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بررسی تاثیر مقیاس بر مدلسازی زیستگاه پلنگ در
پارک ملی گلستان

صدیقه عبداللهی* ،1عبدالرسول سلمان

ماهینی2

 1کارشناس ارشد محیطزیست ،دانشکده شیالت و محیطزیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی گرگان
 2دانشیار گروه محیطزیست ،دانشکده شیالت و محیطزیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی گرگان
(تاریخ دریافت1931/17/11 :؛ تاریخ تصویب)1930/10/11 :

چکیده
به منظور درک اثر مقیاسهای مکانی مختلف بر مدلسازی زیستگاه ،بررسیهای سلسله مراتب مقیاس ضروری است .زیرا ،گونهها در
مقیاسهای مکانی مختلف زیستگاه ،عکسالعملهای متفاوتی را نشان میدهند .تعیین روابط بومشناختی گونه در مقیاسهای مکانی به
منظور پیشبینی حضور آن در زیستگاه مهم است .بنابراین مدلهای توزیع گونه باید در تمامی مقیاسهای مکانی بررسی شود .پلنگ به
عنوان یک گونه مهم ،متعلق به فون پالهارکتیک است که جمعیت آن در اثر تخریب زیستگاه به شدت کاهش یافته بهطوریکه در ارزیابی
اتحادیه جهانی حفاظت از منابع طبیعی در رده در خطر انقراض قرار دارد .به منظور بررسی زیستگاه این گونه در مقیاسهای مختلف از روش
تحلیل عامل آشیان بومشناختی و نرمافزار بیومپر استفاده شد .زیستگاه پلنگ در پارک ملی گلستان با تصاویری با اندازه سلول  91در ،91
 01در  31 ،01در  121 ،31در  151 ،121در  181 ،151در  181و  211در  ،211با روش  ENFAمدلسازی شد و با توجه به مقادیر
حاشیهگرایی ،تخصصگرایی و تحملپذیری هر مرحله و همچنین مقایسه شاخص بویس مربوط به آنها مشخص شد بهترین مقیاس در
پارک ملی گلستان ،تصاویری با اندازه سلول  01در  01و  31در  31است.

کلید واژهها :مقیاسهای مکانی ،ENFA ،مدلسازی زیستگاه ،پلنگ

*نویسنده مسوول:

Email: sabdollahi43@gmail.com
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سرآغاز
مدیریت و حفاظت موثر جمعیتهای حیاتوحش به درک و
پیشبینی انسان در مورد روابط بین جمعیت حیاتوحش و
زیستگاه وابسته است .تعیین پراکنش گونه برای حفظ و مدیریت
جمعیتها ،به ویژه برای گونههای تهدید شده ضروری است
( .)Candas, et al., 2005حیوانات در طیفی از مقیاسهای
مکانی متفاوت زیست میکنند و برای پی بردن به مقیاسهای
مناسب زیستگاه جانوران باید به پرسشهایی پاسخ داد که شامل:
 .1آیا در مقیاسهای مختلف ،جمعیتهای متنوعی از جانوران
زیست میکند؟
 .2آیا در مقیاسهای مختلف ،زیستگاه از تنوع متفاوتی
برخوردار است؟
 .9آیا در مقیاسهای مختلف ،جانوران طیف متفاوتی از
زیستگاه را برای زیست انتخاب میکنند؟
مطالعاتی که زیستگاه را در مقیاسهای مکانی مختلف بررسی
میکند ،با توجه به آخرین سوال صورت میگیرد ) Schneider,
 .(2001زمان زیادی از چرخش توجهات به سمت مفهوم مقیاس
نمیگذرد .در اولین کنگره بینالمللی بومشناسی در سال 1375
میالدی ،هیچ کس از واژه مقیاس استفاده نکرده ،یا به مفهوم
مقیاس به عنوان مسالهای خاص اشارهای نکرده است (حلیساز و
همکاران .)1931 ،شناخت و درک مفهوم مقیاس به دهه 1381
برمیگردد ) .)Nams et al., 2006موجودات زنده و فرایندهای
بومشناختی در بومسازگانهای طبیعی در طیف وسیعی از
مقیاسهای زمانی و مکانی عمل کرده و بین ویژگیهای آنها و
مقیاسهای متفاوت روابط متعددی وجود دارد ) Gardner et
 (al., 2001تعیین روابط زیستی ،به منظور پیشبینی حضور گونه
در زیستگاه با توجه به فرایندهای بومشناختی در مقیاسهای
متفاوت صورت میگیرد .بنابراین ،مدلهای توزیع گونه باید در
تمامی مقیاسهای زیستی گونه بررسی شود .در مطالعه الگوهای
توزیع و تراکم جانوران در زیستگاه ،میزان حضور آنها در
مقیاسهای مختلف به منظور بررسی میزان برهمکنش افراد با
یکدیگر مهم است .همچنین ،به منظور تعیین الگوهای توزیع
گونه و فرایندهای بومشناسی مرتبط با حضور گونه در زیستگاه
بررسی مقیاسهای مکانی مختلف که گونه در آن حضور دارد،
ضروری به نظر میرسد ) Guisan and Zimmermann,
 .)2000در مورد مقیاس مورد استفاده جانوران این سوال مطرح
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است که آیا مقیاس مکانی مورد استفاده جانوران شامل مقیاس
زیستی انتخاب زیستگاه است و یا این که در یک فاصله زمانی
معین مقیاس مکانی خاصی استفاده میشود ) Holland et al.,
 .(2004بنابراین ،تعیین نسبت بین مقیاسهای مختلف به منظور
تعیین توزیع و فراوانی موجودات ضروری است و الگوهای توزیع
جانوران را تحت تأثیر قرار میدهد ).)Biedermann, 2007
ویژگیهای ساختاری محیط به منظور بررسی پویایی جمعیت
حیاتوحش ضروری بوده و متغیرهای زیستگاهی در طیفی از
مقیاسهای مکانی زیستگاه مطالعه میشود ) Ottar et al.,
 .)1999در مطالعه مفهوم مقیاس چگونگی ارتباط بین متغیرهای
زیستگاهی و مقیاسهای مکانی مورد استفاده جانوران ،میزان
پراکنش افراد با توجه به تغییر مقیاس و استفاده از مقیاسهای
مکانی خاص با توجه به ترکیب زیستگاه مورد بررسی قرار
میگیرد .بنابراین ،به منظور درک تأثیر مقیاس روی گونه،
تشخیص مقیاسهای وابسته به فرایندهای بومشناختی و رابطه
آن با حضور گونه نیاز است ) .)Nams et al., 2006به طور
کلی ،مقیاس استفاده از زیستگاه به الگوی پراکنش افراد در
زیستگاه ،توانایی افراد در استفاده از زیستگاههای مختلف ،اجتناب
و یا استفاده از منابع زیستگاه ،تعداد ،اندازه و کیفیت توزیع مکانی
منابع زیستگاه بستگی دارد ) .)Boyce, 2006تعیین مقیاسهای
مکانی زیستگاه برای تعیین توزیع و فراوانی موجودات به عنوان
هدف اساسی بومشناسی مطرح است و برای درک روابط گونهها
و محیطزیست آنها رویکردهای چند مقیاسی بررسی میشود
) .)Biedermann, 2007به دلیل وابستگی مطلوبیت زیستگاه
به عوامل مختلف در مقیاسهای مکانی مختلف ،در مقاله حاضر
عوامل موثر در مطلوبیت زیستگاه پلنگ در مقیاسهای مختلف
مورد بررسی قرار گرفته و تاثیر مقیاس بر مدلسازی زیستگاه
پلنگ در مقیاسهای مختلف مورد بررسی قرار میگیرد.
مواد و روشها
• منطقه مورد مطالعه
پارک ملی گلستان ،منطقهای کوهستانی است (شکل  )1و با
وسعت  31835هکتار در شمال شرقی کشور و در حد فاصل
استانهای خراسان ،گلستان و سمنان واقع شده است .محدوده
جغرافیایی پارک شامل  97درجه و  10دقیقه تا  97درجه و 91
دقیقه عرض شمالی و  55درجه و  09دقیقه تا  00درجه و 17
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دقیقه طول شرقی است .این پارک شرقیترین محدوده بیوم
هیرکانی در کشور است .با توجه به این که پارک ملی گلستان از
اجتماع گیاهی متنوعی برخوردار است ،زیستگاههای متنوعی را
برای حیاتوحش منطقه ایجاد کرده است .تنوعزیستی غنی این
منطقه شامل یک سوم از کل گونه پرندگان کشور %51 ،از کل
گونه پستانداران و بیش از 1911گونه گیاهی میباشد .اهمیت
این منطقه از لحاظ بیناللملی نیز به دلیل قرارگیری آن در
فهرست ذخیرهگاههای زیستکره جهانی در سال  1377است
(مجنونیان و همکاران.)1978 ،

شکل ( :)1موقعیت جغرافیایی پارک ملی گلستان

روش پژوهش
• مدل سازي زیستگاه با روش تحلیل فاکتوري آشیان
بومشناختی
در این بخشش از پشژوهش ،بشا اسشتفاد ه از روش تحلیشل عشاملی
آشیان بوم شناختی ( )1()ENFAو نرم افزار بیومپر( )2به مدل سازی
زیستگاه پلنگ در پارک ملی گلسشتان پرداختشه ششد .هشمچنشین،
نرمافشزار  3.2 IDRISIبشرای تحلیشل حساسشیت و نیشز سشاخت
الیه های اطالعاتی و ورود آن ها به نرم افزار بیومپر اسشتفاده ششد.
به منظور تعیین شمار عوامل معنی دار برای مدل ،از معیشار چشوب
شکسته مکآرتور اسشتفاده ششد و بشرای تهیشه نقششه مطلوبیشت
زیسششتگاه از الگششوریتمهششای میانششه ،میششانگین هندسششی ،میششانگین
هارمونیک و حداقل فاصله مورد استفاده قرار گرفت )Hirzel et
 .(al., 2006الیههای اطالعاتی مورد نیاز را میتوان به دو دسته
الیه های اطالعاتی شامل :داده هشای حضشور گونشه و متغیرهشای
زیستگاهی تقسیم نمود .الیه های مورد اسشتفاده در ایشن مطالعشه
عبارتند از :فاصله از جاده ،فاصله از رودخانشه و منشابع آبشی ماننشد
چشمهها ،فاصله از روستا ،نقشه پراکنش طعمهها ،ششیب ،جهشت،
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مناطق کشاورزی ،طبقات ارتفاعی و شاخص تفاضل نرمال ششده
پوشش گیشاهی( )9کشه از ترکیشب بانشد  9و 0تصشاویر مشاهواره ای
لندست  2111به دست آمد ،به عنوان متغیرهای اکوجغرافیایی یشا
متغیرهای مستقل و نقشه نقاط حضشور پلنشگ بشهعنشوان متغیشر
وابسته .اعتبارسنجی مدل در نرمافزار بیومپر توسط آزمون Cross-
 validationو بششا اسششتفاده از شششاخص پیوسششته بششویس( )0انج شام
گرفت .در مقایسه بین  0الگوریتم یاد شده ،هر چشه میشزان ایشن
شاخص بیشتر و ( )SDانحراف معیار( )5کمتر باشد ،نششان دهنشده
آن است که الگوریتم انتخاب شده مناسبتر است .نقشه خروجشی
مطلوبیت زیستگاه شامل یک نقشه پیوسته از ارزشها بین بازه 1
تا  111است که هر چه به مقدار 111نزدیک تشر باششد مطلوبیشت
افزایش مییابد.
• تغییر اندازه سلول نقشه (تغییرمقیاس)
به منظور بررسی زیستگاه در مقیاسهای مختلف ،اندازه سلول
الیههای مورد استفاده با به کارگیری نرمافزار ARC GIS 9.3
تغییر یافت .برای این کار ،از تابع  Resampleدر نرمافزار ARC
 GIS 9.3استفاده شد و اندازه سلول الیههای مختلف که در
ابتدای کار  91در  91انتخاب شده بود به  01در  31 ،01در ،31
 121در  151 ،121در  181 ،151در  181و  211در  211تغییر
یافت .سپس ،برای این که نقشهها قابلیت رویهمگذاری داشته
باشند ،از قالب نقشه رقومی ارتفاع به عنوان مرجع برای یکسان
نمودن سامانه مختصات الیهها استفاده شد .این کار در نرمافزار
ایدریسی و به کارگیری روال  Reformatو گزینه Project
صورت گرفت.
• انجام تحلیل آشیان بومشناختی براي الیههاایی باا
اندازه سلول مختلف
پس از تغییر اندازه سلول الیه های مختلشف ،بشرای هشر کشدام از
اندازه سلولها ،روش  ENFAبا استفاده از نرم افزار بیشومپر اجشرا
شد و برای هر گشروه مقشادیر حاششیه گرایشی ،تخصشص گرایشی و
تحمل پشذیری و هشم چنشین ششاخص بشویس و عوامشل مشوثر در
مطلوبیت زیستگاه پلنگ به دست آمد.
• پردازش دادههاي به دست آمده از الیهها با اندازه
سلول متفاوت در Excel

به منظور مقایسه اندازه سلولهای مختلف و یا به عبارتی مقایسه
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مقیاسهای مختلف ،دادههای به دست آمده از روش ENFA

وارد نرمافزار  Excelشده و مورد پردازش قرار گرفت.

یافتهها
• تحلیل پارامترهاي آشیان بومشناختی ENFA

آنالیز تجزیه و تحلیل عاملی آشیان بومشناختی هسته مرکزی
نرمافزار بیومپر را تشکیل میدهد .آنالیز انجام شده در تجزیه و
تحلیل عاملی آشیان بومشناختی مشابه آنالیز تجزیه به مولفههای
اصلی ،به محاسبه عواملی میپردازد که توضیحدهنده بخش
عمدهای از تاثیر متغیرهای مستقل محیطزیست گونه است .اولین
ستون معرف ویژگی حاشیهای بودن گونه مورد مطالعه است و
نشان میدهد که حد بهینه گونه مورد مطالعه تا چه حد در فاصله
از حد میانگین زیستگاه مورد مطالعه قرار دارد .عوامل بعدی نیز
شامل عوامل تحملپذیری و تخصصی بودن گونه هستند .که به
ترتیب از دومین عامل تا آخرین عامل (تعداد کل عوامل حداکثر
برابر با تعداد کل متغیرهای محیطزیست ی وارد شونده به آنالیز
خواهد بود) ،با کاهش تدریجی اطالعات موجود در عوامل روبهرو

هستند .این عوامل ،میزان تخصصی بودن گونه مورد مطالعه در
ارتباط با منابع موجود در گستره زیستگاه قابل دسترس گونه را
نشان میدهند .یکی از خروجیهای حاصل از اجرای این آنالیز،
جدول ماتریس امتیازات است که حاوی اطالعات بسیار مهمی
میباشد .اطالعات موجود در این ماتریس نشاندهنده آن است
که هر فاکتور حاصل از این متغیرهای مستقل محیطی مورد
استفاده در آنالیز ،چه میزان همبستگی با دیگر فاکتورهای موثر
در مطلوبیت زیستگاه دارد .ردیفها در این ماتریس شامل میزان
شرکت یا سهم هر یک از عوامل مستقل محیطی در ساخت
فاکتورها هستند .در این مطالعه ،مهمترین عوامل در مطلوبیت
زیستگاه پلنگ در مقیاسهای مختلف شامل ارتفاع ،منابع آبی،
جاده و شیب است .صحت مدل و مقایسه مقیاسهای مختلف
(الیههایی با اندازه سلول متفاوت) با استفاده از شاخص بویس
ارزیابی میشود .نتایج تحلیل عاملی آشیان بومشناختی برای
الیههایی با اندازه سلول مختلف در جداول ( 1تا  )7خالصه شده
است.

جدول ( :)1نتایج حاصل از تحلیل عامل آشیان بومشناختی براي تصاویري با اندازه 03 × 03
تصاویر با اندازه

حاشیهگرایی

سلول 03×03

کل
1/035

تخصصگرایی تحملپذیري
کل
1/089

کل
1/530

الگوریتم انتخاب

شاخص بویس

شده
میانگین حداقل فاصله

الگوریتم انتخابی
1/517 ± 1/9015

جدول ( :)2نتایج حاصل از تغییر اندازه سلولهاي نقشه به اندازه 03×03
تصاویر با اندازه

حاشیهگرایی

سلول 03×03

کل
1/721

تخصصگرایی تحملپذیري
کل
1/585

کل
1/713

الگوریتم

شاخص بویس

انتخاب شده
میانگین هارمونیک

الگوریتم انتخابی
1/715 ± 1/9022

جدول ( :)0نتایج حاصل از تغییر اندازه سلولهاي نقشه به اندازه 03 ×03
تصاویر با اندازه

حاشیهگرایی

سلول 03×03

کل
1/081

تخصصگرایی تحملپذیري
کل
1/731

کل
1/553

الگوریتم انتخاب

شاخص بویس

شده
میانگین حداقل فاصله

الگوریتم انتخابی
1/07 ± 1/2708

جدول ( :)4نتایج حاصل از تغییر اندازه سلولهاي نقشه به اندازه 123 ×123
تصاویر با اندازه

حاشیهگرایی

سلول

کل

کل

123×123

1/730

1/000

الگوریتم انتخاب

شاخص بویس

تخصصگرایی تحملپذیري
کل

شده

الگوریتم انتخابی

1/011

میانگین حداقل فاصله

1/50 ± 1/2398
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جدول ( :)5نتایج حاصل از تغییر اندازه سلولهاي نقشه به اندازه 153 ×153
تصاویر با اندازه

حاشیهگرایی

تخصصگرایی

تحملپذیري

الگوریتم

شاخص بویس

سلول 153×153

کل
1/810

کل
1/731

کل
1/553

انتخاب شده
میانگین هندسی

الگوریتم انتخابی
1/021 ± 1/012

جدول ( :)0نتایج حاصل از تغییر اندازه سلولهاي نقشه به اندازه 183 ×183

تصاویر با اندازه

حاشیهگرایی

سلول 183×183

کل
1/703

تخصصگرایی تحملپذیري الگوریتم انتخاب
کل
1/580

شده
میانگین هارمونیک

کل
1/091

شاخص بویس
الگوریتم انتخابی
1/500 ± 1/0918

جدول ( :)7نتایج حاصل از تغییر اندازه سلولهاي نقشه به اندازه 213 ×213
تصاویر با اندازه

حاشیهگرایی

سلول 213×213

کل
1/751

تخصصگرایی تحملپذیري
کل
1/581

• مقایسه مقیاسهاي مختلف
به منظور مقایسه مقیاسهای مختلف ،دادههای حاصل از
نقشهها ،وارد برنامه  Excelشده و مورد پردازش قرار گرفت که
نتایج در زیر آورده شده است .با توجه به نمودارهای حاصل از
مقایسه مقادیر مختلف حاشیهگرایی ،تخصصگرایی و
تحملپذیری گونه در مقیاسهای مختلف (اندازه سلول متفاوت)
و همچنین مقایسه شاخص بویس الگوریتمهای مختلف و نیز
مقایسه بین عوامل مختلف مناسب برای مطلوبیت زیستگاه
بهترین اندازه سلول تعیین شد.

کل
1/092

الگوریتم انتخاب
شده
میانگین میانه

شاخص بویس
الگوریتم انتخابی
1/0 ± 1/0222

تخصصی بودن گونه مورد مطالعه در ارتباط با منابع موجود در
گستره زیستگاه قابل دسترس گونه بررسی میشود.

شکل ( :)0مقایسه الگوریتمهاي مختلف تصاویر با اندازه
سلول متفاوت با توجه به مقدار شاخص بویس
مربوط به هر الگوریتم

شکل ( :)2مقایسه مقادیر حاشیهگرایی ،تخصصگرایی و
تحملپذیري تصاویر مختلف

با توجه به شکل ( )2بیشترین مقدار تخصصگرایی مربوط به
تصاویری با اندازه سلول  01در  01و  31در  31است .میزان

شکل ( ،)9الگوریتمهای مختلف تناسب زیستگاه را با توجه به
میزان شاخص بویس آنها مقایسه میکند .با توجه به نمودار،
بیشترین شاخص بویس مربوط به الگوریتمهای تصاویری با
اندازه سلول  01در  01و  31در  31است .گرایش شاخص بویس
به سمت  1نشاندهنده صحت قابل قبول مدل است .در این
مطالعه ،شاخص بویس چهار الگوریتم به کار رفته در ساخت مدل
برای اندازه سلول  01در  01و  31در  31نسبت شاخص بویس
الگوریتمهای سایر تصاویر (مقیاسهای مختلف) به  1نزدیکی
بیشتری دارد.
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شکل ( :)4مقایسه عوامل مختلف موثر در مطلوبیت
زیستگاه در تصاویر با اندازه سلول مختلف

شکل ( ،)0سه عامل از مهمترین عوامل موثر بر مطلوبیت
زیستگاه پلنگ در پارک ملی گلستان را که با استفاده از معیار
چوب شکسته مکآرتور به دست آمده است در تصاویری با اندازه
سلول متفاوت با هم مقایسه میکند .با توجه به نمودار ،این سه
عامل در تصاویری با اندازه سلول  01در  01و  31در  31نسبت
به سایر تصاویر تاثیر بیشتری در مطلوبیت زیستگاه پلنگ در
پارک ملی گلستان دارد و از مقدار بیشتری برخوردار است .به
طورکلی میزان تأثیر عوامل مختلف در مقیاسهای متفاوت در
تمامی مقیاسهای مورد بررسی تقریبا یکسان است .شکل (،)5
تناسب زیستگاه در اندازه سلول  01را نشان میدهد.

شکل ( :)5طبقهبندي نقشه تناسب زیستگاه در اندازه
سلول 03 × 03

بحث و نتیجهگیري
درک الگوهای مکانی مورد استفاده جانوران به منظشور تحقیقشات
بوم شناسی ،حفاظت از تنوعزیستی و مدیریت بومسازگان ضروری
است .زیرا ،مقیاس های مکشانی مختلشف زیسشتگاه ،تعیشینکننشده
روابط گونه با محیط اطرافش میباشد .مقیاس معموال بشهعنشوان

بزرگنمایی جزیشی دادههشا (در ششبکههشای رسشتری) و وسشعت
(مساحتی که دادهها یا منطقه مورد مطالعه را میپوشاند) تعریشف
میشود ( .(Knegt et al., 2010نقش مقیاس در بومشناسی به
منظور درک الگوها و فرایندهای بوم ششناختی بسشیار مهشم اسشت
) .)Schneider, 2001انتخاب زیستگاه در مقیاسهای مختلف،
وابسته به تخصص گرایی گونه هاست به طوری که گونه هشایی کشه
زیستگاه های عمومی زندگی می کنند مقیاس هشای بسشیار وسشیع
زیستگاه را انتخاب کرده و گونه های تخصشصگشرا بشا توجشه بشه
توزیع منابع زیستگاهی مورد نیازشان مقیاس هشای کوچشکتشر را
برای زیست انتخاب میکنند .با توجه به این که در مقیشاسهشای
مختلف متغیرهای محیطی در انتخاب زیستگاه بسیار موثر اسشت
بنششابراین سششاختار زیسششتگاه و رفتششار جششانوران بششه منظششور تعیششین
مقیششاسهششای زیسششتگاهی مششورد اسششتفاده آنهششا کششاربرد دارد
( .(Holland et al., 2004گونششههششا نسششبت بششه فراینششدهای
بوم شناختی و متغیرهای محیطی در مقیاس هشای مختلشف پاسشخ
متفاوتی مشی دهنشد .بنشابراین بشه منظشور برقشراری ارتبشاط بشین
متغیرهای زیستگاهی و مقیاس های مکانی مختلف بایشد دانسشت
که آیا ترکیب متغیرهای زیستگاهی با تغییر مقیاس به یک اندازه
تغییر میکند و یا این که میزان استفاده از متغیرهای زیسشتگاهی
با توجه به انتخاب زیستگاه در مقیاس های مختلف متفاوت اسشت
) .)Oatway and Morris, 2007نتایج تحلیل ما نشان داد که
نسبت بین تأثیر متغیرها در تمامی مقیاسها یه یک اندازه نیست
به طوری که در اندازه سلول  01در  01ارتفاع بیششترین تشأثیر را
در مطلوبیت زیستگاه پلنگ دارد و در اندازه سشلول  121در ،121
چشمه از بیشترین اهمیت در مدلسازی زیستگاه پلنگ برخشوردار
است .همچنین ،نتایج مدلسازی در مقیاسهشای مختلشف نششان
داد کششه ارتفششاع ،منششابع آبششی و جششاده از مهششمتششرین متغیرهششای
زیستگاهی موثر در پراکنش پلنگ در پارک ملی گلسشتان اسشت.
در پژوهشی که (عرفانیان )1931 ،در پارک ملی گلستان در مورد
مسیریابی بهینه گذرگاههای حرکتی پلنگ انجشام داده اسشت بشه
همین نتایج در مورد متغیرهای زیسشتگاهی دسشت یافتشه اسشت.
ترجیح یک مقیاس مکانی نسبت به سشایر مقیشاس هشای مکشانی
بیانکننده ایشن مطلشب اسشت کشه متغیرهشای زیسشتگاهی در آن
مقیششاس در حششد بهینششه هسششتند ( .(Murray et al., 2008در
مطالعه حاضر که به منظور بررسی زیستگاه پلنگ در مقیاس های
مکششانی مختلششف صششورت گرفششت ،بششا اسششتفاده از روش ENFA
زیستگاه پلنگ مدل سازی شد .نتایج بیانگر آن است کشه پلنشگ
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در پارک ملی گلستان ارتفاع  1290متر از سطح دریا و ششیب 92
درصد را به عنوان زیستگاه مطلوب انتخاب میکنشد .هشم چنشین،
نتایج محاسبه حاشیه گرایی کل و تخصص گرایی کشل در تمشامی
مقیاسها بیان میکنشد کشه پلنشگ دارای تحمشل پشذیری پشایینی
نسبت به متغیرهای محیطی اسشت و بشه عبشارت دیگشر گونشهای
تخصصی است که دامنه خاصی از متغیرهشای محیطشی را بشرای
زیست انتخاب میکند.

مدلسازی زیستگاه گونه موردنظر در مقیاسهای مختلف به
دست آید.
 .9در مطالعهای جداگانه تأثیر مقیاس بر مدلسازی زیستگاه
طعمههای پلنگ به عنوان یکی از متغیرهای محیطی موثر بر
زیستگاه آن بررسی شده و سپس با تلفیق مدلهای
زیستگاهی این گونهها با گونه پلنگ میزان تأثیر مقیاس بر
پویایی جمعیت حیاتوحش بررسی شود.

پیشنهادها
 .1مطالعه و پژوهش در رابطه با مدلسازی زیستگاه پلنگ در
مقیاسهای مختلف در سایر مناطق استان و سپس در سطح
کشور و مقایسه نتایج به دست آمده به منظور دستیابی به
مدیریت نوین و علمی زیستگاه گونه موردنظر در مناطق
مختلف انجام گیرد.
 .2مدلسازی زیستگاه پلنگ در مقیاسهای مختلف با
روشهای دیگری مانند  )0(GLMانجام شده و نتایج آن با
نتایج روش  ENFAمقایسه شود تا بهترین روش برای

سپاس
از خانم مهندس بهناز عرفانیان که اطالعات الزم را در اختیار مشا
قرار دادند سپاسگزاریم.
یادداشتها
ENFA- Ecological Niche Factor Analysis
Biomapper
NDVI
Boyce Index
Standard error
GLM- Generalized linear method

1.
2.
3.
4.
5.
6.

فهرست منابع
حلیساز ،ا.؛ آذر نیوند ،ح.؛ اکرمی ،م.؛ مهدوی ،م .و مهرابی ،ع .ا .1931 .بررسی روششناختی مقیاس در مطالعات محیطی ،مجله
پژوهشهای محیطزیست95 -08 :9 .
عرفانیان ،ب .1931 .مسیریابی بهینه گذرگاههای حرکتی پلنگ ( )Panthra pardusدر پارک ملی گلستان ،پایاننامه کارشناسی ارشد
محیطزیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 190 ،ص.
مجنونیان ،ه.؛ زاهد ،ب.؛ کیابی ،ب.؛ فرهنگ درهشوری ،ب .و گشتاسب میگونی ،ح .1978 .پارک ملی گلسشتان (ذخیشرهگشاه زیسشتکشره)
سازمان حفاظت محیطزیست ،تهران 123 ،ص.
)Boyce, M. S. 2006. Scale for resource selection functions. Diversity and Distributions, (Diversity Distrib.
12: 269–276.
Biedermann, R. 2007. Scale-dependent spatial population dynamics of gall-makers on oak, Entomological
Science, 10: 217–222.
Candas, A.; Sagarminaga, R.; Stephanis, R. D.; Urquiola, E. & Hammond, P. S. 2005. Habitat preference
modelling as a conservation tool: proposals for marine protected areas for cetaceans in southern Spanish
waters, Aquatic Conservation: Marine. Freshwater. Ecosystems, 15: 495–521.
Guisan, A. & Zimmermann, N. E. 2000. Predictive habitat distribution models in ecology, Ecological
Modelling 135: 147–186.
Gardner, R. H.; Kemp, W. M.; Kennedy, V. S. & Petersen, J. E. 2001. Scaling Relations in Experimental
Ecology, Columbia University Press, 373 pp.
Holland, J. D.; BERT, D. G. & FAHRIG, L. 2004. Determining the Spatial Scale of Species’ Response to
Habitat. BioScience, 3: 227–233.

1931  بهار و تابستان،11  شماره،6  سال،پژوهشهای محیطزیست

108

Hirzel, A. H.; Lay, G. L.; Helfer, V.; Randin, C. & Guisan, A. 2006. Evaluating the ability of habitat
suitability models to predict species presences. Ecological Modelling 199: 142-152.
Knegt, H. J.; Langevelde, F. V.; Skidmore, A. K.; Delsink, A.; Slotow, R.; Henley, S.; Bucini, G.; Boer,
W.F.; Coughenour, M. B.; Grant, C. C.; Heitkonig, I. M.; Henley, M.; Knox, N. M.; Kohi, E. M.; Mwakiwa,
E.; Page, B. R.; Peel, M.; Pretorius, Y.; Wieren, S. E. & Prins, H. T. 2010. The spatial scaling of habitat
selection by African elephants, Journal of Animal Ecology, doi: 10.1111/j.1365 - 2656.2010.01764.x
Murray, J. V.; Choy, S. L.; McAlpine, C.A. & Possingham, Goldizen, A.W. 2008. The importance of
ecological scale for wildlife conservation in naturally fragmented environments: A case study of the brushtailed rock-wallaby (Petrogale penicillata), Biological Conservation, 141: 7-22.
Nams, V. O.; Mowat, G. & Panian, M. A. 2006. Determining the spatial scale for conservation purposes: an
example with grizzly bears, Biological Conservation, 128: 109-119.
Ottar, N. B.; Ims, R.A. & Lambin, X. 1999. Spatial population dynamics analyzing patterns and processes of
population synchrony, TREE, 11: 427-432
Oatway, M. L. & Morris, D. W. 2007. Do animals select habitat at small or large scale? An experiment with
meadow voles (Microtus pennsylvanicus), Can.J.Zool, 85: 479-487
Schneider, D. C. 2001. The Rise of the Concept of Scale in Ecology, BioScience, 7: 545-554.

