
 011 تا 071 صفحه از ،0911 تابستان و بهار ،01 شماره ،01 سال ،توسعه و زیستمحیط

 

 بوم آشیان عامل تحلیل روش به (Alectoris chukar) کبک زیستگاه ارزیابی

 (اشکورات ممنوع شکار منطقه :موردي )مطالعه ENFA)) شناختی

 

 
 5جهانی علی ،4نظامی باقر ،3گشتاسب حمید ،2شیخی علی ،1*نژاد حسین زینب

 
 ایران ،كرج زیست،محیط دانشکده سرزمین، آمایش و ارزیابی ارشد كارشناسی آموخته دانش 1

 ایران ،مالیر دانشگاه زیست،محیط و طبیعی منابع دانشکده ،زیستمحیط ارشد كارشناسی آموخته دانش 2
 ایران ،كرج زیست،محیط دانشکده زیستی، تنوع و طبیعی زیستمحیط گروه دانشیار 3

 ایران ،كرج زیست،محیط دانشکده زیستی، تنوع و طبیعی زیستمحیط گروه دانشیار 4

 ایران ،كرج زیست،محیط دانشکده زیستی، تنوع و طبیعی زیستمحیط گروه دانشیار 5
 

 (19/94/1301 :بیتصو خیتار ؛90/11/1307 :افتیدر خی)تار
 

  چکیده

 جزایر، سواحل، جنگلی، نواحی بیابانی، و خشک مناطق از وسیعی سطح در كه دهند می تشکیل را كشور داران مهره عمده بخش پرندگان
 Alectoris) كبک مناسب هايزیستگاه جمله ازدر استان گیالن  اشکورات ممنوع شکار منطقه اند.پراكنده كشور نقاط سایر و هادریاچه

chukar) كه شده سبب تیز و تند هايصخره و ماهوري تپه و كوهستانی هايزیستگاه وجود .است برخوردار گونه مطلوب جمعیت از 
 آشیان عاملی تحلیل و تجزیه روش از گونه این زیستگاه مطلوبیت مدلسازي منظور به .كنند زیست منطقهاین  در فراوان تعداد به هاكبک

 و وابسته متغیر عنوان به گونه حضور نقاط از مطالعه این در .شد استفاده ((Biomapper بایومپرافزار نرم درمحیط (ENFA)شناختی بوم
 و )روستاها( مسکونی مناطق ها(،چشمه) آب منابع دریا، سطح از ارتفاع طبقات ،جغرافیایی جهت طبقات ،شیب طبقات) محیطی متغیرهاي از

 كه است مطلب این موید كبک گونه براي مطالعه این در شده تهیه زیستگاه مطلوبیت نقشه .شد استفاده متغیرمستقل عنوان به هاجاده
 باالي هايشیب در و دریا، سطح از متر 2199 ارتفاع تا متر 1799 ارتفاعات از اشکورات ممنوع شکار منطقه در گونه این مطلوب زیستگاه

 رسیده ثبت به آنجا در كبک فراوانی كه هستند، مناطقی جمله از جورده دلیجان، چاک، قاضی ،لیما تله سرخه هايكوه .قرار دارد درصد 49
 باشد. می جهت و شیب هاكبک زیستگاه مطلوبیت تعیین در متغیر مهمترین ،همچنین است.
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 سرآغاز
 دهندمی لیتشک را كشور دارانمهره عمده بخش پرندگان
 نواحی ابانی،یب و خشک مناطق از عییوس سطح در پرندگان
 .اندپراكنده كشور نقاط ریسا و هااچهیدر ر،یجزا سواحل، جنگلی،

 و ستییز هايشاخص عنوان به پرندگان ریانکارناپذ نقش
 رده نیا به مربوط مطالعات به طییمح راتییتغ آنی نشانگرهاي

 و ي)محمد است دهیبخش خاصی رونق ریاخ هايسال در جانوري
 يرو بیشتر پرندگان حفاظت یكنون روند (.1303 ،همکاران

 انقراض خطر در يهاگونه عنوان به كه است مركزمت ییهاگونه
 به دیبا دگاننپر كه دگاهید نیا حال هر به شوند.یم يبندبقهط

 تا رند،یگ قرار توجه مورد يبشر یزندگ در آنها تیاهم خاطر
 اتیح از ياگونه هر است. شده واقع غفلت مورد يادیز حدود
 تیریمد چنانچه رد،یگیم قرار انسان يبرداربهره مورد كه وحش

 معرض در است ممکن ردینگ صورت آن تیجمع يرو یحیصح
 يبقا كننده نیتضم باال یفراوان و تراكم گردد. واقع انقراض خطر
 آن در ،يبشر يهاتیالعف از یناش بیتخر كه یمناطق در هاگونه
 در دیشد یستیز يهابیتخر نیچن باشد. تواندینم است باال
 دیجد يهاگونه تکامل از عتریسر گونه انقراض ندیفرا كه ییجا

 ،ي)مراد گرددیم داریپا یعیطب منابع رفتن دست از سبب است
 در مهمی نقش حیوانات بالقوه توزیع وضعیت از اطالع (.1301

 بالقوه توزیع پیشگویی .دارد زیستگاه و وحش حیات مدیریت
 از بعضی .است پذیر امکان زیستگاه تناسب سازي مدل با هاگونه
 در شناختی بوم آشیان از توانندمی زیستگاه تناسب هايمدل

 مورد منطقه در گونه فراوانی یا و حضور عدم و حضور پیشگویی
 پیشگویی براي كه هاییروش از یکی .كنند استفاده مطالعه،

 تحلیل یافته، توسعه حضور هايداده براساس گونه بالقوه توزیع
 همکاران، و )عرفانیان است ((ENFA شناختی بوم آشیان عاملی
 افزارنرم در كه شد ارایه هیرزل توسط مدل این .(1302

Biomapper تکنیک شود. می اجرا ENFA حضور هايداده از 
 شناختیبوم آشیان كردن مشخص براي زیستگاهی متغیرهاي و گونه

 هزینه و زمان در جویی صرفه دلیل به كه كندمی استفاده گونه
 قرار محققین استفاده مورد گستردگی به امروز به تا مطالعات،

 عدم و حضور هايداده اساس بر كه هاییروش است. گرفته
 رو روبه كاذب حضور عدم پدیده با باشندمی استوار گونه حضور
 دالیل به گرمشاهده توسط گونه مشاهده دیگر عبارت به .هستند

 رفتار استفاده، مورد تجهیزات گر،مشاهده دقت نظیر متعددي

ه ب نقطه آن تا گرددمی سبب آن نظیر و اختفا و استتار در گونه
 نتایج تواندمی خطا این .شود ثبت گونه حضور عدم نقطه عنوان
 .سازد همراه باالیی خطاي با را هاداده تحلیلی و تجزیه از حاصل

 حضور نقاط هايداده از فقط كه این دلیله ب ENFA تحلیل اما
 روش این در .نیست روبرو الذكرفوق مشکل با كندمی استفاده
 شناختیبوم فاكتورهاي زیستگاه مطلوبیت محاسبه بر عالوه
 محاسبه كل تحمل و گراییحاشیه گرایی،تخصص مانند مهمی

 شناختی بوم میدان وسعت دهنده نشان ترتیب به كه گرددمی
 محیطی، زیست مستقل متغیرهاي به نسبت نظر مورد گونه

 محدوده و ايحاشیه هايزیستگاه در زندگی به گونه تمایل میزان
 است. زیستیمحیط مستقل متغیرهاي به نسبت گونه تحمل قابل

 PCA اصلی هايمولفه تحلیل به زیادي حدود تا ENFA تحلیل
 Factor فاكتورها به زیستگاهی متغیرهاي تبدیل با و است شبیه

 یزیستمحیط مستقل متغیرهاي با گونه حضور رابطه بررسی به
 (.1309 ،همکاران و باقري )فالح پردازدمی
 

  هاروش و مواد

  مطالعه مورد منطقه
 در «اشکورات ممنوع شکار» عنوان تحت مطالعه مورد منطقه

 ،هکتار 44/39347 حدود در مساحتی با رودسر شهرستان
 ییایجغراف مختصات در و بوده كیلومتر 2/12 حدود در محیطی

 0/54 یشمال عرض و 59 13 93،1 -59 25 5557 یشرق طول
 1/0/1311 سال در منطقه این .دارد قرار 34 43 5157 - 34 57

 شکار منطقه عنوان به زیست محیط حفاظت سازمان توسط
 زین گرید سال 5 مدت به 15/1/17 خیتار در و شد اعالم ممنوع
 خود انیجر ریمس در پلرود رودخانه .گرفت قرار دیتمد مورد
 اریبس یبیش آن يسو دو ينهایزم كه نموده جادیا قیعم يادره
 باشدیم بز و كل بالقوه ستگاهیز آن ياصخره مناطق و داشته تند
 و .باشدیم درصد 54 اشکورات ممنوع شکار منطقه متوسط بیش

 منطقه و استان كوه ترینمرتفع متر 3479 ارتفاع با سماموس كوه
 مورد آبی منبع ترینعمده مطالعاتی، منطقه در .(1) شکل .است

 هايرودخانه صورت به كه است سطحی آب منابع استفاده

 از پس و گرفته سرچشمه البرز جبال سلسله ارتفاعات از متعددي
 .شوندمی تخلیه خزر دریاي به مطالعه مورد اراضی از عبور

 پلرود، اصلی آبریز حوضه شامل منطقه هايرودخانه آبی سیستم
 )برجی، است دیگر فرعی آبریز هايحوضه همچنین و سموش
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 به بانانطیمح با مصاحبه و یدانیم هايهمشاهد براساس .(1301
 اما دارد وجود یمطالعات منطقه در يجو و نهر كم زانیم

 داخل در .است شده مشاهده منطقه در يمتعدد يهاچشمه
 12 و میدای سکنه با آبادي 35 اشکورات ممنوع شکار منطقه
 و شن فعال معدن کی همچنین .دارند وجود سکنه از خالی آبادي
 و سو یک از آلودگی و منطقه تخریب با كه دارد، وجود ماسه
 تحت را منطقه شدت به دیگر سوي از شدید صداي سرو ایجاد
 مطالعاتی منطقه در یاهیگ پیت 13 اما .است داده قرار تاثیر

 يهاشکل و هایژگیو با یاهیگ يهاگونه ،است شده ییشناسا

 ،Grasse، Onobrychis، Festuca :مانند یعلف مختلف

Euphorbiaceae مانند: يادرختچه یاهیگ يهاگونه ... و 
Lonicera، Berberis، Astrugalus، Juniperus توسط كه 

 .دارند حضور هاتیپ این در گیرند،می قرار تغذیه مورد وحشی بز
 از بازمانده هايرویشگاه از ارزش با گونه عنوان به ارس گونه

 اشکورات، ممنوع شکار منطقه در .هستند برخوردار زیادي اهمیت
 و یماه گونه 4 خزنده، گونه 0 پرنده، گونه 45 ستاندار،پ گونه 24
 هاآن ترینشاخص كه است شده شناسایی ستیدوز گونه 3

 كبک كبک، شوكا، خرس، گرگ، بز، و كل پلنگ، هايگونه
 پراكنش ناحیه این در كه هستند ییطال عقاب و قرقاول ،يدر

 (.1304 نژاد،)حسین اندداشته
 

           
 استان در مطالعاتی محدوده موقعیت                        كشور در مطالعاتی محدوده موقعیت

 اشکورات ممنوع شکار منطقه 
 

 شهرستان استان، کشور، اداري -سیاسی تقسیمات در اشکورات ممنوع شکار منطقه مکانی موقعیت :(1) شکل
 

 تحقیق روش
 شناختیبوم آشیان فاكتورهاي تحلیل روش از مطالعه این در

ENFA افزار نرم از مطالعه این در شد. استفادهBiomapper 

افزار نرم از همچنین و زیستگاه مطلوبیت مدل تهیه براي
IDRISI افزار نرم به آنها ورود و اطالعاتی هايالیه ساخت براي

Biomapper شد. استفاه 
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 در تحلیل و تجزیه اجراي براي نیاز مورد اطالعاتی هايالیه
 اطالعاتی هايالیه دسته دو به توانمی را Biomapper افزارنرم

 بنديطبقه Ecogeographical maps و Work map شامل
 و تنظیم و تهیه IDRISIافزار نرم در ابتدا در هاالیه این .كرد

 همکاران، و )فراشی شدند وارد Biomapper افزارنرم به سپس
1311.)   

 گونه حضور مناطق نقشه شامل نقشه این :Work map .الف
 یک تواندمی نقشه این است. مناطق سطح در مطالعه مورد
 گونی پلی یا و گونه( حضور )نقاط اينقطه رستري نقشه

  باشد. گونه( خانگی گستره )محدوده
 ممنوع شکار منطقه در كبک حضور نقشه مطالعه این براي

 نقشه این شد. تهیه وكتوري شکل در و نقطه شکل به اشکورات
 قابل تا شد تبدیل بولی نقشه به سپس و رستري فرمت به ابتدا
 باشد. ENFA آنالیز به ورود

 متغیرهاي شناسایی براي Ecogeographical maps: .ب
 بر مروري با گونه، زیستگاه انتخاب بر ثیرگذارات زیستیمحیط

 زیستگاه، با گونه تعامل و رفتار روي بر شده انجام مطالعات
 گونه زیستگاهی نیازهاي تامین در كه عواملی مجموعه
 زیستیمحیط مستقل متغیرهاي .شدند تعیین هستند، تاثیرگذار

 :از عبارتند گرفتند قرار بررسی مورد پژوهش این در كه

 شیب درصد -

 جغرافیایی جهت -

 ارتفاعی طبقات -

  ها(چشمه) آب منابع -

 خالی هايآبادي سکنه، با روستاهاي) انسانی توسعه متغیرهاي -

 ،همکاران و زاده)سرهنگ (خاكی و آسفالت يهاجاده سکنه، از
1302.) 

 

 هاداده سازي آماده
 الزم Biomapperافزار نرم در تحلیل و تجزیه انجام از قبل
 قرار اولیه پردازش مورد شده تهیه رستري هاينقشه تا است
 هاپردازش این .باشند داشته را هم با استفاده قابلیت تا گیرند

 :از عبارتند
 فاكتوري تحلیل روش :هاداده بودن نرمال وضعیت بررسی .1

 اولیه هايداده بودن نرمال به زیادي حدود تا اكولوژیک آشیان
 از انحراف سبب اصل این رعایت عدم و دارد حساسیت

 .شد خواهد اعتباربی هايخروجی تولید و صحیح محاسبات
 ها،داده پراكنش بودن نرمال وضعیت بررسی از پس بنابراین

-BOX روش به زیستیمحیط مستقل هايمتغیر از برخی

COX شدند. نرمال BOX-COX و مفید مجموعه یک 
ه ب هاداده سازينرمال منظور به كه است تبدیالت از خاص

 :شودمی تعریف زیر صورته ب و رودمی كار

(1)   1)/Y-Y (X = T(X) 
:X اصلی تغیرم  

: T(X) یافته تبدیل مقادیر  

: Y باشد صفر آن مقدار اگر و هاستداده بین همبستگی ضریب 
 شود. می استفاده باال فرمول جاي به هاداده لگاریتم از
 هايمتغیر همبستگی میزان :هاداده همبستگی میزان بررسی .2

 و شد محاسبه گونه حضور بر موثر عوامل سایر و زیستیمحیط
 ENFA روش در .آمد دسته ب هاآن همبستگی ماتریس

 از بیش همبستگی متغیر دو بین اگر كه است این بر تاكید
 از تواندمی (پژوهشگر نظر به بنا) متغیر دو از یکی باشد، 15/9

   .گردد حذف تحلیل و تجزیه
 براي مقدماتی مرحله كردن بولی :هاداده سازيآماده .3

 فاصله تحلیل تجزیه به هاآن ورود از قبل هاداده سازيآماده
 الزم (Circular) مستقیم فاصله و (Distance) ايدایره
 و تجزیه این طی در درآورد یک و صفر صورت به را آنها است

 كند می حفظ را منبع یک از معینی فاصله گونه تحلیل،
(Circular) كند. می دوري منبع از معینی فاصله از یا و 

 جاذب متغیرهاي براي Circular تحلیل و تجزیه اجراي .4
 آبی نیاز تامین دلیل به هاچشمه كه این به توجه با ها:گونه

 به وحشحیات جذب براي هاییكانون عنوان به وحش حیات
 به زیستیمحیط مستقل متغیر این ورود براي آیندمی حساب

Biomapper روش از Circular شد. استفاده 
 و هاجاده :گونه دافع متغیرهاي براي Distance روش اجراي
 معموال كه هستند عوارضی جمله از منطقه در روستاها از فاصله
 متغیرهاي این ورود براي .كنندمی دوري آنها از وحشحیات

 Distance روش از Biomappe به زیستیمحیط مستقل
 .شد استفاده

 

  Score matrix (Eigen vectors) امتیازات( )ماتریس

 مورد متغیرهاي با آنالیز این فاكتور هر كه است این دهنده نشان
 در متغیر هر اهمیت و دارد همبستگی میزان چه آنالیز در استفاده
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 .گرددمی بر مختلف فاكتورهاي در متغیر آن هايارزش به مدل
 همه در صفر به نزدیک ارزش داراي متغیري اگر مثال عنوان به

 .نمود حذف را آن توانمی باشد، فاكتورها
 سایر .است گزینیحاشیه فاكتور را ماتریس این از ستون اولین

 این در هاردیف. است گراییتخصص فاكتورهاي با برابر هاستون
 محیطی زیست متغیرهاي سهم یا شركت میزان شامل ماتریس

 نشان فاكتور این در مثبت مقادیر .هستند فاكتورها ساخت در
 ترجیح را هاییزیستگاه نظر مورد گونه كه است این دهنده

 به نسبت مربوطه متغیر از بیشتري مقادیر داراي كه دهدمی
 مقادیر عکس بر و است منطقه سطح در متغیر این كل میانگین

 از كمتري مقادیر نظر مورد گونه كه است این دهندهنشان منفی
 منطقه سطح در متغیر این كل میانگین به نسبت را مربوطه متغیر

 .دهدمی ترجیح
(2) M = |mG – mS |/ 1 .96 SG  

 متغیر توزیع میانگین) گونه توزیع میانگین Gm فرمول این در
 عمومی توزیع میانگین sm ،(حضورگونه نقاط در مربوطه

 GS و (مطالعه مورد منطقه كل در مربوطه متغیر توزیع میانگین)
 فاكتور این در مثبت مقادیر .است عمومی توزیع استاندارد انحراف

 ترجیح را هاییزیستگاه هاپازن و بز كه است این دهندهنشان
 به نسبت مربوطه متغیر از بیشتري مقادیر داراي كه دهندمی

 .است منطقه سطح در متغیر این كل میانگین
(3) GS = S ss / 

 Gs گونه عمومی توزیع از استاندارد انحراف ss فرمول این در
  است. گونه توزیع از استاندارد انحراف

 بینی پیش در شده برآورد مدل دقت و صحت ارزیابی منظور به
 (اسپیرمن همبستگی )ضریب RS مقدار زیستگاه، مطلوبیت
 گونه حضور نقاط تراكم بین همبستگی ضریب RS شد. محاسبه

 زیستگاه مطلوبیت طبقات و زیستگاه مطلوبیت كالس هر در
 پیوسته نقشه یک شامل زیستگاه مطلوبیت خروجی نقشه) .است

 199 مقدار به چه هر كه 199 تا 9 بازه بین است ارزشها از
 با هاییكالس درنتیجه .یابدمی افزایش مطلوبیت باشد تر نزدیک
  هستند. باالتري مطلوبیت داري باالتر شماره

 باشد 19/9 از بیش مدل یک براي ضریب این مقدار اگر
 قابل دقت و صحت از شده برآورده مدل كه است آن دهندهنشان
 . (Hirzel and Guisan; 2002) است برخوردار قبولی

 

 (Global Marginality) کل گزینی حاشیه

 تمامی به نسبت موردنظر گونه گزینی حاشیه دهندهنشان
 و است شده مدل وارد كه است زیستگاهی مستقل متغیرهاي
 در موجود شرایط از مطالعه مورد گونه زیستگاه تفاوت چگونگی

  .میدهد نشان را مطالعاتی منطقه كل
 مربوطه گونه كه دهدمی نشان (صفر به نزدیک) كم مقادیر
 مطالعاتی منطقه محدوده در میانه شرایط در زندگی به تمایلی

 گونه كه است این دهندهنشان (1 از باالتر) باال ارزش و دارد خود
  دارد. ايكرانه بسیار هازیستگاه در زندگی به تمایل

 

 (Global tolerance) کل پذیريتحمل

 است متخصص گونه یک دهندهنشان (صفر به )نزدیک كم مقدار
 شرایط محدوده در پایین تحمل توان داراي گونه یک یا)

 (عرض كم اكولوژیک میدان با اي گونه یا و خود زیستمحیط
 زیستمحیط شرایط از باریکی محدوده در زندگی به تمایل كه

 توان با گونه یک دهندهنشان (1 نزدیک) باال مقدار و دارد را خود
  است. خود زیستمحیط شرایط محدوده در باال تحمل

 

  (Global specialization) کل گراییتخصص

 از اما است، كل پذیريتحمل به نسبت معکوسی معنی داراي
 دشوارتر تفسیر بنابراین كند،می تغییر نهایتبی تا 1 بین كه آنجا

 .است گراییتخصص از
 

  نتایج
 است امتیازات ماتریس ENFA آنالیز هايخروجی ترینمهم از

 میزان (1) جدول تحلیل و تجزیه این امتیازات ماتریس كه
 (Specialization) گراییتخصص و (Marginality) گراییحاشیه
 فاكتور 4 .دهدمی نشان منطقه این هايزیستگاه در را هاكبک
 را گونه این (Marginality) گراییحاشیه ٪12 روش این اولیه

 اول ستون شد، ذكر مقدمه در كه گونههمان .داد نشان منطقه در
 دهندهنشان (ENFA تحلیل و تجزیه از اول فاكتور) ماتریس این

 كه است. اشکورات ممنوع شکار منطقه در هاكبک گراییحاشیه
 مقدار كه جهت، شیب، متغیرهاي براي هاكبک داد نشان

 مقادیر است، شده مثبت (1) جدول مطابق آنها گراییحاشیه
 در متغیر این كل میانگین به نسبت را مربوطه متغیر از بیشتري

 ارتفاع،) متغیرها بقیه مورد در و دهندمی ترجیح منطقه سطح
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 آنها براي گراییحاشیه مقدار كه جاده( روستا، از فاصله چشمه،
 نسبت مربوطه متغیر از كمتري مقادیر هاكبک است شده منفی

 دهند.یم ترجیح را منطقه سطح در متغیر این كل میانگین به
 نشان را گرایی حاشیه ٪ 12 تنهایی به ماتریس این اول ستون

 گراییتخصص ٪2 و ٪3 ،٪7 ترتیب به بعد هايستون و دهدمی
 ممنوع شکار منطقه در هاكبک گراییتخصص .دهندمی نشان را

 این شناختی بوم آشیان بودن تخصصی میزان معنی به اشکورات
 مستقل متغیرهاي اساس این بر است. زیستگاه این در گونه

 در سزاییه ب نقش جهت( و )شیب هاامتیاز جدول در محیطی
 دارند. هاكبک پراكنش

 پذیريتحمل كل، گراییتخصص كل، گراییحاشیه مدل این در
 كه آمد، دسته ب 134/9 ،127/1 ،915/1 ترتیب به كل

 ممنوع شکار منطقه در هاكبک كه است مطلب این دهندهنشان
 متغیرهاي به نسبت پایینی پذیريتحمل حد داراي اشکورات
 كه است تخصصی اي گونه دیگر عبارت به و باشندمی محیطی

 كند.می تحمل را محیطی متغیرهاي از خاصی دامنه
 همبستگی )ضریب زیستگاه مطلوبیت مدل ضریب همچنین

 11/9 اشکورات ممنوع شکار منطقه در هاكبک اسپیرمن(،
 شد. محاسبه

 

 
 ارتفاع طبقات نقشه :(2شکل )

 

 
 شیب طبقات نقشه :(3شکل )

 

 
 باال، مطلوبیت طبقه در زیستگاه مطلوبیت نقشه :(4) شکل

 نامطلوب و متوسط

 

 

 



 ENFA ....  011)) شناختی به روش تحلیل عامل آشیان بوم (Alectoris chukar)ارزیابی زیستگاه کبک 

 

 زیستیمحیط مستقل هايمتغیر امتیازات ماتریس :(1) جدول
 چهارم فاکتور

 (%2گرایی) تخصص

 سوم فاکتور

 (%3گرایی) تخصص

 دوم فاکتور

 (%7گرایی) تخصص

 اول فاکتور

 (%22گرایی) حاشیه
 زیستیمحیط متغییرهاي

 جهت 575/9 943/9 9345/9 9911/9

 چشمه -754/9 - 504/9 473/9 -442/9

 ارتفاع -154/9 -123/9 932/9 -917/9

 شیب 412/9 -921/9 994/9 901/9

 روستا از فاصله -344/9 593/9 -970/9 -912/9

 جاده -111/9 -220/9 512/9  992/9

 

 گیرينتیجه و بحث
 شناختیبوم آشیان فاكتوري تحلیل انجام از حاصل نتایج

(ENFA) بر اشکورات ممنوع شکار منطقه هايكبک براي 
 كه داد نشان استفاده مورد زیستگاهی مستقل متغیرهاي اساس

 هايتپه در ،غیرجنگلی مناطق در گونه این مطلوب زیستگاه
 هموار و باز مناطق در غالباً و سنگی هايزمین و علف از پوشیده

 متر 2199 ارتفاع تا متر 1799 ارتفاع از ،ماهوري تپه و كوهستانی
 .برندمی سر هب ٪ 49 از بیش هاي شیب در و دریا، سطح از

 و گیريجفت قبیل از گونه این زیستی هايفعالیت بیشتر
 در فراوان تعداد به و دگیرمی انجام منطقه در شانگذاريتخم

 قاضی ،لیما تله سرخه كوههاي شود،می دیده شده مطالعه منطقه
 كبک فراوانی كه هستند، مناطقی جمله از جورده دلیجان، چاک،

  .است رسیده ثبت به آنجا در
 مطالعه این در كل تحمل و گرایی تخصص گرایی، حاشیه میزان

 به گونه تمایل دهندهنشان كه 134/9 ،127/1 ،915/1 ترتیب به
 تحمل مقدار همچنین است، ايحاشیه هايزیستگاه در زندگی

 شرایط از باریکی محدوده در زندگی به گونه تمایل نشان نیز كل
 باشد.می خود زیست محیط

  ENFA روش اجراي سهولت با وجود كه نمود ذكر باید پایان در

 اساس بر زیستگاه مطلوبیت محاسبه و Biomappr افزارنرم در
 حضور عدم نقاط از اطالعاتی به نیاز بدون) گونه حضور اطالعات

 براي نیاز مورد بودجه و زمان در توجه قابل جوییصرفه و (گونه
 روش این از استفاده كه برد یاد از نباید اطالعات، آوريجمع

 از دقیق نسبتا اطالعات از باالیی حجم نمودن وارد به نیازمند
ه ب بنابراین .است رستري هايالیه شکل به زیستگاهی هايمتغیر

 ایران وحشحیات هايگونه از بسیاري براي روش این كارگیري
 از جامعی اطالعاتی بانک هنوز كه چرا نیست، پذیر امکان
 هايالیه با همراه ایران مختلف مناطق در وحش حیات هايگونه

 .است نشده فراهم آنها زیستگاهی هايمتغیر از صحیح اطالعاتی
 اطالعاتی هايالیه اخیر هايسال در چه اگر دیگر عبارت به

 است، شده فراهم زیستگاهی مستقل متغیرهاي برخی از مناسبی
 پوشش تیپ مانند متغیرهایی براي همچنان اطالعاتی خال لیکن

 كشور از وسیع هايگستره براي را تکنیک این از استفاده گیاهی
 هايگونه حضور نقاط نقشه هنوز آن بر عالوه .سازدمی ممکننا

 فراهم كشور سطح در هاگونه از بسیاري براي نیز وحشحیات
 این صحت و دقت و مطالعات روش در ناهماهنگی و نیست
 .افزاید می فوق مشکالت بر هانقشه
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 فاكتور تحلیل روش از استفاده با قاضی كاله ملی پارک در (Canis lupus) گرگ زیستگاه مدلسازي .1309 آ. فراشی، و ف باقري، فالح
 .11-11 (:3)24 ،دامی علوم نشریه ،((ENFA شناختی بوم آشیان

 با هاي میش قوچ گونه زیستگاه مطلوبیت مدلسازي .1302 ب. آباد، اسفند شمس و .ح جعفري، .؛م همامی، .؛ا یاوري، .؛ج زاده، سرهنگ
 ،زیستمحیط هايپژوهش ،بافق كوه شده حفاظت منطقه در (Ovis Orientalis) شناختی بوم آشیان عامل تحلیل رویکرد از استفاه

4(1:) 112-104. 
 اشکورات، ممنوع شکار منطقه در شناختی بوم آشیان عامل تحلیل روش به ایرانی پلنگ زیستگاه ارزیابی و مدلسازي .1301 م. برجی،
 الهیجان. واحد اسالمی آزاد دانشگاه كشاورزي و طبیعی منابع دانشکده ارشد كارشناسی نامه پایان

 (Panthera pardus Msaxicolor) ایرانی پلنگ بالقوه توزیع گویی پیش .1302 ح. ،رضایی و .ع ماهینی، .؛ح ،میركریمی .؛ب عرفانیان،
 .12-73 :(7) 4 ،زیست محیط هاي پژوهش ،گلستان ملی پارک در حضور هاي داده از استفاده با

 علمی فصلنامه ،ایران شرق شمال در ساریگل ملی پارک پرندگان فون شناسایی .1303 .م تقدیسی، و .م یوسفی، .؛ا كفاش، .؛ع محمدي،
 .00-03 :(1) 7 جانوري، شناسی زیست پژوهشی

 كارشناسی نامه پایان ،باالتر حفاظتی سطوح به ارتقا جهت اشکورات ممنوع شکار منطقه اكولوژیکی توان ارزیابی .1304 .ز نژاد، حسین
 .كرج زیستمحیط دانشکده ارشد
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