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مدلسازي زيستگاه کفچهمار ) (Naja naja oxianaدر
پارک ملي گلستان

حسين وارسته

مرادي*

استاديار گروه محيطزيست ،دانشگاه علوم كشاورزي و منابعطبيعي گرگان

(تاريخ دريافت1390/8/28 :؛ تاريخ تصويب)1392/11/21 :

چکيده
با وجود تنوع ژنتيکي باالي مارها و اهميت آنها بهعنوان صيادان رده باال در بسياري از اكوسيستمها ،بومشناسي بسياري از گونههاي مار
هنوز ناشناخته است .در تحقيق حاضر ،استفاده خردزيستگاه و كالنزيستگاه كفچهمار در پارک ملي گلستان مورد مطالعه قرار گرفت .تعداد
13متغير خردزيستگاهي و كالنزيستگاهي به همراه دادههاي حضور و عدم حضور گونه در هر يک از  101پالت نمونهبرداري ثبت شد.
پالتهاي نمونهبرداري به ابعاد  12  12متر و به تعداد  2بار به ازاي هر نقطه حضور تشکيل شد .بر اين اساس ،تعداد  53پالت حضور و
به همين تعداد پالت عدم حضور در فصل بهار و تعداد  48پالت حضور و به همين تعداد پالت عدم حضور در فصل تابستان برداشت شد.
تجزيه و تحليل دادهها بر مبناي رگرسيون منطقي دوگاني انجام پذيرفت .نتايج نشان داد كه پارامترهاي زيستگاهي شامل ميزان شيب،
سطح پوشش سنگي و ارتفاع از سطح دريا مؤثرترين متغيرهاي اثرگذار بر حضور گونه در فصل بهار هستند و متغيرهاي سطح پوشش سنگي،
ميزان شيب و تراكم ساقههاي چوبي مؤثرترين متغيرهاي اثرگذار بر حضور كفچهمار در فصل تابستان ميباشند .زيستگاههاي استپي با
مشخصاتي همانند درصد شيب پايين ،ارتفاع كم ،سطح پوشش سنگي و تراكم ساقههاي چوبي بيشتر ،در پارک ملي گلستان قابليت پشتيباني
از كفچهمار را دارند.

کليد واژهها :پارک ملي گلستان ،رگرسيون منطقي ،كفچهمار ،مطلوب بودن زيستگاه

 نويسنده مسوول:

Email: hvarasteh2009@yahoo.com
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سرآغاز
شناخت عوامل موءثر در انتخاب زيستگاه توسط يک گونه از
مهمترين ضرورتهاي مديريت صحيح گونههاي حياتوحش
محسوب ميشود .در حال حاضر ،عمدهترين بخش تخريبهاي
محيطزيستي متوجه زيستگاههاست .بنابراين ،تالش در جهت
شناخت و مديريت صحيح آنها از اهميت بهسزايي برخوردار
است .زيستگاه مطلوب تأثير مهمي بر بقا و توليد مثل گونهها
دارد و در نتيجه در امر مديريت و حفاظت حياتوحش مورد توجه
بيشتري قرار ميگيرد .ارزيابي و مدلسازي ،بهعنوان يک راه حل
عملي براي رسيدن به اين هدف است .روشهاي مدلسازي
زيستگاه كه از سال  1970تاكنون به سرعت در مديريت
حياتوحش مورد استفاده قرار گرفتهاند ،ابزاري مناسب براي غلبه
بر اين مشکل معرفي شدهاند (.)Bartoszewicz et al., 2008
امروزه نابودي زيستگاه يکي از اصليترين عوامل تهديدكننده
گونهها محسوب ميشود بهطوريكه حدود  30درصد انقراض
گونهها به تخريب و انهدام زيستگاههاي حياتوحش نسبت داده
شده است .بنابراين ،زيستگاه بهعنوان يکي از مهمترين
فاكتورهاي بومشناختي در حفاظت از گونهها مطرح است (كرمي
و همکاران.)1385 ،
در دهههاي اخير تحقيقات بومشناختي وسيعي روي مارها صورت
گرفته است .با اين حال ،بسياري از تبارهاي اين خزندگان هنوز
بهدرستي مطالعه نشده است .شايد بدون اغراق بتوان گفت كه
يکي از آرايههاي مارها كه بررسيهاي چنداني روي آن آن جام
نگرفته ،مارهاي بسيار سمي و خطرناک باشد .از طرف ديگر،
چنين جانوراني داراي تراكم پاييني هستند و بررسي ميداني بر
روي آنها دشوار است .مارهاي كبرا و از جمله وابستگان آنها
مانند كفچهمار داراي چنين مشکالت مطالعاتي هستند .هر چند
گونههاي جنس  Najaبهطور گستردهاي در آسيا و افريقا پراكنده
هستند ،ولي بهجز برخي اطالعات پايهاي بهدست آمده از
نمونههاي برداشت شده ) ،(Broadley & Wuster, 1998تنها
اطالعات بومشناختي از بررسيهاي ميدانهاي توسط  Luiselliدر
افريقا بهدست آمده است ). (Luiselli & Angelici, 2000
با وجود پيشرفتهاي اخير در مطالعات بومشناسي مارها ،هنوز
اطالعات اندكي در مورد بسياري از جنبههاي تاريخ طبيعي شامل
انتخاب زيستگاه بسياري از گونهها وجود دارد .بسياري از
گونههاي مار در حال كاهش جمعيت هستند و عقيده بر اين
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است كه از دست رفتن زيستگاه عامل عمدهاي در اين كاهش
است ) .(Gibbons et al., 2000تالشهاي حفاظتي اغلب به
دليل كمبود اطالعات مربوط به نيازمنديهاي زيستگاهي گونهها
دچار مشکل ميشود .الگوهاي انتخاب زيستگاه و ويژگيهاي
خُردزيستگاهي و كالنزيستگاهي جنبههاي بيشماري از
بومشناسي مارها مانند تنظيم دماي بدن )& Cunnington
 ،(Cebek, 2005اجتناب از صيادان )،(Shine et al., 2000
قابليت دسترسي به غذا ) ،(Heard et al., 2004توليدمثل
) ،(Shine, 2003بقا ) ،(Masden & Shine, 1998رفتار
مرتبط با تغذيه جانور ) (Lind & Welsh, 1994و روابط متقابل
صيد و صياد )(Weatherhead & Blouin- Demers, 2004
را تحت تأثير قرار ميدهد.
شننناخت همبسننتههنناي زيسننتگاهي جهننت تشننخيص و دوام
نيازمنديهاي ضروري زيستگاهي براي حفاظت موفقينتآمينز از
مارها ضروري اسنت .مطالعنه حاضنر بنر روي عوامنل منؤثر در
انتخاب زيستگاه كفچهمار در پارک ملني گلسنتان بنا اسنتفاده از
روش رگرسننيون منطقنني متمركننز اسننت .دينندگاه اسننتفاده از
رگرسيون منطقي براي ارزيابي زيسنتگاه مارهنا توسنط برخني از
محققان از جمله )(Brito, 2003; Cross & Peterson, 2001
مورد استفاده قرار گرفته است .با توجه به انتشار محدود اين گونه
در ايران و جهان ،اطالعات اندكي در مورد بومشناسي اين گوننه
وجود دارد و تا كنون مطالعهاي بر روي ارزيابي زيستگاه اين گونه
در اينران صننورت نگرفتننه اسننت .هنندف اي نن تحقي نق ،مطالعننه
پارامترهاي زيستگاهي مؤثر در انتخاب زيستگاه توسط كفچهمنار
است .از آن جا كه كفچهمار جزء گونههايي است كه تنهنا انتشنار
محدودي در شرق و شمال شرق كشنور دارد ،بننابراين اطنالع از
وضعيت زيستي آن كمک مؤثري در جهنت حفاظنت اينن گوننه
خواهد بود.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
پارک ملني گلسنتان بنا مسناحتي بنال بنر  87402هکتنار در
استان هاي گلستان ،خراسان شنمالي و سنمنان و در منتهنيالينه
شرقي جنگلهاي خزري قرار دارد (درويشصفت .)1385 ،نقطه
شروع پارک از روستاي تنگراه در  145كيلنومتري شنمالشنرق
گرگان در غرب ،تا پمپبنزين عربشنيباني در  120كيلنومتري
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غرب بجنورد در شرق و در امتداد جاده گرگان -مشهد قنرار دارد
(حسنننزاده كيننابي و همکنناران )1372 ،و منطقننهاي اسننت
كوهستاني با دامنه ارتفاعي  450تا  2411متنر از سنطح درينا.
اين منطقه تنها زيستگاه امن باقيمانده براي بسياري از گونههاي
حياتوحش است (وارسته مرادي .)1384 ،اين پارک شرقيترين
محنندوده بيننوم هيركنناني در كشننور ايننران بننوده و از معنندود
زيستگاههاي طبيعي كشور محسوب منيشنود (وارسنته منرادي،
.)1383
معرفي گونه
مارهنا بننا داشننتن بنيش از  2900گوننه ،دومنين گننروه بننزر
خزندگان زنده از نظر تعداد گونه هستند و در همه قارههاي جهان
به جز قطب جنوب با گسترش وسيعي به داخل درياها وجود دارند
( .)Zug et al., 2001از لحننات تاكسننونومي ،مارهننا در رده
خزندگان طبقهبندي ميشوند .در اين رده ،مارها بهسنبب داشنتن
دو جفت حفره گيجگاهي ،جزء زيررده  Lepidosauriaبنهشنمار
ميروند .اين زيررده بهطوركلي شامل دو راسته است ،راستهاي به
نام  Rhynchocephaliaكه در برگيرنده تنها ينک گوننه زننده
بننهنننام  Sphenodon punctatumو راسننته ديگننر بننهنننام
 Squamataيا خزندگان فلسدار است .اعضاي اين راسته شامل
زير راسته سوسمارها ( ،)Sauriaزير راسته مارهنا ( )Ophidiaو
زير راسته سوسمارهاي كرمي شکل ( )Amphisbaeniaهسنتند
(رستگار پوياني و همکاران.)1385 ،
كفچهمار با نام علمي  Naja naja oxianaداراي مردمک چشم
گرد و متمايل به بيضي ،در مار زنده گردن به شکل كفچه ،اندازه
پولکهاي بين بيني برابر يا كمي كوتاهتر از پولنکهناي جلنوي
پيشاني ،داراي يک پولک جلو چشمي و سه پولک عقب چشنمي،
لب باال داراي  7پولک و لب پائين  8پولک (سومين و چهنارمين
پولک لب باال متصل به چشم) پولکهناي گيجگناهي  2+3ينا
 4+2عدد ،پولکهاي سطح پشتي صاف ،كنم و بنيش زيگنزاک
مانند و در  21رديف ،پولکهاي سطح شکمي  192تنا  206و
سطح زيرين دم  51تا  70عدد ،و پولک مخرجي منفنرد اسنت.
بدن به رنگ زرد تيره يا قهوهاي كم رنگ بدون خال ينا نقنوش
مشخص ،داراي يک يا چند حلقه تيره رننگ در قسنمت قندامي
سطح شکمي و نوزادان داراي حلقههاي تينره رننگ در سرتاسنر
بدن هستند .زيستگاه آنها صخرهها ،البهالي سنگها ،بوتهها ،و

علننفزارهاسننت .در مننناطق مجنناور درينناي خننزر ،تركمنسننتان،
ازبکستان ،تاجيکستان ،افغانستان ،ايران ،كشمير ،پنجاب ،شمال و
شمنالشرقني بلنوچستان و در استانهناي خراسنان ،منازندران،
گلستان ،و سمنان پراكندگي دارد (لطيفي.)1379 ،
روش پژوهش
نمونهبرداري از کفچهمار و فاکتورهاي محيطزيستي
بهمنظور جمعآوري دادههاي مورد نياز در پارک ملي گلستان،
نمونهبرداري در دو فصل بهار و تابستان 1389بهروش مشاهده
در پالت انجام پذيرفت .در پژوهش حاضر ،جهت تعيين
مکانهاي حضور كفچهمار در مناطق استپي شرق و شمالشرق
پارک از يکي از محيطبانان با تجربه منطقه استفاده شد .پس از
يافتن گونه مورد نظر ،نقطه حضور بر روي نقشه ثبت شد و
متغيرهاي محيطزيستي مورد نظر در محدوده يک پالت
چهارگوش به ابعاد  12×12متر ) Walting & Donnelly,
 (2008به مركزيت نقطه حضور برداشت شد .بهمنظور برداشت
نقاط عدم حضور ،از محل نقطه حضور در جهتي تصادفي و تا
جايي كه تيپ متغيرهاي زيستگاهي متفاوت از نقطه حضور
بهنظر بيايد ،حركت نموده و سپس اين محل بهخوبي مورد
جستجو قرار گرفت تا از عدم حضور گونه در آن اطمينان حاصل
شود .در صورت يافت نشدن گونه در محل مورد نظر ،نقطه
بهعنوان نقطه عدم حضور ثبت شد .بر اين اساس 53 ،پالت
حضور و  53پالت عدم حضور در فصل بهار و  48پالت حضور
و همين تعداد پالت عدم حضور در فصل تابستان برداشت شد
(شکل .)1
 13فاكتور محيطزيستي كه مهمترين نقش را در تعيين مطلوب
بودن زيستگاه كفچهمار داشتند ،جهت مدلسازي انتخاب
زيستگاه در هر يک از پالتهاي نمونهبرداري اندازهگيري شد.
اين فاكتورها عبارت بودند از :ارتفاع از سطح دريا ) ،(ELVفاصله
تا منابع آبي ) (DST-RVفاصله تا جاده ) ،(DST-RDسطح
پوشش گياهان پشتهاي ) (CHMشامل گياهاني با ارتفاع  15تا
 40سانتيمتر ،مانند گونها و كاله ميرحسن ،سطح پوشش
گياهان علفي پوششي بلند ) (HHGشامل گياهاني با ارتفاع 20
تا  80سانتيمتر و با سطح پوششي به نسبت كم ،سطح پوشش
گياهان علفي بلند ) (GHGشامل گياهاني با ارتفاع  20تا 60
سانتيمتر كه هر پايه از آنها سطح بسيار اندكي از زمين را
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پوشش ميدهند .مانند :گندميان ،سطح پوشش گياهان علفي
پوششي كوتاه ) (HLWشامل گياهاني با ارتفاع  10تا 30
سانتيمتر كه هر پايه از آنها داراي گستردگي به نسبت زياد بر
روي زمين هستند .مانند :درمنه ،آويشن ،و بومادران ،ميزان
پوشش سنگ بر روي زمين ) (STNشامل قطعات سنگي
بزر تر از  10سانتيمتر ،فاصله تا تخته سنگ ) (MDRيعني
ميانگين فاصله ( )mتا نزديکترين تخته سنگ ،تراكم ساقههاي
چوبي ) (WSDيعني تعداد كل ساقههاي چوبي ،ارتفاع ساقههاي
چوبي ) (WSHيعني ارتفاع ( )Cmبلندترين ساقه چوبي ،درصد
شيب ) (SLPو جهت شيب )(Morrison et al., 2006
).(ASP

شکل ( :)1نقشه  TINپارك ملي گلستان و پالتهاي
نمونهبرداري از کفچهمار

تجزيه و تحليل دادهها
روش رگرسيون منطقي به منظور مدل سنازي رابطنه بنين متغينر
وابسته رستهاي دوتايي و يک يا چند متغير محيطزيستي مسنتقل
بهكار ميرود .در اين روش به طوركلي تخطي از فرضيهها كمتنر

صورت ميگيرد و نيازي نيست كه متغيرهناي پنيشبيننيكنننده
داراي توزيننع نرمننال باشننند يننا ارتبنناط خطنني و يننا واريننانس
درونگروهي برابر داشته باشند ( .)Alizadeh, 2006رگرسنيون
منطقي روشي است قدرتمنند و متغيرهناي رتبنهاي را بنهخنوبي
متغيرهاي پيوسته بهكار مي بنرد .همچننين ضنرايب اينن مندل،
بهخنوبي قابنل تفسنير هسنتند ( .)Alizadeh, 2006بنهمنظنور
انتخاب مناسبترين سري متغيرهاي محيطي پيشبينيكنننده ،از
روش نمايه آكايکه  AICاستفاده شند .بندينمنظنور متغينرهناي
محيطي وارد نمايه آكايکه شدند و سپس سنري متغيرهنايي كنه
اخننتالف آكايکننه ( )ΔAICآنهننا كمتننر از  2بننود ،بننهعنننوان
پيشبينيكنندههاي مدل انتخاب شندند .در مرحلنه بعند ،سنري
متغيرهاي پيشبينيكنننده مندل وارد رابطنه رگرسنيون منطقني
دوتننايي شنندند .در معادلننه شننماره ( )1رابطننه منندلي كننه بننراي
پيشبيني حضور گونه بهكار ميرود ،نمايش داده شده است:
( Yi  0i  1i x1i  2i x2i  ....  ( p 1)i x( p 1)i   iمعادلننه
شماره )1
در اين معادله  Yiبرابر با ارزش پيشبينيكنننده خطني گوننه ،i
  0iضريب ثابنت معادلنه 1i ،تنا  ( p 1)iضنرايب رگرسنيون و
 x1iتا  x( p 1)iارزش هر يک از متغيرها ميباشند .ضريب ثابنت و
ضرايب متغيرها توسط واردسازي متغيرها به ننرمافنزار Minitab
محاسبه شدند و بهطوركلي ،بهدليل ثابت بودن وارينانس خطنا از
روش كمترين مربعات وزني جهنت محاسنبه اينن ننوع متغيرهنا
استفاده شد .در پژوهش حاضر ،براي انتخاب متغيرهناي اثرگنذار
در حضور و يا عدمحضور كفچهمار ،تمام متغيرهنا بنهطنور مجنزا
وارد رگرسيون منطقني دوگناني شنده و متغيرهنايي كنه رابطنه
منطقي برقرار ننمودند )  (p≥0/05از رونند محاسنبههنا حنذف
شدند.
يکي از روشهاي مناسب به منظنور بررسني مينزان دقنت مندل
رگرسيون منطقي ،اسنتفاده از آزمنون  Gاسنت .در اينن آزمنون،
انحراف بين مدل اصلي با مدلي كه تمام ضرايب آن صفر فنرض
شده است ،محاسبه مي گردد .مناسبترين مندل داراي بيشنترين
انحراف ميباشد .آزمون  Gداراي توزيع مربع كاي با درجه آزادي
 n-1ميباشد ( nبرابر با تعداد كل متغيرها در مدل است) .فرضيه
صفر اين آزمون شيب رگرسيون منطقي را صفر در نظر ميگينرد.
آزمننونهنناي  Deviance ،Pearsonو Hosmer-Lemeshow
به منظور ارزيابي نحنوه توصنيف دادههنا توسنط مندل (نيکنويي
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برازش) استفاده ميشود .ارزش  Pكمتر از  0/05اين آزمونها به
اين مفهوم است كه دادههاي مشاهده شده و دادههايي كه توسط
مدل پيشبيني شدهاند ،با يکنديگر همخنواني ندارنند و توصنيف
دادهها توسط مدل صحيح نيست و برعکس.
در اين پژوهش ،به منظور آن جام محاسبههاي مربنوط بنه مندل
رگرسيون منطقي ،از نرمافزارهناي  Minitab15و Statistica
6استفاده شد .اجراي مدل رگرسيون منطقي دوتايي در ننرمافنزار
 Minitabصورت گرفنت و محاسنبههناي مربنوط بنه انتخناب
بهترين مدل توسط معيار آكايکه در نرمافنزار  Statisticaانجنام
پذيرفت .همچنين ،بهمنظور نمايش نقناط نموننهبنرداري و اراينه
ساير نقشهها ،از نرمافزار  ArcGIS 9.2استفاده شد.

به نسبت كم ،سطح پوشش گياهان علفي بلنند ) (GHGشنامل
گياهاني با ارتفاع  20تا  60سانتيمتر كه هر پايه از آنها سنطح
بسيار اندكي از زمين را پوشش ميدهند .مانند :گنندميان ،سنطح
پوشش گياهان علفي پوششي كوتاه ) (HLWشامل گياهناني بنا
ارتفاع  10تا  30سانتي متر كه هر پايه از آنها داراي گستردگي
به نسبت زياد بر روي زمنين هسنتند .ماننند :درمننه ،آويشنن ،و
بومادران ،ميزان پوشنش سننگ بنر روي زمنين ) (STNشنامل
قطعات سنگي بزرگتر از  10سانتيمتر ،فاصنله تنا تختنه سننگ
) (MDRيعني ميانگين فاصله ( )mتا نزديکترين تخته سنگ،
تراكم ساقههاي چوبي ) (WSDيعني تعداد كل ساقههاي چنوبي
و درصد شيب ) (SLPبودند.
بهمنظور انتخاب بهترين مدل برازش شنده انتخناب زيسنتگاه ،از
روش نمايه آكايکه  AICاستفاده شد .نتايج حاصل از نمايههناي
آكايکه به دست آمده ،نشان مي دهند كنه  3گنروه از متغيرهناي
پننيشبينننيكننننده بننراي فصننل بهننار و  3گننروه از متغيرهنناي
پيشبينيكننده براي فصل تابستان داراي اختالف آكايکنه كمتنر
از  2ميباشند و در نتيجه ميتوانند بهعنوان مناسبترين مدل در
ارزيابي زيستگاه كفچه مار بهكار رونند .معادلنههناي ( 2الني ،)7
رابطه رگرسيوني هر يک از مدلها را نشان ميدهد (جدولهناي
 1تا .)3

يافتهها
انتخاب متغيرهاي پيشبينيکننده
جهت انتخاب مهنمتنرين متغيرهناي اثرگنذار در حضنور و عندم
حضور كفچهمار ،تکتک متغيرهاي محيطزيستي بهطور جداگاننه
وارد رگرسيون منطقي دوگاني شده و در صورت معننيدار نبنودن
) (p≥ 0/05از روننند محاسننبههننا حننذف گرديدننند .متغيرهنناي
معنيدار شامل :ارتفاع از سنطح درينا ) ،(ELVفاصنله تنا جناده
) ،(DST-RDسطح پوشش گياهان علفي پوششي بلند )(HHG
شامل گياهاني با ارتفاع  20تا  80سانتيمتر و با سطح پوششني

جدول ( :)1نتايج حاصل از نمايه آکايکه جهت گزينش بهترين مدلهاي انتخاب زيستگاه توسط کفچهمار در فصل بهار
(اعداد مربوط به هر متغير در ستون متغيرهاي پيشبينيکننده نشانگر ضريب رگرسيوني آن متغير است.
متغيرهاي پيشبينيکننده

شماره مدل

ارتفاع

درصد شيب

تراکم ساقههاي چوبي

فاصله تا تخته سنگ

فاصله تا جاده

علفي پوششي بلند

سطح پوششش گياهشان

علفي بلند

سطح پوششش گياهشان

علفي پوششي کوتاه

سطح پوششش گياهشان

روي زمين

3

ميزان پوشش سنگ بر

2

معادله مدل اول -فصل بهار (معادله :)2

درجه آزادي

1

-0
/223
-1
0/193 0/000 0/006 0/009 0/009
/53
-0
-0
-0
0/169 0/001 0/003 0/000 0/003
0/043
/006
/186 /006
0/09

-0
/007

0/207 0/000 0/002 0/001 0/005

AIC

AIC

P

8

124/6123

0/000

0/000

6

0/000 1/1113 125/7236

9

0/000 1/8269 126/4392
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گياهان علفي پوششي كوتاه  (/0 +پوشش سنگ بر روي
زمين)193

( 223/0 - 024/6 = - Yiشيب) ( 09/0 +تراكم ساقههاي
چوبي) – ( /0فاصله تخته سنگ) ( 005/0 + 007فاصله تا
جاده)( (0/001 +سطح پوشش گياهان علفي پوششي بلند +
( 002/0سطح پوشش گياهان علفي بلند) ( (0/000 +سطح
پوشش گياهان علفي پوششي كوتاه ( /0 +پوشش سنگ بر روي
زمين)207

معادله مدل سوم -فصل بهار (معادله :)4
( 006/0 – 743/1 = - Yiارتفاع) ( 186/0 -شيب) +
( 043/0تراكم ساقههاي چوبي)– ( 0/006فاصله تخته سنگ)
( 003/0+فاصله تا جاده)( +سطح پوشش گياهان علفي
پوششي بلند)( 003/0 + 0/001سطح پوشش گياهان علفي
بلند)( 0/001+سطح پوشش گياهان علفي پوششي كوتاه (/0 +
پوشش سنگ بر روي زمين)169

معادله مدل دوم -فصل بهار (معادله :)3
( 53/1 - 924/5 = - Yiشيب) ( 0/009 +فاصله تا جاده) +
( 0/009سطح پوشش گياهان علفي پوششي بلند) 006/0 +
(سطح پوشش گياهان علفي بلند) ( )0/000 +سطح پوشش

جدول ( :)2نتايج حاصل از نمايه آکايکه جهت گزينش بهترين مدلهاي انتخاب زيستگاه توسط کفچهمار در فصل تابستان
(اعداد مربوط به هر متغير در ستون متغيرهاي پيشبينيکننده نشانگر ضريب رگرسيوني آن متغير است.
متغيرهاي پيشبينيکننده

شماره مدل

ارتفاع

درصد شيب

چوبي

تششراکم سششاقههششاي

فاصله تا تخته سنگ

فاصله تا جاده

علفي پوششي بلند

سطح پوشش گياهان

علفي بلند

سطح پوشش گياهان

معادله مدل چهارم -فصل تابستان (معادله :)5
( 018/0 – 24/09 = Yiارتفاع) ( 089/0 +تراكم ساقههاي
چوبي) ( 002/0 +فاصله تا جاده) ( 0/001 +سطح پوشش
گياهان علفي پوششي كوتاه  (/0 +پوشش سنگ بر روي
زمين)093
معادله مدل پنجم -فصل تابستان (معادله :)6
( 009/0 – 31/78 = Yiارتفاع) ( 054/0 +تراكم ساقههاي
چوبي) ( 006/0 +فاصله تا جاده) ( 008/0 +سطح پوشش
گياهان علفي بلند) ( )0/001 +سطح پوشش گياهان علفي
پوششي كوتاه  (/0 +پوشش سنگ بر روي زمين)102
معادله مدل ششم -فصل تابستان (معادله :)7
( 020/0 – 33/06 = Yiارتفاع) ( 064/0 -شيب) – (فاصله
تخته سنگ) ( 002/0 + 0/008فاصله تا جاده)0/00 +

علفي پوششي کوتاه

6

سطح پوشش گياهان

0/098

8

0/00 1/7981 248/9012

5

0/054
0-/009
-0
-0/064 -0/020
0/004 0/000 0/002
/008
0/006

بر روي زمين

0/102 0/000 0/008

6

0/00 1/0341 248/6123

4

-

ميزان پوشش سشنگ

0/093 0/001

5

247/0341

0/000

0/00

-0/018

-

0/002

-

درجه آزادي

0/089

-

AIC

AIC

P

-

0/00

(سطح پوشش گياهان علفي پوششي بلند) ( 004/0+سطح
پوشش گياهان علفي بلند) ( (-0/00سطح پوشش گياهان علفي
پوششي كوتاه ( +پوشش سنگ بر روي زمين) 0/098
آزمون سنجش مدل
به منظور بررسني دقنت مندل رگرسنيون منطقني ،از آزمنون G
استفاده شد .مقادير  P=0/00آزمون  Gدر هر سه مدل و در هر
يک از فصول بهار و تابستان نشانگر اين است كنه وارد نمنودن
متغيرهاي محيطزيستي مورد بحث ،قدرت پيش بيني مدل حضور
و عدم حضور كفچهمنار را افنزايش منيدهند .بنهعبنارت ديگنر،
مي توان بيان نمود كه شواهد كافي مبني بر مخالف صنفر بنودن
حداقل يکي از ضرايب وجود دارد و به اين ترتيب فرضيه صفر رد
ميشود .در نتيجه ،متغيرهناي منورد نظنر منيتواننند اطالعنات

145

مدلسازی زیستگاه کفچهمار ) (Naja naja oxianaدر پارک ملي گلستان

مناسبي از پراكنش كفچه مار در پارک ملي گلستان فراهم نمايند.
نتايج آزمون  Gمدلهاي نهايي براي هر ينک از فصنول بهنار و
تابستان در جدول ( ،)3ارايه شدهاست.

همچنننين آزمننونهنناي  Deviance ،Pearsonو Hosmer-

 Lemeshowبهمنظور ارزيابي نحوه توصيف دادهها توسط مندل
(نيکويي برازش) استفاده شدند .براساس نتايج آزمونهاي نيکويي

آزمونهاي نيکويي برازش
جدول ( :)3نتايج حاصل از آزمون  Gبراي  3مدل انتخاب زيستگاه بهاره توسط کفچهمار در پارك ملي گلستان
مدل

بيشينه احتمالي

آزمون آماره G

درجه آزادي

مقدار P

مدلهاي بهاره

1
2
3

-16/361
-15/821
-15/128

102/963
102/431
103/994

8
6
9

0/00
0/00
0/00

مدلهاي تابستانه

4
5
6

-21/916
-21/874
-21/831

69/470
69/497
69/512

5
6
8

0/00
0/00
0/00

جدول ( :)4نتايج آزمونهاي  Deviance ،Pearsonو  Hosmer-Lemeshowدر
دو فصل بهار و تابستان روي کفچهمار در پارك ملي گلستان
مدل

مربع کاي

درجه آزادي

p

Pearson

36/702
31/330
2/779
40/432
35/709
3/31
32/921
36/334
1/178

94
94
8
92
92
8
95
95
8

1/00
1/00
0/998
1/00
1/00
0/991
1/00
1/00
0/993

Pearson

37/651
41/531
2/870
31/301
34/470
1/211
39/664
42/971
2/691

88
88
6
86
86
8
86
86
8

0/991
0/996
0/990
0/994
0/997
0/992
1/00
1/00
0/991

روش

فصل بهار
مدل 1

Deviance
Hosmer-Lemeshow
مدل 2

Pearson
Deviance
Hosmer-Lemeshow

مدل 3

Pearson
Deviance
Hosmer-Lemeshow

فصل تابستان
مدل 4

Deviance
Hosmer-Lemeshow
مدل5

Pearson
Deviance
Hosmer-Lemeshow

مدل 6

Pearson
Deviance
Hosmer-Lemeshow

برازش ،مدلهاي بهدستآمده ارزش  Pبااليي) (p=1دارند كه
نشاندهنده تناسب قابل قبول دادهها با مدلهاست (جدول .)4
بحث و نتيجهگيري
در اين مطالعنه ،براي هر يک از فصول بهار و تابستان  3دسته
از
متغيرهاي محيطي بهترين تركيب از متغيرها را براي پيشبيني
حضور و عدم حضور كفچهمار ارايه نمودند .مطابق جدول ( ،)3در
فصل بهار در سه مدل مورد بررسي بهترتيب بيشترين ارزش را
مدل سوم ،اول و دوم داشت .همچنين بر اساس جدول ( ،)1از
سه مدل نهايي بهدست آمده ،مدل سوم داراي  9متغير
توصيفكننده مطلوب بودن زيستگاه بود .در انتخاب مدل نهايي،
مدلي كه داراي بيشترين تعداد متغير باشد ،ارجحتر است .در
نتيجه مدل شماره  ،3بيشترين قدرت پيشبيني را براي فصل
بهار داشته و بنابراين بهترين مدل ميباشد .مدل شماره 1
(جدول  ،)1نشان ميدهد كه متغيرهاي تراكم ساقههاي چوبي،
فاصله تا جاده ،سطح پوشش گياهان علفي پوششي بلند ،سطح
پوشش گياهان علفي بلند ،سطح پوشش گياهان علفي پوششي
كوتاه و پوشش سنگ بر روي زمين در حضور گونه نقش مثبت
دارند .متغيرهاي فاصله تا تخته سنگ و شيب داراي ضريب منفي
بوده و به اين ترتيب افزايش اين متغير ،احتمال حضور گونه را
كاهش ميدهد .مدل دوم ،مشابه مدل اول بود .تنها با اين تفاوت
كه متغيرهاي تراكم ساقههاي چوبي و فاصله تا تخته سنگ وارد
معادله نشد .در مدل سوم ،عالوه بر متغيرهاي مدل اول ،فاكتور
محيطزيستي ارتفاع نيز وارد معادله شد كه نشاندهنده رابطه
منفي بين حضور كفچهمار با ارتفاع است.
همانطور كه مشاهده ميشود ،به استثناي متغير ارتفاع از سطح
دريا ،شيب و فاصله تا تخته سنگ ،تمامي متغيرهاي اين دسته
داراي ضريب مثبت هستند .به اين معني كه در حضور گونه نقش
مثبت دارند و افزايش اين متغيرها احتمال حضور گونه را افزايش
ميدهد .متغير ارتفاع از سطح دريا و فاصله تا تخته سنگ داراي
ضريب ناچيز منفي است كه نشاندهنده انتخاب مناطق كمارتفاع
و نيز عدم تمايل اين گونه به دور شدن از تختهسنگها بهعنوان
محلي براي اختفا و استراحت در فصل بهار است .متغير شيب
داراي ضريب باالي منفي است كه نشاندهنده انتخاب
زيستگاههاي با شيب ماليم توسط كفچهمار استLagory et) .
 (al., 2009حضور مارها در زيستگاههايي با شيب ماليم را به

دليل به حداقل رساندن مصرف انرژي هنگام تحرک جاندار
دانستند .در پارک ملي گلستان نيز همبستگي منفي كفچهمارها
در فصل بهار و تابستان با درصد شيب ،مؤيد نظريه فوق است.
همچنين متغيرهاي سطح پوشش گياهان علفي پوششي بلند،
علفي بلند و علفي پوششي كوتاه ،فاصله تا جاده و تراكم
ساقههاي چوبي داراي ضرايب بسيار ناچيزي هستند و نقش
اندكي در حضور گونه خواهند داشت .نقش مثبت متغير سطح
پوشش سنگي كه داراي بيشترين مقدار ضريب ميباشند،
نشاندهنده وابستگي كفچهمار به اين متغير در اين فصل از سال
است .در واقع اين گونه پس از گذراندن خواب زمستاني و بهعلت
ضعف ناشي از عدم تغذيه ،نياز به پنهان شدن در ميان سنگها
دارد .از طرف ديگر ،همانند تمام موجودات خونسرد ،دماي بدن
مارها به طور مستقيم با دماي بهدست آمده از محيط فيزيکي
تعيين ميشود .بنابراين ،تنظيم دماي بدن يک عامل مهم و اوليه
در انتخاب زيستگاه خواهد بود ).(Seigel & Collins, 1993
بهنظر ميرسد كه مشاهدههاي ما از حضور كفچهمارها در اطراف
تختهسنگها و واريزهها در جهت تأمين حرارت مورد نياز بدن
آنها باشد .بررسيهاي ديگر نيز پشتيبانيكننده نظريه تنظيم
دماي بدن از طريق دريافت آن از پوشش سنگي و واريزهاي
سطح زمين است ) Blouin- Demers & Weatherhead,
.(2001; Row & Blouin-Demers, 2006
ضرايب مثبت سطح پوششي گياهان پشتهاي ،گياهان علفي بلند
و گياهان علفي پوششي كوتاه ،نشاندهنده نقش مثبت اين
گياهان بهعنوان پناه براي گونه است .پوشش علفي سطح زمين
خُردزيستگاه تغذيهاي مورد عالقه مارهاست .در حقيقت هنگامي
كه اين جانوران صيد سريع خود را شکار ميكنند ،پوشش علفي
بلند ،قابليت مشاهده آنها توسط طعمه را كاهش ميدهد
) .(Luiselli, 2006ساختار بدني و بومشناسي مارهاي كبرا و از
جمله كفچهمارها در جهت صيد مارمولکهاي روزفعال سازگاري
يافته است .براساس يافتههاي ) (Luiselli, 2006انتخاب
مکانهاي استراحت مارها تصادفي نبوده بلکه تحت تأثير توزيع
مکاني طعمه مورد عالقه آنها (همبستگي مثبت حضور مارها با
مارمولکها) و احتمال كارايي صيد طعمه (همبستگي مثبت با
زيستگاه با پوشش علفي ،با وجود عدم وجود همبستگي معنيدار
بين اين زيستگاه با حضور مارمولکها) بوده است .اين عدم
انتخاب تصادفي زيستگاه و خُردزيستگاه توسط جانور را ميتوان
در گزارشهاي ) (Shine et al., 2003نيز مشاهده نمود .به
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يقين انتخاب زيستگاه توسط مارها تنها وابسته به موضوع تغذيه
نبوده بلکه به استراتژيهاي ضدصيادي ،حرارتي و توليدمثلي نيز
بستگي دارد ).(Pringle et al., 2003
در فصل تابستان ،در سه مدل مورد بررسي به ترتيب بيشترين
ارزش را مدل ششم ،پنجم و چهارم داشت (جدول  .)3همچنين
براساس جدول ( ،)2از سه مدل نهايي بهدست آمده ،مدل ششم
داراي  8متغير توصيفكننده مطلوب بودن زيستگاه بود .در نتيجه
مدل شماره ( )6بيشترين قدرت پيشبيني را براي فصل تابستان
داشته و بنابراين بهترين مدل ميباشد .مدل شماره (( )4جدول
 ،)2نشان ميدهد كه تراكم ساقههاي چوبي ،فاصله تا جاده،
سطح پوشش گياهان علفي پوششي كوتاه و پوشش سنگ بر
روي زمين ،در حضور گونه نقش مثبت دارند .متغير ارتفاع داراي
ضريب منفي بوده و به اين ترتيب افزايش اين متغير احتمال
حضور گونه را كاهش ميدهد .مدل شماره ( ،)5مشابه مدل ()4
بود .تنها با اين تفاوت كه متغير سطح پوشش گياهان علفي بلند
نيز وارد معادله شد .در مدل ششم ،عالوه بر متغيرهاي مدل اول،
فاكتورهاي محيطزيستي سطح پوشش گياهان علفي پوششي
بلند و سطح پوشش گياهان علفي بلند بهصورت مثبت و فاصله از
جاده و شيب بهصورت منفي وارد معادله شده و متغير تراكم
ساقههاي چوبي از معادله حذف شد .در بهترين مدل برازش شده
زيستگاهي در فصل تابستان براي كفچهمار همانند بهترين مدل
برازش شده در فصل بهار ،بيشترين همبستگي مثبت حضور گونه
با متغير پوشش سنگ بر روي زمين و بيشترين همبستگي منفي
حضور گونه با متغير شيب بود .اين بدان معناست كه گونه در
تابستان به سمت دامنههاي پاييني و اراضي كم شيب و كم
ارتفاع مجاور دامنهها تمايل دارد.
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ضرايب مثبت اما ناچيز سطح پوششي گياهان پشتهاي ،گياهان
علفي بلند و گياهان علفي پوششي كوتاه ،نشاندهنده نقش مثبت
اين گياهان بهعنوان پناه براي گونه دارد .اين در حالي است كه
سطح پوشش سنگي همچنان بهعنوان عامل مهمي در تأمين
پناه گونه مطرح است .مارها اغلب در نزديکي بوته و پوشش
گياهان علفي پناه ميگيرند تا در مقابل صيادان از خود محافظت
نمايند ) .(Brito, 2003همچنين ) (Gerald et al., 2006در
مطالعهاي كه بر روي گونه  Pituophis melanoleucusانجام
دادند ،نشان دادند كه اين گونه همبستگي مثبتي با پوشش علفي
كف زمين دارد .در مناطق مديترانهاي مارها تمايل به استفاده از
زيستگاههاي علفزار را دارند كه اغلب با پوشش علفي بلند
) (Luiselli, 2006مشخص ميشودCapula et al., ) .
 (1997گزارش نمودهاند كه بيش از  %70مشاهدات مارها در
مناطق سنگي و واريزهاي و احاطه شده توسط بوتهها بوده است.
چنين زيستگاههايي تأمينكننده بسياري از مکانهاي آفتابگيري،
پناه و تراكم طعمه براي اين خزندگان است (Webb & Shine,
) .2000بهنظر ميرسد با توجه به حفاظت مناسب و عدم دخالت
انساني در پارکملي گلستان از ساليان دور تا كنون ،زيستگاهي با
ويژگيهاي درصد شيب و ارتفاع كم ،ميزان پوشش سنگي و
پوشش علفي بيشتر ميتواند به دليل ارايه زيستگاه مناسب از نظر
اختفا در مقابل صيادان ،تأمين حرارت كافي براي تنظيم درجه
حرارت بدن و نيز دسترسي به منابع غذايي عمده (انواع خزندگان
و جوندگان با تراكم باال در مناطق كمشيب با سطح پوشش
سنگي بيشتر) الگوي مناسبي از زيستگاه مطلوب براي اين گونه
خزنده در كشورمان باشد.
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