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مار  يهاگونهاز  ياريبس شناسيبوم، هااكوسيستماز  ياريادان رده باال در بسيص عنوانبهها ت آنيمارها و اهم يباال يکيتنوع ژنت با وجود

تعداد  گلستان مورد مطالعه قرار گرفت. پارک مليدر  ماركفچهستگاه يزستگاه و كالنياستفاده خردز ،ق حاضريدر تحق هنوز ناشناخته است.
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پالت حضور و  53تعداد  ،ن اساسيبر ا. ل شديهر نقطه حضور تشک يبار به ازا 2متر و به تعداد   12 12به ابعاد  بردارينمونه هايپالت
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 يبانيت پشتيگلستان قابل پارک مليدر  ،شتريب يچوب هايساقهو تراكم  ين، ارتفاع كم، سطح پوشش سنگييب پايد درصد شهمانن يمشخصات
 را دارند. ماركفچهاز 

 
 
 
 

 مار، مطلوب بودن زيستگاه : پارک ملي گلستان، رگرسيون منطقي، كفچههاکليد واژه

 
 
 

 
 
 :نويسنده مسوول  hvarasteh2009@yahoo.com :Email 

mailto:Email:%20somayeh.oryan@alumni.ut.ac.ir


 1392، پاییز و زمستان 8، شماره 4زیست، سال های محیطپژوهش 
 

140 

 

 سرآغاز
ز ا ک گونهيتوسط  زيستگاه ثر در انتخابءشناخت عوامل مو

 وحشحيات يهاگونهح يصحمديريت  هايضرورت ترينمهم
 هايبيتخر بخش ترينعمده ،در حال حاضر .شودمحسوب مي

هت جتالش در  ،نيبنابرا .ستهاستگاهيمتوجه ز يستيزطيمح
برخوردار  سزاييبه تيها از اهمآن حيت صحيريت و مدخشنا

 هاگونه و توليد مثل بر بقا مهمي تأثير است. زيستگاه مطلوب 
ه مورد توج وحشحياتتيجه در امر مديريت و حفاظت در ن و اردد

راه حل  کي عنوانبه ،سازيمدلو  يابيگيرد. ارزبيشتري قرار مي
 سازيمدلهاي است. روش هدف نيا دن بهيرسبراي  يلعم

تاكنون به سرعت در مديريت  1970زيستگاه كه از سال 
به اي غلاند، ابزاري مناسب برمورد استفاده قرار گرفته وحشحيات

. (Bartoszewicz et al., 2008) اندبر اين مشکل معرفي شده
ه كنندتهديدعوامل  تريناصلياه يکي از امروزه نابودي زيستگ

درصد انقراض  30حدود كه يطوربه دشوميمحسوب  هاگونه
نسبت داده  وحشحيات هايزيستگاهتخريب و انهدام به  هاگونه

 ترينممهيکي از  عنوانبهزيستگاه  ،ني. بنابراشده است
 يمطرح است )كرم هاگونهدر حفاظت از  شناختيبوم يفاكتورها
  (.1385 ،و همکاران
 ارها صورتم يرو يعيوس شناختيبومقات ير تحقياخ يهادر دهه

نوز ان هن خزندگيا ياز تبارها ياريحال، بس نيبا ا .است گرفته
 ت كهد بدون اغراق بتوان گفياست. شا مطالعه نشده يدرستبه
م آن جان آ يرو يچندان هايبررسيمارها كه  يهاهياز آرا يکي

 ،رگياز طرف د و خطرناک باشد. يسم بسيار يمارها ،هنگرفت
بر  يانديم يو بررس هستند ينييتراكم پا يدارا ين جانورانيچن
ها نن آكبرا و از جمله وابستگا يآنها دشوار است. مارها يرو

د چن . هرهستند ين مشکالت مطالعاتيچن يدارا ماركفچهمانند 
قا پراكنده يا و افريدر آس ايگسترده طوربه Najaجنس  يهاگونه
آمده از  دستبه ياهياطالعات پا يجز برخهب يول ،هستند
ا ، تنه(Broadley & Wuster, 1998)شده  برداشت هاينمونه

در  Luiselliتوسط  ايميدانه هايبررسياز  شناختيبوماطالعات 
 .  (Luiselli & Angelici, 2000) آمده است دستبهقا يافر

ا، هنوز ماره شناسيبومر در مطالعات ياخ يهاشرفتيپ با وجود
شامل  يعيطب خيتار هايجنبهاز  ياريدر مورد بس ياطالعات اندك
از  ياريبس وجود دارد. هاگونهاز  ياريستگاه بسيانتخاب ز

ن يده بر ايو عق هستندت يمار در حال كاهش جمع يهاگونه

ن كاهش يدر ا ايعمدهستگاه عامل ياست كه از دست رفتن ز
اغلب به  يحفاظت يهاتالش .(Gibbons et al., 2000)است 
 هاگونه يستگاهيز يهايازمنديكمبود اطالعات مربوط به ن دليل

 هايويژگي و ستگاهيانتخاب ز يالگوهاشود. يدچار مشکل م
از  شماريبي هايجنبه زيستگاهيكالنو  يستگاهيردزخُ
 (& Cunningtonبدن  يم دمايمارها مانند تنظ شناسيبوم

(Cebek, 2005 ادان يص، اجتناب از(Shine et al., 2000) ،
دمثل يتول ،(Heard et al., 2004)به غذا  يت دسترسيقابل

(Shine, 2003) بقا ،(Masden & Shine, 1998) رفتار ،
و روابط متقابل  (Lind & Welsh, 1994)ه جانور يمرتبط با تغذ

 (Weatherhead & Blouin- Demers,  2004) اديد و صيص
 .دهدميقرار  تأثيررا تحت 

ص و دوام يجهننت تشننخ  يسننتگاهيز يهنناشننناخت همبسننته 
ز از ين آمتين حفاظت موفق يبرا يستگاهيز يضرور يهايازمندين

در  منؤثر عوامنل   يمطالعنه حاضنر بنر رو    اسنت.  يمارها ضرور
تفاده از گلسنتان بنا اسن    پارک ملني در  ماركفچهستگاه يانتخاب ز

ز دگاه اسننتفاده اينندمتمركننز اسننت.   يون منطقننيروش رگرسنن
ز ا يسنتگاه مارهنا توسنط برخن    يز يابيارز يبرا يون منطقيرگرس
 ;Cross & Peterson, 2001) (Brito, 2003جمله  ن ازامحقق
نه ن گويد ابا توجه به انتشار محدو است. استفاده قرار گرفتهمورد 
ن گوننه  يا شناسيبومدر مورد  ياطالعات اندك ،ران و جهانيدر ا

ونه ن گياستگاه يز يابيارز يبر رو ياوجود دارد و تا كنون مطالعه
مطالعننه  ،قيننن تحقيننهنندف ا صننورت نگرفتننه اسننت.ران ينندر ا

 منار كفچهتوسط ستگاه يدر انتخاب ز مؤثر يستگاهيز يپارامترها
است كه تنهنا انتشنار    ييهاگونهجزء  ماركفچهكه  آن جااز  .است
 اطنالع از  بننابراين  شرق كشنور دارد، در شرق و شمال يمحدود
 ن گوننه ين ا تظن اي در جهنت حف مؤثرآن كمک  يستيز تيوضع

  .خواهد بود
 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه
هکتنار در   87402پارک ملني گلسنتان بنا مسناحتي بنال  بنر       

الينه  هاي گلستان، خراسان شنمالي و سنمنان و در منتهني   استان
(. نقطه 1385 ،صفتهاي خزري قرار دارد )درويششرقي جنگل
شنرق  كيلنومتري شنمال   145از روستاي تنگراه در شروع پارک 

كيلنومتري   120شنيباني در  بنزين عربگرگان در غرب، تا پمپ



 در پارک ملي گلستان (Naja naja oxiana)مار سازی زیستگاه کفچهمدل
 

 

141 

 

مشهد قنرار دارد   -غرب بجنورد در شرق و در امتداد جاده گرگان
اسننت  ايمنطقننه و (1372 ،همکننارانزاده كيننابي و )حسننن

متنر از سنطح درينا.     2411تا  450كوهستاني با دامنه ارتفاعي 
 يهاگونهمانده براي بسياري از اين منطقه تنها زيستگاه امن باقي

ترين (. اين پارک شرقي1384 ،مرادي است )وارسته وحشحيات
محنندوده بيننوم هيركنناني در كشننور ايننران بننوده و از معنندود    

 ،منرادي  )وارسنته  دشنو مني طبيعي كشور محسوب  هايزيستگاه
1383 .) 

 

 معرفي گونه
گننروه بننزر   نيدومنن ،گوننه  2900از  شيمارهنا بننا داشننتن بنن 

ان جه يهادر همه قاره و خزندگان زنده از نظر تعداد گونه هستند
 ندوجود دار اهايبه داخل در وسيعيگسترش  باجز قطب جنوب هب
(2001 Zug et al.,).  مارهننا در رده  ،ياز لحننات تاكسننونوم

سنبب داشنتن   رده، مارها به ني. در اشونديم يبندخزندگان طبقه
شنمار  بنه  Lepidosauria رردهيز ءجز ،يجگاهيدو جفت حفره گ

ه ب يااستهرشامل دو راسته است،  يكلطوربهرده ريز ني. ارونديم
گوننه زننده    کين تنها  رندهيگكه در بر Rhynchocephaliaنام 
نننام بننه گننريو راسننته د Sphenodon punctatumنننام بننه

Squamata امل راسته ش نيا ي. اعضااست دارخزندگان فلس اي
و  (Ophidia)راسته مارهنا   ري، ز(Sauria)راسته سوسمارها  ريز
هسنتند   (Amphisbaenia) شکليكرم يراسته سوسمارها ريز

 (.1385 ،و همکاران ياني)رستگار پو
مردمک چشم  يدارا Naja naja oxiana يبا نام علم ماركفچه

، اندازه در مار زنده گردن به شکل كفچه ،گرد و متمايل به بيضي
 يوجلن  هناي پولنک تر از بين بيني برابر يا كمي كوتاه هايپولک
، ولک جلو چشمي و سه پولک عقب چشنمي ، داراي يک پپيشاني

هنارمين  پولک )سومين و چ 8پولک و لب پائين  7لب باال داراي 
ا ين  2+3گيجگناهي   هناي پولک( پولک لب باال متصل به چشم

م و بنيش زيگنزاک   سطح پشتي صاف، كن  هايپولکعدد،  4+2
و  206تنا   192سطح شکمي  هايپولک، رديف 21مانند و در 

 اسنت.  پولک مخرجي منفنرد و ، عدد 70تا  51سطح زيرين دم 

بدون خال ينا نقنوش    گاي كم رنرنگ زرد تيره يا قهوه بدن به
تيره رننگ در قسنمت قندامي    ، داراي يک يا چند حلقه مشخص

تينره رننگ در سرتاسنر    هاي حلقه نوزادان داراي و سطح شکمي
و ، هاها، بوتهي سنگالهب، الهاصخره هاآنزيستگاه ن هستند. بد

مننناطق مجنناور درينناي خننزر، تركمنسننتان، در  .سننتزارهاعلننف
، شمال و ، پنجاب، كشميرازبکستان، تاجيکستان، افغانستان، ايران

 ازندران، نان، مناي خراسنهاستان و در وچستانني بلنشرقالنشم
 (.1379 ،دارد )لطيفي يپراكندگ سمنانو ، گلستان

 

  پژوهشروش 

 يزيستمحيط فاکتورهاي و مارکفچهبرداري از نمونه
، گلستان يدر پارک مل ازيمورد ن يهاداده يآورمنظور جمعهب

 مشاهدهروش به1389فصل بهار و تابستان  دودر  بردارينمونه
 نييتع جهت ،پژوهش حاضر در .رفتيم پذجانا پالتدر 
شرق شرق و شمال يدر مناطق استپ ماركفچه حضور يهاکانم

استفاده شد. پس از منطقه با تجربه  بانانطيمحاز  يکياز  پارک
ثبت شد و نقشه  يبر روگونه مورد نظر، نقطه حضور  افتني
پالت  کيمورد نظر در محدوده  يستيزطيمح يرهايمتغ

 ( ,Walting & Donnelly متر 12×12چهارگوش به ابعاد 

منظور برداشت هبرداشت شد. ب نقطه حضور تيبه مركز 2008)
تا و  يدفتصا ينقاط عدم حضور، از محل نقطه حضور در جهت

متفاوت از نقطه حضور  يستگاهيز يرهايمتغ پيكه ت ييجا
مورد  يخوبهمحل ب نيسپس ا وحركت نموده  ،دياينظر بهب

حاصل  نانياطمتا از عدم حضور گونه در آن  جستجو قرار گرفت
، نقطه مورد نظر نشدن گونه در محل افتيشود. در صورت 

پالت  53 ،اساس نيا بر .دشنقطه عدم حضور ثبت  عنوانبه
پالت حضور  48پالت عدم حضور در فصل بهار و  53حضور و 

در فصل تابستان برداشت شد  تعداد پالت عدم حضور نيهم و
  (.1شکل )

نقش را در تعيين مطلوب  ترينمهمكه  يستيزطيمحفاكتور  13
انتخاب  سازيمدلجهت  ،داشتند ماركفچهزيستگاه  بودن

گيري شد. اندازه بردارينمونه هايپالتيک از  زيستگاه در هر
فاصله ، (ELV) ايارتفاع از سطح در عبارت بودند از: اين فاكتورها
سطح ، (DST-RD) فاصله تا جاده (DST-RV) يتا منابع آب
تا  15با ارتفاع  ياهانيگشامل  (CHM) ياپشته ناهايپوشش گ

سطح پوشش ، رحسنيكاله م وها گون مانند متر،يسانت 40
 20ارتفاع  با ياهانيگشامل  (HHG) بلند يپوشش يعلف اهانيگ
سطح پوشش ، كم نسبتبه  يوششپسطح و با  متريسانت 80تا 
 60تا  20ارتفاع  با ياهانيگ شامل (GHG)بلند  يعلف اهانيگ
را  نياز زم ياندك اريها سطح بساز آن هيهر پا كه متريسانت



 1392، پاییز و زمستان 8، شماره 4زیست، سال های محیطپژوهش 
 

142 

 يعلف اهانيسطح پوشش گ ،انيگندم :مانند .دهنديپوشش م
 30تا  10با ارتفاع  ياهانيگشامل  (HLW)كوتاه  يپوشش
 بر اديز بتنسبه  يگستردگ ياز آنها دارا هيكه هر پا متريسانت
 زانيم ،بومادرانو ، شني، آودرمنه :مانند .هستند نيزم يرو

 يقطعات سنگشامل  (STN) نيزم يرو پوشش سنگ بر
 يعني (MDR) فاصله تا تخته سنگ ،متريسانت 10 تر ازبزر 
 هايساقهتراكم  ،تخته سنگ نيترکيتا نزد (m) فاصله نيانگيم
 هايساقهارتفاع  ،يچوب هايساقهتعداد كل  يعني (WSD) يچوب
درصد ، يساقه چوب نيبلندتر (Cm) ارتفاع يعني (WSH) يچوب
 (Morrison et al., 2006) بيجهت ش و(SLP)  بيش

(ASP).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
هاي پارك ملي گلستان و پالت TIN(: نقشه 1شکل )

 ماربرداري از کفچهنمونه
 

 هاتجزيه و تحليل داده
 رين متغ نيسنازي رابطنه بن   منظور مدلهب رگرسيون منطقي روش

مسنتقل   يستيزطيمح ريچند متغ اي کيو  ييوتااي دوابسته رسته
كمتنر   هايهاز فرض يتخط ر اين روش به طوركليد .روديكار مبه

كنننده  ينن يبشيپن  يرهنا يكه متغ ستين يازيو ن رديگيصورت م
 انسيننوار ايننو  يارتبنناط خطنن اينننرمننال باشننند  عيننتوز يدارا
 نوي. رگرسن (Alizadeh, 2006) باشند داشتهبرابر  يگروهدرون
 يخنوب هرا بن  يارتبنه  يرهنا ياست قدرتمنند و متغ  يروش يمنطق
 ،مندل  نين ا بيضنرا  ني. همچنن بنرد يكار مبه وستهيپ يرهايمتغ
منظنور  هبن  .(Alizadeh, 2006) هسنتند  ريقابنل تفسن   يخنوب به

از  ،كنننده ينيبشيپ يطيمح يرهايمتغ يسر نيترانتخاب مناسب
 يهنا رين ظنور متغ مننياستفاده شند. بند   AIC کهيآكا هيروش نما

كنه   ييرهنا يمتغ يشدند و سپس سنر  کهيآكا هيوارد نما يطيمح
عنننوان بننود، بننه 2آنهننا كمتننر از  (ΔAIC) کننهياخننتالف آكا

 يدر مرحلنه بعند، سنر   . مدل انتخاب شندند  يهاكنندهينيبشيپ
 يمنطقن  ونيكنننده مندل وارد رابطنه رگرسن    ينيبشيپ يرهايمتغ
 يكننه بننرا يرابطننه منندل (1)شنندند. در معادلننه شننماره  ييدوتننا
 داده شده است: شينما ،روديكار محضور گونه به ينيبشيپ

iipipiiiiii xxxY    )1()1(22110 )معادلننه   ....

 (1شماره 
، iگوننه   يكنننده خطن  ينيبشيبرابر با ارزش پ Yiمعادله  نيا در

i0 ثابنت معادلنه،   بيضر
i1   تناip )1(  و  ونيرگرسن  بيضنرا

ix1تاipx )1( ثابنت و   بي. ضرباشنديم رهاياز متغ کي ارزش هر

 Minitabافنزار  به ننرم  رهايمتغ يتوسط واردساز هاريمتغ بيضرا
خطنا از   نساين وار نثابت بود ليدلهب ي،طوركلمحاسبه شدند و به

 رهنا يننوع متغ  نين هنت محاسنبه ا  ج يمربعات وزن نيروش كمتر
گنذار  در پژوهش حاضر، براي انتخاب متغيرهناي اثر  استفاده شد.

طنور مجنزا   مار، تمام متغيرهنا بنه  حضور كفچهدر حضور و يا عدم
وارد رگرسيون منطقني دوگناني شنده و متغيرهنايي كنه رابطنه       

هنا حنذف   از رونند محاسنبه   ≤p) 05/0 (منطقي برقرار ننمودند 
 شدند.  

دقنت مندل    منظنور بررسني مينزان   بهمناسب  يهاز روشا يکي
 ،آزمنون  نين اسنت. در ا  Gآزمنون  اسنتفاده از   ،يمنطق ونيرگرس

آن صفر فنرض   بيكه تمام ضرا يمدل با يمدل اصل نيانحراف ب
 نيشنتر يب يمندل دارا  نيترگردد. مناسبمحاسبه مي ،شده است
 يه آزادبا درج مربع كاي عيتوز يدارا G. آزمون باشديانحراف م

1n- باشديم (n فرض رهايبرابر با تعداد كل متغ .)هيدر مدل است 
 .گينرد در نظر ميرا صفر  يمنطق ونيرگرس بيآزمون ش نيصفر ا
 Hosmer-Lemeshowو  Pearson ،Deviance يهنناآزمننون
 ييکنو يهنا توسنط مندل )ن   داده فينحنوه توصن   يابيمنظور ارزبه
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 ها بهآزمون نيا 05/0از  كمتر P. ارزش شودميبرازش( استفاده 
كه توسط  يهايشده و داده هاي مشاهدهمفهوم است كه داده نيا

 فيو توصن  ندارنند  يهمخنوان  گريکند يبا  ،اندشده ينيبشيمدل پ
 عکس.رو ب ستين حيها توسط مدل صحداده
مربنوط بنه مندل     هايهمنظور آن جام محاسبهب ،پژوهش نيدر ا

 Statistica و  Minitab15 ياافزارهن از نرم ي،منطق رگرسيون

افنزار  در ننرم  ييدوتا يمنطق ونيمدل رگرس ياستفاده شد. اجرا6
Minitab   مربنوط بنه انتخناب     هناي هصورت گرفنت و محاسنب

جنام  نا Statisticaافنزار  در نرم کهيآكا اريمدل توسط مع نيبهتر
بنرداري و اراينه   نقناط نموننه   شيمنظور نماهب ،ني. همچنپذيرفت
 .دشاستفاده   ArcGIS 9.2افزاراز نرم ،هانقشه ريسا

 

 هايافته

 کنندهينيبشيپ يرهايانتخاب متغ
تنرين متغيرهناي اثرگنذار در حضنور و عندم      جهت انتخاب مهنم 

طور جداگاننه  به يستيزطيمحتک متغيرهاي مار، تکحضور كفچه
دار نبنودن  وارد رگرسيون منطقي دوگاني شده و در صورت معنني 

)05/0 (p≥ حننذف گرديدننند. متغيرهنناي  هنناروننند محاسننبه از
 فاصنله تنا جناده   ، (ELV)ا ين ارتفاع از سنطح در  دار شامل:معني

(DST-RD) ،بلند يپوشش يعلف اهانيسطح پوشش گ (HHG) 
پوششني  سطح و با  متريسانت 80تا  20ارتفاع  با ياهانيگشامل 

 شنامل  (GHG)بلنند   يعلف اهانيسطح پوشش گ، نسبت كمبه 
ها سنطح  از آن هيهر پا كه متريسانت 60تا  20ارتفاع  اب ياهانيگ
سنطح   ،انيگنندم  :مانند. دهنديرا پوشش م نياز زم ياندك اريبس

بنا   ياهنان يگشامل  (HLW)كوتاه  يپوشش يعلف اهانيپوشش گ
 يگستردگ يها دارااز آن هيكه هر پا متريسانت 30تا  10ارتفاع 
و ، شنن يدرمننه، آو  :دماننن  .هسنتند  نيزمن  يرو بر ادينسبت زبه 

شنامل   (STN) نيزمن  يرو پوشنش سننگ بنر    زانيم ،بومادران
 فاصنله تنا تختنه سننگ     ،متريسانت 10 بزرگتر از يقطعات سنگ

(MDR)  فاصله نيانگيميعني (m) تخته سنگ نيترکيتا نزد، 
ي هاي چنوب تعداد كل ساقهيعني  (WSD) يهاي چوبتراكم ساقه

 بودند. (SLP)  بيدرصد شو 
نظور انتخاب بهترين مدل برازش شنده انتخناب زيسنتگاه، از    مبه

هناي  استفاده شد. نتايج حاصل از نمايه AICروش نمايه آكايکه 
گنروه از متغيرهناي    3دهند كنه   دست آمده، نشان ميآكايکه به
گننروه از متغيرهنناي  3كننننده بننراي فصننل بهننار و بينننيپننيش
ف آكايکنه كمتنر   كننده براي فصل تابستان داراي اختالبينيپيش
ترين مدل در عنوان مناسبتوانند بهباشند و در نتيجه ميمي 2از 

(، 7الني   2هناي ) كار رونند. معادلنه  مار بهارزيابي زيستگاه كفچه
هناي  )جدول دهدها را نشان ميرابطه رگرسيوني هر يک از مدل

 .(3تا  1

 

 در فصل بهار مارکفچههاي انتخاب زيستگاه توسط مدل نتايج حاصل از نمايه آکايکه جهت گزينش بهترين :(1)جدول 

 گر ضريب رگرسيوني آن متغير است.کننده نشانبيني)اعداد مربوط به هر متغير در ستون متغيرهاي پيش
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1 - 0-
/223 

0/09 
0-

/007 
0/005 0/001 0/002 0/000 0/207 8 124/6123 000/0  000/0  

2 - 1-
/53 

- - 0/009 0/009 0/006 0/000 0/ 319  6 125/7236 1/1113 000/0  

3 
0-

/006 

0-
/186 

0/043 
0-

/006 
0/003 0/000 0/003 0/001 0/169 9 126/4392 1/8269 000/0  

 

  (:2)معادله  فصل بهار -معادله مدل اول
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iY -=  6/024 - 0/223 (بيش)+  هايساقهتراكم ) 0/09 
فاصله تا ) 0/005 + 007 (تخته سنگفاصله ) /0 – (يچوب
 + )سطح پوشش گياهان علفي پوششي بلند) 001/0+ (جاده

سطح )) 000/0 + (بلند ياهان علفيسطح پوشش گ) 0/002
 يپوشش سنگ بر رو) /0 + كوتاه يپوشش ياهان علفيپوشش گ

 207(نيزم
 

 (:3)معادله   فصل بهار -معادله مدل دوم

iY -=  5/924 - 1/53 فاصله تا جاده( 009/0  +ب(ي)ش( + 

 0/006 + بلند( يپوشش ياهان علفيشش گ)سطح پو 009/0

)سطح پوشش  (000/0 + بلند( ياهان علفي)سطح پوشش گ

 ي) پوشش سنگ بر رو/0 + كوتاه يپوشش ياهان علفيگ
 193ن(يزم
 
 

   (:4)معادله  فصل بهار -معادله مدل سوم

iY -=  1/743 – 0/006 (ارتفاع) - ب(ي)ش 0/186+  

( تخته سنگفاصله ) 006/0– (يچوب هايساقهتراكم ) 0/043
 ياهان علفي)سطح پوشش گ+ )فاصله تا جاده( 0/003 +
 ياهان علفي)سطح پوشش گ 0/003 + 001/0بلند( يپوشش
) /0 + كوتاه يپوشش ياهان علفي)سطح پوشش گ 001/0+بلند(

 169ن(يزم يپوشش سنگ بر رو

در فصل تابستان  مارکفچهتخاب زيستگاه توسط هاي اننتايج حاصل از نمايه آکايکه جهت گزينش بهترين مدل :(2)جدول 

 کننده نشانگر ضريب رگرسيوني آن متغير است.بيني)اعداد مربوط به هر متغير در ستون متغيرهاي پيش
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4 018/0-  - 0/089 - 0/002 - - 0/001 0/093 5 0341/247  000/0  00/0  

5 -0 /009 - 054/0  - 0/006 - 0/008 0/000 0/102 6 6123/248  0341/1  00/0  

6 020/0-  064/0-  - 0-
/008 

0/002 0/000 0/004 00/0  098/0  8 9012/248  7981/1  00/0  

 

 (:5)معادله  فصل تابستان -معادله مدل چهارم

iY=  09/24 – 0/180 )هايساقه)تراكم  0/890 + )ارتفاع 
)سطح پوشش  001/0 + )فاصله تا جاده( 0/002 + (يچوب
 يپوشش سنگ بر رو )/0 + كوتاه يپوشش ياهان علفيگ
 093ن(يزم

 (:6)معادله  فصل تابستان -معادله مدل پنجم

iY=  78/31 – 0/900 )هايساقه)تراكم  0/540  +)ارتفاع 
)سطح پوشش  0/008 + )فاصله تا جاده( 0/006 + (يچوب
 ياهان علفي)سطح پوشش گ (001/0 + بلند( ياهان علفيگ

 102ن(يزم ي) پوشش سنگ بر رو/0 + كوتاه يپوشش

 (:7)معادله  فصل تابستان -معادله مدل ششم

iY=  06/33 – 0/200 )فاصله  – (بي)ش 0/064 - )ارتفاع(
 00/0+ )فاصله تا جاده( 0/002 + 008/0( تخته سنگ

)سطح  0/004 +)سطح پوشش گياهان علفي پوششي بلند(
 ياهان علفي)سطح پوشش گ) -00/0 بلند( ياهان علفيپوشش گ
  098/0 ن(يزم يشش سنگ بر روپو)  + كوتاه يپوشش

 

 سنجش مدل آزمون
 Gاز آزمنون   ،منظور بررسني دقنت مندل رگرسنيون منطقني     به

در هر سه مدل و در هر  Gآزمون  =00/0Pاستفاده شد. مقادير 
نمنودن   گر اين است كنه وارد ک از فصول بهار و تابستان نشاني

 بيني مدل حضورمورد بحث، قدرت پيش يستيزطيمحمتغيرهاي 
 ،عبنارت ديگنر  . بنه دهند مني را افنزايش   منار كفچهر و عدم حضو

بر مخالف صنفر بنودن    يمبن يشواهد كافتوان بيان نمود كه مي
صفر رد  هيفرض بيترت نيوجود دارد و به ا بياز ضرا يکيحداقل 

اطالعنات   تواننند يمنورد نظنر من    يرهنا يمتغ ،جهينت . درشوديم
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. نديفراهم نما ي گلستانمل در پارک ماركفچهاز پراكنش  يمناسب
ک از فصنول بهنار و   ين هر  يبرا يينها يهامدل Gآزمون  جينتا

 .ستاشده ارايه ،(3) در جدول تابستان

 

 برازش ييکوين يهاآزمون

 -Hosmerو  Pearson ،Deviance يهنناآزمننونهمچنننين 

Lemeshow ها توسط مندل  داده فينحوه توص يابيمنظور ارزبه
  ييکوين يهاآزمون جياساس نتارند. بده شدبرازش( استفا ييکوي)ن
 

 مار در پارك ملي گلستانمدل انتخاب زيستگاه بهاره توسط کفچه 3براي  Gنتايج حاصل از آزمون  :(3جدول )
 Pمقدار  درجه آزادي Gآزمون آماره  بيشينه احتمالي مدل

 هاي بهارهمدل

1 361/16- 963/102 8 00/0 

2 821/15- 431/102 6 00/0 

3 128/15- 994/103 9 00/0 

 هاي تابستانهمدل

4 916/21- 470/69 5 00/0 

5 874/21- 497/69 6 00/0 

6 831/21- 512/69 8 00/0 

 
 در  Hosmer-Lemeshowو  Pearson ،Deviance يهاج آزمونينتا :(4)جدول 

 ملي گلستان در پارك مارکفچه يدو فصل بهار و تابستان رو
 p يدرجه آزاد يکا مربع روش مدل

 فصل  بهار

 Pearson 702/36 94 00/1 1 مدل

 Deviance 330/31 94 00/1 

 Hosmer-Lemeshow 779/2 8 998/0 

 Pearson 432/40 92 00/1 2 مدل

 Deviance 709/35 92 00/1 

 Hosmer-Lemeshow 31/3 8 991/0 

 Pearson 921/32 95 00/1 3 مدل

 Deviance 334/36 95 00/1 

 Hosmer-Lemeshow 178/1 8 993/0 

 فصل تابستان

 Pearson 651/37 88 991/0 4 مدل

 Deviance 531/41 88 996/0 

 Hosmer-Lemeshow 870/2 6 990/0 

 Pearson 301/31 86 994/0  5مدل

 Deviance 470/34 86 997/0 

 Hosmer-Lemeshow 211/1 8 992/0 

 Pearson 664/39 86 00/1 6 مدل

 Deviance 971/42 86 00/1 

 Hosmer-Lemeshow 691/2 8 991/0 
 





 

كه  دارند =p)1(ييباال Pارزش آمده دستبه يهابرازش، مدل
 (.4)جدول  ستهابا مدل هادهنده تناسب قابل قبول دادهنشان

 

 يريگجهيبحث و نت
دسته  3 بهار و تابستان ک از فصوليهر  يبرا ،هنمطالع نيدر ا
 از 
 ينيبشيپ يرا برا رهاياز متغ بيترك نيبهتر يطيمح يرهايتغم

در ، (3) جدولمطابق  .نمودند هيارا ماركفچهحضور و عدم حضور 
ن ارزش را يشتريب بيترتبه يفصل بهار در سه مدل مورد بررس
، از (1)ن بر اساس جدول يمدل سوم، اول و دوم داشت. همچن

ر يمتغ 9 ياراآمده، مدل سوم د دستبه ييسه مدل نها
، ييستگاه بود. در انتخاب مدل نهايز بودن كننده مطلوبفيتوص
تر است. در ارجح ،ر باشدين تعداد متغيشتريب يكه دارا يمدل
فصل  يرا برا ينيبشين قدرت پيشتريب ،3جه مدل شماره ينت

 1باشد. مدل شماره ين مدل مين بهتريبهار داشته و بنابرا
، يچوب هايساقهتراكم  يرهايكه متغ دهدمينشان  ،(1)جدول 

 سطح، بلند يپوشش يعلف اهانيپوشش گ، سطح فاصله تا جاده
 يپوشش يعلف اهانيسطح پوشش گ، بلند يعلف اهانيپوشش گ
در حضور گونه نقش مثبت  نيزم يپوشش سنگ بر روو  كوتاه

 يب منفيضر يدارا بيو ش تخته سنگتا فاصله  يهاريدارند. متغ
احتمال حضور گونه را  ،رين متغيش ايب افزايترتن يبوده و به ا
ن تفاوت يتنها با ا .مشابه مدل اول بود ،. مدل دومدهدميكاهش 
وارد  تخته سنگتا فاصله و  يچوب هايساقهتراكم  يهاريكه متغ

مدل اول، فاكتور  يرهايمعادله نشد. در مدل سوم، عالوه بر متغ
دهنده رابطه ه نشانز وارد معادله شد كين ارتفاع يستيزطيمح
 است. ارتفاعبا  ماركفچهن حضور يب ينفم

از سطح  ر ارتفاعيمتغ يبه استثنا شود،يطور كه مشاهده مهمان
دسته  نيا يرهايمتغ ي، تمامتخته سنگتا فاصله و  بيش، ايدر
كه در حضور گونه نقش  يمعن نيبه ا .مثبت هستند بيضر يدارا

 شياحتمال حضور گونه را افزا رهايمتغ نيا شيمثبت دارند و افزا
 يدارا تخته سنگتا فاصله ا و يارتفاع از سطح در ري. متغدهدمي
ارتفاع انتخاب مناطق كمدهنده است كه نشان يمنف زيناچ بيضر
 عنوانبهها سنگشدن از تخته ن گونه به دوريل ايز عدم تمايو ن
 بيش ريمتغدر فصل بهار است.  اختفا و استراحت يبرا يمحل
دهنده انتخاب كه نشان است يمنف يباال بيضر يدارا

 (Lagory et. است ماركفچهم توسط يب ماليشبا  هايزيستگاه

(al., 2009  به م را يب ماليبا ش يهايزيستگاهحضور مارها در

دار هنگام تحرک جان يل به حداقل رساندن مصرف انرژيدل
ها ماركفچه يمنف يهمبستگ زيگلستان ن پارک مليدانستند. در 

 ه فوق است. يد نظريؤم ،بيدر فصل بهار و تابستان با درصد ش

بلند،  يپوشش يعلف اهانيسطح پوشش گ يرهايمتغ نيهمچن
، فاصله تا جاده و تراكم كوتاه يپوشش يبلند و علف يعلف
هستند و نقش  يزيناچ اريبس بيضرا يدارا يچوب هايساقه
سطح  ريثبت متغد داشت. نقش مندر حضور گونه خواه ياندك

 باشند،يم بيمقدار ضر نيشتريب يكه دارا يپوشش سنگ
فصل از سال  نيدر ا ريمتغ نيبه ا ماركفچه يدهنده وابستگنشان
علت و به يگونه پس از گذراندن خواب زمستان نيدر واقع ا .است

ها سنگ انيبه پنهان شدن در م ازين ،هياز عدم تغذ يضعف ناش
بدن  يانند تمام موجودات خونسرد، دماهم ،گرياز طرف د دارد.
 يکيزيط فيآمده از مح دستبه يبا دما ميمستقبه طور مارها 
ه يک عامل مهم و اوليبدن  يم دمايتنظ ،ني. بنابرادشومين ييتع

 .Collins, 1993) (Seigel &ستگاه خواهد بود يدر انتخاب ز
اطراف ها در ماركفچهز حضور ما ا هايهمشاهدرسد كه نظر ميبه

از بدن ين ن حرارت مورديمها در جهت تأزهيها و وارسنگتخته
م يه تنظيكننده نظريبانيز پشتيگر نيد هايبررسيها باشد. آن
 يازهيو وار يافت آن از پوشش سنگيق دريبدن از طر يدما
 ( ,Blouin- Demers & Weatherheadن استيزم سطح

(2001; Row & Blouin-Demers,  2006 . 
بلند  يعلف اهانيگ ،ياپشته اهانيگ يمثبت سطح پوشش بيضرا
 نيدهنده نقش مثبت انشان ،كوتاه يپوشش يعلف اهانيو گ
ن يسطح زم يپوشش علف .است گونه يپناه برا عنوانبه اهانيگ
 يقت هنگاميست. در حقمورد عالقه مارها ياهيستگاه تغذيردزخُ

 يد، پوشش علفكننيع خود را شکار ميد سرين جانوران صيكه ا
 دهدميها توسط طعمه را كاهش آن مشاهده يتبلند، قابل

(Luiselli, 2006)كبرا و از  يمارها شناسيبومو  يبدن . ساختار
 يروزفعال سازگار يهاد مارمولکيها در جهت صماركفچهجمله 
انتخاب   (Luiselli, 2006)يهاافتهياساس است. بر افتهي

ع يتوز تأثيرنبوده بلکه تحت  يدفتصا استراحت مارها يهامکان
مثبت حضور مارها با  يهمبستگها )عالقه آن طعمه مورد يمکان

مثبت با  يد طعمه )همبستگيص يياها( و احتمال كارمارمولک
دار يمعن يعدم وجود همبستگ با وجود، يستگاه با پوشش علفيز
ن عدم يها( بوده است. استگاه با حضور مارمولکين زين ايب

توان يستگاه توسط جانور را ميردزستگاه و خُيز يب تصادفانتخا
به ز مشاهده نمود. ين (Shine et al., 2003) يهادر گزارش
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ه يستگاه توسط مارها تنها وابسته به موضوع تغذيانتخاب ز يقين
ز ين يدمثليو تول ي، حرارتياديضدص يهاينبوده بلکه به استراتژ

 . (Pringle et al., 2003)دارد  يبستگ
 نيرشتيب بيبه ترت يدر سه مدل مورد بررس، در فصل تابستان

ن ي. همچن(3)جدول  ارزش را مدل ششم، پنجم و چهارم داشت
 شمش آمده، مدل دستهب يي، از سه مدل نها(2)اساس جدول بر
جه ير نتستگاه بود. ديز بودن كننده مطلوبفير توصيمتغ 8 يدارا

 ستانتابفصل  يرا برا ينيبشين قدرت پيشتريب (6)مدل شماره 
جدول ) (4)باشد. مدل شماره ين مدل مين بهتريداشته و بنابرا

ه تا جاده، ، فاصليچوب هايساقهتراكم كه  دهدمينشان  ،(2
پوشش سنگ بر و  كوتاه يپوشش يعلف اهانيسطح پوشش گ

 ياراد عارتفار يدر حضور گونه نقش مثبت دارند. متغ ،نيزم يرو
ل مار احتين متغيش ايب افزاين ترتيبه ا بوده و يب منفيضر

 (4)دل ممشابه  ،(5)شماره . مدل دهدميحضور گونه را كاهش 
لند ب يفعل اهانيسطح پوشش گ رين تفاوت كه متغيتنها با ا .دبو
ول، دل ام يرهاي، عالوه بر متغششمشد. در مدل ز وارد معادله ين

 يپوشش يعلف اهانيسطح پوشش گ يستيزطيمح يهافاكتور
ز صله اصورت مثبت و فاهبلند ب يعلف اهانيسطح پوشش گبلند و 
كم ر ترايه و متغوارد معادله شد يصورت منفهب بيو ش جاده
 رازش شدهن مدل بيدر بهتر. دشف ذاز معادله ح يچوب هايساقه
ل ن مديترهمانند به ماركفچه يبرا فصل تابستان در يتگاهسيز

 ونهمثبت حضور گ يهمبستگن يشتريبرازش شده در فصل بهار، ب
 يفمن ين همبستگيشتريو ب نيزم يپوشش سنگ بر رور يبا متغ

در  هگون بدان معناست كه نيا ب بود.يشر يحضور گونه با متغ
كم  و بيكم ش ياراض و ينييپا يهابه سمت دامنه تابستان

 . ل دارديتما هاامنهارتفاع مجاور د

 اهانيگ ،ياپشته اهانيگ يسطح پوشش زيمثبت اما ناچ بيضرا
دهنده نقش مثبت نشان ،كوتاه يپوشش يعلف اهانيبلند و گ يعلف
است كه  يدر حال نيگونه دارد. ا يپناه برا عنوانبه اهانيگ نيا

 نيدر تأم يمهم عامل عنوانبههمچنان  يسطح پوشش سنگ
بوته و پوشش  يکيمارها اغلب در نزد پناه گونه مطرح است.

ادان از خود محافظت يرند تا در مقابل صيگيپناه م ياهان علفيگ
در   (Gerald et al., 2006)نيهمچن. (Brito, 2003)ند ينما

م جاان Pituophis melanoleucusگونه  يكه بر رو يامطالعه
 يبا پوشش علف يمثبت ين گونه همبستگيدادند، نشان دادند كه ا

فاده از ل به استيمارها تما ياترانهيدر مناطق مد ن دارد.يكف زم
بلند  يزار را دارند كه اغلب با پوشش علفعلف هايزيستگاه

(Luiselli, 2006)  شود.يمشخص م Capula et al., ) 

% مشاهدات مارها در 70ش از يكه ب اندگزارش نموده  1997)
ها بوده است. و احاطه شده توسط بوته يازهيو وار يمناطق سنگ

، يريگآفتاب يهامکان از ياريبس كنندهنيمأت يهايزيستگاه نيچن
 ,Webb & Shine)ن خزندگان است يا يپناه و تراكم طعمه برا

رسد با توجه به حفاظت مناسب و عدم دخالت نظر ميبه. (2000
ملي گلستان از ساليان دور تا كنون، زيستگاهي با انساني در پارک

درصد شيب و ارتفاع كم، ميزان پوشش سنگي و  هايويژگي
زيستگاه مناسب از نظر  ارايهتواند به دليل مي في بيشترپوشش عل

مين حرارت كافي براي تنظيم درجه أاختفا در مقابل صيادان، ت
منابع غذايي عمده )انواع خزندگان حرارت بدن و نيز دسترسي به 

شيب با سطح پوشش و جوندگان با تراكم باال در مناطق كم
طلوب براي اين گونه سنگي بيشتر( الگوي مناسبي از زيستگاه م

 خزنده در كشورمان باشد.
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