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 3دانشجوی کارشناسی ارشد محیطزیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی گرگان
 4دانشآموخته کارشناسی ارشد محیطزیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی گرگان
(تاریخ دریافت1390/11/29 :؛ تاریخ تصویب)1392/11/21 :

چكیده
اغلب مطالعات صورتگرفته در زمینه پدیدههای محیطزیستی ،براساس جمعآوری دادههای کمی مكانی و مدلسازی آنها قررار دارد .نحروه
تحلیل و نقشهسازی این متغیرهای کمی از اهمیت باالیی برخوردار است و نتایج حاصل از مردلهرای محریطزیسرتی را تحرت ترثيیر قررار
میدهد .در نتیجه ،نیاز به یك روش سیستماتیك برای تعیین ساختار مكانی دادههرای کمری و طبقرهبنردی آنهرا وجرود داردEchelon .
 Analysisیك روش منظم و علمی را جهت طبقهبندی و تعیین ساختار مكانی دادههای کمی ارایه مینماید .این روش دادههرای کمری را
بهعنوان متغیرهای توپوگرافی سطحی در نظر میگیرد و سپس این سطوح را به مؤلفههای ساختاری تقسیمبنردی مریکنرد .در Echelon
 ،Analysisسلسله مراتب تغییرپذیری دادههای کمی در سطح سیمای سرزمین اغلب بهصورت یك ساختار درختی نشان داده میشود کره
تفسیر مناسبی از الگوهای اتصاالت و ارتباط مكانی بخشهای مختلف را ارایه مینماید .در پژوهش حاضر ،این روش در اولویتبندی مناطق
از لحاظ غنای پرندگان در استان گلستان مورد استفاده قرار گرفت .نتایج نشان داد :طبقهبندی منطقه براساس تعرداد گونرههرا ،جرنسهرا و
خانواده های پرندگان تغییر قابل توجهی را در توزیع مناطق دارای اولویت باالی غنای پرندگان در سطح استان بهوجود نمریآورد .عرووه برر
این ،اجرای روش در شبكههای سلولی با اندازه متفاوت نشان داد طبقهبندی دادهها در اندازههای کوچكتر الگوهای تغییرات مكانی را آشكار
میکند که ضرورتاً در اندازههای بزرگتر مورد انتظار نبوده است و بهمنظور تعیین موقعیرت دقیرق منراطق برا غنرای گونرهای براال ،انردازه
سلولهای کوچكتر مناسبتر و ضروری هستند .البته ،میزان کوچكتر شدن اندازه نیز باید در حدی باشد که تغییرات پرارامتر در آن انردازه
معنیدار باشد .مقایسه نتایج با پراکنش مناطق تحت حفاظت سازمان محیطزیست نشان داد ،منراطقی در سرطح اسرتان دارای اولویرت براال
هستند که در هیچ یك از مناطق تحت مدیریت قرار نگرفتهاند و میتوانند مبنایی برای معرفی مناطق تحت حفاظت جدید ارایه نمایند.

كلید واژهها ،Echelon Analysis :کمیسازی دادههای مكانی ،مؤلفههای ساختاری ،تحلیل توپوگرافی ،تغییرات سطحی
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سرآغاز
بیشتر تحقیقات صورت گرفته در زمینه پدیدههای محیطزیسرتی،
بهصورت نمونهبرداری در سطوح جغرافیایی و به همراه دادههرای
مكررانی هسررتند ) .(Kurihara & Ishioka, 2008دادههررای
مكانی کمی ورودیهای مهمی در مدلهای محیطزیستی هستند
که آینده استفاده از منابع و سیاستهای موجود را تعیین میکنند.
تولیدات نهایی این قبیل مدلها ،اغلب نقشههرای شراخ هرای
سطوح مختلف ايرات محیطزیستی هستند که بهعنوان راهنمرایی
برای تخصی منابع اقتصادی و صنعتی جهت بهبرود ایرن آيرار
مورد استفاده قرار مریگیرنرد ) .(Myers & Patil, 2002نقرش
تحلیل های آماری در مدلسازی پدیدهها و تعیین ساختار دادههرا
براسرراس اطوعررات مكررانی آنهررا بسرریار حررایز اهمیررت اسررت
) .(Kurihara & Ishioka, 2008خطرراهررای کمرریسررازی
داده های مكانی در خول اسرتفاده از مردلهرای محریطزیسرتی
افزایش می یابند و در شراخ هرای آيرار برهدسرت آمرده ترثيیر
میگذارند .بنابراین ،نیاز به یك روش منظم برای تعیرین سراختار
مكانی در نقشهسازی متغیرهای کمری ،هرم در زمینره دادههرای
ورودی به مدلها و هم شاخ های آيار بالقوه بهدسرت آمرده از
آنهررا مرریباشررد ) .(Myers & Patil, 2002بررا اسررتفاده از
سیستم هرای اطوعرات جغرافیرایی ،نترایج مردلهرا بره صرورت
نقشههای موضوعی ارایه میشوند که تفسیر اغلب آنها بصری و
با توجه به عویق شخصی است .امكانات کامپیوتری جدید بررای
تصویرسازی علمی ،روشهای تحلیل بصری را توسعه دادهاند ،اما
کمتر موضوع تفسیر ذهنی را مورد توجه قرار دادهانرد )Myers
 .(et al., 1997یرك روش جدیرد در ایرن زمینرهEchelon ،
 Analysisاسررت Echelon Analysis .ابررزاری جدیررد جهررت
تعیین علمی ساختار مكانی دادههرای کمری بررای نقشرهسرازی
مستقیم آنها ارایه مینماید ).(Myers & Patil, 2002
در بیشتر موارد ،برای يبت پدیدههرای محریطزیسرتی و عروار
سطح زمین در پایگاه داده ،یك شبكه سلولی به همراه يبت یرك
ارزش برررای هررر سررلول شرربكه مررورد اسررتفاده قرررار مرریگیرررد.
 ،Echelon Analysisساختار دادهها را براساس ارزش سلولهرا
و روابط آنها با سلولهای همسایه مورد بررسی قررار مریدهرد.
ایررن روش سرراختار توپولرروكیكی نقشررههررای شرراخ هررای
محیطزیستی را در مفاهیم مكانی و بهمنظور اهداف مقایسرهای و
تحلیرررل علمررری سلسرررله مراترررب پی یرررده تغییرپرررذیری در
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سیمایسرزمین مورد بررسی قرار میدهد .به این منظور ،شاخ
محیط زیستی به عنوان یك متغیر سطحی در نظر گرفته میشرود
که یك توپوگرافی سطحی مجازی را نمایش میدهدEchelon .
 ،Analysisاین سطح را بهصورت یك سلسله مراتب سازمانی به
مؤلفههای ساختاری شامل قلهها( ،)1پایه قلهها( )2و پایه پایههرا()3
تقسیمبندی میکند .ساختار سلسله مراتبری Echelonهرا اغلرب
بهصورت درختی نشان داده میشود .سراختار درختری نمایشری از
توپولوكی سطحی ارایه مینماید که ابزاری مفیرد بررای توصریف
الگوهای تمرکز و اتصراالت بررای تنروعزیسرتی ،تغییرر سریمای
سرزمین ،رشد شهری و غیره هستند ).(Patil et al., 2004
روش  Echelon Analysisدر پرژوهش «بررسری ارتبراط برین
ساختار مكانی الگوهای توزیع پوشرش گیراهی و ترراکم جمعیرت
انسانی» در مناطق شهری توکیو به کار گرفته شد ) Kurihara,
 .(et al., 1999در پژوهشی دیگر تحت عنوان «تعیین پرراکنش
مناطق مهم زلزله خیز در کره جنوبی» از این روش برای بررسری
الگوی توزیع فراوانی زلزلههای رخ داده و شدت آنها طری سری
سال استفاده شده است ).(Han et al., 2008
 ،Echelon Analysisهم نین در زمینه تعیین لكههرای دا ()4
از نظر تنوع دادهها کراربرد دارد .یكری از مسرایلی کره در زمینره
تحقیقات مربوط به تنوعزیستی و زیسرتشناسری حفاظرت مرورد
توجه زیادی قرار گرفته است تعیین نقاط حسراس از نظرر غنرای
گونهای است .این بررسی ها در گستره های مكانی وسیع نیازمنرد
روشی علمی برای تعیین توزیع مكانی غنای گونههرا و هم نرین
مقایسه آن با توزیرع مكرانی سرایر متغیرهرا و بررسری تغییررات
صورت گرفته در الگوهای توزیع طی زمان است )Patil et al.,
 .(2004در زمینرره غنررای گونررهای Echelon ،در پررروكههررای
پنسیلوانیا با نام  )5(BIOTOPAمورد استفاده قرار گرفته اسرت.
برای مثال ،میتوان به «تعیین توزیرع گونرههرای پسرتانداران در
پنسیلوانیا» ) (Joly & Myers, 1996و «تعیین غنای گونرهای
پرندگان زادآور در پنسیلوانیا» ) (Johnson et al., 1996اشراره
کرد .عووه برر ایرن ،برهمنظرور «بررسری توزیرع مكرانی غنرای
گونههای گیراهی در شرهر رم» ایرن روش اسرتفاده شرده اسرت
).(Ricotta et al., 2001
عووه بر  ،Echelon Analysisبرای تعیین مناطق حسراس برر
پایه دادههای سلولی روش آماره پیمایش مكانی( )6بهکرار گرفتره
شده است .در این روش ،یك پنجره مردور برر روی نقشره قررار
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می گیرد و مرکز آن بر روی کل منطقه حرکت مریکنرد .در هرر
موقعیت پنجره مجموعه متفاوتی از بخشهرای مجراور را در برر
می گیرد .محاسبات آماری صورت گرفته برای هر پنجره میتواند
توسط نرمافزار  SaTScanانجام شود ) .(Patil et al., 2004در
پژوهش حاضر ،از روش  Echelon Analysisبرای اولویتبندی
مناطق از لحاظ غنای پرندگان در استان گلسرتان اسرتفاده شرده
است.
مواد و روشها
Echelon Analysis

متغیرهرای مكرانی در  ،Echelon Analysisاز نروع متغیرهرای
توپوگرافی هستند .نمونه ای از اطوعرات عروار سرطح زمرین
مدل های رقومی ارتفراعی هسرتند کره بره کمرك  GISسراخته
میشوند .این دادهها بهصورت یك شبكه سلولی هستند کره هرر
سرلول دارای ارزش ارتفراعی در مرکرز سرلول اسرتEchelon .
 ،Analysisعوار سطح زمین را به مؤلفههای ساختاری شامل
قلهها ،پایه قلهها ،پایه پایهها تقسیمبندی میکند.
تعیین مؤلفهها براساس موقعیت یالهرا صرورت مریگیررد .ابتردا
قلهها بهصورت طبقات کاهشری از براالترین قلره شرمارهگرذاری
می شوند .پایه قله ها نیز بهصورت طبقات کاهشی از شماره بعد از
آخرین قله شمارهگذاری میشوند .شمارههایی که به این صرورت
تعیین میشوند نماینده شماره  Echelonها هسرتند )& Myers
.(Patil, 2002
نمونهای از این طبقهبندی برای یك شبكه سلولی  6×6در شكل
( )1نشان داده شده است .بزرگتررین ارزش در ایرن شربكه 34
است و به عنوان اولرین قلره ،شرماره  1 Echelonبره آن تعلرق
می گیرد .بزرگ ترین ارزش متصل به  33 ،34است و هم نرین
ارزش  33بزرگترین ارزش در میان ارزشهای متصرل بره 33
میباشد .در این حالرت ،ارزش  33نیرز بره  Echelonشرماره 1
اختصاص داده میشود .بزرگترین ارزش متصرل بره  33و ،34
 17است ،اما ارزش  17کروچكتر از ارزش  23متصرل بره 17
میباشد و درنتیجه نمیتواند بهعنوان  Echelonشماره  1در نظر
گرفتررهشررود .بنررابراین ،اولررین قلرره یررا اولررین  Echelonشررامل
سررلولهررایی بررا ارزش  33و  34اسررت .پررس از ایررن مرحلرره،
بزرگترین ارزش در شبكه به غیر از ارزشهای متعلق بره اولرین
 ،Echelonدر نظر گرفته میشود و با تكرار مراحل باال قلههرای
بعدی شناسایی میشوند .پس از شناسایی تمام قلهها ،تعیین پایره

قله ها و پایه پایهها به همین روش ادامه مییابد .سلولهایی کره
سلولهای دو قله متفاوت را به هم متصل میکنند ،و رابرط برین
آنها هستند بهعنوان پایه قلهها و سلولهایی که سرلولهرای دو
پایه متفاوت را بههم متصل میکنند بهعنوان پایه پایهها در نظرر
گرفته میشوند .ادامه تقسیمبندیها به همین نحو ادامه مرییابرد
تا زمانیکه تمامی سطح شبكه طبقهبندی شود .به ایرن صرورت،
تعیین Echelonها نه فقط براساس ارزش مطلرق داده هرا بلكره
براساس پی یدگی های ساختاری و تغییرات سطحی متغیر مكانی
در واحد سطح است.
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شكل ( :)1نحوه تعیین مؤلفههای ساختاری در .Echelon
الف) نشان دهنده شبكه سلولی و ارزشهای هر سلول
است .ب) موقعیت قلهها را با رنگ خاكستری درشبكه
نشان میدهد و پ) شماره  Echelonاختصاص داده شده
به هر سلول را نشان میدهد .سلولها با رنگ خاكستری،
نشاندهنده موقعیت قلهها در شبكه هستند.

در مرحلرره بعرردEchelon ،هررای تعیررین شررده در مرحلرره قبررل،
به صورت سلسرله مراتبری بره طبقراتی تقسریمبنردی مریشروند
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) .(Myers & Patil, 2002در این سیستم طبقه بنردی قلرههرا
بهعنروان طبقره  1و Echelonهرایی کره برهعنروان سراختمان
Echelonهای طبقه یك هستند ،بهعنوان طبقه  2در نظر گرفته
میشوند .به همین صورتEchelon ،هایی که بهعنوان ساختمان
Echelonهای طبقه دو هستند ،بهعنوان طبقه  3در نظر گرفتره
میشوند .در این روش ،طبقهبندی سلولها صرفاً براسراس ارزش
آنها نیست ،بلكه طبقات براساس موقعیت مكانی آنها در ارتباط
با سلولهای همسایه تعیین میشوند .بهعنوان مثرال ،سرلولی برا
ارزش پایین به این دلیل که برای رابط بین طبقرات براالتر قررار
دارد ،میتواند به طبقه باالتری تعلق بگیرد.
در مرحله آخر ،ویژگیهای  Echelonها بهصرورت یرك جردول
نشان داده می شود که دارای ده سرتون بره ازای هرر Echelon
است .برخی از ستون های این جدول کره کراربرد بریشترری در
تفسیر داد ها دارند ،عبارتند از :شرماره  ،Echelonشرماره طبقره،
بیشترین ارزش داده مكانی در سلولهای مربروط بره ،Echelon
کمترین ارزش داده مكانی در سلولهای مربوط بره  ،Echelonو
تعداد سلولهای مربوط به  Echelonمیباشند.
منطقه مورد مطالعه
استان گلستان با وسعت  20328کیلومتر مربع 1/33 ،درصد از
کل مساحت کشور را به خود اختصاص دادهاست .این استان بین
´ 36° 24تا ´ 38° 5عر شمالی و´ 53° 51تا ´56° 14
طول شرقی و بین استانهای مازندران ،سمنان و خراسان شمالی
قرار دارد (شكل  )2و از طرف شرمال برا جمهروری ترکمنسرتان
 205کیلومتر مرز مشترک دارد که  120کیلومتر آن را مرز آبی
رودخانه اترک تشكیل داده اسرت .براسراس تقسریمات کشروری
سررال  ،1385ایررن اسررتان از  11شهرسررتان 21 ،بخررش50 ،
دهستان 1075 ،روستا و  24شهر تشكیل شردهاسرت .بریش از
 35درصد کل وسعت اسرتان را منراطق خشرك و نیمرهخشرك
تشكیل می دهند که در بخرش شرمالی اسرتان واقرع شردهانرد و
بیشترین مراتع قشوقی استان در این بخش قرار دارنرد .از نظرر
پوشش گیاهی بیش از  51درصرد سرطح اسرتان را مراترع18 ،
درصررد را جنگررل و  31درصررد را منرراطق مسرركونی و اراضرری
کشاورزی تشكیل دادهاست .بیش از  3/02درصرد جنگرلهرای
ایران در استان گلستان قرار دارد (شعبانی و همكاران.)1389 ،
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شكل ( :)2موقعیت منطقه مورد مطالعه در ایران

جمعآوری دادهها
بهمنظور اجرای طرح ،در ابتدا سطح استان ،براساس نقشره ارایره
شده سازمان حفاظت محیطزیست و کارهای انجام شده قبلی که
توسط پرندهشناسان از جمله آقای اسكات درک انجام شده است،
ب رهصررورت شرربكه سررلولهررای مربررع بررا ضررلع  25کیلررومتری
تقسیمبندی شد (اسكات و همكراران .)1354 ،براسراس برنامره
تنظیم شده از قبل هر یك از گروههای کارشناسی اقدام به پایش
مناطق پیشبینی شده نمودند .شیوه پایش هر سلول براساس نوع
منطقه متفاوت بود .در سلولهایی کره در منراطق جنگلری قررار
میگرفتند ،از شیوه ترانسكتهای نقطهای استفاده شرد .زیررا ،در
این مناطق تكیه اصلی در درجه اول بر صدای پرندگان و پرس از
آن مشاهدات اسرت .در منراطق براز ،از شریوه ترانسركت خطری
استفاده شد .در هر کدام از شیوههای فوق براساس تنوع پوشرش
گیاهی و شكل سرزمین تعداد ایستگاهها تغییر مینمود .هم نرین
در صورت مشاهده پرنده خاص در یك منطقه نقطره ایسرتگاهی
جدیدی بره مسریر ترانسركت اضرافه گردیرد .سرعی شرده ترا در
اکوتونها با دقت بیشتری پایش مناطق صورت گیرد .زیرا در این
مناطق ،گونههای موجود در هر دو اکوسیسرتم وجرود داشرتند .از
آنجایی که در درجه اول شناسایی گونه و موقعیرت مكرانی آن از
اهمیت بیشتری برخوردار بود تمام توشها بر شناسایی حداکثری
گونهها بود ،پس از آن به شواهد زیستگاهی و سرایر فاکتورهرای
در نظر گرفته شده پرداخته شد .يبت گونره هرای مشراهده شرده
توسط دستگاه موقعیت یاب جهانی( )7صورت گرفرت .آمراربرداری
در سال  ،1389در فصل بهار انجام شد .در این بررسری ،تعرداد
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 3532پرنده يبت شد که شامل  248گونه 131 ،جنس و 48
خانواده هستند .نقشه پراکنش نقطهای پرندگان توسط نررم افرزار
 ArcGISتهیره شرد .شرركل( )3الگروی پررراکنش نقراط ح ررور
پرندگان را در سطح استان نشان میدهد.

از تعداد  90سلول 50،سلول خارج از محدوده مورد مطالعه قررار
دارند .عووه بر این ،برخی منراطق کره بره دلیرل عردم شررایط
مناسب نمونه برداری نشدند ،به عنوان خرارج از محردوده در نظرر
گرفته شدند .بره سرلولهرای خرارج از منطقره ،ارزش  -1تعلرق
گرفررت .پررس از آمرراده کررردن الیررههررای ذکرشررده در محرریط
 ،ArcGISجداول توصیفی الیهها به محیط  Excelوارد شدند و
به فررمت متنری مناسب و قرابل اجررا در نررمافرزار Echelon
 ،Analysisتبدیل شدند.
یافتهها

شكل ( :)3الگوی پراكنش نقاط حضور پرندگان در سطح
استان گلستان
تحلیل ساختار مكانی دادهها براساس Echelon

بهمنظور اجرای  ،Echelon Analysisنیاز است که منطقه مورد
نظر به صورت یك شربكه سرلولی تقسریم بنردی شرود و سرپس
ارزش ها در هر سلول محاسبه شوند .در ایرن پرژوهش ،محردوده
استان گلستان به یك شبكه سلولی شامل  10ستون و  9ردیرف
تقسیم بندی شد .هر یك از سلولها مساحتی برابر  625کیلومتر
مربع دارد .براساس تعرداد گونرههرای پرنردگان بره هرر یرك از
سلول ها ارزشی اختصاص داده شد .این شبكه سرلولی بره همرراه
تعداد گونهها در هر سلول در شكل ( )4نشان داده شده است.

شكل ( :)4تعداد گونههای پرندگان در استان گلستان در
شبكه سلولی  25×25كیلومتر

 ،Echelon Analysisسررلولهررا را براسرراس سلسررله مراتررب
تغییرپذیری مكانی داده ها به Echelonها تقسیمبندی مریکنرد.
پس از اجرای این روش سلولها براساس تعرداد گونرههرا بره 9
 Echelonتقسرریمبنرردی شرردندEchelon .هررای شررماره یررك
نشاندهنده سلولها با بریشتررین اولویرت گونرههرا اسرت و برا
افزایش شماره Echelonها اولویت کاهش مرییابرد .عرووه برر
این ،براساس روابط مكانی و ارزشهای سلولهاEchelon ،ها به
 3طبقه تقسیمبندی شد .شماره طبقرات پرایینترر نشراندهنرده
اولویت باالتر هستند.
براساس نتایج به دست آمده نقشه اولویرت بنردی منطقره از نظرر
تعداد گونه های پرنردگان در محریط  ArcGISتولیرد شرد .ایرن
اولویتبندی در شكل ( )5نشان داده شده اسرت .در ایرن نقشره،
طبقه  1نشاندهنده مناطق مهم از لحاظ ح ور گونههای پرنرده
است .اعداد داخل هر سلول ،نشراندهنرده شرماره Echelonهرا
هستند .ویژگیهای Echelonها شامل بریشتررین و کرمتررین
تعداد گونه پرندگان در هر طبقه و تعداد سلولهرایی کره بره هرر
طبقه تعلق دارد ،در جدول ( )1نشان دادهشده است.
عووه بر تعداد گونهها ،نقشه اولویتبندی منطقه براسراس تعرداد
خانوادهها و جنس های پرندگان در هر سلول تهیره شرد .مراحرل
تهیه این نقشهها همانند نقشه اولویرتبنردی براسراس گونرههرا
است .شكلهای ( 6و  ،)7نشاندهنده نقشههرای اولویرتبنردی
منطقه از لحاظ تعداد جنس و خانواده پرندگان است .همرانگونره
که مشخ است ،تغییر مهمی در نتایج حاصرل نشرد و منراطق
مهم از لحاظ تعداد گونهها ،جنسها و تعداد خانوادههای پرندگان
در سطح استان مشابه هستند .دلیل این نترایج مریتوانرد توزیرع
یكنواخت گونهها بین جنسها و جنسهرا برین خرانوادههرا و یرا
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توزیع مشابه گونهها ،جنسها و خانوادهها در سلولها باشد .نتایج
اجرای آزمون کلموگروف -اسمیرنوف در نرمافزار  SPSSبا سطح
معنیداری برابر صفر ) (sig=0نشران داد :توزیرع گونرههرا برین
جنسها و جنسها بین خرانوادههرا یكنواخرت نمریباشرد .بررای
بررسی توزیع گونهها ،جنسها و خانوادهها در سلولهرا از آزمرون
کروسكال والیس در نرمافزار  SPSSاستفاده شد .نتایج برا سرطح
معنرریداری برابررر  (sig=0.470) 0/470نشرران داد فراوانرری
گونهها ،جنسها و خانوادهها در سلولهرا دارای توزیرع مشرابهی
است .این نتایج توسط نمودار ( )1نیز تثیید میشود .همرانگونره
که مشخ اسرت ،نمرودار توزیرع تعرداد گونرههرا ،جرنسهرا و
خانوادهها در هر سلول دارای روند مشابهی است.

مساله دیگری که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت ،ترثيیر
مساحت و تعداد سلولهای شبكه بر اولویتبنردی منطقره اسرت.
برای بررسی این موضوع ،تمامی مراحل برا یرك شربكه سرلولی
جدید با سلولهای بیش تر دوباره اجرا شدند .در این شبكه سلولی
جدید ،هر سلول به چهار سلول تقسیم شد.
شبكه جدید دارای  20ستون و  18ردیف است .اندازه هرسرلول
شبكه  12/5×12/5کیلومتر اسرت .براسراس تعرداد گونرههرای
پرندگان به هر یك از سلولها ارزشی اختصراص داده شرد .ایرن
شبكه سلولی به همراه تعداد گونهها در هر سرلول در شركل ()8
نشان داده شده است .از تعداد  360سلول 261 ،سلول خرارج از
محدوده مورد مطالعه قرار دارند.

جدول ( :)1ویژگیهای Echelonها و طبقات تعیین
شده در اولویتبندی پراكنش گونههای پرندگان در
شبكه سلولی  25×25كیلومتر (منبع :نگارندگان)
كمترین

بیشترین
شماره

شماره

تعداد

تعداد

تعداد

Echelon

طبقه

گونههای

گونههای

سلولها

پرندگان

پرندگان

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
1
1
1
1
2
2
2
3

99
92
83
53
28
53
34
26
24

58
47
55
48
28
35
25
26
1

3
3
3
2
1
8
3
1
16

شكل ( :)5اولویتبندی منطقه از نظر تعداد گونههای
پرندگان به روش Echelon Analysisدر
شبكه سلولی  25×25كیلومتر

120

100

گونه
جنس

60

خانواده
40

تعداد در هر سلول

80

20

0
80

78

76

69

67

65

58

56

49

47

44

41

35

33

31

24

22

14

12

2

شماره سلول

نمودار ( :)1توزیع تعداد گونهها ،جنسها و خانوادههای
پرندگان در شبكه سلولی  25×25كیلومتر

شكل ( :)6اولویتبندی منطقه از نظر تعداد جنسهای
پرندگان به روش Echelon Analysisدر
شبكه سلولی  25×25كیلومتر
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با توجه به این که برداشت دادهها براساس يبت موقعیرت مكرانی
مشاهده پرنده و براسراس شرمارش در شربكه سرلولی برزرگترر
بوده است ،تعدادی از سلولهرا در شربكه کوچركترر بردون داده
هستند که این مطلب دلیلی بر عدم وجود پرنده در آنها نیسرت.
به همین دلیل ،این سلولها به عنوان خارج از محدوده مطالعه در
نظر گرفته شدند و به آنهرا ارزش  -1تعلرق گرفرت .در نتیجره
اجرای  Echelonبرای شبكه جدیرد ،سرلولهرا براسراس تعرداد
گونههرا بره  Echelon 27و  3طبقررره تقسیررمبنردیشرردند.
نقشره

اولویتبندی منطقه براساس تعداد گونههرای پرنردگان در شركل
( )9نشان داده شده است .جدول ( )2ویژگیهرای Echelonهرا
شامل بیشترین و کم ترین تعداد گونه پرنردگان در هرر طبقره و
تعداد سلولهایی که به هر طبقره تعلرق دارد را نشران مریدهرد.
نتایج نشان می دهند ،براساس شبكه سلولهای کوچركترر ،هرر
سلول بزرگتر با اولویت باالی خود میتواند شامل چند طبقره برا
اولرویت متفاوت باشرد .عووه برر این ،برخی سلولهایرری که در
جدول ( :)2ویژگیهای Echelonها و طبقات تعیین شده
در اولویتبندی پراكش گونههای پرندگان در شبكه
سلولی  12/5×12/5كیلومتر (منبع :نگارندگان)
شماره Echelon

شماره طبقه

گونههای پرندگان

شبكه سلولی  12/5×12/5كیلومتر

بیشترین تعداد

شكل ( :)8تعداد گونههای پرندگان در استان گلستان در

گونههای پرندگان

شبكه سلولی  25×25كیلومتر

كمترین تعداد

پرندگان به روش Echelon Analysisدر

تعداد سلولها

شكل ( :)7اولویتبندی منطقه از نظر تعداد خانوادههای

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
2
3
2
3
3

80
68
63
57
40
39
36
35
26
26
22
18
18
15
14
28
27
18
17
16
15
14
13
11
11
7
6

18
20
28
36
40
37
19
35
26
18
20
18
18
15
14
28
18
18
17
12
14
12
9
8
8
7
1

7
5
3
3
1
3
5
1
1
3
2
1
1
1
1
1
5
1
2
8
2
3
3
8
9
2
17

اندازه بزرگ تر با اولویت پرایین قررار داشرتند ،در شربكه سرلولی
کوچك تر به طبقه یك با اولویت باال اختصاص داده شدند .بررای
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مثال ،سلول  D11در شبكه سلولی کوچكتر طبقره اول و دارای
اولویت باالست ،در حالیکه در شبكه سلولی بزرگتر این منطقره
در طبقه  3و با اولویت پایین قرار گرفته است.
برای بررسی بیش تر تثيیر اندازه سرلول برر روی نترایج ،روش در
شبكههای سلولی کوچكتر و هم نین یك شبكه بزرگترر اجررا
شد .برای شبگه بزرگ تر سطح منطقه بره  5سرتون و  5ردیرف
تقسیم شد .هر سلول دارای اندازه  45×50کیلومتر است .منطقه
از نظر تعداد گونه های پرندگان در هر سلول ،همانند روش قبرل،
اولویت بنردی شرد .نقشره اولویرت بنردی در شركل ( )10نشران
دادهشده است.

شكل ( :)10اولویتبندی منطقه از نظر تعداد گونههای
پرندگان به روش Echelon Analysisدر
شبكه سلولی  45×50كیلومتر

شكل ( :)9اولویتبندی منطقه از نظر تعداد گونههای
پرندگان به روش Echelon Analysisدر
شبكه سلولی  12/5×12/5كیلومتر

اولویتبندی در شبكههای کوچكتر با سلولهای  5×5کیلرومتر
و  1×1کیلومتر نیز انجام شد .با توجه به این که يبرت دادههرای
ح ور پرنده در شبكههای بزرگتر صرورت گرفتره اسرت ،تعرداد
زیادی از سلولهای این شبكهها بدون داده براقی خواهنرد مانرد.
برای حل این مساله ،ابتدا یك درونیابی از نقاط ح ور گونرههرا
انجام شد .بررای درون یرابی ،از روش فاصرله وزنری معكروس()8
استفاده شد .نقشه درونیابی تعداد گونههرای پرنردگان در شركل
( )11نشان داده شده است .سپس ،میانگین نقشه درونیابی شده
در سلولهای هر یك از شبكههرا محاسربه شرد .منطقره از نظرر
میانگین درونیابی اولویتبندی شد.
نقشره اولرویتبنردی منطقرره در شربكههررای  5×5کیلرومتر و
1×1

شكل ( :)11درونیابی تعداد گونههای پرندگان در
سطح استان گلستان

کیلومتر به ترتیب در شركلهرای ( 12و  ،)13نشران داده شرده
است.
نتایج نشان میدهند ،با تغییر اندازه سلولها مناطق دارای اولویت
پرندگان در سطح استان تغییرات کمی را نشران مریدهرد .بررای
بررسی دقیق تر این موضروع ،از آنرالیز واریرانس یرك طرفره در
نرمافزار  SPSSاستفاده شد .برای این کار ،ابتدا یرك نمونره 30
نقطه ای به طور تصادفی از سرطح منطقره انتخراب و ارزش هرر
نقطه در نقشه اولویتبندی هریرك از مقیراسهرا محاسربه شرد.
اجرای آنالیز واریانس یك طرفه با سطح معنریداری برابرر صرفر
) (sig=0.000نشران داد نتایرج اولرویتبنردی در مقیراسهرای
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شكل ( :)12اولویتبندی منطقه از نظر تعداد گونههای
پرندگان به روش Echelon Analysisدر
شبكه سلولی  5×5كیلومتر

متفاوت دارای اختوف معنی دار هستند .برای بررسی این اختوف
از آزمون توکی استفاده شد.
نتایج نشان داد ،نتایج حاصل از اولویتبنردی در شربكه 50×50
کیلررومتر بررا تمررام مقیرراسهررای دیگررر متفرراوت اسررت .نتررایج
اولویت بندی در شبكههای  5×5 ،12/5×12/5و  1×1کیلومتر
اختوف معنیداری ندارند .هم نین ،نتایج حاصل از اولویتبنردی
در شبكههای  12/5×12/5و  25×25کیلومتر اخرتوف معنری
داری ندارند.

شكل ( :)13اولویتبندی منطقه از نظر تعداد گونههای
پرندگان به روش  Echelon Analysisدر
شبكه سلولی  1×1كیلومتر
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بحث و نتیجهگیری
تحلیل دادههای مكانی و نقشهسازی آنها نیازمند روشری مرنظم
جهت تعیین ساختار مكانی دادهها و تغییرپذیری آنهرا در سرطح
سیمای سرزمین است .روشهرای آمراری مختلرف و روشهرای
مبنی بر سیستم اطوعات جغرافیایی در ایرن زمینره توسرعه پیردا
کردهاند.
 Echelon Analysisروشری مرنظم و علمرری را جهرت تعیررین
ساختار مكانی دادههای کمی و نقشهسازی آنها ارایه مرینمایرد.
این روش ،جهت اولویت بندی سطح سرزمین از لحاظ معیارهرای
مختلف مورد استفاده قرار گرفتره اسرت .در ایرن پرژوهش ،روش
 Echelon Analysisجهت اولویتبندی استان گلستان از نظرر
مناطق مهم پرندگان استفاده شد.
نتایج نشان داد :طبقهبندی منطقه براساس تعداد و تنوع گونههرا،
جنسها و خانواده های پرندگان تغییر قابرل تروجهی را در توزیرع
مناطق دارای اولویت باالی غنای پرندگان در سرطح اسرتان بره
وجود نمیآورد .در هرر سره نقشره ،منراطق مجراور تراالبهرای
گمیشان ،آالگل ،آلماگل ،آجی گل و پرارک ملری گلسرتان دارای
اولویت باالی ح ور پرندگان هستند.
نتررایج اجرررای روش در دو شرربكه سررلولی بررا انرردازه متفرراوت
نشان دهنده تثيیر اندازه سلول ها برر نحروه توزیرع منراطق دارای
اولویت است .بررسی این روش در «تعیین غنای گونهای پرندگان
زادآور در پنسرریلوانیا» نتررایج مشررابهی را بررهدسررت آورده اسررت
) .(Johnson et al. 1996براساس نتایج ،طبقهبندی دادههرا در
اندازههای کوچكتر الگوهای تغییرات مكانی را آشكار میکند که
ضرورتاً در اندازه های بزرگ تر مورد انتظار نبوده اسرت .بنرابراین،
اگرچرره بررسرریهررا در انرردازه سررلول بررزرگتررر روشرری را برررای
اولویت بندی منطقه ارایه میکند ،ولی بهمنظرور تعیرین موقعیرت
دقیق مناطق با غنای گونهای باال در منطقه ،انردازه سرلولهرای
کوچكتر مناسبتر و ضروری هستند.
همانگونه که در شركل ( )10نشران داده شردهاسرت ،در انردازه
بزرگ تر ،بسیاری از اطوعات از برین مریرونرد و اولویرتبنردی
مناسبی را ارایه نمیکند .میزان کوچكتر شدن اندازه نیز بایرد در
حدی باشرد کره تغییررات پرارامتر در آن انردازه معنریدار باشرد.
همان طور که در شكل ( 12و  )13نشان داده شدهاسرت ،تغییرر
اندازه سلولها از  5×5کیلومتر بره  1×1کیلرومتر تغییرری را در
اولویتبندی منطقه بهوجود نمیآورد .بنابراین ،اندازه سرلولهرای
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شبكه باید در ارتباط با توزیع متغیر مورد مطالعه در سرطح باشرد.
بهطور معمول ،هر چه تغییرات در سطح سرزمین بریشترر باشرد،
مطالعه در سلولهای کوچكتر تغییرات را بهتر نشان میدهد.
نتایج حاصل از اولویت بندی منطقره در ایرن پرژوهش مریتوانرد
به عنوان یكی از معیارهای مهم در انتخاب منراطق جدیرد بررای
اهداف حفاظتی در کنار سایر معیارها به کار گرفته شود .با وجرود
این که پرندگان بخش مهمی از تنروعزیسرتی هرر اکوسیسرتم را
تشكیل می دهند ،ولی امروزه تعداد آنها رو بره کراهش اسرت و
برخی از آنها در حال انقرا هستند .مناطق دارای اولویت براال
از لحاظ غنای پرندگان میتوانرد مبنرایی بررای انتخراب منراطق
حفاظتشده باشند .مقایسه نتایج با مناطق تحت حفاظت موجرود
خوءهای حفاظتی موجود را شناسایی میکند.
در این پژوهش نقشرههای اولویتبنردی تهیره شرده برا نقشرره
پراکنش مناطق تحت مدیریت سرازمان حفاظرت محریط زیسرت
مورد مقایسره قررار گرفرت .بخشری از منراطق اسرتان گلسرتان
بهعنوان منطقه حفاظتشده ،پارک ملی ،پنراهگراه حیراتوحرش،
تاالب بینالمللی و منطقه شكار ممنوع تحت مردیریت قررار دارد.
نقشه پراکنش این مناطق در شكل ( )14ارایه شده است .مقایسه
این نقشه با مناطق دارای اولویت باالی غنرای پرنردگان الگروی
توزیع تقریباً مشابهی را نشان میدهد.

شكل ( :)14مناطق تحت مدیریت سازمان محیطزیست
در استان گلستان

اولین Echelonها با باالترین اولویت در سلولهرای  H2 ،G1و
 H3و در محرردوده منطقرره حفاظررتشررده جهرراننمررا و ترراالب
بینالمللی و پناهگاه حیات وحش میانكاله قررار دارد .سرلولهرای

 E9 ،E8و  D7با Echelonهای شماره  2و باالترین اولویت در
محدوده پارک ملی گلستان و مناطق حفاظت شده زاو ،عزیزآباد و
لوه قرار دارند .سلولهای  D4 ،E4 ،E3در محدوده تراالبهرای
آالگل ،آجی گل ،آلماگل و صوفیكم و سرلولهرای  B8و  B9در
محررردوه منطقررره شررركار ممنررروع قازانقایررره هم نرررین دارای
Echelonهای  3و 4و دارای اولویت باال از نظر تعداد گونههای
پرنده هستند .با توجه بره نقشره اولویرتبنردی در انردازه سرلول
کوچكتر بخش هایی از منطقه در محدوده تاالب گمیشان دارای
اولویرت براالی غنرای گونرهای اسرت .هم نرین در ایرن نقشره
سلول هایی نیز در سطح استان دارای اولویت باال شناسایی شردند
که در هیچ یك از مناطق تحت مردیریت قررار نگرفترهانرد .ایرن
نتایج نشان میدهد ،برخی از مناطق مثل منراطق شركار ممنروع
قازانقایه ،صوفیكم و گمیشان شایسته عناوین حفراظتی براالتری
هستند .با توجه به این ارزیابیها میتوان برخی از منراطق جدیرد
را بهعنوان مناطق چهارگانه تحت حفاظت پیشنهاد کرد.
دادههای جمع آوری شده تنها نتیجه فصرل جوجرهآوری پرنردگان
است و این مساله در نتایج بهدست آمرده ترثيیر دارد .برا تكمیرل
دادههای جمعآوری شده در زمانهای مختلف و هم نین پوشش
کامل منطقه میتوان نتایج بهتری را از مناطق دارای غنای باالتر
ارایه نمود .مساله دیگر تثيیر تحررک و جابرهجرایی پرنردگان برر
دادههای کمی ح ور آنهاست .در این پژوهش اندازه 25 × 25
کیلومتر سلول ها تا حد زیادی تحرک و جابهجایی پرنردگان را در
بر می گیرد .مساله دیگری که در پژوهشهرای آینرده مریتوانرد
مورد توجه قرار گیرد بررسی ویژگیهای زیستگاهی گونرههرا بره
همراه دادههای ح ور آنها است .در این پژوهش ،بهدلیل تعرداد
زیاد گونهها ،بررسی ویژگیهای زیستگاهی تمام گونرههرا انجرام
نشده است .میتوان با در نظر گرفتن تعداد چند گونه بره بررسری
ویژگیهای زیستگاه در کنار دادههرای ح رور آنهرا پرداخرت و
نتایج اولویتبندی را در مقیاسهای مختلف بررسی نمود.
این نتایج میتواند بهعنوان الگویی برای برنامه توسرعه در آینرده
نیز مدنظر قرار گیرد تا کمترین تعار را با محردودههرای دارای
غنرای براال داشررته باشرد .ایررن کرار تصررمیمگیرری کارشناسرران
محیط زیست را در خصوص توسعه آینده سرزمین براساس توسعه
پایدار مبتنی بر تنوعزیستی را سادهتر مینماید.
 ،Echelon Analysisبیشررتر در محرردودههررای وسرریع و بررا
شبكه های سلولی بزرگ به کار گرفته شدهاست .مطالعات صورت
گرفته و نتایج حاصل در این پژوهش نشان میدهند :کارآیی این
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یادداشتها
1. Peaks
2. Foundations of peaks
3. Foundations of Foundations
4. Hotspot
5. BIOtic Topologies of PA
6. Spatial Scan Statistics
7. GPS- Global Positioning System
8. IDW: Inverse Distance Weighted

روش می تواند از لحاظ اولویتبندی منطقره از نظرر پارامترهرای
 عرووه.مختلف و در مقیاسهای متفاوت مورد بررسی قرار گیررد
 کاربرد این روش به همراه سرایر روشهرای آمراری مثرل،براین
 و تحلیل نتایج بهدسرت آمرده مریتوانرد راهکارهرایSaTScan
مناسبی را جهت نقشهسازی دقیقتر دادههرای مكرانی و بررسری
.تغییرپذیری آنها در سطح سیمای سرزمین ارایه نماید
تشكر و قدردانی
از گروه محققان صحرایی و سازمان محیطزیست به خاطر انجرام
کار صحرایی و جمعآوری دادههرای پرنردگان تشركر و قردردانی
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