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 چکیده

برای ارزیابی مطلوبیت  های مناسب ابزار مهمیبینی زیستگاهزیستگاه با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی عالوه بر پیش سازیمدل
به عنوان یک گونه در خطر انقراض در فهرست سرخ  (Panthra pardus saxicolor)زیستگاه برای یک گونه است. پلنگ ایرانی 

 تحلیل ترین پارامترهای زیستگاهی این گونه در پارک ملی گلستان از روشتعیین مهم منظور به پژوهش ینا ان جای دارد. درسییوآی
های زیستی و حضور گونه با های مختلف از تغییر اندازه سلول نقشهافزار بیومپر و به منظور بررسی مقیاسشناختی و نرمبوم آشیان فاکتوری

ترین داد متغیرهای ارتفاع، چشمه و منابع آبی و جاده مهم نشان مطالعه این استفاده شد. نتایج ARC GIS 9.3افزار به کارگیری نرم
و  60× 60های مختلف در پارک ملی گلستان است و تصاویری با اندازه سلول پارامترهای زیستگاهی موثر در پراکنش گونه پلنگ در مقیاس

درک فرایندهای موثر بر توزیع و فراوانی کلی به منظور است. به طور ر پارک ملی گلستانبهترین مقیاس برای زیستگاه پلنگ د 10 × 10
 سازگان دست یافت.های مکانی مختلف بررسی شود تا به مدیریت بهتر بومثیر متغیرهای محیطی در مقیاساموجودات باید ت
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 سرآغاز
های سازی جمعیتانتخاب زیستگاه معموال برای مدل هایهمطالع
 موجود در روابطوحش و برای به دست آوردن درک بهتر از حیات

 ( ,.Clark et alشودوحش انجام میحیاتبین زیستگاه و 

زیستگاه، مقایسه بین قابلیت دسترسی و استفاده  بررسی .1998)
های ویژه ترجیح داده شده یا برای تعیین زیستگاه از زیستگاه را

گیرد. به منظور بررسی توزیع و تراکم اجتناب شده، در بر می

های مختلف تعیین موجودات زنده میزان حضور گونه در مقیاس
کنش افراد با یکدیگر در زیستگاه به دست شود تا میزان برهممی

ی توزیع گونه و فرایندهای چنین به منظور تعیین الگوهاآید. هم

های مکانی شناختی مرتبط با حضور گونه در زیستگاه، مقیاسبوم
 (Murray et شودمختلف که گونه در آن حضور دارد بررسی می

(al., 2008. های های زیستگاه برای گونهتعیین صحیح ویژگی

هایی که هایی که در زیستگاهپنهان با گستره وسیع یا گونه
باشد. ترسی به آنها محدود است، قرار دارند، مشکل میدس

 ،سازی زیستگاه با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیاییمدل

کند و ثابت شده است که بیشتر این مشکالت را تا حدی حل می
ابزار مهمی برای  ،های مناسببینی زیستگاهعالوه بر پیش

 ( ,.Hirzel et alستا ارزیابی مطلوبیت زیستگاه برای یک گونه

 در گونه حضور بینیپیش منظور به زیستی، روابط تعیین .2002)
 هایمقیاس در شناختیبوم فرایندهای به توجه با زیستگاه
 در باید گونه توزیع هایمدل ،بنابراین. گیردمی صورت متفاوت

 الگوهای مطالعه در. شود بررسی گونه زیستی هایمقیاس تمامی
 در هاآن حضور میزان زیستگاه، در جانوران تراکم و توزیع

 با افراد کنشبرهم میزان بررسی منظور به مختلف هایمقیاس

 توزیع الگوهای تعیین منظور به چنینهم. است مهم یکدیگر
 زیستگاه در گونه حضور با مرتبط شناسیبوم فرایندهای و گونه

 دارد حضور آن در گونه که مختلف مکانی هایمقیاس بررسی

 .( (Guisan & Zimmermann, 2000رسدمی نظر به ضروری
 متغیرهای بین ارتباط چگونگی مقیاس مفهوم مطالعه در

 میزان جانوران، استفاده مورد مکانی هایمقیاس و زیستگاهی

 هایمقیاس از استفاده و مقیاس تغییر به توجه با افراد پراکنش
 قرار بررسی مورد زیستگاه، بترکی به توجه با خاص مکانی

 گونه، روی بر مقیاس ثیرات درک منظور به ،بنابراین. گیردمی

 رابطه و شناختیبوم فرایندهای به وابسته هایمقیاس تشخیص
 .(Nams et al., 2006) است نیاز گونه حضور با آن

 در و بوده مهم زیستگاه پویایی درک برای مکانی هایمقیاس
 و هاجمعیت افراد، بین مراتبی سسلسله طرواب برگیرنده

 فراوانی تغییر الگوهای تعیین کهطوریبه هستند سازگانبوم

 در موثر عوامل از یکی مختلف مکانی هایمقیاس در جانوران
 از تابعی جانوری غنای و فراوانی. است جانوران جمعیت تنظیم

 است مختلف مکانی هایمقیاس در زیستگاهی منابع به دسترسی

(Holland et al., 2004). برای اکنونهم زیادی هایمدل 
 هامدل این. روندمی کاره ب زیستگاه و گونه میان روابط بررسی
 متغیرهای و گونه حضور عدم و نقاط حضور به وابسته معموال

 آشیان دهندهتشکیل عناصر کنندهتداعی که هستند زیستگاهی
توان می که آماری هایمدل از ست. یکیا آن گونه شناختیبوم

 آشیان تحلیل عامل دست یافت، زیستگاه مطلوبیت به آن توسط

 در مطلوب مناطق یافتن برای اخیرا شناختی است کهبوم
 توسعه زیستگاه مطلوبیت هاینقشه محاسبه و وسیع هایمقیاس

ر الگوهای استفاده از زیستگاه د .((Sahlsten, 2007 است یافته

های مختلف به منظور درک مکانیسم انتخاب زیستگاه مقیاس
زیادی به بررسی زیستگاه گونه در  هایهمطالع .ضروری است

 (,.Scott et al اند به عنوان مثالهای مختلف پرداختهمقیاس

موفقیت تکه شدن زیستگاه در به بررسی اثر تکه (2002
کانی )حاشیه، تکه و گزینی جامعه پرندگان در سه مقیاس مالنه

گزینی سرزمین( پرداختند. نتایج نشان داد که موفقیت النهسیمای

سرزمین نسبت به دو مقیاس این پرندگان در مقیاس سیمای
ها بیشتر حاشیه و تکه با توجه به خطر صیادی در این مقیاس

 درختی زیر پوشش تاثیر (,.Linderman et al 2004) .است

 قرار بررسی مورد پاندا زیستگاه وسیع مقیاس در را بامبو گیاه
زیستگاه پاندا در مقیاس که کمیت و کیفیت نتایج نشان داد دادند 

به طوری که  زیردرختی بامبو مرتبط بوده، وسیع با کاهش پوشش
 (Oja.شودستگاه پاندا بسیار کوچک میبا کاهش این پوشش، زی

(et al., 2005 پرندگان سازی مطلوبیت زیستگاهبه مدل 

های مختلف سرزمین در مقیاسبراساس پارامترهای سیمای
سرزمین در دو پرداختند. در این مطالعه پارامترهای سیمای

کیلومترمربعی و  10 × 10های مقیاس وسیع، به وسیله سلول

 12) لومترمربعیکی 120های تحقیقی مقیاس متوسط سایت
 ای زیستگاهی بهپارامتره و بررسی شدکیلومتری(  10سلول

 (Altmoos .دست آمده بهای مطلوبیت زیستگاه عنوان شاخص

(& Henle, 2009 های مختلف مکانی را در ارتباط مقیاس
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ها با استفاده از رگرسیون سازی زیستگاه دوزیستان و ملخمدل
در ه و به این نتیجه رسیدند که بررسی قرار داد منطقی مورد

سازی زیستگاه ای محیطی برای مدلهای کوچک، متغیرهمقیاس
ایر متغیرهای تر سهای بزرگدر حالی که در مقیاس، مهم است

در  (,Khalilabadi 2008) در ایران نیز .زیستگاهی اهمیت دارد

ای به بررسی پارامترهای زیستگاهی جامعه پرندگان در مطالعه
این رداخت. در انداز در منطقه شکار ممنوع کرکس پمقیاس چشم

ثیر پارامترهای فیزیکی )مساحت، محیط و شکل لکه( و امطالعه ت

ای پرندگان مزبور بر غنا و تنوع گونه ساختار پوشش گیاهی
ای ثیرپذیری مثبت غنا و تنوع گونهاگر تنتایج بیان بررسی شد

ثیرپذیری منفی این ازار و تهای درختپرندگان از مساحت لکه

بررسی منابع مطالعاتی نشان  .بودل لکه ا از فاکتور شکپارامتره
مطلوبیت زیستگاه وابسته به عوامل متفاوت در  دهدمی

 تعیین .1 مطالعه این از هدفهای مکانی متفاوت است. مقیاس

زیستگاه پلنگ در  مطلوبیت بر موثر زیستگاهی متغیرهای
ترین مقیاس برای زیستگاه مناسب تعیین .2 های مختلفمقیاس
رمقیاس یاثر تغی .2ا بررسی پارامترهای زیستگاهی گونه پلنگ ب

 .است ترین پارامترهای زیستگاهی پلنگبر تعیین مهم
 

 هامواد و روش
 منطقه مورد مطالعه  ●

و با  (1است )شکل  یکوهستان ایگلستان، منطقه یپارک مل

کشور و در حد فاصل  یشرقهکتار در شمال 11819وسعت 
محدوده لستان و سمنان واقع شده است. خراسان، گ هایاستان

 21درجه و  20دقیقه تا  16درجه و  20جغرافیایی پارک شامل 
 10درجه و  66دقیقه تا  32درجه و  99دقیقه عرض شمالی و 

 یوممحدوده ب ترینیپارک شرق ین. ادقیقه طول شرقی است
گلستان از  یکه پارک مل یندر کشور است. با توجه به ا یرکانیه

را  یمتنوع هاییستگاهبرخوردار است، ز یمتنوع یاهیاع گاجتم
 ینا یغن یستیتنوع ز. کرده است یجادمنطقه ا وحشیاتح یبرا

از کل  %90سوم از کل گونه پرندگان کشور،  یکمنطقه شامل 
 یت ایناهم. گونه گیاهی است 1200گونه پستانداران و بیش از

 فهرست آن در یریارگقر یلبه دل یزن یلالملینمنطقه از لحاظ ب

 است 1100در سال  یجهان کرهیستز هایگاهیرهذخ
.(Abdollahi & Salmanmahini, 2015) 

 

 
 موقعیت جغرافیایی پارک ملی گلستان :(1) شکل

 

 روش مطالعه ●

 پارامترهای و هازیستگاه تعیین منظور به مطالعه این در
 با (1)شناختیومب آشیان روش تحلیل از پلنگ مناسب زیستگاهی

 IDRISIافزارچنین نرمهمبیومپر استفاده شد.  افزارنرم از استفاده

 و اطالعاتی هایالیه ساخت نیز و حساسیت برای تحلیل 3.2

 هایویژگیمطالعه افزار بیومپر استفاده شد. ها به نرمورود آن

شناختی و رفتارشناسی گونه یکی از عوامل مهم در تهیه بوم
 آشیان تحلیل طالعات مورد نیاز برای استفاده از روشا

ای با عنوان عوامل مستقل هاست. در این روش نقشه شناختیبوم

این عوامل با توجه به  شوندوارد تجزیه و تحلیل می (2)محیطی
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 شوند.گونه مورد مطالعه و شرایط منطقه مشخص می هایویژگی
پراکنش بارتند از: عوامل مستقل محیطی در مطالعه حاضر ع

 DEMنقشه شیب، جهت و  ،)کل و بز، قوچ و میش، گراز( طعمه
 پوشش شده نرمال تفاضل شاخص، هانقشه جاده ،منطقه
 لندست ایماهواره تصاویر 3 و 2 باند ترکیب از که (2)گیاهی

ها، آبشخورها و چنین منابع آب )چشمهو هم آمد دست به 2010
 20که از ثبت پلنگ نقشه حضور  طالعهم . در اینها(رودخانه

م )ردپا، سرگین و یاین گونه با توجه به ثبت عالنقطه حضور 
وارد تحلیل شد.  به دست آمده بود به عنوان متغیر وابسته غیره(
 در شناختیبوم آشیان بر موثر عوامل تحلیل و تجزیه آنالیز

 هستند روابستهغی منطقا که دارد متغیرهایی به نیاز بیومپر افزارنرم
 چند یا دو اگر که شودمی توصیه معموالَ(. ندارند همبستگی)

 از آنها از یکی حذف بودند، % 1 از بیش (3)همبستگی دارای متغیر

 برای. است الزامی آنالیز این به شونده وارد متغیرهای فهرست
با استفاده از  هانقشه همبستگی ماتریس مرحله، این

در مطالعه  شود.محاسبه میافزار مدر نر  BOX COXتحلیل

حاصل شد و همه متغیرها در تحلیل  %1حاضر مقدار کمتر از 
های زیادی خروجی شناختیبوم آشیان یلتحل تحلیل .ندوارد شد

ماتریس متیازات است که با توجه به آن ها دارد که از جمله آن

ه در برابر گون (0)میزان تحمل و (6)گرایی، تخصص(9)گراییحاشیه
 بیان گراییعامل حاشیهآید. شرایط زیستگاهی به دست می

 برگزیده را ایکرانه هایزیستگاه مطالعه مورد گونه آیا که کندمی

 خود استفاده مورد منابع گستره از میانی محدوده در که این یا و
افزار بیومپر براساس معادله زیر در نرم فاکتور این. کندمی زیست

 .شودسبه میحام
G/ 1 .96 S S− m GM = m 

کل محیط )برابر  عوامل مستقل محیطیمیانگین  Gmآن  که در
تقسیم  عوامل مستقل محیطیهای تمام است با مجموع میانگین

معیار انحراف  GS میانگین پراکنش گونه و  Sm ها(، آن بر تعداد
رار گرفتن توزیع کلی است. برای استانداردسازی انحراف معیار )ق

عدد  رود.به کار می 16/1گرایی بین صفر و یک( ضریب حاشیه

به این معنی است که گونه در  1تر از صفر و نزدیک به بزرگ
کند و آشیان خیلی می زندگی زیستگاه ویژه نسبت به آن پارامتر

در  .کنداشغال میمتفاوتی را نسبت به کل منطقه مورد مطالعه 

ان با بین میانگین ترجیح زیستگاهی حیو تفاوت یگرایواقع حاشیه
گرایی کند و تخصصنظر را بیان میمیانگین شرایط ناحیه مورد

زیستی که حیوان تحمل معیاری است از دامنه وضعیت محیط

گرایی از فرمول زیر استفاده برای محاسبه عامل تخصصکند. می
  .شودمی

/ SsGS = S 

انحراف معیار  Ssو  (8)ر توزیع کلیانحراف معیا GSکه درآن 
دهنده یک است. مقدار کم )نزدیک صفر( نشان (1)توزیع گونه

گونه متخصص است که تمایلی به زندگی در محدوده باریکی از 

عامل  .(Hirzel et al., 2002)زیستی خود دارد شرایط محیط
بودن گونه است،  یتخصص یزاندر جهت عکس مپذیری تحمل

گونه با توان تحمل  دهنده یکه مقدار کم آن نشانک یبه طور
 ینا یگرخود است. به عبارت د یطیمح یطمحدوده شرادر  یینپا

کم عرض بوده و به  شناختیبوم یانآش ها دارایدسته از گونه

 یریشتب یلخود تما یطیمح یطشرا از یکیدر محدوده بار یزندگ
 هایالگوریتم از زیستگاه مطلوبیت نقشه تهیه منظور به .دارند

 ( ,Hirzel & Arlettazشد استفاده بیومپر افزارنرم در موجود

 بویسوسیله شاخص پیوسته ه نقشه مطلوبیت زیستگاه ب .2003)
وجود  امکان این بیومپر افزارنرم (3) نسخه در .بندی شدطبقه
الگوریتم  یک بتوان بویس، نام به شاخصی از استفاده با تا دارد

 این بر. نمود انتخاب زیستگاه مطلوبیت نقشه تهیه رایب مناسب
 معیار و انحراف بیشتر (10)بویس شاخص میزان چه هر اساس
 انتخاب شده الگوریتم است که آن دهندهنشان باشد کمتر

 .(Hirzel et al., 2006) است ترمناسب

 
 (تغییرمقیاس) نقشه سلول اندازه تغییر ●

 هایمقیاس در ،گونه زیستگاه مناسب عوامل بررسی منظور به
 افزارنرم کارگیری به با هانقشه سلول اندازه تغییر از مختلف

ARC GIS 9.3 تابع و Resample سلول اندازه و شد استفاده 
 به بود شده انتخاب 20 × 20 کار ابتدای در که مختلف هایالیه
 و 180 × 180 ،190 × 190 ،120 × 120 ،10 × 10 ،60 × 60

 روی قابلیت هانقشه که این برای سپس. یافت تغییر 210 × 210
 عنوان به ارتفاع رقومی نقشه قالب از باشند داشته گذاریهم

 کار این. شد استفاده سیستم مختصات سازییکسان برای مرجع

 گزینه و Reformat ماژول گیریکار به و ایدریسی افزارنرم در
Project ها،سلول اندازه از کدام هر برای سپس. گرفت صورت 

 اجرا بیومپر افزارنرم از استفاده با شناختیبوم آشیان تحلیل روش

 و گراییتخصص گرایی،حاشیه مقادیر گروه هر برای و شد
 در موثر عوامل و بویس شاخص چنینهم و پذیریتحمل

 .آمد دست به پلنگ زیستگاه مطلوبیت
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 ی پژوهشهایافته
 ،هابا توجه به ماتریس امتیاز زیستگاه ترینناسبم سطح نتایج

براساس ارزش  هاجدول امتیاز آورده شده است. ،(1) جدول

 بزرگ به کوچک )بدون در اول از فاکتور متغیرهای محیطی در
این  منفی بودن اعداد( مرتب شده است. بر نظرگرفتن مثبت یا

 در اندتهگرف قرار هاباالی جدول امتیاز ی که دریاساس متغیرها

ستون اول این ماتریس . اندثرتری داشتهوساختن مدل نقش م
کننده که بیان (شناختیبوم آشیان تحلیل)فاکتور اول تحلیل 

که  دهدمی نشانگرایی پلنگ در پارک ملی گلستان است حاشیه
متغیرهای کشاورزی، جهت، کل و بز، قوچ و میش،  پلنگ برای

 نسبت به را مربوطه متغیر از بیشتری ادیرمرال، رودخانه و گراز مق
  دهد.میترجیح  منطقه سطح در متغیر این کل میانگین

گرایی پلنگ در پذیری و تخصصگرایی، تحملمقادیر حاشیه

های مختلف( در پارک ملی های مختلف )مقیاساندازه سلول
 آورده شده است.( 2)گلستان در جدول 

 

 03در  03متغییرهای محیطی برای پلنگ در اندازه سلول  هایزماتریس امتیا :(1)جدول 
متغیرهای 

 محیطی

1 

11% 

2 

22% 

0 

11% 

1 

13% 

5 

9% 

2 

2/1% 

1 

2/1% 

8 

2/0% 

9 

0% 

13 

1/2% 

 -228/0 -081/0 -236/0 -233/0 009/0 021/0 -233/0 218/0 -036/0 -902/0 ارتفاع

 128/0 112/0 131/0 012/0 001/0 006/0 111/0 -008/0 -032/0 -303/0 چشمه

 31/0 -90/0 -62/0 180/0 -123/0 236/0 211/0 -201/0 -082/0 -211/0 جاده

 61/0 -300/0 -390/0 290/0 -28/0 -012/0 920/0 320/0 -200/0 222/0 کشاورزی

 166/0 -236/0 -193/0 -000/0 -361/0 -629/0 209/0 311/0 -230/0 -213/0 آهو

 -136/0 -106/0 -039/0 -16/0 -932/0 -202/0 -193/0 169/0 163/0 26/0 قوچ

 -196/0 269/0 -119/0 190/0 -088/0 001/0 021/0 011/0 -021/0 -236/0 شیب

 -212/0 222/0 263/0 208/0 001/0 018/0 023/0 210/0 020/0 183/0 گراز

 -012/0 -022/0 -031/0 -201/0 238/0 020/0 -061/0 -009/0 -021/0 108/0 رودخانه

 018/0 -261/0 -211/0 -262/0 10/0 021/0 -101/0 -122/0 -311/0 162/0 کل و بز

 -062/0 -002/0 081/0 -331/0 -006/0 061/0 900/0 -022/0 -012/0 010/0 جهت

NDVI 096/0 001/0- 022/0- 138/0 029/0 123/0 390/0 199/0 289/0- 226/0- 

 000/0 006/0 -029/0 210/0 399/0 -181/0 28/0 063/0 160/0 -099/0 روستا

 236/0 -112/0 -226/0 -292/0 -011/0 900/0 -222/0 -938/0 638/0 012/0 مرال

 

 پذیری کل زیستگاه پلنگ در گرایی و تحملگرایی، تخصصمقادیر حاشیه :(2) جدول

 اندازه سلول مختلف در پارک ملی گلستان
 اندازه سلول نقشه یگرایحاشیه گراییتخصص پذیریتحمل

913/0 
989/0 
991/0 
600/0 
991/0 
621/0 
622/0 

682/1 
001/1 
010/1 
666/1 
010/1 
983/1 
981/1 

619/0 
020/0 
681/0 
013/0 
816/0 
031/0 
090/0 

20 

60 
10 
120 
190 
180 
210 

 

با به کارگیری الگوریتم مناسب نقشه  طور که بیان شدهمان
الگوریتم مناسب  (2)آید در جدول مطلوبیت زیستگاه به دست می

های مختلف برای ایجاد نقشه مطلوبیت زیستگاه پلنگ در مقیاس

 نشان مختلف هایمقیاس در سازیمدل نتایجآورده شده است. 

 متغیرهای ترینمهم از جاده و آبی منابع ارتفاع، که داد
 .است گلستان ملی پارک در پلنگ پراکنش در موثر زیستگاهی



 8991پاییز و زمستان ، 81 ، شماره9 زیست، سالهای محیطپژوهش  811

حاصل از تحلیل را نشان  های( نمودار ماتریس امتیاز2شکل )
ک پار در پلنگ زیستگاه مطلوبیت( 2) شکلچنین دهد. هممی

  .دهدمی نشان را 10 سلول اندازه در گلستان ملی

 
، اندازه خطوط هانمودار ماتریس امتیاز :(2شکل )

ثیر متغیرها در مطلوبیت زیستگاه ادهنده میزان تنشان

 است.

 
بندی نقشه تناسب زیستگاه در اندازه طبقه (:0کل )ش

 93 × 93سلول 

 

 
 های مختلفالگوریتم مناسب و انتخابی برای اندازه سلول :(0)جدول 

 اندازه سلول نقشه الگوریتم انتخابی شاخص بویس الگوریتم انتخابی

2319/0± 900/0 
2322/0 ± 009/0 

2068/0 ± 60/0 

02128/0 ± 96/ 

312/0 ± 321/0 

3208/0 ± 936/0 

3222/0 ± 3/0 

 میانگین حداقل فاصله
 میانگین هارمونیک

 میانگین حداقل فاصله
 میانگین حداقل فاصله

 میانگین هندسی
 میانگین هارمونیک

 میانگین میانه

20 
60 
10 
120 
190 
180 
210 

 

 گیری نتیجهبحث و 
 ثر بروزیستگاهی م پارامترهایهدف اصلی این مطالعه تعیین 

گر نتایج بیان طلوبیت زیستگاه پلنگ در پارک ملی گلستان بود.م
متر از  1223آن است که پلنگ در پارک ملی گلستان ارتفاع 

درصد را به عنوان زیستگاه مطلوب  22سطح دریا و شیب 

گرایی کل در چنین نتایج محاسبه حاشیهکند. همانتخاب می
 یبه زندگ یادیز یلمات کند که پلنگها بیان میتمامی مقیاس

دارای به عبارتی  و خاص دارد. ایکرانه یاربس هاییستگاهدر ز

دامنه  وینی نسبت به متغیرهای محیطی است پذیری پایتحمل
کند. متغیرهای محیطی را برای زیست انتخاب می خاصی از

ها پذیری به دست آمده در تمامی مقیاسمیزان تحمل

بودن در  یتخصص مورد مطالعه از نظر گونه دهد کهمینشان
را  یانهحد م یباتقر یستگاهمحدوده منابع مورد استفاده خود در ز

 یانآش یمورد مطالعه دارا گونه یگر،د ی. به عبارتکندیحفظ م

در محدوده  یو به زندگ یستچندان کم عرض ن شناختیبوم
 ییگراتخصصدارد.  یشتریب یلتما یطیمح یطاز شرا اییانهم

 بودن تخصصی میزان معنی به گلستان ملی پارک پلنگ در

 ,Omidi) .است زیستگاه این در گونه این شناختیآشیان بوم

در مطالعه زیستگاه این جانور در پارک ملی نیز  (2008
تا  1800زیستگاه مناسب آن را ارتفاعات  ،قاضی اصفهانکاله

های یستگاهدرصد و ز 00تا  20متری از سطح دریا، شیب  2300
 ،(,Mobargha 2007)چنین ای معرفی کرده است. همحاشیه
 پارک در را ایرانی پلنگ مطلوب زیستگاه مناسب شیب و ارتفاع

درصد با  69تا  20متر و  1200 تا 1100 ترتیب به توران ملی
بندی نقشه با طبقه .است نموده برآورد HEPاستفاده از روش 

ناسب و نامناسب مشخص شد تناسب زیستگاه به طبقات م
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پوشانی دارد. ها همزیستگاه مناسب پلنگ با نواحی پراکنش طعمه
کننده اهمیت زیاد بیان هاحاصل از ماتریس امتیاز چنین نتایجهم

ارتفاع برای پلنگ است و این نتیجه با توجه به رفتارشناسی 
های مناسب برای کمین و مخفی شدن زیستگاه حیوان و انتخاب

شناختی و ها نسبت به فرایندهای بومگونه خوانی دارد.هم

های مختلف پاسخ متفاوتی متغیرهای محیطی در مقیاس
دهند. بنابراین، به منظور برقراری ارتباط بین متغیرهای می

های مکانی مختلف باید دانست که آیا زیستگاهی و مقیاس
یک اندازه تغییر ترکیب متغیرهای زیستگاهی با تغییر مقیاس به 

متغیرهای زیستگاهی با  زکه میزان استفاده ایا اینکند و می

 های مختلف متفاوت استتوجه به انتخاب زیستگاه در مقیاس

(Oatway & Morris, 2007).  نتایج تحلیل ما نشان داد که
ه یک اندازه نیست بها ثیر متغیرها در تمامی مقیاسانسبت بین ت

ثیر را در ات ارتفاع بیشترین 60× 60ندازه سلول به طوری که در ا
، 120 × 120مطلوبیت زیستگاه پلنگ دارد و در اندازه سلول 

سازی زیستگاه پلنگ برخوردار چشمه از بیشترین اهمیت در مدل

های مختلف نشان داد سازی در مقیاسچنین نتایج مدلهم است.
تغیرهای زیستگاهی ترین مکه ارتفاع، منابع آبی و جاده از مهم

گ در پارک ملی گلستان است. در پژوهشی موثر در پراکنش پلن

در پارک ملی گلستان در مورد  (,Erfanian 2011)که 

های حرکتی پلنگ انجام داده است نیز به مسیریابی بهینه گذرگاه
. همین نتایج در مورد متغیرهای زیستگاهی دست یافته است

های مکانی به سایر مقیاسترجیح یک مقیاس مکانی نسبت 
مطلب است که متغیرهای زیستگاهی در آن  کننده اینبیان

در این . (Murray et al., 2008)مقیاس در حد بهینه هستند 

بهترین مقیاس برای  10 × 10و  60 × 60دو مقیاس  پژوهش
البته این نتایج به خاطر  سازی زیستگاه پلنگ به دست آمدمدل
شناختی ناشی از تغییر ارزش ک آشیان بومپذیری اندتغییر

انتخابی برای زیستگاه  هایهاست. به طورکلی مقیاسسلول
شایستگی گونه را شناختی است که بقا و بازتابی از عوامل بوم

 .(Nams et al., 2006)کند محدود می

 

 هایادداشت
1. Ecological niche factor analysis (ENFA) 
2. Ecogeographical Map  
3. NDVI  
4. Correlation 
5. Marginality 

6. Specialisation 
7. Tolerance 
8. Species mean (mS) 
9. Global mean(mG) 
10. Boyce Index 
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