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 چکیده

زیستی وحش است و نابودی زیستگاه یکی از بزرگترین تهدیدها برای تنوعزیستی یکی از اهداف اصلی حفاظت و مدیریت حیاتحفظ تنوع

های مختلفی در جهان هستند که در ایران فقط سه گونه از این خانواده وجود دارد و ها دارای گونهگوزن .سراسر جهان شناخته شده است

 ین گونه برای مدیریت اکوسیستمشود و بررسی وضعیت حفاظتی ادار محسوب میهای پرچم. این گونه جز گونهاست ترین آن مرالبزرگ
ترین اهداف انجام این پژوهش، ملی گلستان مورد بررسی قرار گرفت. عمدهمرال در پارکز اهمیت است. در پژوهش حاضر، مدل اشغال حای

بررسی مدل اشغال مرال و عوامل موثر بر میزان اشغال این گونه و تعیین مقدار اشغال مرال در گستره زیستگاه بود. در این تحقیق، منطقه 
کیلومتری تقسیم شد. اندازه هر شبکه با فرض میزان  3×3های تولز به شبکهابزار هاوتسو با استفاده از  GISهای مورد مطالعه بر پایه نقشه

جنوبی و -متر( با جهت شمالی 055ها به طول هر شبکه سه ترانسکت خطی )هر یک از تراسکت شد. درون نظر انتخابجایی گونه موردجابه
 71/5و نرخ کشف  70/5یزان اشغال بررسی شد. نتایج نشان داد که مقدار اشغال متغیر با منُه صورت تصادفی سیستماتیک انتخاب شد. تاثیر به

های درختی و فاصله از های درختی، غنای گونهمتغیر شامل فاصله از جاده، تنوع گونه چهارمتغیر بررسی شده،  نُهچنین، از بین بود. هم
 کشف مرال شناخته شد. عنوان موثرترین عوامل در نرخ اشغال و نرخ های کشاورزی بهزمین
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 سرآغاز
زیستی، استفاده از منظور حل مشکالت تنوعهای اخیر بهدهه در

 زا حفاظت برای کلیدی عنوان ابزاریهای درست پایش بهروش
 (& Wilson, 1992; Royle استبوده  توجه مورد وحشحیات

(Nichols, 2003 .واحدهای از کسری به اشاره اشغال مدل 
 خبمنت گونه یک کهییجا ،دارد سرزمین مقیاس در بردارینمونه

 اگرچه. (Macenzie et al., 2002) یابدمی حضور آنجا در

 برآورد بهبود جهت در ردیابی احتمال برآورد برای هاییروش
 جودو این با ،است بوده توجه مورد کمتر مکان یک اشغال یا حضور
 یک در هگون یک ردیابی در ثبات قبیل از فرضیاتی با اشغال مدل

 است تمایز قابل دیگر هایروش به نسبت معین مکان و زمان
(Royle & Nichols, 2003). گیریاندازه زیستگاه اشغال میزان 

 و وحشحیات هایگونه تخمین برای را منطقی و قبول قابل

 تریکم شناسایی و ردیابی احتمال که هاییگونه برای خصوصا
 مدل ،میان این در .(Bailey et al., 2004) کندمی دارند، فراهم

 هک افرادینیز  و شده مشاهده افرادعداد ت گرفتن نظر در با اشغال

 قتد دارای اندنشده مشاهده و کشف زیستگاهی شرایط واسطهبه
 (Royle است زیستگاه انتخاب در مهم عوامل تعیین در باالیی

(& Link, 2005.  
 و (1) ردیابی یا کشف احتمالاشغال،  مدل در عوامل ترینمهم از

 هامکان اشغال میزان معنای به گونه اشغال. است (2)اشغال احتمال

 دیداش اشغال میزان طورکلی،به. شودمی تعریف گونه یک توسط
 هوابست نیز اشغال عامل خود که است حضور هایداده تاثیر تحت

 احتمال .(Macenzie, 2006) است گونه ردیابی احتمال به

 رد خطا هرگونه بدون گونه یک مشاهده احتمال معنایبه ردیابی
 کی در گونه یک نکردن ردیابی میزان ،وجود این با. است مشاهده

 اشدب مکان آن در گونه حضور عدم دلیلبه تواندمی مفروض مکان
 این اهاشتب تشخیص و نشدن مشاهده و گونه حضور به تواندمی یا

 و گردهمشاه توانایی عدم زیستگاه،خاص  شرایط تاثیر تحت گونه

 شدن باشد مخفی و نمودن پنهان در گونه خاص رفتار
(Macenzie et al., 2002). ،است ممکن شرایط این بنابراین 

 در نادرست استدالل نتیجه در و گونه واقعی کشف عدم به منجر

 در ود.ش گونه زیستگاه انتخاب مورد در منطقی استدالل رابطه با
 نای رفع جهت در اشغال مدل همانند مدلی از استفاده شرایط این

 کندمی گونه اشغال بر موثر عوامل بررسی در شایانی کمک خطاها
(Royle & Nichols, 2003). 

 عنوانبه بررسی مورد هایاشغال مکان خام برآورد با اشغال مدل
 باید لبتها شود است.می استفاده گونه توسط که زیستگاه از سطحی

 ورحض عدم و حضور هایداده با مطابق تخمین این که توجه داشت

 احدو تعداد کل به را گونه حضور هایثبت تعدادکه  طوریبه ،است
 نظر رد بدون را گونه اشغال میزان. کنندمی تقسیم بردارینمونه

 این ،واقع در. کندمی محاسبه (P) ردیابی احتمال مقادیر گرفتن

ن امر ای. شود گونه کمتر برآورد به منجر تواندمی خام و ساده رابطه
 این موضوع ،طرفی از شود.می «حضور عدم غلط ردیابی» منجر به

 قدارم این وجود، این با شود. حضور غلط ردیابی به منجر تواندمی

 هایمکان مقدار یا درصد از کلی برآوردی عنوانبه تواندمی
 شدبا توجه مورد گونه استفاده شده است، توسط که زیستگاه

(Macenzie et al., 2002). 

زیستگاهی گوزن مرال در ایران و جهان با استفاده از  هایهمطالع

 (Gholipour, 2012)های مختلف انجام شده است. روش
بندی حفاظتی مرال بر اساس ای را با عنوان تعیین طبقهمطالعه

تحت شرایط عدم قطعیت  (3)انسییوآیمعیارهای فهرست سرخ 

)مطالعه موردی: شمال ایران( انجام داد. نتایج نشان داد بیش از 
درصد زیستگاه مطلوب مرال طی ده سال کاهش یافته است.  00

 17وسعت پراکنش  داددی فازی تهدید مرال نشان بننتایج طبقه

درصد کاهش یافته است. با توجه به  07درصد و سطح اشغال 
وان عندر ایران، در سطح ملی به وزن مرالکاهش وسعت پراکنش گ

 (,.Parvian et alگونه در خطر جدی انقراض پیشنهاد شده است.

 زیستگاه مرال بهسازی مطلوبیت ای با عنوان مدلمطالعه 2012)
در منطقه حفاظت شده  (4)شناختیروش تحلیل عاملی آشیان بوم

ش در پراکنشاخص ترین نما انجام دادند. نتایج نشان داد مهمجهان

نما، فاصله از روستا است. پس مرال در منطقه حفاظت شده جهان
بت نساز آن فاصله از شهر و جاده و منابع آبی از اهمیت بیشتری 

 (Carvalho et al., 2012). ندعوامل برخوردار بودبه سایر 

مدل مطلوبیت زیستگاه برای مرال با استفاده  ای را با عنوانمطالعه
انجام دادند.  GISتجزیه و تحلیل چند معیاره مکانی با استفاده از از 

های استفاده از مناطق دورتر از زمین مرالنتایج نشان داد که 

 ( ,Tapaliya.دهدترجیح میکشاورزی و جاده و روستاها را 

ای را با عنوان آنالیز عوامل مربوط به پراکنش مرال مطالعه 2008)
انجام داد. نتایج نشان داد که  ملی هوستای مغولستاندر پارک

ه، ع باال، نزدیک به رودخانااحتمال باالی توزیع یافتن مرال در ارتف
 بودن از جاده است.شیب باال و دور 
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های روی برخی از گونه هاهاستفاده از مدل اشغال گونه در مطالع
های گونه ،((Karanth et al., 2011وحش مانند ببر حیات

 (Puriخرس ،((Goswami et al., 2015وحش مختلف حیات

et al., 2015)،  پلنگZeller et al., 2014))  و جگوار
Petracca, 2010))  مورد استفاده قرار گرفته است.در جهان 

 فقط ایران در که هستند جهان در گونه 44 دارای هاگوزن خانواده
 است مرال آن ترینبزرگ که دارد وجود خانواده این از گونه سه

(Firouz, 2009) .محسوب دارپرچم هایگونه جز گونه این 

 مدیریت برای گونه این روی مطالعه انجام و بررسی و شودمی
یکی از . (Simberloff, 1998) است اهمیت زحای اکوسیستم

رای حفاظتی ب -ترین ابزار مدیریتیموثرترین، کاراترین و ارزان

گیری کاراستفاده و به ،دست آوردن وضعیت کنونی گونه منتخببه
چرا که، . (Macenzie, 2006) سازی اشغال استروش مدل

روش و عملی بودن و  هایهپذیری در فرضیدلیل انعطافبه

)حضور و عدم حضور( مناسب آماری، این  برخورداری از تئوری
 دهشحفاظتی منجر به استفاده مکرر آن نیز  هایهمطالع روش در

. 1: عبارتند از کهتوسعه یافته است  است. این مدل در چهار گروه

، تک . چند گونه3، چند فصل . تک گونه2، تک فصل تک گونه
در مطالعه  .(Macenzie, 2006) ، چند فصلگونه . چند4فصل 

 شد. ، تک فصل استفادهه تک گونهحاضر از گرو

 نیازمند زیستیتنوع بر هاآن اثرات و هاگوزن جمعیت مدیریت
 زا استفاده در پراکنش الگوهای و فراوانی مورد در کافی دانش

 اندازه دنبو باال قلمروطلبی، رفتار دلیلبه هاگوزن. است زیستگاه

 پناه رایب مناسب محیطی داشتن به نیاز چنینهم و خانگی گستره
 رتباطا برای مناسبی مبنای گیری،جفت و تولیدمثل هایفصل در

. هستند جنگلی هایمحیط در گیاهی پوشش و جانوران بین
 صشاخ توانندمی هاگوزن فراوانی، و توزیع به توجه با ،چنینهم

 ایهمحیط در هاگوزن اهمیت. باشند محیط کیفیت برای خوبی

 توجه وردم بسیار دارند زیستیتنوع در که نقشی دلیلبه جنگلی
 گونه گوزنترین عنوان بزرگمرال بهگوزن . است جنگل مدیران

در ایران یک گونه حمایت شده در فهرست سازمان جهانی حفاظت 

زیر  روی موردنظر تحقیق. (Ziaie, 2008) دارد قرار از طبیعت
 و اهمیت علتبه (Cervus elaphus maral) مرال گونه

 بخش مهم در آن باالی حفاظتی ارزش و شناختیبوم هایویژگی

 نجاماملی گلستان  به نام پارک هیرکانی هایجنگل از شاخصیو 
 کیی که زیستگاه اشغال سازیمدل از پژوهش این انجام برای .شد

  ریتـمدی امر در یـحفاظت هایروش رینـتکارآمد و وثرترینـم زا

 .شد استفاده ،شودمی محسوب زیستگاه
وسط تتعیین مقدار استفاده از زیستگاه هدف از انجام این تحقیق 

بود.  مرالگوزن تعیین نرخ اشغال و نرخ کشف و گونه مرال 
بود  های آنهایی که این تحقیق به دنبال پیدا کردن پاسخسوال

 منفی طور به مختلف هایمکان در میزان اشغالاین بود که آیا 

 اشغال میزانو نیز  گیرد؟می قرار محور انسان متغیرهای تاثیرتحت
 زیستگاه با چه متغیرهای محیطی گستره در مرالگوزن 

 دارد؟ همبستگی
 

 هامواد و روش
 مطالعه گونه مورد

هشت دارای ، سمانها و راسته زوجزیرگونه مرال از خانواده گوزن
تمام مناطق جنگلی  .(Soufi, 2014)است  در جهان زیرگونه

خزری از آستارا تا پارک ملی گلستان زیستگاه این گونه است 

(Ziaie, 2008) . اروپا، شمال آفریقا، پراکنش جهانی آن شامل
و  یهترکفقط در عالوه بر ایران . زیرگونه مرال استآسیا و امریکا 

زارهای جنگلی و نواحی علف. (Ziaie, 2008)قفقاز وجود دارد 
 های ترجیح داده شده توسط این گونه هستندبینابینی، زیستگاه

(Luo & Li, 1998).  معموال شبگرد است. حس شنوایی این گونه

صل خصوص در فدر تابستان و به در این گونه قوی است.و بویایی 
ها عالقه زیادی به مالیدن خود در لجن زارها گیری مرالجفت

شوند و تا اوایل در اواخر غروب از جنگل خارج می دارند. معموالً

کنند ولی روزها را در مناطق انبوه های باز چرا میصبح در زمین
با  مرال عمدتا .(Ziaie, 2008)پردازند جنگلی به استراحت می

توجه به کیفیت و فراهم بودن غذا در طی فصول مختلف رژیم 

و از گیاهان  (Luo & Li, 1998)دهد غذایی خود را تغییر می
کند ها تغذیه میها و بوتهها، فوربمختلف از جمله گرامینه

.(Iravani et al., 2011)  وضعیت حفاظتی مرال در سازمان

اما  ،(Ziaie, 2008) است LC(6) در رده جهانی حفاظت از طبیعت
با توجه به کاهش وسعت پراکنش گونه در ایران، در سطح ملی به 

 پیشنهاد شده است CR(0)عنوان گونه در خطر جدی انقراض 
(Gholipour, 2012).  

 
 برداریروش نمونهمنطقه مورد مطالعه و 

ملی گلستان در شمال شرق ایران و شرق استان گلستان،  پارک

شمال استان سمنان قرار  غربی استان خراسان شمالی وشمال
ملی گلستان یک منطقه کوهستانی است که در  گرفته است. پارک
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 -انهای خراسترین امتداد رشته کوه البرز و امتداد غربی کوهشرقی
 .(Akhani, 2004)داغ قرار گرفته است کپه

ملی گلستان،  آوری اطالعات مورد نیاز در پارکمنظور جمعبه
انجام شد. در این تحقیق ( 1333)یک سال طول برداری در نمونه

و با استفاده از ابزار  GISهای منطقه مورد مطالعه بر پایه نقشه

و اندازه هر  کیلومتری تقسیم شد 3×3های به شبکه (7)تولزهاوتس
 شد نظر انتخابجایی گونه موردشبکه با فرض میزان جابه

(Karanth et al., 2011). هشتها، تعداد از بین تمام شبکه 
 (.1)شکل شبکه انتخاب شد

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ملی گلستانبررسی شده در پارک هایشبکهنقشه  (:1)شکل 

 

 055طول  به سه ترانسکت خطی و هر یک شبکههشت درون هر 
 تصادفی سیستماتیکصورت جنوبی و به-متر، با جهت شمالی

 1555هر ترانسکت از ترانسکت مجاورش  طوری کهبه انتخاب شد

مام ت ها طوری قرار گرفتند که اوالًمتر فاصله داشت. ترانسکت
 و ی گیاهیهاتیپ های مورد بررسی را پوشش دهند و ثانیاًبخش

های مختلف در طول مسیر را در برگیرند. هر یک از پستی بلندی

ان )بهار، تابستبار سه برداری ر طول یک سال نمونهها دترانسکت
ها بر پایه ثبت گونه ،بررسی شدند. در هر بررسیو پاییز( 

های تازه از جانور و نیز مشاهده مستقیم جانور بود. به این سرگین

کیلومتر طی یک  36ترانسکت با مجموع طول  24، تعداد ترتیب
(. مطالعات میدانی در طول 2سال مورد بررسی قرار گرفت )شکل 

ظهر در شرایط جوی  از بعد سهصبح لغایت  نُهروز و از ساعت 

 مساعد و عدم بارندگی و وزش باد شدید صورت گرفت. 
و عدم حضور ( Ѱ=1)صورت حضور در مدل اشغال، حضور جانور به

(5 =Ѱ) شود. اما، مشاهده مستقیم گونه منتخب یا سرگین ثبت می

گرد بودن، پوشش گیاهی، های محیطی )شبویژگیدلیل جانور به
گر دیده تواند توسط مشاهدهگر و فصل( میعدم مهارت مشاهده

نشود و منجر به ثبت عدم حضور شود در حالی که، این به معنی 
عدم حضور گونه نخواهد بود. بلکه حضور گونه به واسطه عوامل 

ق طالمختلف کشف نشده است. به این نوع داده کشف ناقص ا

شود. از سوی دیگر، نمایه جانور ممکن است، به اشتباه توسط می
گر شناسایی شده باشد که متعلق به گونه دیگری باشد. در مشاهده

این صورت داده ثبت شده معروف به کشف مثبت است 

.(Macenzie, 2006) هایی که شدیدا بنابراین، مدل اشغال با داده
ر دارد. در این مدل نویسندگان با عدم قطعیت همراه است سر و کا

چنین، عدم حضور اند، هر نوع گزارش از حضور و همسعی کرده
وه یرهای بالقنظر قرار دادن متغکشف و با مد گونه بر اساس نرخ

 نظر گزارش دهند.موجود در مکان مورد

های درختی در هر ترانسکت دست آوردن تعداد و نوع گونهبرای به
اطالعات کمّی . (Krebs, 2001)ده شد زنی استفااز روش پالت

های های گونهدست آمده مربوط به هر پالت شامل مجموع دادهبه

افزار اکسل محاسبه و سپس با استفاده از مختلف با کمک نرم
شناسی کربز مورد تجزیه و تحلیل قرار افزار بومنرم 6نسخه 

های درختی از شاخص دست آوردن تنوع گونهگرفتند. برای به
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گیری تنوع است، ترین راه برای اندازهوینر که متداول-شنون
های درختی از روش جزء استفاده شد. برای محاسبه غنای گونه

با استفاده از دستگاه . (Karimi et al., 2012)استفاده شد  (3)نادر
GPS ی کننده انسانبینیچهار متغیر پیش (15)ارسافزار گوگلو نرم

ز ترین فاصله اترین فاصله از روستا، نزدیکشامل نزدیک که

ترین ترین فاصله از جاده اصلی و نزدیکبانی، نزدیکپاسگاه محیط
بودند محاسبه  (Petracca, 2010)فاصله از زمین کشاورزی 

 شدند.

ترین زیستی که شامل نزدیککننده محیطبینیدو متغیر پیش
ها( و ارتفاع از سطح دریا ها و رودخانهفاصله از منابع آبی )چشمه

(Petracca, 2010) افزار کارگیری نرمبود با بهGoogle Earth 
گیری چنین، برای اندازهمحاسبه شدند. هم GPSو دستگاه 

ملی گلستان در پارک NDVI(11)شاخص اختالف نرمال از الیه 

استفاده شد.   3.3ArcGISافزار نرم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملی گلستانهای بررسی شده در پارکنقشه ترانسکت(: 2) شکل
 

 هاادهروش تجزیه و تحلیل د

های مناسب افزاری است که در وهله اول برای مدلنرم (12)پرزنس
 است های کشف و غیرقابل کشف( توسعه داده شده)داده اشغال

(Hines, 2006) . متغیرهای ثابت در هر بازدید برای هر یک از

صورت جداگانه برای هر ترانسکت ثبت شدند. برای هها بگونه
منتخب، مدل اشغال در محیط  محاسبه مدل اشغال گونه

قابل دسترس   Presence- ver.10.2.- Open resourceافزارنرم

یک گونه و  -از مدل اشغال یک فصل (USGS)سایت در وب
محاسبه احتمال ردیابی و احتمال  برایعملکرد حداکثر احتمال 

 (Macenzie etها توسط این گونه بهره گرفته شد اشغال مکان

(al., 2002.  رهای غیمت فقط با در نظر گرفتنوابستگی حضور گونه
ظر نشد. پس از انجام آنالیزهای مورد ثابت و تغییرپذیر زیستگاه اجرا

 بهترین مدل کهیئآکا، با استفاده از تئوری اطالعات افزاردر نرم
 . (Macenzie, 2006)انتخاب شد 

 
  هایافته

ترانسکت(  24ترانسکت )از  21در طول یک سال بررسی، تعداد 

توسط گونه اشغال شده بود. نتایج حاصل از پایش ترانسکت به قرار 
 ( است.1جدول )
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 (0و عدم اشغال مرال=  1)اشغال مرال=  هانتایج حاصل از پایش ترانسکت (:1)جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 شناسیافزار بومهای درختی در نرمتنوع و غنای گونهچنین، هم

 از های درختیدست آوردن تنوع گونهکربز محاسبه شدند. برای به

 گیری تنوعترین راه برای اندازهکه متداول وینر-شاخص شنون

های درختی از روش است، استفاده شد. برای محاسبه غنای گونه
نتایج آن به که  (Karimi et al., 2012) استفاده شد جزء نادر

 ( است.2) قرار جدول
 

 های درختیهای تنوع و غنای گونهنتایج شاخص (:2) جدول

شاخص غنای 

 ایگونه

 شاخص تنوع

 وینر-شنون

شماره 

 ترانسکت

شاخص غنای 

 ایگونه

شاخص تنوع 

 وینر-شنون

شماره 

 ترانسکت

560/0 446/2 13 254/4 54/2 1 

6 600/1 14 240/3 071/1 2 

4 03/1 10 302/0 10/3 3 

4 5 16 764/3 324/1 4 

3 414/2 10 013/3 063/1 0 

34/0 414/3 17 022/0 603/2 6 

331/6 3 13 461/4 217/2 0 

663/3 726/1 25 703/2 267/1 7 

410/3 43/1 21 301/3 033/1 3 

234/4 33/1 22 5 5 15 

343/3 610/1 23 020/3 366/1 11 

427/3 022/1 24 703/2 210/2 12 

 

 

 شماره ترانسکت احتمال اشغال مرال شماره ترانسکت احتمال اشغال مرال

1 13 1 1 

1 14 1 2 

1 10 1 3 

1 16 1 4 

1 10 1 0 

1 17 1 6 

1 13 1 0 

1 25 1 7 

0 21 1 3 

1 22 0 15 

1 23 1 11 

1 24 0 12 
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افزار پرزنس محاسبه مدل بالقوه از متغیرها با نرم 07 مجموع،در 
 Site)که چند نوع ترکیب مدل باید از پارامترهای شد. این

covariate) افزار هر دو پارامتر انتخاب شوند، ابتدا در نرم(Psi- 

probability of occupancy)  و(Probability of 

detection-P) صورت ثابت در نظر گرفته شدند. سپس سایر به
دست به R-vr.2.13.0افزار ها با استفاده از نرمهای مدلترکیب

 بینی شد. به ترتیبمدل مختلف پیش 07 آمد. در این تحقیق تعداد
با ثابت گرفتن نرخ  p (0) ،(Psi=Ѱ)یک تعداد مدل برای اشغال 

ها برای و اضافه و ترکیب کردن متغیرهای مکانP (0)کشف 
بار نرخ کشف با متغیرها اشغال اجرا شد. در سری مدل بعدی، این

در نظر گرفته شد. در مرحله  Psi(0)همراه بود و نرخ اشغال ثابت 

و اشغال  P( Covariate)، برای هر دو پارامتر نرخ کشف پایانی
(Covariate) Psi  .از  مدل 07 تعدادمتغیرها ترکیب شدند

مدل اول به قرار  15دست آمد که به اختصار افزار پرزنس بهنرم

 ( است.3) جدول

 

، فاصله تا (K) ی مدلپارامترها، تعداد (W) وزن مدل. ملی گلستانمدل بالقوه اشغال مرال در پارک 10تعداد (: 3جدول )

، شاخص اختالف (DC) ، فاصله تا زمین کشاورزی(PR) درختی های، غنا گونه(PD) های درختی(، تنوع گونهDR) جاده

 (P)، احتمال کشف(Psi) ، احتمال اشغال(NDVI) نرمال

 2Log (L) K W ∆AICc Model شماره مدل

1 31/05 6 343/5 5 psi(DR+PD+PR+DC), p(.) 

2 00/44 15 130/5 74/1 psi(DR+PD+PR+DC),p(DR+PD+PR+DC) 

3 73/03 3 500/5 37/2 psi(PR), p(.) 

4 73/03 3 500/5 37/2 psi(.), p(DR) 

0 42/05 7 503/5 01/3 psi(DR+PD+PR+DC), p(DR+PR) 

6 21/00 0 545/5 35/4 psi(DR+PD+DR), p(.) 

0 07/03 4 533/5 60/4 psi(PR), p(PR) 

7 67/01 7 531/5 00/4 psi(DR+PD+PR+DC), p(DR+DC) 

3 77/03 4 527/5 30/4 psi(PR), p(DR) 

15 25/44 12 524/5 23/0 psi(DR+PD+PR+DC+DV), 
p(DR+PD+PR+DC+DV) 

 

ه و یکئمدل مناسب با استفاده از تئوری اطالعات آکا 2در نهایت، 

باشد و  2ها که باید کمتر از با در نظر گرفتن کمینه دلتای مدل

که به قرار  (Macenzie, 2006)بندی شدند رتبهوزن آکائیکه 

 ( است.4جدول )
 

 ملی گلستان مدل بالقوه اشغال مرال در پارک 85های انتخاب شده از بهترین مدل (:4) جدول

 2Log (L) K W ∆AICc Model- شماره مدل

1 31/05 6 343/5 5 psi(DR+PD+PR+DC), p(.) 

2 00/44 15 130/5 74/1 psi(DR+PD+PR+DC), p(DR+PD+PR+DC) 

 

دست آمده رقیب از نظر میزان پارمترهای به ،دو مدل برتر چوناما 
هر دو مدل رقیب در میزان نرخ کشف و اشغال حاصل  هستند، مثالً

ر دهند و این از طریق معیارا نشان می مشابهی شده نتایج تقریبا

را بر اساس  2و  1های مدل ،بنابراین آکائیکه قابل سنجش نیست،
با  .دادیممورد ارزیابی قرار  (14)و آزمون آماری (13)نسبت احتماالت

 اختالف تایج حاصل شده،دست آمده و آزمون نههای بتوجه به مدل
و  343/5با وزن  (=AIC∆55/5) بین مدل برتر اول یقابل توجه
اگر چه هنوز  وجود دارد. 130/5 وزن با (= AIC∆ 74/1)مدل دوم 

مدل اول بهترین مدل دهد که نشان می وجود داردشواهدی 
که مدل دوم هنوز دارای سطح منطقی و  دلیل اینبه) نخواهد بود
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لی کطوراما به است(، ریکه برخوردائکافی از حمایت وزن معیار آکا
احتمال نرخ کشف ثابت است. از طرفی،  دهد کهشواهد نشان می

دوره بررسی مرال  3که نرخ کشف در  دهدمدل دوم نیز نشان می
با میزان کمتری تحت تاثیر متغیرها قرار گرفته است. اما برای 

که آیا نرخ کشف در  داری مدل و ایناطمینان از تفاوت معنی

های مختلف متغیر بوده است یا خیر، یک آزمون از نرخ بررسی
ثابت  (P)احتمال با مطرح کردن فرض صفر که در آن نرخ کشف 

مخالف در هر سه بررسی  . اما در فرضگرفتمورد آزمون قرار  باشد

ل، با در . حاوسان و توام با تغییر در نظر گرفته شدبا ن نرخ کشف
قدار گیریم که مدست آمده در مدل نتیجه مینظر گرفتن مقادیر به

دست آمده شواهد کافی برای رد فرض صفر به = 1470/5P یعدد

ه نتیجشود و صفر پذیرفته نمیوجود ندارد. بنابراین، فرض 
ها با تغییرات همراه بوده است. مقدار برآورد گیریم که بررسیمی

 است. (0خام دو مدل برتر به قرار جدول )

 
ترانسکت  24مقدار برآورد خام دو مدل برای  (:8)جدول 

 بررسی شده

 مقدار برآورد خام شماره مدل

 70/5 مدل اول

 70/5 مدل دوم

 

اگر بیشتر C مقدار ، = 40/1C-hat<1چنین، با توجه به مقدار هم

بسیار باالتر از آن مقداری است که  هاهباشد تغییرات مشاهد 1از 
 رفته است. با توجه به فرمول ارزیابی مدل: در مدل انتظار آن می

ObsX 2

:Average of test statistic
2

2

ˆ

B

Obs

X

X
c 

 
2

BX :Test statistic  
 

به است.  1مساوی عدد  = 55/1C –hatدر مدل دوم مقدار  ماا
 بوده برخوردارهای با تغییرات کمتری مدل از داده عبارت دیگر،

ه ک شوداست. اصوال در انتخاب بهترین مدل، مدلی پیشنهاد می
 ثانیا مدل آن نزدیک یا مساوی یک باشد و C=hatمقدار عدد  اوال

از بیشترین تعداد پارامتر برخوردار باشد. در مدل دوم مقدار پارامتر 

کننده در ارزیابی مدل بیشتر از مدل اول است. اگر چه وقتی شرکت
یکه نگاه کنیم مدل اول برتر است. اما ئمیزان وزن و دلتای آکابه

 در (Macenzie, 2006)های پیشنهاد شده از در واقع با ارزیابی

 .شودرای به مدل دوم داده می نهایتا مدل 2میان از  ،ارزیابی
ترین دهد که در مدل دوم )مطلوبنتایج مدل اشغال نشان می

ها رابطه منفی با عوامل فاصله از جاده و مدل(، اشغال ترانسکت

ا عوامل غنای های درختی دارد. این مدل رابطه مثبت بتنوع گونه
های کشاورزی دارد. در مدل های درختی و فاصله از زمینگونه

 شود، عاملعنوان مدل موثر برای این گونه محسوب میاول که به

ل نظر دارد. عوامبطه منفی با مدل اشغال گونه موردفاصله از جاده را
های کشاورزی های درختی و فاصله از زمینتنوع و غنای گونه

با عوامل  ، امکان کشف در مدل دومچنیندارد. همرابطه مثبت 

های درختی رابطه منفی و با تنوع فاصله از جاده و غنای گونه
های درختی و فاصله از زمین کشاورزی رابطه مثبت دارد. در گونه

های موثر برای مرال محسوب عنوان یکی از مدلمدل اول که به

 ای نداشت. نتایجرابطهیک از عوامل شود، امکان کشف با هیچمی
 است. (7تا  6) هایهای اشغال به قرار جدولاثر عوامل در مدل

 

 ترین مدل(مرال در مدل دوم )مطلوب (: اثر متغیرها در میزان اشغال6)جدول 

 خطای استاندارد تخمین متغیرها
 160/6 -116/763 فاصله از جاده

 357/11 -072/065 های درختیتنوع گونه

 -557/1 372/1343 های درختیغنای گونه

 303/4 452/043 فاصله از زمین کشاورزی
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 ترین مدل(اثر متغیرها بر امکان کشف مرال در مدل دوم )مطلوب (:7)جدول 

 خطای استاندارد تخمین رهایمتغ

 230/5 -517/5 فاصله از جاده

 107/1 065/1 های درختیتنوع گونه

 661/5 -507/1 های درختیغنای گونه

 130/5 273/5 فاصله از زمین کشاورزی

 

 اثر متغیرها بر میزان اشغال مرال در مدل اول (:5)جدول 

 خطای استاندارد تخمین متغیرها

 210/0061 -274/310 فاصله از جاده

 243/254301 005/26 های درختیتنوع گونه

 -117/1 275/225 های درختیغنای گونه

 067/3570 524/275 فاصله از زمین کشاورزی

 

 گیریو نتیجه بحث
زیستی عکننده تنوعنوان بزرگترین عامل تهدیدنابودی زیستگاه به

معرفی شده است به شکلی که نابودی زیستگاه سبب انقراض 
زیستگاه  بنابراین، ،شودها محسوب میبخش بزرگی از گونه

ها مطرح است ترین عوامل در حفاظت از گونهعنوان یکی از مهمبه

(Akbari et al., 2008) امروزه روابط بین گونه و زیستگاه .
همیت ابیشترین شناسی را تشکیل داده و بوم هایهمحوریت مطالع

ریزی به خود اختصاص داده است را در امر حفاظت و برنامه

(Morrison et al., 1992).  اولین گام برای مدیریت موثر هر
گونه مستلزم داشتن دانش صحیحی از چگونگی توزیع و درصد 

 (,.Karanth et alاستفاده گونه از کل منطقه مورد حفاظت است 

(2004 . 

ها نشان داد که مقدار برآورد خام نتایج حاصل از بررسی ترانسکت
 71/5نرخ کشف معادل  و 70/5و مقدار اشغال زیستگاه معادل 

 ،تجزیه و تحلیل نتایجدست آمده از برای مرال بود. نرخ مقادیر به

 دهنده این موضوع است که. این مقادیر باال، نشانبسیار باال بود
میزان اشغال زیستگاه توسط مرال در محدوده زیستگاه خود در 

رخ نعبارت دیگر، مقدار زیاد این ملی گلستان باال است. به پارک

ملی  دهنده این است که زیستگاه مورد مطالعه در پارکنشان
خوبی حمایت کرده و نیازهای گونه را گلستان، این گونه را به

 کند و زیستگاه مناسبی برای مرال است. برطرف می

ر افزامدل بالقوه از تجزیه و تحلیل نرم 07برای مدل اشغال، تعداد 
دست آمده، دو مدل که لقوه بههای بادست آمد. از مدلپرزنس به

ها انتخاب عنوان بهترین مدلبود به 2یکه آن کمتر از ئدلتا آکا
متغیر در مدل اشغال مرال  نُه. تاثیر (Macenzie, 2006)شدند 

ی شده، متغیر بررس نُهدر پارک ملی گلستان بررسی شد که از بین 

 خ کشفعنوان موثرترین عوامل در نرخ اشغال و نرمتغیر به چهار
های مرال شناخته شد. این متغیرها شامل فاصله از جاده، تنوع گونه

های کشاورزی های درختی و فاصله از زمیندرختی، غنای گونه

های درختی دو عاملی بود. دو متغیر فاصله از جاده و تنوع گونه
بودند که با میزان اشغال مرال در منطقه مطالعاتی تاثیر منفی 

اشغال  های درختی با نرخفی بین متغیر تنوع گونهداشتند. رابطه من

است که هر جا تنوع گیاهی باال است نرخ اشغال  آندهنده نشان
چنین، رابطه منفی بین متغیر فاصله از جاده بسیار پایین است. هم
است که میزان اشغال مرال موضوع دهنده این و میزان اشغال نشان

های چقدر فاصله مکانشدت تحت تاثیر جاده است. هر به
تر باشد نرخ اشغال کمتر است که علت برداری به جاده نزدیکنمونه

های تواند کاهش امنیت در نزدیکی جاده باشد. فعالیتاین امر می

 رالمگذار استفاده از فضا توسط انسانی یکی از عوامل مهم و تاثیر
آمده با نتایج  دستنتایج به .(Jiang et al., 2009)است 

مطابقت داشت. دو عامل غنای   Thapaliya (2008)طالعهم

های کشاورزی رابطه مثبتی با های درختی و فاصله از زمینگونه
ن با افزایش غنای درختی میزا عبارت دیگر،بهمیزان اشغال داشتند. 

های با افزایش فاصله از زمین ،چنینیابد. هماشغال افزایش می

یعنی مرال مناطقی که  یابدمیکشاورزی میزان اشغال افزایش 
های کشاورزی دارد را انتخاب نموده و تمایلی فاصله زیادی از زمین
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 زادست آمده نتایج به های کشاورزی ندارد که بابه اشغال زمین
مطابقت  ;Carvalho et al., 2012) (Luo & Li, 1998مطالعه 

 داشت. 
 در پارک ملیدر این پژوهش به بررسی مدل اشغال زیرگونه مرال 

گلستان پرداخته شد. میزان اشغال مرال در منطقه مورد مطالعه 

به گاه که زیست موضوع بوددهنده این نشان مقدار باالیی بود و این
ه نتایج تحقیق نشان داد ک کند.نظر را حمایت می، گونه موردخوبی

جاده و نیز تغییر کاربری سرزمین به  مانندساخت عوامل انسان

تواند اثر منفی بر حضور و اشغال زیستگاه توسط مرال میکشاورزی 
در  های درختی تاثیر مثبتیداشته باشد. در نقطه مقابل غنای گونه

  اشغال زیستگاه داشت.
 

 تشکر و قدردانی
 ی خود را ـنویسندگان این مقاله مراتب تشکر و قدردانبدین وسیله 

ن تسهیل ایملی گلستان بابت بانان پارکاز مدیریت و محیط
 دارند.پژوهش اعالم می
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