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 چکیده

 در هاگونه ،زیرا .است ضروری مقیاس مراتب لهسلس هایبررسی زیستگاه، سازیمدل بر مختلف مکانی هایمقیاس اثر درک منظور به
 به مکانی هایمقیاس در گونه شناختیبوم روابط تعیین .دهندمی نشان را متفاوتی هایالعملعکس زیستگاه، مختلف مکانی هایمقیاس
 به پلنگ .شود بررسی مکانی یهامقیاس تمامی در باید گونه توزیع هایمدل بنابراین .است مهم زیستگاه در آن حضور بینیپیش منظور
 ارزیابی در کهطوریبه یافته کاهش شدت به زیستگاه تخریب اثر در آن جمعیت که است ارکتیکپاله فون به متعلق مهم، گونه یک عنوان

 روش از مختلف هایمقیاس در گونه این زیستگاه بررسی منظور به .دارد قرار انقراض خطر در رده در طبیعی منابع از حفاظت جهانی اتحادیه
 ،91 در 91 سلول اندازه با تصاویری با گلستان ملی پارک در پلنگ زیستگاه .شد استفاده بیومپر افزارنرم و شناختیبوم آشیان عامل تحلیل

 مقادیر به توجه با و شد سازیمدل ENFA روش با ،211 در 211 و 181 در 181 ،151 در 151 ،121 در 121 ،31 در 31 ،01 در 01

 در مقیاس بهترین شد مشخص هاآن به مربوط بویس شاخص مقایسه چنینهم و مرحله هر پذیریتحمل و گراییتخصص ،گراییحاشیه
 .است 31 در 31 و 01 در 01 سلول اندازه با تصاویری گلستان، ملی پارک
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 سرآغاز

 و درک به وحشحیات هایجمعیت موثر حفاظت و مدیریت
 و وحشحیات جمعیت بین روابط مورد در انسان بینیپیش

 مدیریت و حفظ برای گونه پراکنش تعیین است. وابسته زیستگاه
 است ضروری شده تهدید یهاگونه برای ویژه به ،هاجمعیت

(Candas, et al., 2005). هایمقیاس از طیفی در حیوانات 
 هایمقیاس به بردن پی برای وکنند می زیست متفاوت مکانی
 شامل: که داد پاسخهایی پرسش به باید جانوران زیستگاه مناسب

 جانوران از متنوعی هایجمعیت مختلف، هایمقیاس در آیا .1
  کند؟می زیست

 متفاوتی تنوع از زیستگاه مختلف، ایهمقیاس در آیا .2
 است؟ برخوردار

 از متفاوتی طیف جانوران مختلف، هایمقیاس در آیا .9
 ؟کنندمی انتخاب زیست برای را زیستگاه

 بررسی مختلف مکانیهای مقیاس در را زیستگاه که یمطالعات
 ( ,Schneiderگیردمی صورت سوال آخرین به توجه با ،کندمی

 مقیاس مفهوم سمت به توجهات چرخش از دیزیا زمان 2001).
 1375 سال درشناسی المللی بومبین کنگره اولین در گذرد.نمی

 مفهوم به یا نکرده، استفاده مقیاس واژه از کس هیچ میالدی،
 و ساز)حلی است نکرده ایاشاره خاص ایلهامس عنوان به مقیاس

 1381 دهه به مقیاس مفهوم درک و شناخت .(1931 همکاران،
 فرایندهای و زنده موجودات .((Nams et al., 2006 گرددبرمی

 از وسیعی طیف در طبیعی یهاناسازگبوم در شناختیبوم
 و هاآنهای ویژگی بین و کرده عمل مکانی و زمانی هایمقیاس
 Gardner et ( دارد وجود متعددی روابط متفاوت هایمقیاس

(al., 2001 گونه حضور بینیپیش نظورم به زیستی، روابط تعیین 
 هایمقیاس در شناختیبوم فرایندهای به توجه با زیستگاه در

 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 افرادکنش برهم میزان بررسی منظور به مختلف یهامقیاس
 توزیع الگوهای تعیین منظور به، چنینهم .است مهم یکدیگر

 زیستگاه در گونه حضور با مرتبطشناسی بوم فرایندهای و گونه
 ،دارد حضور آن در گونه که مختلف مکانی هایمقیاس بررسی

 ( ,Guisan and Zimmermannرسدمی نظر به ضروری

 مطرح سوال این جانوران استفاده مورد مقیاس مورد در .(2000

 مقیاس شامل جانوران استفاده مورد مکانی مقیاس آیا که است
 زمانی فاصله یک در که این یا و است زیستگاه انتخاب زیستی
 ( ,.Holland et alشودمی استفاده خاصی مکانی مقیاس معین

 منظور به مختلف هایمقیاس بین نسبت تعیین ،بنابراین .2004)
 توزیع الگوهای و است ضروری موجودات فراوانی و توزیع تعیین

 .((Biedermann, 2007 دهدمی قرار تأثیرت تح را جانوران
 جمعیت پویایی بررسی منظور به محیط ساختاریهای ویژگی
 از طیفی در زیستگاهی متغیرهای و بوده ضروری وحشحیات

 ( ,.Ottar et alشودمی مطالعه زیستگاه مکانی هایمقیاس

 متغیرهای بین ارتباط چگونگی مقیاس مفهوم مطالعه در .(1999
 میزان جانوران، استفاده مورد مکانی هایمقیاس و زیستگاهی

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

 گونه، روی مقیاس تأثیر درک منظور به بنابراین، .دگیرمی
 رابطه و شناختیبوم فرایندهای به وابسته هایمقیاس تشخیص

 طور به .((Nams et al., 2006 است نیاز گونه حضور با آن
 در افراد پراکنش الگوی به زیستگاه از استفاده مقیاس ،کلی

 اجتناب مختلف،های زیستگاه از استفاده در افراد توانایی زیستگاه،
 مکانی توزیع کیفیت و اندازه تعداد، زیستگاه، منابع از استفاده یا و

 هایمقیاس تعیین .((Boyce, 2006 دارد بستگی زیستگاه منابع
 عنوان به موجودات فراوانی و توزیع تعیین برای زیستگاه مکانی
 هاگونه روابط درک برای و است مطرحشناسی بوم اساسی هدف

 شودمی بررسی مقیاسی چند رویکردهای هاآنزیست طمحی و
Biedermann, 2007)). زیستگاه مطلوبیت وابستگی دلیل به 

 حاضر مقاله در ،مختلف مکانیهای مقیاس در مختلف عوامل به
 مختلف هایمقیاس در پلنگ زیستگاه مطلوبیت در موثر عوامل

 زیستگاهسازی مدل بر مقیاس تاثیر و گرفته قرار بررسی مورد
  گیرد.می قرار بررسی مورد مختلفهای مقیاس در پلنگ

 

 هاروش و مواد

  مطالعه مورد منطقه •

 با و (1)شکل  است کوهستانی ایمنطقه، گلستان ملی پارک
 فاصل حد در و کشور شرقی شمال در هکتار 31835 وسعت

 محدوده است. شده واقع سمنان و گلستان خراسان، یهانااست
 91 و درجه 97 تا دقیقه 10 و درجه 97 شامل پارک یجغرافیای

 17 و درجه 00 تا دقیقه 09 و درجه 55 و شمالی عرض دقیقه
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 بیوم محدوده ترینشرقی پارک این است. شرقی طول دقیقه
 از گلستان ملی پارک که این به توجه با است. کشور در هیرکانی

 را تنوعیمهای زیستگاه است، برخوردار متنوعی گیاهی اجتماع
 این غنی زیستیتنوع .است کرده ایجاد منطقه وحشحیات برای

 کل از %51 کشور، پرندگان گونه کل از سوم یک شامل منطقه
 اهمیت .باشدمی گیاهی گونه 1911از بیش و پستانداران گونه
 در آن قرارگیری دلیل به نیز اللملیبین لحاظ از منطقه این

 است 1377 سال در جهانی کرهزیست هایگاهذخیره فهرست
 (.1978 همکاران، و مجنونیان)
 

 
 گلستان ملی پارک جغرافیایی موقعیت :(1) شکل

 

 روش پژوهش

 آشیان فاکتوري تحلیل روش با زیستگاه سازيمدل •

  شناختیبوم

 عشاملی  تحلیشل  روش از ه اسشتفاد  بشا  ،پشژوهش  از بخشش  این در
سازی مدل به (2)بیومپر افزارنرم و (1)(ENFA) شناختیبوم آشیان

 ،چنشین هشم  ششد.  پرداختشه  گلسشتان  ملی پارک در پلنگ زیستگاه
 سشاخت  نیشز  و حساسشیت  تحلیشل  بشرای  IDRISI 3.2 افشزار نرم

 .ششد  سشتفاده ا بیومپر افزارنرم به هاآن ورود و اطالعاتی هایالیه
 چشوب  معیشار  از مدل، برای دارمعنی عوامل شمار تعیین منظور به

 مطلوبیشت  نقششه  تهیشه  بشرای  و ششد  اسشتفاده  رتورآمک شکسته
 میششانگین هندسششی، میششانگین میانششه، هششایالگششوریتم از زیسششتگاه

 (Hirzel etمورد استفاده قرار گرفت  فاصله حداقل و هارمونیک

(al., 2006. دسته دو به توانمی را نیاز مورد اطالعاتی هایالیه 
 متغیرهشای  و گونشه  حضشور  هشای داده :شامل اطالعاتی هایالیه

 مطالعشه  ایشن  در اسشتفاده  مورد هایالیه نمود. تقسیم زیستگاهی
 ماننشد  آبشی  منشابع  و رودخانشه  از فاصله جاده، از فاصله از: عبارتند
 جهشت،  ششیب، ، هاطعمه پراکنش نقشه روستا، از فاصله ،هاچشمه

 ششده  نرمال تفاضل شاخص و ارتفاعی طبقات کشاورزی، مناطق
 ایمشاهواره  تصشاویر 0 و 9 بانشد  ترکیشب  از کشه  (9)گیشاهی  پوشش
 یشا  اکوجغرافیایی متغیرهای عنوان به ،آمد دست به 2111 لندست

 متغیشر  عنشوان بشه  پلنشگ  حضشور  نقاط نقشه و مستقل متغیرهای
-Cross آزمون توسط بیومپر افزارنرم در مدل اعتبارسنجی وابسته.

validation امانجشش (0)بششویس پیوسششته شششاخص از اسششتفاده بششا و 
 ایشن  میشزان  چشه  هر شده، یاد الگوریتم 0 بین مقایسه در گرفت.

 دهنشده نششان  باشد، کمتر (5)معیار انحراف (SD) و بیشتر شاخص
 خروجشی  نقشه است. ترمناسب شده انتخاب الگوریتم که است آن

 1 بازه بین هاارزش از پیوسته نقشه یک شامل زیستگاه مطلوبیت
 مطلوبیشت  باششد  تشر نزدیک 111مقدار به چه هر که است 111 تا

 .یابدمی افزایش
 

 (تغییرمقیاس) نقشه سلول اندازه تغییر •
 سلول اندازه مختلف، هایمقیاس در زیستگاه بررسی منظور به

 ARC GIS 9.3 افزارنرم کارگیری به با استفاده مورد هایالیه

 ARC افزارنرم در Resample تابع از ،کار این برای .یافت تغییر

GIS 9.3 در که مختلف هایالیه سلول اندازه و شد استفاده 
 ،31 در 31 ،01 در 01 به بود شده انتخاب 91 در 91 کار ابتدای

 تغییر 211 در 211 و 181 در 181 ،151 در 151 ،121 در 121
 داشته گذاریهمروی قابلیت هانقشه که این برای ،سپس .یافت
 یکسان برای مرجع عنوان به ارتفاع رقومی نقشه قالب از ،باشند

 افزارنرم در کار این .شد استفاده هاالیه مختصات سامانه نمودن
 Project گزینه و Reformat روال کارگیری به و ایدریسی

 .گرفت صورت
 

 باا  یهاای الیه براي شناختیبوم آشیان تحلیل انجام •

  مختلف سلول اندازه

 از کشدام  هشر  بشرای  مختلشف،  هایالیه سلول اندازه تغییر از پس
 اجشرا  بیشومپر  افزارنرم از استفاده با ENFA روش ها،سلول اندازه

 و گرایشی تخصشص  ،گرایشی حاششیه  مقشادیر  گشروه  هر برای و شد
 در مشوثر  عوامشل  و بشویس  ششاخص  چنشین هشم  و پشذیری تحمل

 آمد. دست به پلنگ زیستگاه مطلوبیت
 

 ازهاند با هاالیه از آمده دست به هايداده پردازش •

 Excel در متفاوت سلول

  مقایسه عبارتی به یا و مختلف هایسلول اندازه مقایسه منظور به
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 ENFA روش از آمده دست به هایداده مختلف، هایمقیاس

 .گرفت قرار پردازش مورد و شده Excel افزارنرم وارد

 

 هایافته

 ENFA شناختیبوم آشیان پارامترهاي تحلیل •

 مرکزی هسته شناختیبوم آشیان عاملی لتحلی و تجزیه آنالیز
 و تجزیه در شده انجام آنالیز .دهدمی تشکیل را بیومپر افزارنرم

 هایمولفه به تجزیه آنالیز مشابه شناختیبوم آشیان عاملی تحلیل
 بخش دهندهتوضیح که پردازدمی عواملی محاسبه به اصلی،
 اولین .است هگونزیست محیط مستقل متغیرهای تاثیر از ایعمده
 و است مطالعه مورد گونه بودن ایحاشیه ویژگی معرف ستون
 فاصله در حد چه تا مطالعه مورد گونه بهینه حد که دهدمی نشان

 نیز بعدی عوامل .دارد قرار مطالعه مورد زیستگاه میانگین حد از
 به که هستند. گونه بودن تخصصی و پذیریتحمل عوامل شامل
 حداکثر عوامل کل تعداد) عامل آخرین تا لعام دومین از ترتیب

 آنالیز به شونده وارد یزیست محیط متغیرهای کل تعداد با برابر
 روهروب عوامل در موجود اطالعات تدریجی کاهش با بود(، خواهد

 در مطالعه مورد گونه بودن تخصصی میزان ،عوامل این .هستند
 را گونه دسترس قابل زیستگاه گستره در موجود منابع با ارتباط
 آنالیز، این اجرای از حاصل هایخروجی از یکی .دهندمی نشان
 مهمی بسیار اطالعات حاوی که است امتیازات ماتریس جدول

 است آن دهندهنشان ماتریس این در موجود اطالعات .باشدمی
 مورد محیطی مستقل متغیرهای این از حاصل فاکتور هر که

 موثر فاکتورهای دیگر با همبستگی میزان چه آنالیز، در استفاده
 میزان شامل ماتریس این در هاردیف .دارد زیستگاه مطلوبیت در

 ساخت در محیطی مستقل عوامل از یک هر سهم یا شرکت
 مطلوبیت در عوامل ترینمهم ،مطالعه این در .هستند فاکتورها
 آبی، منابع ارتفاع، شامل مختلفهای مقیاس در پلنگ زیستگاه

 مختلفهای مقیاس مقایسه و مدل صحت است. شیب و جاده
 بویس شاخص از استفاده با متفاوت( سلول اندازه با یهایالیه)

 برای شناختیبوم آشیان عاملی تحلیل نتایج شود.می ارزیابی
 شده خالصه (7 تا 1) جداول در مختلف سلول اندازه با یهایالیه

  است.

 

 03 × 03 اندازه با تصاویري براي شناختیبوم آشیان ملعا تحلیل از حاصل نتایج :(1) جدول
 اندازه با تصاویر

 03×03 سلول

 گراییحاشیه

 کل

 گراییتخصص

 کل

 پذیريتحمل

 کل

 انتخاب الگوریتم

 شده

 بویس شاخص

 انتخابی الگوریتم

 517/1 ± 9015/1 فاصله حداقل میانگین 530/1 089/1 035/1

 

 03×03 اندازه به نقشه هايسلول اندازه تغییر از حاصل نتایج :(2) جدول
 اندازه با تصاویر

 03×03 سلول

 گراییحاشیه

 کل

 گراییتخصص

 کل

 پذیريتحمل

 کل

 الگوریتم

 شده انتخاب

 بویس شاخص

 انتخابی الگوریتم

 715/1 ± 9022/1 هارمونیک میانگین 585/1 713/1 721/1 

 

 03 ×03 اندازه به قشهن هايسلول اندازه تغییر از حاصل نتایج :(0) جدول
 اندازه با تصاویر

 03×03 سلول

 گراییحاشیه

 کل

 گراییتخصص

 کل

 پذیريتحمل

 کل

 انتخاب الگوریتم

 شده

 بویس شاخص

 انتخابی الگوریتم

 07/1 ± 2708/1  فاصله حداقل میانگین 553/1 731/1 081/1

 

 123 ×123 اندازه به نقشه هايسلول اندازه تغییر از حاصل نتایج :(4) جدول
 اندازه با تصاویر

 سلول

123×123 

 گراییحاشیه

 کل

 گراییتخصص

 کل

 پذیريتحمل

 کل

 انتخاب الگوریتم

 شده

 بویس شاخص

 انتخابی الگوریتم

 50/1 ± 2398/1  فاصله حداقل میانگین 011/1 000/1 730/1
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 153 ×153 اندازه به نقشه هايسلول اندازه تغییر از حاصل نتایج :(5) جدول
 اندازه با تصاویر

 153×153 سلول

 گراییحاشیه

 کل

 گراییتخصص

 کل

 پذیريتحمل

 کل

 الگوریتم

 شده انتخاب

 بویس شاخص

 انتخابی الگوریتم

 021/1 ± 012/1  هندسی میانگین 553/1 731/1 810/1

 
 183 ×183 اندازه به نقشه هايسلول اندازه تغییر از حاصل نتایج :(0) جدول

 زهاندا با تصاویر

 183×183 سلول

 گراییحاشیه

 کل

 گراییتخصص

 کل

 پذیريتحمل

 کل

 انتخاب الگوریتم

 شده

 بویس شاخص

 انتخابی الگوریتم

 500/1 ± 0918/1  هارمونیک میانگین 091/1 580/1 703/1

 
 213 ×213 اندازه به نقشه هايسلول اندازه تغییر از حاصل نتایج :(7) جدول

 اندازه با تصاویر

 213×213 سلول

 گراییحاشیه

 کل

 گراییتخصص

 کل

 پذیريتحمل

 کل

 انتخاب الگوریتم

 شده

 بویس شاخص

 انتخابی الگوریتم

 0/1 ± 0222/1  میانه میانگین 092/1 581/1 751/1

 

 مختلف هايمقیاس مقایسه •

 از حاصل هایداده مختلف، هایمقیاس مقایسه منظور به
 که گرفت قرار پردازش ردمو و شده Excel برنامه وارد ،هانقشه
 از حاصل نمودارهای به توجه با است. شده آورده زیر در نتایج

 و گراییتخصص ،گراییحاشیه مختلف مقادیر مقایسه
 متفاوت( سلول )اندازه مختلف هایمقیاس در گونه پذیریتحمل

 نیز و مختلف هایالگوریتم بویس شاخص مقایسه چنینهم و
 زیستگاه مطلوبیت برای مناسب مختلف عوامل بین مقایسه
 شد. تعیین سلول اندازه بهترین

 

 
 و گراییتخصص ،گراییحاشیه مقادیر مقایسه :(2) شکل

 مختلف تصاویر پذیريتحمل

 
 به مربوط گراییتخصص مقدار بیشترین (2) شکل به توجه با

 میزان است. 31 در 31 و 01 در 01 سلول اندازه با تصاویری

 در موجود منابع با ارتباط در مطالعه مورد گونه بودن تخصصی
  .شودمی بررسی گونه دسترس قابل زیستگاه گستره

 

 
 اندازه با تصاویر مختلف هايالگوریتم مقایسه :(0) شکل

  بویس شاخص مقدار به توجه با متفاوت سلول

 الگوریتم هر به مربوط
 

 به توجه با را زیستگاه تناسب مختلف هایالگوریتم ،(9) شکل
 نمودار، به توجه با کند.می مقایسه هاآن بویس شاخص میزان

 با تصاویری هایالگوریتم به مربوط بویس شاخص بیشترین
 بویس شاخص گرایش است. 31 در 31 و 01 در 01 سلول اندازه

 این در است. مدل قبول قابل صحت دهندهنشان 1 سمت به
 مدل ساخت در رفته کار به الگوریتم چهار بویس شاخص ،مطالعه

 بویس شاخص نسبت 31 در 31 و 01 در 01 سلول اندازه برای
 نزدیکی 1 به (مختلفهای مقیاس) تصاویر سایر هایالگوریتم
 .دارد بیشتری
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 مطلوبیت در موثر مختلف عوامل مقایسه :(4) شکل

 مختلف سلول اندازه با تصاویر در زیستگاه

 

 مطلوبیت بر ثرمو عوامل ترینمهم از عامل سه ،(0) شکل
 معیار از استفاده با که را گلستان ملی پارک در پلنگ زیستگاه

 اندازه با تصاویری در است آمده دست به آرتورمک شکسته چوب
 سه این ،نمودار به توجه با کند.می مقایسه هم با متفاوت سلول
 نسبت 31 در 31 و 01 در 01 سلول اندازه با تصاویری در عامل

 در پلنگ زیستگاه مطلوبیت در بیشتری تاثیر رتصاوی سایر به
به  است. برخوردار بیشتری مقدار از و دارد ستانلگ ملی پارک

 در متفاوت هایمقیاس در مختلف عوامل تأثیر میزان طورکلی
 ،(5) شکل است. یکسان تقریبا بررسی مورد هایمقیاس تمامی
 .دهدمی نشان را 01 سلول اندازه در زیستگاه تناسب

 

 
 اندازه در زیستگاه تناسب نقشه بنديطبقه :(5) شکل

 03 × 03 سلول

 

  گیرينتیجه و بحث
 تحقیقشات  منظشور  به جانوران استفاده مورد مکانی الگوهای درک

 ضروری سازگانبوم مدیریت و زیستیتنوع از حفاظت، شناسیبوم
 کننشده تعیشین  زیسشتگاه،  مختلشف  مکشانی  هایمقیاس ،زیرا است.
 عنشوان بشه  معموال مقیاس باشد.می اطرافش محیط با هگون روابط

 وسشعت  و رسشتری(  هشای ششبکه  )در هشا داده ییش جز نماییبزرگ
 تعریشف  پوشاند(می را مطالعه مورد منطقه یا هاداده که )مساحتی

 بهشناسی بوم در مقیاس نقش Knegt et al., 2010).)شود می
 اسشت  مهشم  یاربسش  ششناختی بوم فرایندهای و الگوها درک منظور

Schneider, 2001)). مختلف، هایمقیاس در زیستگاه انتخاب 
 کشه  ییهشا گونه کهطوریبه ستهاگونه گراییتخصص به وابسته

 وسشیع  بسشیار  هشای مقیاسکنند می زندگی عمومیهای زیستگاه
 بشه  توجشه  بشا  گشرا تخصشص  یهاگونه و کرده انتخاب را زیستگاه

 را تشر کوچشک  هشای مقیاس ازشاننی مورد زیستگاهی منابع توزیع
 هشای مقیشاس  در که این به توجه با .کنندمی انتخاب زیست برای

 اسشت  موثر بسیار زیستگاه انتخاب در محیطی متغیرهای مختلف
 تعیششین منظششور بششه جششانوران رفتششار و زیسششتگاه سششاختار بنششابراین
 دارد کششاربرد هششاآن اسششتفاده مششورد زیسششتگاهی هششایمقیششاس

(.(Holland et al., 2004 فراینششدهای بششه نسششبت هششاگونششه 
 پاسشخ  مختلشف  هشای مقیاس در محیطی متغیرهای و شناختیبوم

 بشین  ارتبشاط  برقشراری  منظشور  بشه  بنشابراین  .دهنشد مشی  متفاوتی
 دانسشت  بایشد  مختلف مکانی هایمقیاس و زیستگاهی متغیرهای

 اندازه یک به مقیاس تغییر با زیستگاهی متغیرهای ترکیب آیا که
 زیسشتگاهی  متغیرهای از استفاده میزان که این یا و کندمی غییرت
 اسشت  متفاوت مختلف هایمقیاس در زیستگاه انتخاب به توجه با

Oatway and Morris, 2007).) که داد نشان ما تحلیل نتایج 
 نیست اندازه یک یه هامقیاس تمامی در متغیرها تأثیر بین نسبت

 را تشأثیر  بیششترین  ارتفاع 01 در 01 سلول اندازه در که طوری به
 ،121 در 121 سشلول  اندازه در و دارد پلنگ زیستگاه مطلوبیت در

 برخشوردار  پلنگ زیستگاه سازیمدل در اهمیت بیشترین از چشمه
 نششان  مختلشف  هشای مقیاس در سازیمدل نتایج ،چنینهم .است

 متغیرهششای تششرینمهششم از جششاده و آبششی منششابع ارتفششاع، کششه داد
 .اسشت  گلسشتان  ملی پارک در پلنگ پراکنش در موثر اهیزیستگ

 مورد در گلستان ملی پارک در (1931 ،عرفانیان) که پژوهشی در
 بشه  اسشت  داده انجشام  پلنگ حرکتی هایگذرگاه بهینه مسیریابی

 اسشت.  یافتشه  دسشت  زیسشتگاهی  متغیرهای مورد در نتایج همین
 مکشانی  هشای مقیشاس  سشایر  به نسبت مکانی مقیاس یک ترجیح

 آن در زیسشتگاهی  متغیرهشای  کشه  اسشت  مطلشب  ایشن  کنندهبیان
 در Murray et al., 2008).) هسششتند بهینششه حششد در مقیششاس
 هایمقیاس در پلنگ زیستگاه بررسی منظور به که حاضر مطالعه

 ENFA روش از اسششتفاده بششا ،گرفششت صششورت مختلششف مکششانی
 پلنشگ  کشه  است آن گربیان نتایج .شد سازیمدل پلنگ زیستگاه
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 92 ششیب  و دریا سطح از متر 1290 ارتفاع گلستان ملی پارک در
 ،چنشین هشم  .کنشد می انتخاب مطلوب زیستگاه عنوان به را درصد
 تمشامی  در کشل  گراییتخصص و کل گراییحاشیه محاسبه نتایج

 ینییپشا  پشذیری تحمشل  دارای پلنشگ  کشه  کنشد می بیان هامقیاس
 ایگونشه  دیگشر  عبشارت  بشه  و اسشت  محیطی متغیرهای به نسبت

 بشرای  را محیطشی  متغیرهشای  از خاصی دامنه که است تخصصی
   .کندمی انتخاب زیست

 

 پیشنهادها
 در پلنگ زیستگاه سازیمدل با رابطه در پژوهش و مطالعه .1

 سطح در سپس و استان مناطق سایر در مختلف هایمقیاس
 به دستیابی منظور به آمده دست به نتایج مقایسه و کشور

 مناطق در موردنظر گونه زیستگاه علمی و نوین دیریتم
  گیرد. انجام مختلف

 با مختلف هایمقیاس در پلنگ زیستگاه سازیمدل .2
 با آن نتایج و شده انجام GLM(0) مانند دیگری هایروش
 برای روش بهترین تا شود مقایسه ENFA روش نتایج

 به مختلف هایمقیاس در موردنظر گونه زیستگاه سازیمدل
  آید. دست

 زیستگاه سازیمدل بر مقیاس تأثیر جداگانه ایمطالعه در .9
 بر موثر محیطی متغیرهای از یکی عنوان به پلنگ یهاطعمه

 هایمدل تلفیق با سپس و شده بررسی آن زیستگاه
 بر مقیاس تأثیر میزان پلنگ گونه با هاگونه این زیستگاهی

  د.شو بررسی وحشحیات جمعیت پویایی
 

 سسپا
 مشا  اختیار در را الزم اطالعات که عرفانیان بهناز مهندس خانم از

  سپاسگزاریم. دادند قرار
 

 هاادداشتی
1. ENFA- Ecological Niche Factor Analysis  

2. Biomapper 

3. NDVI 

4. Boyce Index 

5. Standard error 

6. GLM- Generalized linear method
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