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 در پارک ملي  (Ochotona rufescens)نقشه مطلوبيت زيستگاه پايکاي افغاني تهيه 

 (GIS) سيستم اطالعات مکاني استفاده ازگلستان با 
 

  2حسين وارسته مرادي و 1محمد حسني*

 طبيعي گرگاندانشگاه علوم کشاورزي و منابع ،کارشناسي ارشد محيط زيست آموختهدانش1
 طبيعي گرگانزيست، دانشگاه علوم کشاورزي و منابعاستاديار گروه محيط 2

 11/10/1932: تاريخ پذيرش  ؛ 22/11/1932 :تاريخ دريافت

 چکيده

تخريب زيستگاه در نواحي طبيعي تهديد بزرگ جهاني براي حفاظت از تنوع زيستي محسوب 

ته وحش جانوري داشويژه حياتزيست، بهتواند آثار منفي چشمگيري بر محيطشود. اين تهديد ميمي

 وضعيت نتعييها را ارزيابي کرد. زيستگاه که به کمک آنها بتوان هايي نياز استبه روش. از اين رو، باشد

 مديريت در سزايي به اهميت از آنها اشغال تحت هايزيستگاه وضعيت و وحش حيات هايگونه پراکنش

 Ochotonaگونه پايکا ) سازي مطلوبيت زيستگاهمنظور مدلبهبرخوردار است.  هازيستگاه و وحش حيات

rufescens) افزابر اساس نقاط حضور افراد و نرمسازي مناطق مطلوب از همگن( 9.3ر Arc GIS ) استفاده

عنوان متغيرهاي موثر بر حضور گونه شامل شيب، جهت، ارتفاع ههاي اطالعاتي به کاربرده شده بشد. اليه

نشان داد مطلوبيت زيستگاه سازي ( بوده است. نتايج حاصل از مدلNDVIو شاخص پوشش گياهي )

 ،ش استپيبا پوش اي و کوهستانيعمدتاً در مناطق صخرهطلوب پايکا در پارک ملي گلستان که زيستگاه م

هاي ترجيحي اين گونه بيشتر جهت جنوبي و شرقي است. همچنين جهت درجه 21تا  5هاي در شيب

  کنند. متر از سطح دريا زيست مي 1511تا  1111است. معموالً پايکاها در اين منطقه در ارتفاعي بين 
 

 .، پارک ملي گلستانGIS مطلوبيت زيستگاه، پايکا، هاي کليدي:واژه

                                                
  hasani.mohammad64@yahoo.com نويسنده مسئول:*
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 مقدمه

د. وشهاي حيات وحش محسوب ميتعيين مطلوبيت زيستگاه يکي از ارکان مديريت و حفاظت گونه

 ستان،يک ا سطحمثال در ،وسيع سطحها در اما مشکل زمان و بودجه قابل دسترس براي مطالعه زيستگاه

تا  1311سازي زيستگاه که از سال هاي مدلسازد. لذا روشدشوار مي اجراي بسياري از مطالعات را

 اند، ابزاري مناسب براي غلبه بر اينکنون به سرعت در مديريت حيات وحش مورد استفاده قرار گرفته

سازي اطالعات العه انتخاب زيستگاه از طريق مدلمط (.2111، مير)اندرسون و  اندمشکل معرفي شده

هاي با روش (.2110، واترسپون)اليور و  کندها فراهم ميمفيدي را در زمينه رابطه بين زيستگاه و گونه

ون هاي حيات وحش بدسازي زيستگاه به يک برآورد در مقياس وسيع از مطلوبيت زيستگاه گونهمدل

 توان دست يافترفتاري گونه ميهاي فيزيولوژيک و نياز به جمع آوري اطالعات از جزئيات ويژگي

ها، شناخت پارامترهاي محيطي که مشخص کردن محدوده پراکنش گونه(. 1332)موريسون و همکاران، 

ا در هترين فعاليتهاي مناسب از مهمشود و پراکنش زيستگاهتوسط گونه در يک منطقه انتخاب مي

سازي زيستگاه با مدل (.2111ران، و همکا آبادينجف )ملکي شوندزيست شناسي حفاظت محسوب مي

ونه توان توزيع گها بر اساس سيستم اطالعات جغرافيايي از طريق رکوردهاي ثبت شده گونه، ميگونه

هاي اغلب مدل(. 2112)اندرسون و همکاران، را تخمين زد و براي ارزيابي حفاظت مورد استفاده قرار داد 

 هوم آشيان بوم شناختي استوار هستند که به بررسي ارتباطها، بر مفبيني توزيع جغرافيايي گونهپيش

و همکاران  (. ملکي نجف آبادي2111)اميدي و همکاران،  پردازندحضور گونه با متغيرهاي محيطي مي

زيستگاه حيات وحش، مطالعه قوچ  مديريت جهت جغرافيايي اطالعاتي هاسامانه از استفاده( با 2111)

 فالح باقري( و 2111و همکاران ) اميدي. و ميش اصفهان را در پناهگاه حيات وحش موته انجام دادند

در پارک  اصفهاني ميش و قوچ زيستگاه ارزيابي( به ترتيب مطلوبيت زيستگاه پلنگ و 2113و همکاران )

( که فراواني و توزيع پايکا را 2112و همکاران ) هالم. ندانجام داد ENFA*ملي کاله قاضي را  با روش 

متر و  9911تا  2111در آتراخاند هيماليا، هند انجام داده و دريافتند که بيشترين تراکم پايکا در محدوده 

ارد. هر چند مطالعات بسياري در ريا قرار دمتر از سطح د 9011تا  9911کمترين تراکم آنها در ارتفاع 

هاي متفاوت در ايران صورت گرفته است، هاي مختلف حيات وحش با روشيستگاه گونهمورد ارزيابي ز

( مطالعات محدودي در ايران انجام شده که از آن Afghan Pikaافغاني ) يولي در مورد زيستگاه پايکا

                                                
1- Ecological Niche Factor Analysis 
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سازي مطلوبيت زيستگاه و ارزيابي زيستگاه پايکاي افغاني که به ترتيب توسط توان به مدلجمله مي

همدان انجام شده  در ( در منطقه حفاظت شده لشگر2111و همکاران )خاکي صحنه ( و 2111) نوري

، از GISدر اين تحقيق با هدف تهيه نقشه پراکنش پايکا در پارک ملي گلستان در محيط  اشاره کرد.

 کمک گرفته شد.  Arc GIS 9.3 و  MINITABپوشاني در محيطآناليزهاي مکاني و هم

 

 هاروش و مواد

شمال  هاياليه شرق جنگلاي کوهستاني است که در منتهيپارک ملي گلستان منطقه: مطالعاتي منطقه

 11 9191تا  92 1091 کشور واقع شده است. اين پارک از نظر موقعيت جغرافيايي در حد فاصل

بجنورد قرار  و هاي گنبد قابوسطول شرقي بين شهرستان 55 1150 تا 11 2955 و عرض شمالي

کيلومتري غرب بجنورد و در  115کيلومتري شرق گنبد قابوس و  55گرفته است. پارک ملي گلستان در 

کيلومتر آن را به دو قسمت  95طول که اين بزرگراه به ،مشهد واقع شده است-مسير بزرگراه آسيايي تهران

کند. اين پارک در حوزه قضايي سه استان خراسان شمالي، سمنان و گلستان شمالي و جنوبي تقسيم مي

ان زيست استقرار دارد، اما از نظر تشکيالت و مسئوليت حفاظتي تحت نظر اداره کل حفاظت محيط

متر  2211تا  251اي کوهستاني با دامنه ارتفاع قهو منط( 1333، )مجنونيان و همکارانگلستان قرار دارد 

  (.2110)درويش صفت و همکاران،  (1)شکل  استهکتار  21212با مساحتي برابر با و از سطح دريا 

موقعيت جغرافيايي پارک ملي گستان -1شکل   
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( و راسته Ochotonidaeاز خانواده پايکاها ) (Ochotona rufescens) گونه پايکا: معرفي گونه

پراکندگي اين گونه از خراسان تا کرمان، اصفهان، کردستان، تهران باشد. ( ميLagomorphaها )خرگوش

ند کباشد. در حال حاضر به علت کاهش دشمنان طبيعي پايکا خطري نسل آن را تهديد نميو سمنان مي

متر است  9111تا ارتفاعات باالتر از  ايو صخره زيستگاه اين گونه مناطق کوهستاني (.2111)ضيايي، 

 نندکها بعنوان النه، گريزگاه و نيز حفاظت دماي بدن استفاده مي(. پايکاها از صخره2112)ريچاردسون، 

اي در مناطق کوهستاني مرتفع، طول جغرافيايي شرقي هاي صخرهپايکاها با زيستگاه(. 2111)بروگمن، 

اباني و ها، مناطق بيو عرض جغرافيايي جنوبي همبستگي بيشتري داشته در حاليکه در مناطق چراي دام

اي و کوهستاني به دليل فراهم رود مناطق صخرهطور کلي انتظار ميهها حضور ندارد. بنابراين بجاده

پيش بيني  ترآوردن پناه مناسب، غذا و محل استراحت نسبت به مناطق بياباني و طول جغرافيايي پايين

 (.2119کننده بهتري براي توزيع پايکا باشد )بيور و همکاران، 

 

  تحقيق روش

)براي تهيه  1 :51111 نقشه توپوگرافي ، IRS ايماهوارهشامل تصاوير  هاييدادهدر اين تحقيق از 

در طي عمليات ميداني استفاده شده است. در اينجا  GPSبدست آمده از  اطالعاتو منطقه(  1DEMنقشه 

اي هکپه پايکا )سرگين وهاي از روش ترانسکت خطي تصادفي با روش مشاهده مستقيم با شناسايي نمايه

ها اين ترانسکت (.2119)بيور و همکاران،  برداري انجام شدآوري شده توسط پايکا( نمونهگياهي جمع

 برداري به شکل تصادفيصورت طولي و در جهت افزايش ارتفاع قرار گرفتند. نقطه شروع نمونههب

هاي مورد بررسي را پوشش دهند و ثانياً ها طوري قرار گرفتند که اوالً تمام بخشانتخاب و ترانسکت

ترانسکت با مجموع  3بر گيرند. به اين ترتيب  هاي مختلف در طول مسير را درها و پستي بلنديتيپ

ها به منظور به مستقر گرديد. در طول ترانسکت 1931تابستان و پاييز دو فصل کيلومتر طي  12طول 

)ژنگ و  متر در نظر گرفته شد 51 فواصل نقاط ه حداقلحداقل رساندن همبستگي فضايي بين افراد گون

هاي متر از لحاظ حضور گونه يا نمايه 12اي با شعاع برداري به شکل دايرهقطعات نمونه (.2112همکاران، 

مختصات نقطه  قطعه نمونهدر داخل هر (. 2111)رودهاوس و همکاران، آن مورد بررسي قرار گرفت 

برداري جهت انجام آناليزهاي عدد نمونه 29ثبت شد. در مجموع  GPSتوسط سيستم  قطعه نمونهمرکز 

                                                
1- Digital Elevation Model (DEM) 
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 پايه نقشه عنوان به ارتفاعي پارک ملي گلستان رقوميمدل  نقشه ازتحقيق  اين در آماري تعيين گرديد.

ر پايدا اکولوژيک منابع هايهنقش تهيه به قداما منطقه تهيه نقشه پراکنش پايکا در منظوربه .شد استفاده

هاي اطالعاتي مورد نياز براي تهيه نقشه پراکنش پايکا در پارک ملي ديد. اليهگر )شيب، جهت و ارتفاع(

شامل اليه حضور گونه، که شامل نقاط حضور گونه مورد مطالعه در   Arc GIS 9.3گلستان در نرم افزار

)حاصل ترکيب  1گياهيشاخص تفاضل نرمال شده پوشش اليه ارتفاع، شيب، جهت و  وسطح منطقه 

افزار ها در نرمپارک ملي گلستان است. اين داده ميالدي( 2111سال  IRSاي تصوير ماهواره 9و  2باند 

 9و  2هاي شکل  و 1 قرار گرفتند که نتايج آن در جدولمورد تجزيه تحليل  MINITAB 14آماري 

ات شيب طبق .شدتقسيم و جهت به پنج طبقه  ارتفاع به شش طبقه  هاي شيب واليه آورده شده است.

 طبقات اليه جهت اشد.بدرجه مي 91و بيشتر از  91تا  21، 21تا  15 ، 15تا  11، 11تا  5 ،5تا  1شامل 

شامل  طبقات اليه ارتفاع باشد.ميغربي و  جنوبي، شرقي، طبقه سه شامل طبقه يک بدون جهت، شمالي

 2111بيشتر از  و  2111تا  1151، 1151تا  1511، 1511تا  1251، 1251تا  1111،  متر 1111تر از مک

. دشها محاسبه اين اليهگونه در هر يک از طبقات در  درصد حضورسپس  باشد.متر از سطح دريا مي

در اليه درجه،  21تا  15 و 15تا  11، 11تا  5ثبت حضور گونه در اليه شيب در طبقات  بيشترين درصد

متر از  1511تا  1251 و 1251تا  1111در  اليه ارتفاع در طبقات  و جنوبيو شرقي  در طبقاتجهت 

بار ديگر  بنابراين .است بولينترکيب روش در اين مطالعه مبناي کار استفاده از  وجود داشت.سطح دريا 

بندي شد. تقسيم بندي اليه پوشش گياهي نيز طبقه (1و  1) مطلوب و نامطلوب هر نقشه به دو کالس

اتي هاي اطالع. در نهايت اليهصورت گرفتبر اساس نقاط حضور گونه به دو طبقه مطلوب و نامطلوب 

گذاري مناطقي که چهار پارامتر شيب، جهت، ارتفاع در اين روي هم. شدگذاري بندي شده روي همطبقه

 ها درمناطق حضور و مناطقي که هر کدم از اين ويژگي و پوشش گياهي در طبقه مطلوب قرار داشت،

 بندي شد.عنوان عدم حضور طبقهبهطبقه نامطلوب قرار داشت، 

 

 نتايج

نتايج حاصل از مطالعات بر روي پايکاهاي پارک ملي گلستان بر اساس منابع اکولوژيک پايدار مورد 

متر از سطح دريا،  2/1122تا  5/1252 عدهد که پراکنش اين گونه در محدوده ارتفااستفاده نشان مي

                                                
1- Normalizel Difference Vegetation Index (NDVI) 
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( و در مناطق کوهستاني با پوشش  1 درجه )جدول52/12تا  929درجه و جهت  9/23 تا 11/1 شيب

استپي و درختان پراکنده )ارس، کرکو( قرار داشته )بر اساس مشاهدات ميداني( و بيشترين حضور گونه 

از سطح  متر 1122 تا 1511و محدوده ارتفاع  درجه 5 تا 21(، شيب 2 درجه )شکل 15 تا 225در جهت 

از درجه مطلوب و کمتر  21 تا  5قرار دارد. بنابراين زيستگاه مطلوب اين گونه در حد فاصل شيب  دريا

و  1111مطلوب و کمتر از طح دريا از سمتر  1111 تا 1511ارتفاع درجه نامطلوب،  21و بيشتر از  5

جنگلي  جنگلي و نيمهو مناطق کوهستاني با پوشش استپي  مطلوب و مناطق متر نامطلوب  1511بيشتر از 

 (.9قرار دارد )شکل نامطلوب 

 

 آمار توصيفي متغيرهاي زيستگاهي موثر بر پراکنش پايکا -1جدول 

 ميانه تعداد متغير
ميانگين 

 خطا
انحراف 

 استاندارد
 حداکثر سومچارک متوسط اولچارک حداقل

 903/23 902/10 111/11 032/5 113/1 229/0 1/ 115 593/11 29 شيب

 5/1252 2/1295 2/1990 1115 2/1122 153 5/11 2/1922 29 ارتفاع

 929 295 13/151 2/115 52/12 02/21 25/2 22/101 29 جهت

 

 

 
 

اهاي حضور پايکنمودار ستوني جهت -2شکل 
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ت طبقات نقشه مطلوبي)ب(  .نقشه مطلوبيت طبقات شيب نقشه مطلوبيت متغيرهاي مستقل زيستي. )الف( -3شکل 

 نقشه مطلوبيت پوشش گياهي)د(  .نقشه مطلوبيت طبقات جهت)ج(  ارتفاع.
 

 
 قشه توزيع احتمالي مطلوبيت زيستگاه پايکا در پارک ملي گلستانن -4 شکل
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 گيريبحث و نتيجه

از ارزيابي زيستگاه پايکا نشان داد که مناطقي که مدل به عنوان توزيع احتمالي گونه  نتايج حاصل

درجه و پوشش غالب  15متر، شيب غالب  1511تا  1111بيني کرده است داراي ارتفاع غالب پيش

ها شرقي و جنوبي است. هاي غالب شيب در اين بخش. همچنين جهت(2)شکل  باشنداي ميصخره

رهاي محيطي از قبيل، شيب تاثير مثبت بر پراکنش گونه داشته و برخي مانند جهت جغرافيايي پارامت برخي

شاخص  .ا منفي داشته باشنديتوانند تاثير مثبت و ارتفاع از سطح دريا با توجه به شرايط محيطي مي

جنگلي  بدين ترتيب که گونه در مناطق جنگلي و نيمه .ير منفي بر پراکنش گونه داردثپوشش گياهي نيز تا

حضور نداشته و تنها در مناطق مرتفع با پوشش استپي و درختان ارس و کرکو حضور دارد )براساس 

که  اران علفخواريدعنوان پستانه. از آنجا که پايکاها بحضور گونه(ثبت شده مشاهدات ميداني و نقاط 

شوند لذا مناطق مرتفع را به علت تنوع گياهي کنند، شناخته ميهي ميهاي گياآوري کپهاقدام به جمع

ثير در ميزان آب شدن برف است. در أتواند داشته باشد، تدهند. نقش ديگري که ارتفاع ميترجيح مي

هاي که نسبت به شمال جغرافيايي زاويه بيشتري دارند، پوشش برف ديرتر آب مناطق مرتفع و دامنه

زدگي محافظت کند، همچنين در بهار دير آب اند به عنوان عايقي گياهان زيرين را از يختوشود و ميمي

هاي متنوع گياهي شده و گياهان را هاي جنوبي سبب رشد گونهها در مناطق مرتفع و دامنهشدن برف

گردد. يمدارد، بنابراين باعث جذب پايکاها به اين مناطق براي مدت زمان بيشتري سرسبز و آبدار نگه مي

در نتيجه دو متغير ارتفاع و جهت جغرافيايي عالوه بر پناه در تامين غذاي پايکا هم موثر هستند )خاکي 

متر و بيش از  1111(. از طرفي مطلوبيت زيستگاه پايکا در ارتفاع کمتر از 2111صحنه و همکاران، 

اي هدليل وجود خطر پرندهو به ها کم بودهاي وجود نداشته و يا تعداد صخرهمتر که پوشش صخره 1211

شکاري از جمله عقاب و سارگپه و نبود پناه براي پايکا، از مطلوبيت کمي برخوردار بودند زيرا وقتي که 

ها زياد باشد، پايکاها قادر به جابجايي زياد نيستند، زيرا حرکت روي سطح خاک فاصله بين صخره

ا هپوشش سطحي زمين نيز در اين بخشمشکل است.  بواسطه پاهاي کوتاه و پرزهاي کف پا براي گونه

ها هم بعنوان النه و گريزگاه در پايکاها از صخره (.2112اي و سنگي است )ريچاردسون، عمدتاً صخره

عالوه بدليل ساختار فيزيکي و حساسيت ه(. ب2112کنند )ژنگ و همکاران، برابر شکارچيان استفاده مي

در اين  (.2111ها نياز دارند )بروگمن، يادي و حفاظت حرارتي به صخرهآنها به دما براي کاهش فشار ص

تحقيق نتيجه بدست آمده ارزيابي زيستگاه پايکا مشخص شد زيستگاه انتخابي پايکا در اين منطقه با 

هاي اطالعاتي بدست آمده و مشاهداتي که طي مدت تحقيق صورت گرفت توجه به نتايج آماري، اليه



3931( 2(، شماره )2برداري از منابع طبيعي جلد )حفاظت و بهره نشريه  

29 

 هاي متعدد هستند، و شيباي به هم پيوسته که داراي درزها و شکافسنگي و صخرهمناطقي با پوشش 

ه مشابه زي صورت گرفتباشد که اين نتيجه با ساير تحقيقاتي که روي اين گونه صخرهدرجه مي 21تا  5

که مطلوبيت  (2111و همکاران ) خاکي صحنه( و 2111توان به نتايج تحقيقات نوري )است. از جمله مي

و رگرسيون منطقي دوتايي  ENFAترتيب با روش هيستگاه اين گونه را در منطقه لشگردر استان همدان بز

( که فراواني و توزيع پايکا را در آتراخاند هيماليا، هند انجام 2112و همکاران ) هالمهمچنين  و HEPو 

کامالً مشابه بوده ولي  جهت( اشاره کرد. اين نتايج از لحاظ 2119ران )اند و همچنين بيور و همکاداده

دليل شرايط توپوگرافي متفاوت در اين از لحاظ طبقات ارتفاع و شيب داراي تفاوت است و آن هم به

 مناطق است.

 

 هاي ترويجيرهيافت

يح از صح حفاظتهاي ترويجي به منظور عنوان رهيافتبر اساس نتايج پژوهش حاضر موارد زير به

 گردد:پيشنهاد مي مناطق حفاظت شده

هاي آموزشي و ترويجي و باال بردن سطح دانش و آگاهي مردم بومي منطقه به منظور افزايش فعاليت -

 مللي.بين ال ويژه اين پارک در سطح جايگاهبا  هاآن ييآشنا ملي گلستان و بهبود حفاظت از پارک

در تجزيه و تحليل سيستمي  هاي آن( به علت تواناييGISهاي اطالعات جغرافيايي )استفاده از سامانه -

ات هاي حيگشاي بسياري از مشکالت و معضالت در زمينه ارزيابي زيستگاهتواند راهاطالعات مي

 وحش باشد.

هاي جانوري نظير پايکا که کمتر مورد مطالعه قرار گرفته اما در هرم اکولوژيک ت توجه به گونهرضرو -

 ستند.و زنجيره غذايي از اهميت بسزايي برخوردار ه

اي هحضور گونه پايکا در پارک ملي گلستان به منظور استفاده در ساير مطالعات گونه استفاده از نقشه -

 کنند.حيات وحش که از اين گونه تغذيه مي

 و کشور سطح در سپس و استان ساير مناطق در پايکا زيستگاه سازيمدل زمينه در پژوهش و مطالعه -

 مناطق در نظر مورد گونه زيستگاه علمي و نوين مديريت به دستيابي منظوربه  حاصله، نتايج مقايسه

 .گيرد انجام مختلف

اي آن در پارک هتري از پايکا، پراکنش و زيستگاهاميد است نتايج اين تحقيق بتواند شناخت بهتر و کامل

 ملي گلستان فراهم نمايد.
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Abstract 

Destruction of natural habitat areas is a global threat for the conservation of 

biodiversity. Negative effects of this threat on the environment can be significant, 

especially for wildlife. Therefore, some methods are needed to help the assessment 
of habitats. Determining the distribution of different wildlife species and habitat 

status occupied by them is important to wildlife and habitat management. For 

modeling the habitat suitability of Pika species (Ochotona rufescens), desired zones 
of homogeneous points were used based on the individual presence and Arc GIS 9.3 

software. Data layers such as slope, aspect, elevation and vegetation index (NDVI) 

have been used as effective variables on the species presence. The results of habitat 
suitability modeling indicated that pika favorite habitat in Golestan National Park 

was mostly at rocky and mountainous areas with steppe cover, in the slope ranged 

between5- 20 degrees. South and east aspects are preferred mostly by this species. 

Pika usually live on this area at an altitude between 1000-1500 meters above sea 
level. 
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