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  چكيده

رآلـوده و   يهاي غ   اکوسيستم ي شناساگر برا  ياشنگ گونه .  رود ين بار به کار م    يمدل نمايه مطلوبيت زيستگاه براي شنگ معمولي نخست       
هـاي زيـستي جـانور و         ستگاه شنگ با در نظـر گـرفتن نيازمنـدي         يت ز ين مطالعه، مدل مطلوب   يدر ا . ت است ي با اهم  ين نظر گونه ا   ياز ا 

درفـک  ‐ن مطالعه در رودخانه شنرود در منطقه شکار ممنوع ديلمـان  يا.  که گونه به آنها وابسته است ارائه شده است         يطيمتغيرهاي مح 
ه شد و متغيرهاي زيستگاهي مهم شـنگ در  ي تهHEPاز روش ستگاه با استفاده يت زيه مطلوبيمدل نما. ديانجام رسدر استان گيالن به     

 يمتوسط عمـق، متوسـط عـرض و برکـه هـا           (رها عبارت از خصوصيات فيزيکي رودخانه       يين متغ يا. ن نمايه مدنظر قرار گرفت    يتعيين ا 
ستگاه بـا اسـتفاده از روش ميـانگين         يـ مـدل نمايـه مطلوبيـت ز      . هي به عنوان پناه و فاصله تا آنها است        ، ميزان پوشش گيا   )يرودخانه ا 

 در ايـستگاه يـک،      ۸۸/۰نتايج حاصل از آزمون مدل براي چهار ايستگاه برگزيده به قرار              . جاد شد يهندسي و با استفاده از شش متغير ا       
هاي شماره يک و دو که باالترين ميزان را بـه خـود               ايستگاه. در ايستگاه چهار است    ۵۹/۰ در ايستگاه سه و      ۷۳/۰ در ايستگاه دو،     ۷۹/۰

ستگاه شماره چهار نشان داد کمترين      يش ا يهمچنين پا .  مطابقت داشت  يدانيدست آمده از مشاهدات م     به ياختصاص دادند با نشانه ها    
  .ميزان نشانه جانور در اين ايستگاه وجود دارد
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  مقدمه
وحـش  با توجه به اينكـه بزرگتـرين عامـل تهديـد حيـات            

-انقراض%  ۳۰باشد و     ها مي    زيستگاه درحال حاضر نابودي  
وحـش  هـاي حيـات     ها به تنهايي به دليل تخريب زيستگاه      

، زيستگاه به عنوان (Makhdoom, 1998)گيرد صورت مي
-ها به   يكي از مهمترين فاكتورها در جهت حفاظت از گونه        

زيستگاه . هاي در معرض انقراض مطرح است خصوص گونه
كنـد و نيازهـاي     ي مـي  مكاني است كه گونه در آن زنـدگ       

زيستي و فيزيكي را که براي تداوم زندگي وي الزم اسـت            
  .(Fakheran, 2000) آوردبه دست مي

ها که کمـک شـاياني در شناسـايي افـت             ارزيابي زيستگاه 
کيفيت زيستگاه دارد، در گذشته بيشتر به صـورت کيفـي           

 آنهـا را کمـي      ي علمـ  يهاد و بايد با روش    يرسيانجام م به
هاي انساني و تغييرات طبيعـي  ا شناحت اثر فعاليت  نمود ت 

  .  زيستگاه بر آنها ملموس تر شود
 در سـال  : HEPHabitat Evaluation Proceduresروش
هـاي غيرمـالي     در پاسخ به نياز مستندسازي ارزش      ۱۹۸۰

وحـش و ماهيـان گـسترش يافـت و درواقـع            منابع حيات 
 در  وه ارزيـابي متـداول شـده      يروشي است كه از يـك شـ       

Missouri  توسـط Daniels  و  Lamaire  ۱۹۷۴ در سـال 
درواقـع سـه   . (Handbook USFWS, 2006)تكامل يافـت 

  ESM 103 و ESM ،ESM 102 101سند تحـت عنـاوين   
توسط سرويس حيـات وحـش و آبزيـان امريكـا در سـال              

را بـه طـور     منتشر شد كه فرآيند ارزيابي زيـستگاه ۱۹۸۰
هـاي آبـزي      زي و گونـه   كيهـاي خـش     استاندارد براي گونه  

راهنمـاي  . هاي داخلي مورد بررسي قرار مي داد        ساكن آب 
 است كه زيستگاه را به عنوان ESM 101اول تحت عنوان 

راهنمـاي  . اي براي ارزيابي محيطي مطرح مـي نمايـد        پايه
هاي ارزيابي زيـستگاه و راهنمـاي    روش) ESM 102(دوم 
هاي  شناساگرجاد مدلياستانداردهاي ا) ESM 103(سوم 

. کنـد  را بيـان مـي     HEPتناسب زيستگاه براي استفاده در      
 درفـک و رودخانـه شـنرود        ‐منطقه شکار ممنوع ديلمـان    

محدوده مورد مطالعـه در     ) بزرگترين رودخانه اين منطقه   (
  .اين پژوهش است

  

  روش و مواد بررسي
 Habitat Suitability Index:مرحله نخست تهيـه مـدل   

HSI    در روش HEP ها بيـان   ه عنوان مرحله تعيين هدف     ب
در . )ESM 103, USFWS Website, 1980 (شـده اسـت  

 بايـد   HSIاين مرحله بيان مي شود كـه بـرون داد مـدل             
 باشـد كـه بـا ظرفيـت بـرد رابطـه        ۱ تا   ۰اي بين   محدوده

 HSIاز آنجا كه برون داد . (Fakheran, 2000) خطي دارد
با عملكرد گونـه    بايست به شکلي در ارتباط      كمي است مي  

 بايد شناساگر عملكرد گونه را يدر زيستگاه باشد، به عبارت    
 ,ESM 103 USFWS Website &. در زيستگاه بيان كرد

1980) (Fakheran, 2000   شناساگر عملكرد گونـه شـنگ 
)Lutra lutra (   در زيستگاه آن در رودخانه شـنرود تعـداد
اي ديگـري   از کاره . ها در نظر گرفته شد    سرگين) فراواني(

که بايـد در ايـن مرحلـه صـورت گيـرد تعيـين محـدوده                
تواند از كل گستره خانگي     اين منطقه مي  . جغرافيايي است 

 تهيـه شـده     HSIگونه مورد نظر تشكيل شده باشـد زيـرا          
 USFWSمتعلق به اين محدوده جغرافيـايي خواهـد بـود   

Website, ESM 103, 1980) .(  ــايي ــدوده جغرافي مح
پژوهش بخـشي از رودخانـه شـنرود بـه          مطالعاتي در اين    

فــصل اســتفاده از مــدل نيــز .  كيلــومتر اســت۵/۱۲طــول
 بايد مشخص نمود كه مـدل طراحـي         يعني است،   يضرور

شده براي سرتاسر سال يا براي فـصل مشخـصي از سـال             
 کـه مـدل حاضـر    (Fakheran, 2000)قابل استفاده است 

   .ه شديبراي استفاده در سرتاسر سال ته
ــه دوم ــت    ،مرحل ــدل اس ــاي م ــين متغيره ــه تعي . مرحل

 يک مدل نمايـه     يمتغيرهاي زيستگاهي در واقع اجزأ اصل     
شناخت متغيرهـاي   . شونديمطلوبيت زيستگاه محسوب م   

 زيستي گونه مورد نظر     يهايژگي با و  ييمدل در گرو آشنا   
نشان دادن . (ESM 103 USFWS Website,1980) است

رسيم نموداري بـه    رابطه بين متغيرهاي زيستي از طريق ت      
در ايـن مرحلـه بايـد       . گيـرد نام نمودار درختي صورت مي    

يعني از ميـان    . اقدام به محدود كردن شمار متغيرها نمود      
انـد و يـا از منـابع        گيـري شـده   اندازه  متغيرهاي زيادي كه  

اند آنهايي انتخاب شود كه بـه نـوعي    دست آمده مختلف به 
تعيـين  . ر دارد ارتباط تنگاتنگي با زنـدگي گونـه مـوردنظ        
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تيـپ  . گيـرد هاي پوششي نيز در اين مرحله قرار مـي        تيپ
پوشش براي شنگ معمولي رودخانه در نظر گرفتـه شـده           

 تـشخيص   (ESM 103 USFWS Website, 1980)اسـت 
نيازهاي زندگي و مراحل زندگي گونه نيز در ايـن مرحلـه            

در شنگ مرحله بحراني خاصي . (Fakheran, 2000)است 
دو مفهوم عمده در اين مرحله بيـان        . استمشخص نشده   

فرورفتگـي اسـت کـه ميـزان        شده است يكي مفهوم درهم    
نزديكي نيازهاي حياتي يك حيوان به نيـاز حيـاتي ديگـر            

 باالتر زماني حاصـل     HSIحيوان را بيان مي کند و مسلماً        
در اين پژوهش   . شود كه درهم فرورفتگي ها زياد باشد      مي

رودخانه تا پنـاه در نظـر گرفتـه         فاصله منبع غذايي يعني     
شده است و مفهوم ديگر تركيب است که عبارت از مقـدار        
نسبي يك منطقه است كه يك نياز زيـستي را بـه مقـدار              

  .(Fakheran, 2000)كند بهينه فراهم مي
هـر  .  مرحله سوم، گام ساختار بخـشيدن بـه مـدل اسـت           

متغيــر معــين شــده در مراحــل قبلــي بايــستي بــا ديگــر 
هاي مدل براي تهيه يک نمايه مطلوبيـت زيـستگاه          متغير

اين كار به وسيله تعريـف و توصـيف ارتبـاط           . ترکيب شود 
 ESM 103 USFWS(شـود  هاي ميان متغيرها انجام مي

Website, 1980 .(بـه  ‐۱تواند برقراري اين ارتباطات مي  
 بـه  ‐۳ بـه صـورت نمـودار و    ‐۲صورت كالمي و توصيفي    

در پژوهش حاضر . (Fakheran, 2000)شكل رياضي باشد 
  .اين ارتباط کالمي و توصيفي است

بايـد حتمـاً مراحـل      ،  )مستندكردن مـدل  ( مرحله چهارم   
ساخت مـدل شـامل     . مختلف ساخت مدل را مكتوب كرد     

ها است، بدون بيان اين تـصميم       گير  اي از تصميم  مجموعه
ها و منطـق آنهـا مـدل بـراي ديگـران قابـل قبـول                گيري

مكتوب كـردن مـدل امكـان بهبـود آن را در            . نخواهد بود 
 ,ESM 103 USFWS Website(آينده فراهم خواهد کرد 

1980 .(  
، بـه منظـور اطمينـان از ايـن          )آزمون مدل (مرحله پنجم   

موضوع كه آيا مدل زيستگاه ارائـه شـده و اجـزاي آن بـه               
كنـد يـا    همان صورت كه سازنده آن قصد داشته رفتار مي        

ها كه در دست است       هايي از داده    ا نمونه نه ؟ بايد مدل را ب     
در پايان روش بايد بيـان  . (Fakheran, 2000)آزمون نمود 

كنـد كـه بـراي       همواره بيان مـي    HSIكرد كه از آنجا كه      
اي انتخـاب شـود كـه هـم اهميـت       ارزيابي زيستگاه گونـه   

اكولوژيك و هم اهميت اقتصادي داشته باشد بايـد گفـت           
-س هرم و شناساگر اكوسيـستم     اي صياد در رأ   شنگ گونه 
شـايد بتـوان آن را يـك گونـه      ((Neil, 2002)هاي پـاك  
Keystone  است كـه اهميـت اكولوژيـك آن و         !)  دانست ؟

-ارزش پوست آن نيز اهميت اقتصادي گونه را بيـان مـي           
  .كند

  
  آخرين مرحله در كار ساخت مدل

 چهار روش به شرح HEP كل در روشHSIبراي بيان يك 
  ):Fakheran, 2000(ه است ر بيان شديز
     ميانگين حسابي ‐

n ميانگين هندسي  ‐
1

n21 )SIV....SIVSIV( ×××                       

مخرج اين كسر تعداد متغيرها است            
n

n 1:  

ن اساس درجه مطلوبيت زيستگاه يقل تابع؛ بر ا حدا ‐
شود آن درجه مطلوبيت متغيري كه كمترين مقدار را مي
 .دارد
  جمع توابع  ‐

 کل زيـستگاه از روش ميـانگين        HSIدر نهايت براي بيان     
آن صفر باشد    HSIهندسي استفاده شد، زيرا متغيري كه       
.  ها صفر شود   HSIوجود نداشت تا حاصلضرب آن در بقيه        

از آنجا كه يكي از فاكتورهايي که براي شنگ معمـولي در            
نظر گرفته شده وجود پناه است بنـابراين، از روش تختـه            

خ پوشش گياهي براي سنجش ميزان تـراکم پوشـش     نيمر
 متر  ۵/۲تخته مورد استفاده به ارتفاع      . گياهي استفاده شد  

 قسمت مـساوي تقـسيم   ۵ سانتيمتر بود و به     ۳۰و پهناي   
قسمت به طور متنـاوب بـه رنـگ هـاي سـياه و            شد و هر    
  .(Karami & Dayani, 1984)سفيد بود 

توان آن را مثل    با نصب يك ميله با لوال به پشت تخته مي         
سه پايه در روي زمين قرارداد و با ميخ هاي آلومينيـومي            

 يكه به پايه آن متصل شـده و قابـل برداشـت اسـت بـرا               
اي كه بايد   فاصله. وداستقرار تخته برروي زمين استفاده نم     

از آنجا به تخته نگاه كرده و يا عكس گرفت برحسب نـوع             
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 ۱۵در جنگل بهترين فاصـله      . زيستگاه متفاوت خواهد بود   
 يهاي بيشتر تخته اصالً ديده نمـ        زيرا در فاصله  . متر است 

بـراي  . شـد هاي كمتر تمام تخته ديده مي       شد و در فاصله   
ت ها به طور تصادفي     نگاه كردن به تخته بايد جهت يا جه       

پــس از اينكــه تختــه در هريــك از نقــاط . انتخــاب شــود
ــت      ــرار گرف ــستگاه ق ــده از زي ــاب ش ــصادفي انتخ در (ت

به طـور   ) هايا جهت (و جهت   )  نقطه تصادفي  ۵هرايستگاه  
تصادفي انتخاب گرديد و در فاصله استاندارد تعيين شـده          

  . قرار گرفته و ميزان پوشش با ديد مستقيم تعيين شد
روش مــستقيم بــه ايــن ترتيــب اســت كــه در هريــك از  

 تـا   ۰ن پوشش بسته به اينكه       متري ميزا  ۵/۰هاي  اشكوب
ــا ۲۱ ،% ۲۰ ــ۴۱، % ۴۰ ت ــا ۶۱، % ۶۰ا  ت ــا ۸۱و % ۸۰ ت  ت
 ۵ تــا ۱هرقطعـه را بپوشـاند بـه ترتيـب بـا اعـداد       % ۱۰۰

تـوان  ترتيب با چنـدين تكـرار مـي       به اين . شدمشخص مي 
ها بدسـت   د را براي هريك از اشكوب     ميانگيني از اين اعدا   

در روش  . گوينـد   ها را عدد تراكم مي    آورد، كه اين ميانگين   
شـود  هـا انجـام مـي       غيرمستقيم ايـن كـار بـرروي عكـس        

(Karami & Dayani, 1984).  
  

  معرفي منطقه مورد مطالعه

 درفـك يكـي از مهمتـرين        ‐منطقه شـكارممنوع ديلمـان    
ــستگاه ــات زي ــاي حي ــرايط آب ه ــا ش ــوايي وحــش ب  و ه

 & Vahedzade(كوهــستاني در اســتان گــيالن اســت  

Omidikhah, 2001 . (  كوهـستاني  –اين منطقه جنگلـي 
واقع شده است و به خاطر حمايت       ) سياهكل(در الهيجان   

ــه ــرال   از گون ــر م ــايي نظي ــوكا(Cervus elaphus)ه    ش
(Capreolus capreolus)و خرس (Ursus arctos)  مورد 
 ايــن (Majnooniyan, 2000)ت توجــه قــرار گرفتــه اســ

منطقه از شمال به شهرستان سياهكل، از جنوب غربي به          
رودبار، از جنوب به ديلمان و از شرق به ارتفاعات لنگـرود            

هاي البـرز و      اين منطقه در شمال كوه    . محدود گشته است  
 طــول ۴۹°،۳۰′ تــا ۵۰°،۰۰′بــين مختــصات جغرافيــايي 

  عرض جغرافيايي واقـع    ۳۰°،۴۵′ تا   ۳۰°،۰۰′جغرافيايي و   
 . باشد  متر مي۲۷۲۰شده است و ارتفاع بلندترين نقطه آن 

 & Vahedzade( هكتـار  ۳۴۳۰۰ مـساحت ايـن منطقـه   

Omidikhah, 2001( ن منطقه رودخانه شنرود يدر ا. است
 کيلومتر و گذشتن از مرکـز       ۵۳با داشتن طولي در حدود      

اي    آستانه اشرفيه داراي اهميت ويژه     شهرستان سياهکل و  
 متـري   ۱۲۰۰ودخانه شنرود از ارتفاعات      ر .)۱شکل  (است
 ۲۶هـاي سـياهکل سرچـشمه گرفتـه کـه در حـدود                کوه

کيلومتر از مسير آن در منطقـه جلگـه اي بـا پوشـشي از               
شاليزار، مزارع، باغات چاي و سـاخت و سـازهاي انـساني            

کـه باغـات چـاي و مـزارع تـا منـاطق             . قرار گرفته اسـت   
 متر رودخانه در ۴۰۰فاع از ارت. اند کوهپايه نيز امتداد يافته 

ميان جنگل هاي انبوه به مسير خود ادامه مـي دهـد کـه              
ــان راش   ــواع درخت ــيده از ان  و (Fagus orientalis)پوش

  .باشد  مي(Alnus subcordata)توسکا 
براي آنکه بتوان به آزمون مدل ارائه شده پرداخت، چهـار           

 کيلـومتري از    ۷ايستگاه بر روي رودخانه شنرود در فاصله        
  ) ۲شکل .(يکديگر اختيار گرديد

  
  ي مورد بررسي موقعيت جغرافيايي ايستگاه ها‐۱جدول 

  طول شرقي  عرض شمالي  نام ايستگاه  رديف

  ۴۹° ۵۳′  ۳۷° ۰۳′  نگين دشت  ۱

  ۴۹° ۵۳′  ۳۷° ۰۳′  ايستگاه مياني  ۲

۳  
استراحتگاه 
  پامچال

′۴۲ °۳۶  ′۵۱ °۵۰  

  ۴۹° ۵۱′  ۳۷° ۴۷′  رودکنار لونک  ۴
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۱۳۱

  

  
  (Vahedzade & Omidikhah, 2001)درفک ‐در منطقه شکار ممنوع ديلمان) رودخانه مورد مطالعه( موقعيت رودخانه شنرود‐۱شکل 

 
 
  
  

  
  هاي تعيين شده بر روي رودخانه شنرود  موقعيت ايستگاه‐۲شکل 

  
  
  

    



  ... براي  (HSI)مدل نمايه مطلوبيت زيستگاه                                                                                                                                 

 

۱۳۲

  هاي به کار گرفته شده و آماده سازي آنها داده

 مهم زيستي اين گونه شامل منبع غذايي و         ينيازمندي ها 
گاهي که اين دو    پناه در نظر گرفته شد و متغيرهاي زيست       

متغيرهــاي . گيــري شــد داد انــدازه منبــع را پوشــش مــي
گيرنـد شـامل      زيستگاهي که در متن منبع غذايي قرار مي       

 باشد که تنهـا متغيـري   يميزان تراکم ماهي و خرچنگ م  
، ١تعداد برکه ها  . است که به صورت کيفي بيان شده است       

گـر  ي د زيمتوسط عمق رودخانه و متوسط عرض رودخانه ن       
متغيرهاي زيـستگاهي کـه بـا       . ن گروه است  ي ا يرهاييمتغ

پناه در ارتباط هستند شامل ميزان تراکم پوشش گيـاهي          
ــاه اســت  ــرين پن ــا نزديکت ــه ت نحــوه . و فاصــله از رودخان

 درج شـده  ۸ک از اين متغيرها در جدول يگيري هر     اندازه  
وه انتخاب هر يک از متغيرهـا بايـد         يدر ارتباط با ش   . است
 در پژوهش ۲۰۰۴ در سال   Giller و   Ottinoان نمود که    بي

خود تحت عنوان توزيـع، تـراکم، رژيـم غـذايي و مـصرف              
زيستگاهي شنگ در منطقه آراگلين در ايرلند جنـوبي در          

ه يـ سه ايالت مختلف اقدام به آزمون همبـستگي بـين نما          
عـرض  (و وضعيت محيطي    ...) سرگين، ردپا و  ( شنگ   يها

در ) ه، رژيم غذايي و پوشش گياهي     رودخانه، عمق رودخان  
 ايستگاه نمودنـد و همبـستگي هـاي مهمـي را بـين            ۱۱۲
بـر  . هاي شنگ و عمق و عرض رودخانه ثبت کردنـد           هينما

اين اساس دو فاکتور فيزيکي عمـق و عـرض رودخانـه در             
  . اين پژوهش در نظر گرفته شد

 براي چنـدين    USFWS پروژه اي توسط     ۱۹۸۴در سال   
نگ رودخانه اي به اجرا در آمد که اقـدام          گونه از جمله ش   

به ارائه مدل هاي نمايـه مطلوبيـت زيـستگاه کـرد و سـه               
) Lutra Canadensis(فاکتور را براي شـنگ رودخانـه اي   

در تهيه مدل نمايه  مطلوبيت زيستگاه در نظر گرفتند که           
بنابراين در اين   . يکي از اين فاکتورها فاصله تا پوشش بود       

تا اولين پناه   ) رودخانه(فاصله تامين غذا    پژوهش توجه به    
که به خاطر جنگلي بودن منطقه همان پوشـش گيـاهي           (

در ايـن پـژوهش سـاير       . مـورد توجـه قـرار گرفـت       ) است
هاي انتخاب شده براي مدل سليقه اي و با توجه به             گزينه

  .هاي گونه در منطقه بود پايش نشانه
                                                 

1 pools 

  نتايج
را بـر حـسب     بندي متوسط عرض رودخانه        درجه ۲جدول  

 است و ۵ تا ۱بندي  ن  درجهيطبقات ا.  دهديمتر نشان م
طبق روش کار در مرحله چهارم که ساختار بخـشيدن بـه          
مدل است وضعيت زيستگاه از طريـق کالمـي از عـالي تـا      

 نيز متوسط عمـق     ۳جدول  . خيلي ضعيف بيان شده است    
بندي تنظيم    رودخانه بر حسب سانتيمتر و با همين درجه       

چهــار فــاکتور ديگــر نيــز بــه همــين شــکل . تشــده اســ
تعداد برکه ها نيز با توجه به پايش        . بندي شده است    درجه

هاي انجام شده در محيط انجام شد، به اين صورت که در            
هر ايستگاه تعداد برکه ها به صورت چشمي شمارش مـي           

ميزان تراکم ماهي و خرچنگ نيز به صورت چشمي و . شد
ژه پس از بارنـدگي و جمـع شـدن          ياز طريق بازديد آنها بو    

ن از طريـق مـشاهده زائـدات        يماهيان در برکه ها، همچنـ     
. ماهي و خرچنگ در سرگين هاي اين گونه صورت گرفت         

به دليل شرايط فيزيکي منطقه امکان کاربرد روش ديگري    
براي برآورد تراکم آنها وجود نداشت و تنها فاکتور کيفـي           

 گرفتن فاصـله تـا      در نظر . اين مجموعه محسوب مي شود    
اولين پناه با توجه به مفهـوم در هـم فرورفتگـي انتخـاب              

ميزان تراکم پوشش گيـاهي بـه عنـوان عامـل        . شده است 
  . حيوان مهم برشمرده شده است) پناه(استتار 

با توجه به مرحله آخر ساخت مدل که در متن به آن 
ن يانگين پژوهش از مي در اي مدل سازياشاره شد برا

  ن صورت که حاصلضيبه ا. فاده شده است استيهندس
 ير در نظر گرفته شده  به توان کسري متغ۶ت يرب مطلوب

ستگاه يستگاه هر ايت زيه مطلوبي است نما۶که مخرج آن 
  : دهديرا نشان م

  
HSI = (SIV1 ×SIV2 ×SIV3 ×SIV4 ×SIV5 ×SIV6) ۶/۱  
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۱۳۳

  
  بندي متوسط عمق رودخانه درجه‐۳جدول     بندي متوسط عرض رودخانه  درجه‐۲جدول 

  درجه
متوسط عرض 

  )m(رودخانه 
توصيف کالمي 

  زيستگاه
  درجه  

متوسط عمق 
  )cm(رودخانه 

توصيف کالمي 
  زيستگاه

  عالي  ۱/۳۵‐ ۴۰  ۵    عالي  ۴۵بيشتر از   ۱
  خوب  ۱/۳۰‐ ۳۵  ۴    خوب  ۱/۳۵‐ ۴۵  ۲
  متوسط  ۱/۲۵‐ ۳۰  ۳    متوسط  ۱/۲۵‐ ۳۵  ۳
  ضعيف  ۱/۲۰‐ ۲۵  ۲    ضعيف  ۱/۱۵‐ ۲۵  ۴
  خيلي ضعيف  ۱/۱۵‐ ۲۰  ۱    خيلي ضعيف  ۱۵کمتر از   ۵

      
  

  
  

 بندي وجود برکه ها درجه‐۴جدول 

    
  
  

  بندي ميزان منابع غذايي  درجه‐۵جدول 

  تعداد برکه  درجه
توصيف کالمي 

  زيستگاه
  درجه  

کم ماهي ميزان ترا
  و خرچنگ 

توصيف کالمي 
  زيستگاه

  عالي  بسيار زياد  ۵    عالي  ۵>    ۵
  خوب  زياد  ۴    خوب  ۳‐ ۵  ۴
  متوسط  متوسط  ۳    متوسط  ۲  ۳
  ضعيف  كم  ۲    ضعيف  ۱    ۲
  خيلي ضعيف  خيلي کم  ۱    خيلي ضعيف بدون برکه  ۱

              
 
 
 

بندي فاصله رودخانه تا اولين پوشش   درجه‐۶جدول 
    )پناه(گياهي 

‐۵/۰بندي ميزان تراکم گياهان با اشکوب   درجه‐۷ول جد
   به ازاي تخته نيمرخ گياهي۵/۱

فاصله از رودخانه   درجه
  تا پناه

توصيف کالمي 
  زيستگاه

ميزان تراکم   درجه  
  پوشش گياهي

توصيف کالمي 
  زيستگاه

  عالي  %۱/۸۰‐ ۱۰۰  ۵    عالي   متر۲کمتر از   ۵
  بسيارخوب  %۱/۶۰‐ ۸۰  ۴    خوب  ۲‐ ۵  ۴
  خوب  %۱/۴۰‐ ۶۰  ۳    متوسط  ۱/۵‐ ۸  ۳
  متوسط  %۴۰کمتر از   ۲    ضعيف  ۱/۸‐ ۱۱  ۲
          خيلي ضعيف   متر۱۱بيشتراز   ۱
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  . نمودار درختي در ارزيابي زيستگاه شنگ معمولي براي تمام طول سال با در نظر گرفتن شش فاکتور موثر‐۳شكل 

  بيت زيستگاهمدل نمايه مطلو
  

  گيري متغيرها هاي اندازه  متغيرهاي به کار گرفته شده در مدل نمايه مطلوبيت زيستگاه شنگ و روش‐۸جدول 

عالمت 
  متغير

  نوع متغير زيستگاهي
نيازمندي 
  زيستي

  گيري روش اندازه
نمايه مطلوبيت هر يک از 
  ها متغيرها در هر يک از زيستگاه

SIV1 غذا  منابع غذايي  
مستقيم در مشاهده 

  چهار فصل

SI1=۱ 
SI2= ۸/۰  
SI3= ۶/۰  
SI4= ۶/۰  

SIV2  غذا  متوسط عمق رودخانه  
گيري با چوب  اندازه

  مدرج

SI1= ۶/۰  
SI2= ۴/۰  
SI3= ۸/۰  
SI4= ۶/۰  

SIV3  غذا  متوسط عرض رودخانه  
گيري با متر  اندازه

  نواري

SI1= ۸/۰  
SI2= ۱  
SI3= ۴/۰  
SI4= ۴/۰  

SIV4  مشاهده چشمي  غذا  تعداد برکه ها  

SI1= ۱  
SI2= ۱  
SI3= ۸/۰  
SI4= ۱  

SIV5  
تراکم پوشش گياهي با 

  ۵/۱ تا ۵/۰اشکوب بين 
  پناه

روش تخته نيمرخ 
  پوشش گياهي

SI1= ۱  
SI2= ۱  
SI3= ۱  
SI4= ۸/۰  

SIV6  
فاصله تا نزديکترين 

  پناه
  پناه

گيري با متر  اندازه
  نواري

SI1= ۱  
SI2= ۸/۰  
SI3= ۱  
SI4= ۴/۰  

*                SI ها  و همين طور براي بقيه ايستگاه  براي متغير اول۱يه مطلوبيت ايستگاه شماره  يعني نما۱ با انديکس  
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  )آزمون مدل(محاسبات مربوط به تعيين نمايه مطلوبيت زيستگاه براي شنگ معمولي  ‐ ۹جدول 

 شماره
  ايستگاه

 اول متغير

)SIV1(  
 دوم متغير

)SIV2(  
 سوم متغير

)SIV3(  
 چهارم تغيرم

)SIV4(  
 پنجم متغير

)SIV5(  
  ششم متغير

)SIV6(  
HSI کل 
  ايستگاه هر

۱  ۱  ۶/۰  ۸/۰  ۱  ۱  ۱  ۸۸/۰  
۲  ۸/۰  ۴/۰  ۱  ۱  ۱  ۸/۰  ۷۹/۰  
۳  ۶/۰  ۸/۰  ۴/۰  ۸/۰  ۱  ۱  ۷۳/۰  
۴  ۶/۰  ۶/۰  ۴/۰  ۱  ۸/۰  ۴/۰  ۵۹/۰  

  

  گيري بحث و نتيجه
در آزمــون مــدل مربوطــه بــا اســتفاده از چهــار ايــستگاه  
برگزيده اختالف چنداني بين نمايه مطلوبيت سه ايـستگاه    

 طبــق جــدول HSIدر آزمــون مــدل . اول وجــود نداشــت
 ۸۸/۰ ايستگاه شـماره يـک بـا نمايـه مطلوبيـت             ۹شماره  

ر بـه جـا     بهترين ايستگاه بود و در منطقه با توجه بـه آثـا           
مانده از حيوان اين ايستگاه از نظر شـرايط حـضور شـنگ         
معمولي مانند سرگين و ردپا ايستگاه مطلوبي به نظر مـي           
رسيد، اين موضـوع بـراي ايـستگاه شـماره دو کـه نمايـه               

اين دو ايـستگاه بـا      .  بود صحت داشت   ۷۹/۰مطلوبيت آن   
توجه به پايش هاي مکـرر منطقـه مـورد مطالعـه از نظـر               

 کـه قطعـي تـرين       ٢کپه نـشانه  عداد سرگين، ردپا،    وجود ت 
آثار ديگري مانند بقاياي غذا نيز      (هاي شنگ هستند      نشانه

هاي مورد ترديد محـسوب مـي         وجود دارد ولي جزء نشانه    
و امکان اشتباه شدن آنها با سـاير جـانوران بـسيار            ) شوند

اندک است مورد شمارش قرار گرفتند که سرگين و کپـه           
به صـورت مجـزا     (اند    ها از حيث تعداد شمارش شده       انهنش

.  و محاسـبه ردپـا بـه صـورت جفـت بـوده اسـت        )هستند
ت موضوع براي اين است که بـه ارتبـاط بـين نمايـه              ياهم

مطلوبيت باالي اين دو ايستگاه با ميزان حضور آثار شنگ          
هـا    که نشانه شرايط مساعدتري نسبت بـه ديگـر ايـستگاه          

ن به نظر مي رسد که يکي از داليل         چني. است توجه شود  
نمايه مطلوبيت باالي ايـستگاه شـماره يـک وجـود مرکـز             
تکثير و پرورش ماهي است که خروجي آن که همـراه بـا             

در همـين   . فرار ماهيان است به اين ايستگاه وارد مي شود        

                                                 
2 Sign heap 

ايستگاه شرايط مساعدي براي گردشـگران فـصلي وجـود          
ل گرم سال سبب    دارد که حجم زباله را بخصوص در فصو       

در ايستگاه شماره دو شـرايط طبيعـي ايـستگاه          . مي شود 
يعني پهناي زيـاد رودخانـه و شـرايط مـساعد کـم بـراي               

تنش پـايين و زبالـه کمتـر در ايـن ايـستگاه             (گردشگران  
که امکان شـکارگري مناسـب را بـراي         ) نسبت به سايرين  

 مطلوب اين   HSIحيوان فراهم مي کند مي تواند از داليل         
بـا نمايـه مطلوبيـت      ( ايستگاه شـماره سـه      . ستگاه باشد اي
نيز با داشتن امکانات رفاهي براي گردشـگر هـا تـا        ) ۷۳/۰

حــدودي شــرايط زيــستگاهي آن نــسبت بــه دو ايــستگاه 
اما ايـستگاه شـماره چهـار کـه         . پيشين محدود شده است   
ها    و کمتر از ساير ايستگاه     ۵۹/۰ميزان نمايه مطلوبيت آن     

هاي شنگ معمـولي در        مشاهده آثار و نشانه     با ميزان  بود،
منطقه منطبق و هميشه به مقدار انـدکي مـشاهده شـده            

چنين به نظر مي رسد که امکانـات رفـاهي در ايـن             . است
ايستگاه براي گردشگران فصلي ماننـد آالچيـق، سـرويس          
بهداشتي، رفت و آمد ساکنان روستايي که در طرف ديگر          

ام هاي مردم محلـي، سـرريز       رودخانه قرار دارند و وجود د     
. ن دسـت  ي از ا  يشدن فاضالب سرويس بهداشتي و موارد     

همگي از عواملي هستند که شـرايط زيـستگاهي را بـراي            
محدود ) ماهي و خرچنگ  (حيوان و حتي منبع غذايي آن       

در تشکيل مدل مذکور دو فاکتور عمق و عـرض          . مي کند 
ح بوده  متوسط رودخانه نيز به عنوان فاکتورهاي موثر مطر       

  .است

  
  



  ... براي  (HSI)مدل نمايه مطلوبيت زيستگاه                                                                                                                                 

 

۱۳۶

  هاپيشنهاد
پيش از هراقدامي در راستاي حفظ يـك گونـه، شـناخت            
كامل جزئيات زندگي گونه، زيستگاه آن و ساير جانوران و          

زمـاني كـه    . گياهان مرتبط با آن بسيار بـا اهميـت اسـت          
شناخت كاملي از آنچه كه تحت عنوان تنوع زيستي است          

 حفـظ گونـه   توان اقـدام بـه  وجود نداشته باشد چگونه مي   
از طرفي اولين تصوري كـه در راسـتاي حفاظـت از            . نمود

كنـد، جلـوگيري از شـكار       يك گونه به ذهـن خطـور مـي        
ولي ايـن در حـالي اسـت كـه بـا توجـه بـه                . حيوان است 

بكارگيري تمام امكانات در رفع چنـين معـضلي مـشخص           
بنـابراين  . خواهد شد كه اين امري اجتنـاب ناپـذير اسـت          

  :شود به اين شرح استوهله پيشنهاد ميآنچه كه در اين 
آوري و هـا در راسـتاي جمـع    ها و سـازمان   تقويت نهاد  ‐

ذخيره اطالعات پايه مناطق مختلف كشور بخصوص منـاطق         
  .زيست چهارگانه سازمان حفاظت محيط

مطالعــه كامــل، دقيــق و ســاالنه از وضــعيت گونــه و   ‐
 .مناطق زيستگاهي آن

ستگاه شـنگ و    شناخت كامل عوامل محدودكننده زيـ      ‐
 .بررسي ساير مشکالت

 قانوني  ‐وضع قوانين و مقررات شكار با پشتوانه علمي        ‐
 .و حفاظتي

ها از طريق كنترل و نظارت بر سـاخت           حفظ زيستگاه  ‐
 .ها و مكان هاي تفريحي و سازها، احداث جاده

يافتـه  شناخت مناطق حساس و مناطق بسيار تخريب       ‐
 .ازيستگاه گونه و سعي در رفع مشکالت آنه

هـاي غيردولتـي ماننـد      هـا و تـشكل      حمايت از گـروه    ‐
 .محيطيهاي زيستسازمان هاي مردم نهاد و انجمن

-بخصوص ماهي (رفع مشكالت اقتصادي مردم محلي       ‐
 .براي جلوگيري از شكار گونه جهت معشيت) سراها
-هاي محلي براي جلوگيري از بروز بيماري      كنترل دام  ‐

ايتـاً افـزايش    هاي مـشترك و تخريـب پوشـش گيـاهي و نه           
 .فرسايش خاك

ها و انتقال سريع آنهـا از محـل           جلوگيري و مهار زباله    ‐
 .زيست حيوان

سـراها جهـت    نظارت و كنتـرل برنـوع امنيـت مـاهي          ‐
جلــوگيري از ورود شــنگ بــه آنهــا و جلــوگيري از صــدمات 

 .ها به شنگ ن احتمالي مسؤوالن اين مكا
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Abstract 
Up to now, there is no habitat suitability index model for Common Otter in Iran. This species is an 
index species for clean ecosystems and consequently, an important animal. Model prepared, 
considering dependent variables to show vital needs for this animal in the Shenrood River located in 
the Deylaman-Dorfak prohibited hunting area in Iran. HEP method was applied and important 
factors were selected used to reach habitat suitability index. It consisted of physical characteristics 
of the river such as mean of depth, mean of width, vegetation cover and distance to them. The 
model was built by mean of geometrical method using six variables. Model was applied on four 
sites, resulted 0/88, 0/79, 0/73 and 0/59 for respectively. First and second sites have got higher 
suitability score, which was similar to our observations in the field.  
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