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 هاترین یافتهمهم

ه پارامترهاي زيستگاهي نتايج حاصل از تحليل آماري بر اساس روش رگرسيون منطقي دوگاني نشان داد ك ◄

 ايتراكم پوشش بوتهو  ارتفاع پوشش علفي، ابعاد پوشش سنگي، درصد پوشش سنگي، زارتراكم پوشش بيشه شامل

 است. منطقه مورد مطالعهدر  كبکمهمترين پارامترهاي موثر بر حضور 

اي و تراكم پوشش بوتهزار، ارتفاع پوشش علفي، تراكم پوشش رابطه منفي حضور كبک با تراكم پوشش بيشه ◄

 هاي اكوتون است.علفي همگي نشانگر وابستگي شديد اين گونه با زيستگاه

 

 

 

 ملي گلستان، زيستگاه كبک، پارک کلیدي: هايواژه

 11-303-13شناسه  طرح تحقيقاتي شماره منبع یافته:

 مرادي، ميثم مدديحسين وارسته نویسنده)گان(:

 گلستان يپارک ملدر  يمنطق نويكبک با استفاده از روش رگرس ستگاهيز سازيمدل عنوان:

 13-103-31 شماره:

 10/30/3113 تاریخ:

 های کوتاهیافته

 علمی
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 اهمیت موضوع

، اطالع اهميت اقتصادي در زمينه صيد و شکار دارد زيو ن است رانيا يهاي بومجزء گونه كبک نکهيتوجه به ا با

 كشورها انجام شده ريدر سا نهيزم نيدر ا ياگرچه مطالعات .گردديم آن امري مهم محسوب يستگاهيز تياز وضع

 .است صورت نگرفته اين پرنده در پارک ملي گلستان ستگاهيز يابياي روي ارزكنون در كشور ما مطالعهتا يولاست 

كبک سازي مطلوبيت زيستگاه براي رسيدن به عوامل موثر در تعيين مطلوبيت زيستگاه ژوهش روش مدلدر اين پ

كار برده شده است. همچنين با تعيين عوامل موثر در حضور گونه در زيستگاه، پراكنش در به ملي گلستان پارک در

عات الزم جهت حفاظت و مديريت تواند اطالسازي گرديد. نتايج حاصل از اين تحقيق ميسطح كل منطقه مدل

 بهتر اين گونه را فراهم نمايد.

 

 مقدمه )شرح مساله(

هاي انساني، انتخاب زيستگاه ها و فعاليتدليل تغييرات سرزمين در اثر تغييرات آب و هوايي، آلودگيامروزه به

بر جوامع و سريعي  تواند اثر مهممي زاتنشواجه است. هر عامل وحش با دشواري روزافزوني مهاي حياتتوسط گونه

هايي جهت بررسي روند تغييرات محيط و زيستگاه تبديل جاي گذارد. اين ويژگي، پرندگان را به شاخصپرندگان بر

 هايرهاي مربوط به حضور و عدم حضور پرنده و نيز هر يک از متغيآوري دادهدر اين طرح پس از جمع. وده استنم

سازي استفاده از اقدام به ارزيابي و مدل يمنطق ونيبا استفاده از روش رگرس برداري،هاي نمونهزيستگاهي در پالت

 ستگاهيز تيبراي ساختن مدل مطلوب شتنددا شترييب يكه با هم همبستگ ييرهايمتغ زيستگاه توسط كبک شد.

براي  ستگاهينتخاب زارا در  ريتاث نيشتريب عامل نمود كه كدام نييتوان تعيمدل م نيبا استفاده از ا .ندانتخاب شد

اساس صحت و دقت مدل بر زانيم. در نهايت رانديتاثيگونه ب ستگاهيز تيدر مطلوب رهايگونه دارد و كدام متغ اين

 .برآورد شد يدانيم دهاييبازد
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 ها، جداول و سایر مستندات(اطالعات تکمیلی )مشتمل بر شکل

دست به براي كبکهاي انتخاب زيستگاه دار انجام شد و مدلسازي زيستگاه با استفاده از متغيرهاي معنيمدل

 ياست و به نحو مؤثرتر ترارجح (1 بود )مدل متغير تعداد يشترينب داراي كه مدلي نهايي، مدل انتخاب آمد. در

را توصيف نمايد و براي كاربرد در عرصه  هتواند رابطه بين متغيرهاي مستقل محيطي و متغير وابسته مربوطمي

 تر است.مناسب

 

  :(3) دلم

Yi= 131/3- - 141/0 ايتراكم پوشش بوته  + 311/0 يسنگ پوشش درصد  - 030/0 زارشهتراكم پوشش بي   

-011/0 ارتفاع پوشش علفي - 331/0 ابعاد پوشش سنگي  

 

  :(3دل )م

Yi= 001/0ارتفاع + -301/3 01/0 تراكم پوشش علفي +  34/0 زارتراكم پوشش بيشه -   - 33/0 ارتفاع پوشش علفي   

 

  :(1) دلم

Yi= 013/3- 033/0 شيب +  31/0 زارتراكم پوشش بيشه -   - 001/0 ارتفاع پوشش علفي   

 

 :(4) مدل

Yi=  314/3- 011/0 شيب + 033/0 ارتفاع +   10/0- زارتراكم پوشش بيشه  401/0 ارتفاع پوشش علفي -    

 

 

 

 

 


