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  دهيچک
ها از  از کشورياريدر بس ک گونه مهاجمي عنوان  امروزه به كهکا استي شمال و مرکز آمريبومگونه ) Procyon lotor(راکون 

الن ين بار در شهرستان اسالم در استان گي اولي برا١٣٧٠ران در سال يراکون در ا. شوديافت ميه يجمله ژاپن، آلمان و روس
- ان بومي آشيل فاکتوريتحلن گونه از روش يستگاه ايت زي مطلوبيسازن پژوهش به منظور مدليدر ا. مشاهده شد

ن ي مطلوب ايهاستگاهيج نشان داد که بخش عمده زينتا. ل استفاده شديوحش لوندواتيدر پناهگاه ح) ENFA(يناختش
- ستگاهيز بخش عمده زي پارک نيبنددر مورد زون.  درصد واقع شده است۴۰ش از ي بيها انار و تراکمياهيگونه در جامعه گ

ن پناهگاه ي ايستي تنوع زي برايد مهميتواند تهديبه نوبه خود م مطلوب راکون در زون حفاظت شده قرار دارد که يها
 در آستانه يل به زندگيل تمايات وحش لوندوين گونه در پناهگاه حي اييگراهيج نشان داد از نظر حاشين نتايهمچن. باشد
ط يه به شرابا توج.  استيطي محيرهاي نسبت به متغينيي پايريپذ حد تحملي داشته و دارايستگاهي زيرهايمتغ

  .الن وجود داردي استان گيهاستگاهي از زياري بسين گونه برايالن احتمال هجوم اي استان گيستي و زييايجغراف
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  مقدمه
 در آغاز قرن  كهکا استي شمال و مرکز آمريراکون بوم

 يها آن محدود به جنگليعيستم دامنه پراکنش طبيب
 يها وکوهي شماليکاي آمرين سواحل شرقيکننده بخزان
امروزه به . )Kaufamann, 1982 (کا بودي غرب آمريراک

 از ياري در بسيرعمدي و غي عمديهايعلت معرف
ن يحضور ا. افته استي انتشار يياي و آسيي اروپايکشورها

ن کشورها ي از اياريک گونه مهاجم در بسيگونه به عنوان 
وء ره آثار سيه و غياز جمله کشور ژاپن، آلمان، روس

 ).Ikeda et al., 2004 ( را به دنبال داشته استياريبس
 است و بسرعت يي سرعت پراکنش باالين گونه دارايا

ران در يراکون در ا. دهديط وفق ميط محيخود را با شرا
وحش اتين بار در پناهگاه حي اولي برا١٣٧٠سال 
 از ياري بسيهانکه گزارشيبا وجود ا. ده شديل ديلوندو

 در ي و جوامع انسانيستين گونه بر تنوع زيا يآثار منف
ربط تا به ي ذيهاکن سازمانير کشورها موجود است، ليسا

چ گونه ياند و هده گرفتهين خطرات را کامال ناديامروز ا
ران انجام نشده ين گونه در اي در مورد ايمطالعه مدون

 ير بومي غيهان گونهينکه حضور ايش از ايلذا پ. است
 و جوامع يستي تنوع زي مشکالت گسترده براباعث بروز

از ينمورد  ي منسجميتيري گردند اقدامات مديانسان
 يشناخت از ارتباطات بومين راستا آگاهيدر ا. بودخواهد 

ها سازگانن آثار آنها بر بوميي تعيها بران دسته از گونهيا
 يتيري مديها است و لذا در برنامهيو جوامع آنها ضرور

 Bremner and(ام اول به آن پرداخته شود د در گيبا

park, 2007 ؛ Strubbe and Matthysen, 2008.( مدل-
گر از ي ديکي مهاجم يهاستگاه گونهيت زي مطلوبيساز

ن يدر ا. گرددي محسوب ميستيت تنوع زيري مديابزارها
 موثر بر يرهاين متغيي و تعين با بررسيخصوص متخصص

 ياضي ريهايسازک مدلحضور گونه در منطقه و به کم
ن يپردازند و به ايها م گونهين دامنه گسترش آتييبه تع
-  کنترل گونهي را براي آتيتوان اقدامات ضروريق ميطر
 يها ن مطالعات روشيدر ا.  نمودينيبشي مهاجم پيها

 ينيبشي پي برايديستگاه ابزار مفيت زي مطلوبيسازمدل
     شونديسوب م مهاجم محيها گسترش گونهيروند آت

 )Mack et al., 1997 ؛  .(Anderson et al., 1999  
ان گونـه و    يـ  روابط م  ي بررس ي برا يادي ز يهامدلتاكنون  

ها معموال وابسته   ن مدل يا. گرفته شده است  ستگاه بکار   يز
 يستگاهي ز يرهايبه نقاط حضور و عدم حضور گونه و متغ        

-ان بوم يل دهنده آش  يکننده عناصر تشک  يهستند که تداع  
 GISامروزه با استفاده از ابـزار       . باشدي آن گونه م   يشناخت

ن امکان وجود دارد کـه روابـط        ي، ا يشرفته آمار يو فنون پ  
ع يـ  توز ينيبشي پ ي شده و برا   يستگاه کم يان گونه و ز   يم

 يها از مدل  يکي. ردي گونه مورد استفاده قرار گ     ييايجغراف
ستگاه يـ زت  يـ توان توسـط آن نقـشه مطلوب      ي که م  يآمار

) ١ENFA(يان بـوم شـناخت  ي آشـ  يل فاکتور يتحلساخت،  
ــه و متغيهــا از دادهENFA. اســت ــ حــضور گون  يهــاري

 گونـه   يشناختان بوم ي مشخص کردن آش   ي برا يستگاهيز
ل صـرفه  يکه بـدل . )Hirzel et al., 2002. (کندياستفاده م

 يات، تا به امروز به گستردگنه مطالعي در زمان و هزييجو
 ,.Hirzel et al (ن قرار گرفتـه اسـت  يمورد استفاده محقق

 Master et ؛  Oliver and Wotherspoon, 2005؛ 2002

al., 2007.(تحليل  ENFA ل مولفه ي به تحلياديتا حدود ز
 يرهـا يل متغ يه اسـت و بـا تبـد       يشـب ) PCA2(ي اصل يها
 رابطه حضور   يبه بررس ) Factors( به فاکتورها    يتگاهسيز

ن ي ا.  پردازدي ميطيست محي مستقل زيرهايگونه با متغ  
 شـده   يزيـ ر گونـه طـرح    يشناختان بوم يه آش يروش بر پا  

ت يـ ه نقـشه مطلوب   يـ ته) ۱(ن مطالعـه    يـ  هـدف از ا    .است
وحـش  اتيـ  پناهگـاه ح   ستگاه گونـه مهـاجم راکـون در       يز

ــدو ــيتع) ۲ (،ليلون ــايغمتن ي ــ زيره ــر يستگاهي ــوثر ب  م
گـاه گونـه در     ين جا ييتع) ٣ (،ن گونه يستگاه ا يت ز يمطلوب

 امکـان   يبررسـ ) ٤( مربوطـه و     يشناختان بوم يگستره آش 
 مهـاجم در    يهات گونه يريدر مد  ENFA روش   يريبکارگ

  .ران بوده استيا
  

                                           
1 Ecological Niche Factor Analysis 
2 Principal Component Analysis 
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٤١٩

  ها مواد و روش
  منطقه مورد مطالعه

کتـار در   ه٩٤٩ل با مـساحت     يات وحش لوندو  يپناهگاه ح 
 تا  ٤٨  °٥١'ي و    عرض شمال  ٣٨  °٢٣' تا   ٣٨  °١٨'فاصله

 در شهرســتان آســتارا در اســتان ي طــول شــرق٤٨ ° ٥٣'
 ٢٧ تـا    ٢ا  يـ  ارتفاع آن از سـطح در      .الن واقع شده است   يگ

 اسـت   يال منطقـه  يوحش لونـدو  اتيپناهگاه ح . متر است 
زان يــ کوچــک و بــزرگ کــه ميهــا بنــدان بــا آبيجنگلــ
ک متر بوده و در اکثر      يش از   ي طول سال ب    آن در  يبارندگ

شتر يـ ز بيي شدت آن در پـا    يرد ول يگيز صورت م  يفصول ن 
  . است
 گونـه   ٩٦ وجود دارد کـه      ياهي گونه گ  ٢٢٤ن منطقه   يدرا
ــاظتيدارا ــد از ا١٥ و ي ارزش حف ــ درص ــهي ــان گون  يه

 از آنها به طور مطلق در يتعداد. ک هستندي آندميحفاظت
افـت  ي يگـر يچ نقطه د  ي و در ه   ن منطقه گسترش دارند   يا
 يل اگر چـه از برخـ  يوحش لوندو اتيپناهگاه ح . شوندينم

ــه ــاگون ــ يه ــستاندار برخــوردار اســت ول ــوان ي پ ــه عن  ب
 يشـود و برجـستگ    ي پرندگان شناخته مـ    ي برا يستگاهيز

شـده و   تيـ منطقه از نظر وجود پرنـدگان بـا ارزش و حما          
 حفاظت ي، عامل اصل  ي از پرندگان مهاجر آبز    يعيتنوع وس 

 يستگاهيپ ز ي سه ت  ين منطقه دارا  يا. روديآن به شمار م   
ا، يـ ه در ي و حاش  يستگاه تاالب ي پرندگان شامل ز   يعمده برا 

 Majnonian ( اسـت يستگاه درختي و زينينابيستگاه بيز

et al., 2003.(  
 

  روش تحقيق
-ان بــومي آشــيل فــاکتوريــروش تحل ن مطالعــه ازيــدر ا

 يها از داده  ENFAوش  ر.  استفاده شد  )ENFA( يشناخت
 مشخص کـردن    ي برا يستگاهي ز يرهايحضور گونه و متغ   

ن روش  يـ  در ا  .کنـد ي گونه استفاده مـ    يشناختان بوم يآش
 بـوم   ي فاکتورهـا  ،ستگاهيـ ت ز يـ عالوه بـر محاسـبه مطلوب     

 و  ٢يـي ه گرا ي، حاشـ  ١ييتخصص گرا  ري نظ ي مهم يشناخت

                                           
1 Specialization 

ب نـشان   يـ ترت هگردد که ب  ي محاسبه م  ٣ کل يري پذ تحمل
 گونه مورد نظر نـسبت      يدان بوم شناخت  يدهنده وسعت م  

ل گونـه  يـ زان تماي، ميطيست محي مستقل ز يرهايبه متغ 
 و محـدوده قابـل   ياهي حاشـ يهـا ستگاهيـ  در ز يبه زنـدگ  

 يستيـ ط زي مـستقل محـ  يرهايتحمل گونه نسبت به متغ  
   ).Hirzel et al., 2002(است 
ــدر ا ــرم ي ــه از ن ــزان مطالع  (Hirzel et al., 2007)راف

Biomapper (v. 4) ستگاه و يـ ت زيه مدل مطلوبي تهيبرا
 .IDRISI (v (Clerk Labs, 2006) ن از نرم افـزار يهمچن

15) ، Fragstats (v. 3.3) (McGarigal et al., 2002)  و 
ArcView (v. 3.2a) (Environmental Systems 

Research Institute, 1970-2011) يهـا هي ساخت اليبرا 
  Biomapper (v.4)  و ورود آنهــا بــه نــرم افــزارياطالعــات

  .استفاده شد
  

  هاي مورد نياز تهيه داده
  وحش لوندويلاليه حضور گونه در پناهگاه حيات) ۱

-اتيپناهگاه ح  درييش صحرايمايق پيه از طرين اليا
‐۸۷ يهال در فصول مختلف در فاصله ساليوحش لوندو

م گونه، يدر ابتدا بر اساس مشاهدات مستق. ه شدي ته۸۸
ن يو همچن) ن، ردپا و النهيسرگ( حضور گونه يهاهينما

، نقاط حضور گونه يبانان و مردم محلطيمشاهدات مح
  ArcView (v. 3.2a)  نرم  ثبت و سپس درGPS4توسط 

مجموعه نقاط حضور مشتمل  .ه شدي آن تهيه وکتوريال
-طيمشاهده مح= ۴م، يمشاهده مستق= ۲( نقطه  ۲۹بر 

مجموعه = ۱۱ن، يسرگ= ۱۱ان، يمشاهده بوم= ۱بان، 
  .بود) نيردپا، النه و سرگ

  
  
  
  

                                                                  
2 Marginality 
3 Global tolerance 
4 Global Positioning System 
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٤٢٠

  هاي مستقل زيستگاهيمتغير) ۲

  هاي کيفي زيستگاهي اليه) ۱‐۲

 يزير از کتابچه طرحيفي کيهاهين اليه ايه تيبرا
ها ل استفاده شد که نقشهيات وحش لوندويپناهگاه ح

 طين مرجع شده و در محي زمR2Vط يابتدا در مح
IDRISI (v. 15) ه يو ال. ه شدي آنها تهي وکتوريهاهيال

 گوزن ي شده برايکش و منطقه حصاريل، مرغداريلندف
پس از . ه شدندي تهيدانيم يهاديق بازديز از طريزرد ن
 يداني ميهادي، با بازدي اطالعاتيهاهيه مجموعه اليته

ها انجام گرفت هيروز شدن الحات الزم به منظور بهيتصح
 با IDRISI (v. 15) طي مزبور در محي وکتوريهاهيو ال

ل ي تبدي رستريهاهي متر به ال۱۰ در ۱۰اندازه سلول 
  . شدند

  
  تگاهي هاي کمي زيساليه) ۲‐۲

  ي اراضيه کاربرياز ال) ١ني سرزميمايس (ي کميهاهيال
 .IDRISI (v و ArcView (v. 3.2) رو با استفاده از نرم افزا

:  کالس مجزا ۶ در ي اراضيه کاربريال. ه شدنديته (15
جنگل، جنگل انبوه، علفزار، روستاها، مناطق بدون پوشش 

.  ه شده بوديده ته داير کاربريي و مناطق تغياهيگ
بعد از  (ي و کميفي کيستگاهي زيرهاي متغييفهرست نها
 ساخت مدل يکه برا) باالي با همبستگيهاهيحذف ال

ه شده ي ارا۱مورد استفاده قرار گرفتند در جدول شماره 
  . است

  

  هاتحليل داده
 افزار مدل در نرمي شامل مراحل اجراين بخش بطور کليا

Biomapper (v. 4)  نشان داده شده ۱ر يت که درتصواس 
س ي ماترENFA مهم در مدل يهاي از خروجيک ي.است
س فاکتور ين ماترين ستون اي است که اول٢ازاتيامت
 يهاها برابر با فاکتورر ستوني و سا٣ينيگزهيحاش

                                           
1 Landscape 
2 Score matrix 
3 Marginality 

ل س شامين ماتريها در افيرد. است ٤ييگراتخصص
 در ساخت يطيمحستي زيهاريا سهم متغيزان شرکت يم

ن فاکتور نشان ير مثبت در ايمقاد. ها هستندفاکتور
 را ييهاستگاهين است که گونه مورد نظر زيدهنده ا

ر مربوطه ي از متغيشترير بي مقاديدهد که دارايح ميترج
ر در سطح منطقه است و ين متغين کل ايانگينسبت به م

ن است که گونه ي نشان دهنده اير منفيبر عکس مقاد
ر مربوطه را نسبت به ي از متغير کمتريمورد نظر مقاد

دهد يح مير در سطح منطقه ترجين متغين کل ايانگيم
)Hirzel et al., 2002.(   

 مدل از يدار براي معنين تعداد فاکتورهاييبه منظور تع
ه ي تهيو برا.  استفاده شد٥ار چوب شکسته مک آرتوريمع

ن يانگيانه، مي ميهاتميستگاه از الگوريت زينقشه مطلوب
 يک و حداقل فاصله و براين هارمونيانگي، ميهندس
و Cross-validation  صحت مدل از آزمون يابيارز

 ,.Hirzel et al ( استفاده شد٦وستهيس پيشاخص بو

-ير مييتغ+ ۱ تا ۱‐ن يوسته بيس پي شاخص بو).2006
نشان ) ۱ک به ينزد(ن شاخص ي اير بااليکند و مقاد

 مدل است البته در يکنندگييگوشي پيدهنده قدرت باال
 ي                ر منحنيوسته به تفسيس پيکنار شاخص بو

 Fi )Ai Fi = Ni / تعداد نقاط / ا مساحت هر کالسي
  .ته شدز پرداخين) = Fi حضور

  

  نتايج 
ازات يس امتي ماترENFAز ي آناليهاين خروجيتراز مهم
ق ذکر شد، ستون اول يهمانگونه که در روش تحق. است

) ENFAل يه و تحليفاکتور اول از تجز(س ين ماتريا
ک از ي راکون نسبت به هر ييگراهيدهنده حاشنشان
ل است يوحش لوندواتي در پناهگاه حيطي محيهاريمتغ
تراکم پوشش  يهاري متغيدهد راکون برايان مو نش

 ياهي، جامعه گ)Rubus(. تمشک ياهي، جامعه گياهيگ

                                           
4 Specialisation 
5 Mc-Arthur’s  broken stick 
6 Continuous Boyce index 
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، ).Pterocarya( لرگ ياهي، جامعه گ).Punica(انار 
 توسکا ياهي، جامعه گ)Cynodon.( مرغ ياهيجامعه گ

)Alnus.(يلکي لياهي، جامعه گ) Gleditsia.( جامعه ،
 يهار و تاالبيآبگ(بع آب ، منا).Phragmites (ي نياهيگ

 يکش، منطقه حصاري، مرغداريبانطي، پاسگاه مح)يفصل
ط به ي، نسبت محيکي گوزن زرد، شاخص نزديشده برا

 و اختالط يشاخص پراکندگتراکم لکه، مساحت، 
 آنها مطابق جدول ييگراهيکه مقدار حاش(ها ستگاهيز

ر ي از متغيشترير بي مقاد،) مثبت شده است٢شماره 
ر در سطح ين متغين کل ايانگيربوطه را نسبت به مم

رها که يه متغيدر خصوص بق. دهديح ميمنطقه ترج
ها  شده است راکوني آنها منفي براييگراهيمقدار حاش

ن کل يانگير مربوطه نسبت به مي از متغير کمتريمقاد
ستون اول  .دهنديح مير در سطح منطقه را ترجين متغيا
 %۲/۷۹ و ييگراهيحاش% ۱۰۰ ييس به تنهاين ماتريا

ب ي بعد به ترتيهادهد و ستوني را نشان مييگراتخصص
. دهندي را نشان مييگراتخصص% ۲/۱و % ۳، ۲/۳%، ۳/۷%

 در يطي محيهاريازات بر اساس ارزش متغيجدول امت
بدون در نظر گرفتن (فاکتور اول از بزرگ به کوچک 

ن يا بر. مرتب شده است)  بودن اعداديا منفيمثبت 
 قرار ات هاازي جدول امتي که در باالييهارياساس متغ

ن يدر ا. اند داشتهياند در ساختن مدل نقش موثرترگرفته
- کل و تحملييگرا کل و تخصصييگراهيمدل حاش

 محاسبه ۱۵۱/۰ و۶۲۵/۶، ۳۰۱/۱ب ي کل به ترتيريپذ
ن مطلب است که راکون در پناهگاه يدهنده اشد و نشان

 نسبت به ينيي پايريپذ تحمليل داراي لوندووحشاتيح
 ياگر گونهيباشد و به عبارت دي ميطي محيهاريمتغ

 را يطي محيهاري از متغي است که دامنه خاصيتخصص
 ين هندسيانگيتم ميج نشان داد الگورينتا. کنديتحمل م

 يدارا) ۷۳/۰ ± ۲۳/۰(وسته  يس پيبا اندازه شاخص بو
ن يستگاه ايت زي مطلوبينيش بي پيت براين قابليباالتر

ن شاخص به تعداد نقاط يا. ن منطقه استيگونه در ا
 نقاط حضور در سطح منطقه مورد يحضور و پراکندگ

مطالعه حساس بوده و در مدل حاضر که تعداد نقاط 
ن ير باال از ايحضور نسبتا کم و مجتمع هستند انتظار مقاد

 يشناخت بومانير بهتر آشيبه منظور تفس .روديشاخص نم
ل پراکنش يوحش لوندواتيها در پناهگاه حراکون
، تراکم ياهي، جوامع گيبندزون (يستگاهي زيهاريمتغ

در سطح کل منطقه و ) ي اراضي و کاربرياهيپوشش گ
 ۳، ۲ ،۱ يهاشكل گونه در قالب  يشناختان بوميز آشين
  .ده شدير کشيبه تصو ۴ و
  

  گيري و بحثنتيجه
ن ياس نشان داد که مهمترين مقي در اENFAج مدل ينتا

ن گونه تراکم پوشش ي موثر در پراکنش ايهافاکتور
، جامعه )ي فصليها و تاالبهاريآبگ(، منابع آب ياهيگ
، ).Punica( انار ياهي، جامعه گ).Rubus( تمشک ياهيگ

 يبانطي پاسگاه محو)Pterocarya(. لرگ ياهيجامعه گ
ن عوامل، ين ايدر ب). ۲ مطابق جدول شماره(باشد يم

 يين پارامتر شناساي به عنوان مهمترياهيتراکم پوشش گ
 در ياهيرسد تراکم پوشش گيبه نظر م. شده است
 پناه ي برايل عامل مهميات وحش لوندويپناهگاه ح

ژه فصل پرورش فرزندان ي فصل بويها در تمامراکون
وحش اتين در پناهگاه حيبنابرا. شوديمحسوب م

 يتواند عامل پناه را براي مياهيل تراکم پوشش گيلوندو
 ي نامطلوب برايهاستگاهين گونه فراهم سازد و اغلب زيا
 درصد قرار گرفته ۴۰ن تر از يي پايهان گونه در تراکميا

 در دسترس ي مهم، منابع آبيستگاهين فاکتور زيدوم. اند
  باالياز آبيل ني نه به دل هان گونه است که راکوني ايبرا

دهند در يح مي خاص ترجييل عادات غذايبلکه به دل
 Wilson and NielsenK. ست کنندي زيمجاورت منابع آب

 ي مهميستگاهير زي متغينشان دادند که منابع آب)2007(
  استراحت راکون در جنوب يها انتخاب مکانيبرا
  و).Rubus(ر تمشک ي نظياهيجوامع گ. باشديز مينويال

 يهان پناه و غذا از پارامتريل تاميز به دلين) Punica.(انار 
وحش اتين گونه در پناهگاه حيمهم در پراکنش ا

  .شونديل محسوب ميلوندو
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  هاي زيستگاهي کيفي و کمي مورد استفاده براي ساخت مدل متغير‐۱جدول 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Biomapper (v. 4) مراحل اجراي مدل تحليل فاکتوري آشيان بوم شناختي در نرم افزار ‐۱شكل 

 
 
 
 
 
  
 
 

  متغير زيستگاهي کمي  )طبيعي و انسان ساز( تغير زيستگاهي کيفي م )پوشش گياهي( متغير زيستگاهي کيفي 
  مساحت لکه هاي خاکيراه  تراکم پوشش گياهي

 محيط لکه لندفيل )Punica(جامعه گياهي انار 
  نسبت محيط به مساحت مرغداري )Alnus(جامعه گياهي توسکا 
  شاخص اندازه شکستگي مناطق تغيير کاربري داده شده )Gleditsia(جامعه گياهي ليلکي 

  تراکم لکه بزرگراه )Cynodon(جامعه گياهي مرغ 
  اي بودن شکل لکهشاخص دايره  منطقه حصارکشي شده براي گوزن زرد )Rubus(جامعه گياهي تمشک 

  شاخص نزديکي  روستاها )Phragmites(جامعه گياهي ني 
  اههاگتسيز طالتخا و يگدنکارپ صخاش بانيپاسگاه محيط )Pterocarya(گ رجامعه گياهي ل

   )هاي فصليآبگير و تاالب(منابع آب  مناطق بدون پوشش گياهي
  بندي منطقهزون 

  : به نرم افزاري اطالعاتيه هايورود ال
 Species map  

Ecogeographic maps 

 BOX-COX با روشي اطالعاتيه هاينرمال كردن ال .١
 ي اطالعاتيه هايماسك كردن ال .٢
 يس همبستگيبا استفاده از ماتر% 85 ي باالي با همبستگيارهيحذف متغ .٣
 verify     ق تابع ي از طري اطالعاتيه هايت الي وضعيبررس .۴
 انسيس كوواري ماترياجرا .۵
 )ENFA(ك يان اكولوژي آشيل فاكتوريز تحلي آنالياجرا .۶
 ستگاهيت زيه نقشه مطلوبيته .٧

 وستهيس پي صحت مدل با استفاده از شاخص بويابيارز

 ستگاهيت زي نقشه مطلوبيطبقه بند
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  .ENFA ماتريس امتيازات آناليز ‐ ۲جدول 

 فاکتور اول فاکتور دوم فاکتورسوم فاکتور چهارم ر پنجمفاکتو
٢/١%  

  گراييتخصص
٣%  
  گراييتخصص

٢/٣%  
  گراييتخصص

٣/٧%  
  گراييتخصص

  گراييحاشيه% ١٠٠
 گراييتخصص% ٢/٧٩

 هاي زيستگاهيمتغير

 تراکم پوشش گياهي  ۳۴۹/۰ ٠٠٧/٠ ٠٢٢/٠ ٠٢٦/٠ ‐٠٠١/٠
 )هاي فصليآبگير و تاالب( آب منابع ٣٠٨/٠ ١١٨/٠ ‐٢٢/٠ ‐٠٢٢/٠ ‐١٢٨/٠
 )Rubus.(جامعه گياهي تمشک  ٣٠٣/٠ ‐٢١١/٠ ‐٠٨٥/٠ ‐٠٣٦/٠ ‐٠٥/٠
 ) Punica(.جامعه گياهي انار  ٣/٠ ٣١٧/٠ ٠٤٨/٠ ٠٣٢/٠ ٠٤٣/٠
 ).Pterocarya( جامعه گياهي لرگ ٢٧٧/٠ ‐١٢٥/٠ ‐٠٨٣/٠ ‐٠٢٧/٠ ‐٠٤٦/٠
 بانيپاسگاه محيط ٢٦١/٠ ‐٠٩١/٠ ٠٢٤/٠ ٠٠٨/٠ ‐٠٣٩/٠
 )Cynodon.(جامعه گياهي مرغ  ٢١٧/٠ ‐٠٧١/٠ ٠٥٨/٠ ‐٠٢/٠ ٠٢/٠
 ).Alnus(جامعه گياهي توسکا  ٢٠٨/٠ ٢٩٧/٠ ٢٤٨/٠ ١٥٢/٠ ٢١٥/٠
 شاخص نزديکي ١٦١/٠ ٠٦٤/٠ ‐٥/٠ ٢٠٦/٠ ‐٠٧٩/٠
 مرغداري ٠٦٥/٠ ‐٠٥٦/٠ ‐٠٧٧/٠ ‐٠٢/٠ ‐٠٢٤/٠
 حتنسبت محيط به مسا ٠٥٩/٠ ‐٠٠٧/٠ ‐٠٤١/٠ ٠٦٩/٠ ‐٠٨٦/٠
 ).Gleditsia(جامعه گياهي ليلکي  ٠٥/٠ ‐٠١٧/٠ ‐٠٠٩/٠ ‐٠٠٤/٠ ٠١٨/٠

٠٤٣/٠ ‐٠٧٨/٠ ‐٠٨٦/٠ ١٦٣/٠ ‐١٩٣/٠ 
شاخص پراکندگي و اختالط 

 هازيستگاه
 ).Phragmites(جامعه گياهي ني  ٠٤/٠ ‐٠٢١/٠ ٠٤٧/٠ ‐٠٩٥/٠ ‐١٧٢/٠
  تراکم لکه ٠٣٨/٠ ‐٠٥٢/٠ ٦٥٥/٠ ‐٤٦٥/٠ ٣٩٥/٠

٠٣١/٠ ٠٤٧/٠ ٠١٥/٠ ٠٥/٠ ٠١٤/٠ 
منطقه حصارکشي شده براي گوزن 

 زرد
 روستاها ‐٢٧٦/٠ ٦٨٥/٠ ‐٢٦١/٠ ‐١٠١/٠ ‐١٣٧/٠
 هاي خاکيراه ‐٢٧٥/٠ ‐٠٥٩/٠ ‐٠٣١/٠ ‐٠١٦/٠ ٠٢٧/٠
 بزرگراه ‐٢٧٤/٠ ‐٤٣٤/٠ ‐٠٨٢/٠ ٠٧٧/٠ ٢١٧/٠
 مساحت لکه ‐٢٣٦/٠ ‐٠٨٥/٠ ‐١٠٢/٠ ٢٥٩/٠ ‐٣٠٥/٠
 محيط لکه ‐١٨/٠ ١٠٥/٠ ٢١/٠ ‐٦٦٦/٠ ٠٨٧/٠
 بندي منطقهزون ‐٠٦٤/٠ ‐٠١٤/٠ ‐٠٠٣/٠ ٠٠١/٠ ٠١٢/٠
 اي بودن شکل لکهشاخص دايره ‐٠٤٣/٠ ٠٨٧/٠ ‐١٥٧/٠ ‐٥٩/٠ ٥٥٤/٠
 مناطق تغيير کاربري داده شده ‐٠٣٨/٠ ٠٦٧/٠ ٠٥٥/٠ ٠٣٩/٠ ١١٧/٠
 شاخص اندازه شکستگي ‐٠٢٩/٠ ‐٠٦٤/٠ ٠٧٨/٠ ٤٧٤/٠ ‐٤٤٢/٠
 لندفيل ‐٠٢٢/٠ ‐٠٠٦/٠ ٠٢٩/٠ ٠٥٣/٠ ٠٦١/٠
 مناطق بدون پوشش گياهي ‐٠١٦/٠ ٠٩٩/٠ ٠٨٩/٠ ‐٠٦٨/٠ ٠٦٧/٠
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  .وحش لوندويلبندي شده مطلوبيت زيستگاه راکون در پناهگاه حيات نقشه طبقه –۲ شكل
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  .هاي راکونوحش لوندويل و زيستگاههاي حفاظتي در پناهگاه حيات پراکنش زون‐ ۳شكل 
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  .هاي راکونوحش لوندويل و زيستگاه پراکنش جوامع گياهي در پناهگاه حيات‐۴شكل 
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  .هاي راکونوحش لوندويل و زيستگاه پراکنش تراکم پوشش گياهي در پناهگاه حيات‐۵شكل 
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 .هاي راکونوحش لوندويل و زيستگاهيات پراکنش کاربري اراضي در پناهگاه ح‐۶شكل 

 
 کل و ييگرا کل و تخصصييگراهيج محاسبه حاشينتا

ن بود که ي از اي حاکENFA کل در مدل يريپذتحمل
-  حد تحمليل دارايوحش لوندواتيراکون در پناهگاه ح

 و به است يطي محيهاري نسبت به متغينيي پايريپذ
 از ي است که دامنه خاصي تخصصياگر گونهيعبارت د

د از خاطر يالبته نبا. کندي را تحمل ميطي محيهاريمتغ
 با يال منطقهيات وحش لوندويدور داشت که پناهگاه ح
 ين منطقه داراي ايطي محيهاريتعارضات باال است و متغ

ن عوامل به نوبه خود يرات هستند که ايي از تغييب بااليش
ن گونه ي اييگراج حاصل شده در مورد تخصصيادر نت

 نشان )Wilson and NielsenK )2007موثر بوده است
ه ي مختلف خود حاشيهاتي فعاليدادند که راکون برا

دهد و زمان يح ميگر ترجي ديهاها را به مکانجنگل
  .کندي ميها سپرن مکاني را در ايتريطوالن

 ين زونيشتريونه، بن گي ايشناختان بوميبا توجه به آش
ن يل در معرض خطر ايوحش لوندواتيکه در پناهگاه ح
شده است چرا که بخش عمده حفاظتگونه قرار دارد زون

ن زون واقع شده ين گونه در اي مطلوب ايهاستگاهيز
 انار ياهي، جامعه گياهيدر مورد جوامع گ. است

)Punica. (مطلوب يهاستگاهي در زيي وسعت بااليدارا 
 انار منطقه يهانکه درختچهيبا توجه به ا.  گونه استنيا
ن گونه بخصوص ي اي نسبتا مهم برايي از منابع غذايکي

جه ين نتيشوند ايز محسوب مييدر فصل تابستان و پا
، )Cynodon(. مرغ ياهيجوامع گ. رسدينظر م بهيمنطق

 يت بعدياولو) .Alnus(و توسکا ) .Pterocarya(لرگ 

 از يعي نسبتا وسيها شدندکه بخشييسا راکون شنايبرا
جامعه . دهنديل مين گونه را تشکي مطلوب ايهاستگاهيز
 است و با توجه به ياهان کنار آبزي مرغ جزء گياهيگ
 از عوامل يکين منطقه ي راکون در اي براينکه منابع آبيا

 ين مناطق داراي است که ايباشد، منطقيوان ميجذب ح
اکون باشند اما راکون از جوامع  ري براييت بااليمطلوب

 معموال به عنوان .Alnus و .Pinus ،Pterocarya .ياهيگ
 ين جوامع دارايکند چرا که اي پناه استفاده مي برايعامل

 توسکا ياهي هستند و جامعه گيسطح نسبتا متراکم
 ي براي مطلوبيها بزرگ با شکافيها تنهيمعموال دارا

 ياهي مورد تراکم پوشش گدر. ها است راکونينيالنه گز
 در يشتري باال سهم بيها تراکميز، بطور کلين
  .  مطلوب دارنديها ستگاهيز

 داده ير کاربريي و مناطق تغيدر مورد مناطق مسکون
ن مناطق، در اکثر موارد يل حضور انسان در ايشده به دل

ن گونه ي اي نامطلوب برايهاستگاهين مناطق جز زيا
ر ژاپن، ي نظينکه در کشورهايرغم ايعل. شونديمحسوب م

 ي براي، مناطق مطلوبي و مزارع کشاورزييمناطق روستا
- همان .)Ikeda et al., 2004 (وان هستندين حيست ايز

- مدليهايي از توانايکين ذکر شد، يش از ايگونه که تا پ
ج حاصل به يم نتاي امکان تعمENFAک ي با تکنيساز

  . مناطق مشابه است
کنواخت ي نسبتا يستي و زييايط جغرافيه شرابا توجه ب
 يرهاين استان متغي ايهاستگاهيالن، در اغلب زياستان گ

. ن گونه فراهم استي موثر بر پراکنش ايطيست محيز

۴٠ 
٣۵ 
٣٠ 
٢۵ 
٢٠ 
٢۵ 
١٠ 
۵ 
٠ 



  ۴۲۹ تا ۴۱۷، از صفحه ۱۳۹۰، زمستان ۴، شماره ۶۴محيط زيست طبيعي، مجله منابع طبيعي ايران، دوره نشريه 
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 از ياري بسين گونه براين احتمال هجوم ايبنابرا
  .الن وجود داردي استان گيهاستگاهيز
 

  سپاسگزاري
کش پناهگاه هد و زحمتط بانان متعيله از محينوسيبد
با ين خانم مهندس فريو همچن ليات وحش لوندويح

 يدهايزاده که در انجام بازدونسيال ي و سهيباقرفالح
 ي کردند تشکر و سپاسگزاريارين مطالعه ما را ي ايدانيم
  .گردديم
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Abstract 
Raccoon is a native species to North and Central America. At present, it is an invasive species in 
many countries such as Japan, Germany, Russia and Iran. Raccoon was observed for the first time 
in Gilan province in Iran in 1991. This research was employed Ecological Niche Factor Analysis 
(ENFA) method to model habitat selection of Raccoon in Lavandevil wildlife refuge. The results 
showed that this species habitat is located mainly in Punica plant communities with densities more 
than 40%. They also placed in the protected zone, which can be a major threat to biodiversity in 
Lavandevil wildlife refuge. In addition, results showed that the species tend to be in marginal 
habitats and has low tolerance to environmental variations. Due to biological and geographical 
conditions, there is a possibility of invasion to many habitats of Gilan province. 
 
Keyword: Raccoon, Non-native, ENFA, Lavandevil, Habitat suitability modeling, Ecological 
Niche Factor Analysis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Corresponding author:  Tel: +989166690479  Fax: +982612245908  E-mail: farashi@ut.ac.ir 
 


