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 چكيده
اغلب مطالعات صورت گرفته در زمينه پديده هاي محيط زيستي، براساس جمع آوري داده هاي كمي مكاني و مدل سازي آن ها قرار دارد. نحوه 

تحليل و نقشه سازي اين متغيرهاي كمي از اهميت بااليي برخوردار است و نتايج حاصل از مدل هاي محيط زيستي را تحت تأثير قرار 
 Echelonمي دهد. در نتيجه، نياز به يك روش سيستماتيك براي تعيين ساختار مكاني داده هاي كمي و طبقه بندي آن ها وجود دارد.

Analysis يك روش منظم و علمي را جهت طبقه بندي و تعيين ساختار مكاني داده هاي كمي ارايه مي نمايد. اين روش داده هاي كمي را 
 Echelonبه عنوان متغيرهاي توپوگرافي سطحي در نظر مي گيرد و سپس اين سطوح را به مؤلفه هاي ساختاري تقسيم بندي مي كند. در

Analysis سلسله مراتب تغييرپذيري داده هاي كمي در سطح سيماي سرزمين اغلب به صورت يك ساختار درختي نشان داده مي شود كه ،
تفسير مناسبي از الگوهاي اتصاالت و ارتباط مكاني بخش هاي مختلف را ارايه مي نمايد. در پژوهش حاضر، اين روش در اولويت بندي مناطق 

از لحاظ غناي پرندگان در استان گلستان مورد استفاده قرار گرفت. نتايج نشان داد: طبقه بندي منطقه براساس تعداد گونه ها، جنس ها و 
 عالوه بر خانواده هاي پرندگان تغيير قابل توجهي را در توزيع مناطق داراي اولويت باالي غناي پرندگان در سطح استان به وجود نمي آورد.

طبقه بندي داده ها در اندازه هاي كوچك تر الگو هاي تغييرات مكاني را آشكار  داد  اجراي روش در شبكه هاي سلولي با اندازه متفاوت نشاناين،
 به منظور تعيين موقعيت دقيق مناطق با غناي گونه اي باال، اندازه  واندازه هاي بزرگ تر مورد انتظار نبوده  است مي كند كه ضرورتاً در

سلول هاي كوچك تر مناسب تر و ضروري هستند. البته، ميزان كوچك تر شدن اندازه نيز بايد در حدي باشد كه تغييرات پارامتر در آن اندازه 
معني دار باشد. مقايسه نتايج با پراكنش مناطق تحت حفاظت سازمان محيط زيست نشان داد، مناطقي در سطح استان داراي اولويت باال 
 هستند كه در هيچ يك از مناطق تحت مديريت قرار نگرفته اند و مي توانند مبنايي براي معرفي مناطق تحت حفاظت جديد ارايه نمايند.
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 سرآغاز
بيشتر تحقيقات صورت گرفته در زمينه پديده هاي محيط زيستي، 
به صورت نمونه برداري در سطوح جغرافيايي و به همراه داده هاي 

. داده هاي (Kurihara & Ishioka, 2008)مكاني هستند 
مكاني كمي ورودي هاي مهمي در مدل هاي محيط زيستي هستند 
كه آينده استفاده از منابع و سياست هاي موجود را تعيين مي كنند. 

توليدات نهايي اين قبيل مدل ها، اغلب نقشه هاي شاخص هاي 
سطوح مختلف اثرات محيط زيستي هستند كه به عنوان راهنمايي 

براي تخصيص منابع اقتصادي و صنعتي جهت بهبود اين آثار 
. نقش (Myers & Patil, 2002)مورد استفاده قرار مي گيرند 

تحليل هاي آماري در مدل سازي پديده ها و تعيين ساختار داده ها 
براساس اطالعات مكاني آن ها بسيار حايز اهميت است 

(Kurihara & Ishioka, 2008) خطا هاي كمي سازي .
داده هاي مكاني در خالل استفاده از مدل هاي محيط زيستي 

افزايش مي يابند و در شاخص هاي آثار به دست  آمده تأثير 
بنابراين، نياز به يك روش منظم براي تعيين ساختار  مي گذارند.

مكاني در نقشه سازي متغيرهاي كمي، هم در زمينه داده هاي 
ورودي به مدل ها و هم شاخص هاي آثار بالقوه به دست  آمده از 

. با استفاده از (Myers & Patil, 2002)آن ها مي باشد 
سيستم هاي اطالعات جغرافيايي، نتايج مدل ها به صورت 

نقشه هاي موضوعي ارايه مي شوند كه تفسير اغلب آن ها بصري و 
با توجه به عاليق شخصي است. امكانات كامپيوتري جديد براي 

تصويرسازي علمي، روش هاي تحليل بصري را توسعه داده اند، اما 
 (Myers كم تر موضوع تفسير ذهني را مورد توجه قرار داده اند 

(et al., 1997 ،يك روش جديد در اين زمينه .Echelon 
Analysis .است Echelon Analysis ابزاري جديد جهت 

ساختار مكاني داده هاي كمي براي نقشه سازي  تعيين علمي
. (Myers & Patil, 2002)مستقيم آن ها ارايه مي نمايد 

در بيشتر موارد، براي ثبت پديده هاي محيط زيستي و عوارض 
سطح زمين در پايگاه داده، يك شبكه سلولي به همراه ثبت يك 

ارزش براي هر سلول شبكه مورد استفاده قرار مي گيرد. 
Echelon Analysis ساختار داده ها را براساس ارزش سلول ها ،

و روابط آن ها با سلول هاي همسايه مورد بررسي قرار مي دهد. 
اين روش ساختار توپولوژيكي نقشه هاي شاخص هاي 

محيط زيستي را در مفاهيم مكاني و به منظور اهداف مقايسه اي و 
تحليل علمي سلسله مراتب پيچيده تغييرپذيري در 

سيماي سرزمين مورد بررسي قرار مي دهد. به اين منظور، شاخص 
محيط زيستي به عنوان يك متغير سطحي در نظر گرفته مي شود 

 Echelonكه يك توپوگرافي سطحي مجازي را نمايش مي دهد. 
Analysis اين سطح را به صورت يك سلسله مراتب سازماني به ،

Pمؤلفه هاي ساختاري شامل قله ها

)1(
Pپايه قله ها ،P

)2(
Pو پايه پايه ها P

)3(
P 

ها اغلب Echelonتقسيم بندي مي كند. ساختار سلسله مراتبي 
به صورت درختي نشان داده مي شود. ساختار درختي نمايشي از 
توپولوژي سطحي ارايه مي نمايد كه ابزاري مفيد براي توصيف 

الگو هاي تمركز و اتصاالت براي تنوع زيستي، تغيير سيماي 
 .(Patil et al., 2004)سرزمين، رشد شهري و غيره هستند 

 در پژوهش «بررسي ارتباط بين Echelon Analysisروش 
ساختار مكاني الگوهاي توزيع پوشش گياهي و تراكم جمعيت 

 ( ,Kuriharaانساني» در مناطق شهري توكيو به كار گرفته شد 

(et al., 1999 در پژوهشي ديگر تحت عنوان «تعيين پراكنش .
مناطق مهم زلزله خيز در كره جنوبي» از اين روش براي بررسي 
الگوي توزيع فراواني زلزله هاي رخ داده و شدت آن ها طي سي 

 .(Han et al., 2008)سال استفاده شده است 
Echelon Analysisهمچنين در زمينه تعيين لكه هاي داغ ،P

)4(
P 

از نظر تنوع داده ها كاربرد دارد. يكي از مسايلي كه در زمينه 
تحقيقات مربوط به تنوع زيستي و زيست شناسي حفاظت مورد 
توجه زيادي قرار گرفته است تعيين نقاط حساس از نظر غناي 

گونه اي است. اين بررسي ها در گستره هاي مكاني وسيع نيازمند 
روشي علمي براي تعيين توزيع مكاني غناي گونه ها و همچنين 

مقايسه آن با توزيع مكاني ساير متغيرها و بررسي تغييرات 
 (,.Patil et alصورت گرفته در الگوهاي توزيع طي زمان است 

 در پروژه هاي Echelon. در زمينه غناي گونه اي، 2004)
BIOTOPAPپنسيلوانيا با نام 

)5(
P.مورد استفاده قرار گرفته است  

براي مثال، مي توان به «تعيين توزيع گونه هاي پستانداران در 
 و «تعيين غناي گونه اي (Joly & Myers, 1996)پنسيلوانيا» 

 اشاره (Johnson et al., 1996)پرندگان زادآور در پنسيلوانيا» 
كرد. عالوه بر اين، به منظور «بررسي توزيع مكاني غناي 

گونه هاي گياهي در شهر رم» اين روش استفاده شده  است 
(Ricotta et al., 2001) .

، براي تعيين مناطق حساس بر Echelon Analysisعالوه بر 
Pپايه داده هاي سلولي روش آماره پيمايش مكاني

)6(
P به كار گرفته 

شده است. در اين روش، يك پنجره مدور بر روي نقشه قرار 
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مي گيرد و مركز آن بر روي كل منطقه حركت مي كند. در هر 
موقعيت پنجره مجموعه متفاوتي از بخش هاي مجاور را در بر 

مي گيرد. محاسبات آماري صورت گرفته براي هر پنجره مي تواند 
. در (Patil et al., 2004) انجام شود SaTScanتوسط نرم افزار 

 براي اولويت بندي Echelon Analysisپژوهش حاضر، از روش 
مناطق از لحاظ غناي پرندگان در استان گلستان استفاده شده 

 است.
 

 مواد و روش ها
Echelon Analysis  

، از نوع متغيرهاي Echelon Analysisمتغيرهاي مكاني در 
توپوگرافي هستند. نمونه اي از اطالعات عوارض سطح زمين 

 ساخته GISمدل هاي رقومي ارتفاعي هستند كه به كمك 
مي شوند. اين داده ها به صورت يك شبكه سلولي هستند كه هر 

 Echelonسلول داراي ارزش ارتفاعي در مركز سلول است.
Analysis عوارض سطح زمين را به مؤلفه هاي ساختاري شامل ،

قله ها، پايه قله ها، پايه پايه ها تقسيم بندي مي كند. 
تعيين مؤلفه ها براساس موقعيت يال ها صورت مي گيرد. ابتدا 
قله ها به صورت طبقات كاهشي از باالترين قله شماره گذاري 

مي شوند. پايه قله ها نيز به صورت طبقات كاهشي از شماره بعد از 
آخرين قله شماره گذاري مي شوند. شماره هايي كه به اين صورت 

 (& Myers ها هستندEchelonتعيين مي شوند نماينده شماره 

(Patil, 2002  .
 در شكل 6×6نمونه اي از اين طبقه بندي براي يك شبكه سلولي 

 34) نشان داده شده است. بزرگ ترين ارزش در اين شبكه 1(
 به آن تعلق Echelon 1است و به عنوان اولين قله، شماره 

 است و همچنين 33، 34مي گيرد. بزرگ ترين ارزش متصل به 
 33 بزرگ ترين ارزش در ميان ارزش هاي متصل به 33ارزش 

 1 شماره Echelon نيز به 33مي باشد. در اين حالت، ارزش 
 17، 34 و 33اختصاص داده مي شود. بزرگ ترين ارزش متصل به 

 مي باشد و 17 متصل به 23 كوچكتر از ارزش 17است، اما ارزش 
 در نظر 1 شماره Echelonدرنتيجه نمي تواند به عنوان 

 شامل Echelonگرفته شود. بنابراين، اولين قله يا اولين 
 است. پس از اين مرحله، 34 و 33سلول هايي با ارزش 

بزرگ ترين ارزش در شبكه به غير از ارزش هاي متعلق به اولين 
Echelon در نظر گرفته مي شود و با تكرار مراحل باال قله هاي ،

بعدي شناسايي مي شوند. پس از شناسايي تمام قله ها، تعيين پايه 

قله ها و پايه پايه ها به همين روش ادامه مي يابد. سلول هايي كه 
سلول هاي دو قله متفاوت را به هم متصل مي كنند، و رابط بين 
آن ها هستند به عنوان پايه قله ها و سلول هايي كه سلول هاي دو 
پايه متفاوت را به هم متصل مي كنند به عنوان پايه پايه ها در نظر 
گرفته مي شوند. ادامه تقسيم بندي ها به همين نحو ادامه مي يابد 
تا زماني كه تمامي سطح شبكه طبقه بندي شود. به اين صورت، 

ها نه فقط براساس ارزش مطلق داده ها بلكه Echelonتعيين 
براساس پيچيدگي هاي ساختاري و تغييرات سطحي متغير مكاني 

 در واحد سطح است.
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پ 
. Echelon): نحوه تعيين مؤلفه هاي ساختاري در 1شكل (

الف) نشان دهنده شبكه سلولي و ارزش هاي هر سلول 
است. ب) موقعيت قله ها را با رنگ خاكستري درشبكه 

 اختصاص داده شده Echelonنشان مي دهد و پ) شماره 
به هر سلول را نشان مي دهد. سلول ها با رنگ خاكستري، 

 نشان دهنده موقعيت قله ها در شبكه هستند.
 

هاي تعيين شده در مرحله قبل، Echelonدر مرحله بعد، 
به صورت سلسله مراتبي به طبقاتي تقسيم بندي مي شوند 
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(Myers & Patil, 2002) در اين سيستم طبقه بندي قله ها .
 هايي كه به عنوان ساختمان Echelon و 1به عنوان طبقه 

Echelon در نظر گرفته 2 هاي طبقه يك هستند، به عنوان طبقه 
 هايي كه به عنوان ساختمان Echelonمي شوند. به همين صورت، 

Echelon در نظر گرفته 3 هاي طبقه دو هستند، به عنوان طبقه 
مي شوند. در اين روش، طبقه بندي سلول ها صرفاً براساس ارزش 

آن ها نيست، بلكه طبقات براساس موقعيت مكاني آن ها در ارتباط 
با سلول هاي همسايه تعيين مي شوند. به عنوان مثال، سلولي با 
ارزش پايين به اين دليل كه براي رابط بين طبقات باالتر قرار 

دارد، مي تواند به طبقه باالتري تعلق بگيرد.  
 ها به صورت يك جدول Echelonدر مرحله آخر، ويژگي هاي 

 Echelonنشان داده مي شود كه داراي ده ستون به ازاي هر 
است. برخي از ستون هاي اين جدول كه كاربرد بيش تري در 

، شماره طبقه، Echelonتفسير داد ها دارند، عبارتند از: شماره 
، Echelonبيشترين ارزش داده مكاني در سلول هاي مربوط به 
، و Echelonكمترين ارزش داده مكاني در سلول هاي مربوط به 

  مي باشند.Echelonتعداد سلول هاي مربوط به 
 

 منطقه مورد مطالعه
 درصد از 33/1 كيلومتر مربع، 20328استان گلستان با وسعت 

كل مساحت كشور را به خود اختصاص داده است. اين استان بين 
 طول 56° 14´ تا 53° 51´ عرض شمالي و38° 5´ تا °36 24´

شرقي و بين استان هاي مازندران، سمنان و خراسان شمالي قرار 
 205) و از طرف شمال با جمهوري تركمنستان 2دارد (شكل 

 كيلومتر آن را مرز آبي 120كيلومتر مرز مشترك دارد كه 
رودخانه اترك تشكيل داده است. براساس تقسيمات كشوري 

 دهستان، 50 بخش، 21 شهرستان، 11، اين استان از 1385سال 
 درصد كل 35 شهر تشكيل شده است. بيش از 24 روستا و 1075

وسعت استان را مناطق خشك و نيمه خشك تشكيل مي دهند كه 
در بخش شمالي استان واقع شده اند و بيش ترين مراتع قشالقي 

 51استان در اين بخش قرار دارند. از نظر پوشش گياهي بيش از 
 درصد را 31 درصد را جنگل و 18درصد سطح استان را مراتع، 

مناطق مسكوني و اراضي كشاورزي تشكيل داده است. بيش از 
 درصد جنگل هاي ايران در استان گلستان قرار دارد 02/3

). 1389(شعباني و همكاران، 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ): موقعيت منطقه مورد مطالعه در ايران2شكل (
 

 جمع آوري داده ها
 ارايه سطح استان، براساس نقشه ابتدا در طرح، اجراي به منظور

 كه قبلي شده انجام كارهاي و محيط زيست حفاظت سازمان شده
 است، شده انجام درك اسكات آقاي جمله از پرنده شناسان توسط

 كيلومتري 25 ضلع با مربع سلول هاي شبكه به صورت
 براساس برنامه. )1354شد (اسكات و همكاران،  تقسيم بندي

 پايش به اقدام گروه هاي  كارشناسي از يك هر از قبل شده تنظيم
 براساس نوع سلول هر پايش شيوه. نمودند شده پيش بيني مناطق
 قرار جنگلي مناطق در كه سلول هايي در. بود متفاوت منطقه

 در زيرا،. شد استفاده ترانسكت هاي نقطه اي شيوه از مي گرفتند،
 از پس و پرندگان صداي بر اول درجه در اصلي تكيه مناطق اين
 خطي ترانسكت شيوه از باز، مناطق در. مشاهدات است آن

 پوشش براساس تنوع فوق شيوه هاي از كدام هر در. شد استفاده
 همچنين. مي نمود تغيير ايستگاه ها تعداد سرزمين شكل و گياهي

 ايستگاهي نقطه منطقه يك در پرنده خاص مشاهده صورت در
 در تا شده سعي. گرديد اضافه ترانسكت مسير به جديدي

 اين در زيرا گيرد. صورت مناطق پايش بيشتري دقت با اكوتون ها
 از. داشتند وجود اكوسيستم دو هر در موجود گونه هاي مناطق،
 از آن مكاني موقعيت و گونه شناسايي اول درجه در كه آنجايي
 حداكثري شناسايي بر تالش ها تمام بود برخوردار بيشتري اهميت
 فاكتورهاي ساير و زيستگاهي شواهد به آن از پس بود، گونه ها

شد. ثبت گونه هاي مشاهده شده  پرداخته شده گرفته نظر در
Pتوسط دستگاه موقعيت ياب جهاني

)7(
P صورت گرفت. آماربرداري 

، در فصل بهار انجام شد. در اين بررسي، تعداد 1389در سال 
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 48 جنس و 131 گونه، 248 پرنده ثبت شد كه شامل 3532
خانواده هستند. نقشه پراكنش نقطه اي پرندگان توسط نرم افزار 

ArcGIS)الگوي پراكنش نقاط حضور 3 تهيه شد. شكل (
  پرندگان را در سطح استان نشان مي دهد.

 
 
 
 
 
 
 
 

): الگوي پراكنش نقاط حضور پرندگان در سطح 3شكل (
 استان گلستان

 

 Echelonتحليل ساختار مكاني داده ها براساس 
، نياز است كه منطقه مورد Echelon Analysisبه منظور اجراي 

نظر به صورت يك شبكه سلولي تقسيم بندي شود و سپس 
ارزش ها در هر سلول محاسبه شوند. در اين پژوهش، محدوده 

 رديف 9 ستون و 10استان گلستان به يك شبكه سلولي شامل 
 كيلومتر 625تقسيم بندي شد. هر يك از سلول ها مساحتي برابر 

مربع دارد. براساس تعداد گونه هاي پرندگان به هر يك از 
سلول ها ارزشي اختصاص داده شد. اين شبكه سلولي به همراه 

) نشان داده  شده است. 4تعداد گونه ها در هر سلول در شكل (
 
 
 
 
 
 
 
 
 

): تعداد گونه هاي پرندگان در استان گلستان در 4شكل (
  كيلومتر25×25شبكه سلولي 

 سلول خارج از محدوده مورد مطالعه قرار 50 سلول،90از تعداد 
دارند. عالوه بر اين، برخي مناطق كه به دليل عدم شرايط 

مناسب نمونه برداري نشدند، به عنوان خارج از محدوده در نظر 
- تعلق 1گرفته شدند. به سلول هاي خارج از منطقه، ارزش 

گرفت. پس از آماده كردن اليه هاي ذكرشده در محيط 
ArcGIS جداول توصيفي اليه ها به محيط ،Excel وارد شدند و 

 Echelonبه فـرمت متنـي مناسب و قـابل اجـرا در نـرم افزار 
Analysis .تبديل شدند ،

 
يافته ها 

Echelon Analysis سلول ها را براساس سلسله مراتب ،
 ها تقسيم بندي مي كند. Echelonتغييرپذيري مكاني داده ها به 

 9پس از اجراي اين روش سلول ها براساس تعداد گونه ها به 
Echelon .تقسيم بندي شدند Echelon هاي شماره يك 

نشان دهنده سلول ها با بيش ترين اولويت گونه ها است و با 
 ها اولويت كاهش مي يابد. عالوه بر Echelonافزايش شماره 

 ها به Echelonاين، براساس روابط مكاني و ارزش هاي سلول ها، 
 طبقه تقسيم بندي شد. شماره طبقات پايين تر نشان دهنده 3

 اولويت باالتر هستند. 
براساس نتايج به دست آمده نقشه اولويت بندي منطقه از نظر 

 توليد شد. اين ArcGISتعداد گونه هاي پرندگان در محيط 
) نشان داده شده است. در اين نقشه، 5اولويت بندي در شكل (

 نشان دهنده مناطق مهم از لحاظ حضور گونه هاي پرنده 1طبقه 
ها Echelonاست. اعداد داخل هر سلول، نشان دهنده شماره 

 ها شامل بيش ترين و كم ترين Echelonهستند. ويژگي هاي 
تعداد گونه پرندگان در هر طبقه و تعداد سلول هايي كه به هر 

) نشان داده شده است.  1طبقه تعلق دارد، در جدول (
عالوه بر تعداد گونه ها، نقشه اولويت بندي منطقه براساس تعداد 
خانواده ها و جنس هاي پرندگان در هر سلول تهيه شد. مراحل 

تهيه اين نقشه ها همانند نقشه اولويت بندي براساس گونه ها 
)، نشان دهنده نقشه هاي اولويت بندي 7 و 6است. شكل هاي (

منطقه از لحاظ تعداد جنس و خانواده پرندگان است. همان گونه 
كه مشخص است، تغيير مهمي در نتايج حاصل نشد و مناطق 

مهم از لحاظ تعداد گونه ها، جنس ها و تعداد خانواده هاي پرندگان 
در سطح استان مشابه هستند. دليل اين نتايج مي تواند توزيع 
يكنواخت گونه ها بين جنس ها و جنس ها بين خانواده ها و يا 
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توزيع مشابه گونه ها، جنس ها و خانواده ها در سلول ها باشد. نتايج 
 با سطح SPSSاجراي آزمون كلموگروف- اسميرنوف در نرم افزار 

 نشان داد: توزيع گونه ها بين (sig=0)معني داري برابر صفر 
جنس ها و جنس ها بين خانواده ها يكنواخت نمي باشد. براي 

بررسي توزيع گونه ها، جنس ها و خانواده ها در سلول ها از آزمون 
 استفاده شد. نتايج با سطح SPSSكروسكال واليس در نرم افزار 

 نشان داد فراواني گونه ها، (sig=0.470) 470/0معني داري برابر 
جنس ها و خانواده ها در سلول ها داراي توزيع مشابهي است. اين 

) نيز تأييد مي شود. همان گونه كه مشخص 1نتايج توسط نمودار (
است، نمودار توزيع تعداد گونه ها، جنس ها و خانواده ها در هر 

سلول داراي روند مشابهي است.  
 

ها و طبقات تعيين Echelon): ويژگي هاي 1جدول (
 در شده در اولويت بندي پراكنش گونه هاي پرندگان

 كيلومتر (منبع: نگارندگان) 25×25شبكه سلولي 

شماره 
Echelon 

شماره 
 طبقه

بيشترين 
تعداد 

هاي گونه
 پرندگان

كمترين 
تعداد  

هاي گونه
 پرندگان

تعداد 
 هاسلول

 1 1 99 58 3 
2 1 92 47 3 
3 1 83 55 3 
4 1 53 48 2 
5 1 28 28 1 
6 2 53 35 8 
7 2 34 25 3 
8 2 26 26 1 
9 3 24 1 16 
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): توزيع تعداد گونه ها، جنس ها و خانواده هاي 1نمودار (

 كيلومتر 25×25 در شبكه سلولي پرندگان

مساله ديگري كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفت، تأثير 
مساحت و تعداد سلول هاي شبكه بر اولويت بندي منطقه است. 
براي بررسي اين موضوع، تمامي مراحل با يك شبكه سلولي 

جديد با سلول هاي بيش تر دوباره اجرا شدند. در اين شبكه سلولي 
جديد، هر سلول به چهار سلول تقسيم شد.  

 رديف است. اندازه هرسلول 18 ستون و 20شبكه جديد داراي 
 كيلومتر است. براساس تعداد گونه هاي 5/12×5/12شبكه 

پرندگان به هر يك از سلول ها ارزشي اختصاص داده شد. اين 
) 8شبكه سلولي به همراه تعداد گونه ها در هر سلول در شكل (

 سلول خارج از 261 سلول، 360نشان داده شده است. از تعداد 
محدوده مورد مطالعه قرار دارند. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

): اولويت بندي منطقه از نظر تعداد گونه هاي 5شكل (
در   Echelon Analysis به روشپرندگان

  كيلومتر25×25شبكه سلولي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

): اولويت بندي منطقه از نظر تعداد جنس هاي 6شكل (
  در Echelon Analysis به روشپرندگان

 كيلومتر 25×25شبكه سلولي 
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با توجه به اين كه برداشت داده ها براساس ثبت موقعيت مكاني 
مشاهده پرنده و براساس شمارش در شبكه سلولي بزرگ تر 
بوده است، تعدادي از سلول ها در شبكه كوچك تر بدون داده 

هستند كه اين مطلب دليلي بر عدم وجود پرنده در آن ها نيست. 
به همين دليل، اين سلول ها به عنوان خارج از محدوده مطالعه در 

- تعلق گرفت. در نتيجه 1نظر گرفته شدند و به آن ها ارزش 
 براي شبكه جديد، سلول ها براساس تعداد Echelonاجراي 

  طبقــه تقسيـم بندي شـدند. نقشـه 3 و Echelon 27گونه هـا به 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

): اولويت بندي منطقه از نظر تعداد خانواده هاي 7شكل (
 در  Echelon Analysis به روشپرندگان

  كيلومتر25×25شبكه سلولي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

در   ): تعداد گونه هاي پرندگان در استان گلستان8شكل (
  كيلومتر5/12×5/12شبكه سلولي 

 
اولويت بندي منطقه براساس تعداد گونه هاي پرندگان در شكل 

 ها Echelon) ويژگي هاي 2) نشان داده شده است. جدول (9(

شامل بيش ترين و كم ترين تعداد گونه پرندگان در هر طبقه و 
تعداد سلول هايي كه به هر طبقه تعلق دارد را نشان مي دهد. 

نتايج نشان مي دهند، براساس شبكه سلول هاي كوچك تر، هر 
سلول بزرگ تر با اولويت باالي خود مي تواند شامل چند طبقه با 

اولـويت متفاوت باشـد. عالوه بـر اين، برخي سلول هايــي كه در 
 

ها و طبقات تعيين شده Echelon): ويژگي هاي 2جدول (
در شبكه در اولويت بندي پراكش گونه هاي پرندگان 

 (منبع: نگارندگان)  كيلومتر5/12×5/12سلولي 

ول
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7 18 80 1 1 
5 20 68 1 2 
3 28 63 1 3 
3 36 57 1 4 
1 40 40 1 5 
3 37 39 1 6 
5 19 36 1 7 
1 35 35 1 8 
1 26 26 1 9 
3 18 26 1 10 
2 20 22 1 11 
1 18 18 1 12 
1 18 18 1 13 
1 15 15 1 14 
1 14 14 1 15 
1 28 28 2 16 
5 18 27 2 17 
1 18 18 2 18 
2 17 17 2 19 
8 12 16 2 20 
2 14 15 2 21 
3 12 14 3 22 
3 9 13 2 23 
8 8 11 3 24 
9 8 11 2 25 
2 7 7 3 26 
17 1 6 3 27 
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اندازه بزرگ تر با اولويت پايين قرار داشتند، در شبكه سلولي 
كوچك تر به طبقه يك با اولويت باال اختصاص داده شدند. براي 

 در شبكه سلولي كوچك تر طبقه اول و داراي D11مثال، سلول 
اولويت باالست، در حالي كه در شبكه سلولي بزرگ تر اين منطقه 

  و با اولويت پايين قرار گرفته  است. 3در طبقه 
براي بررسي بيش تر تأثير اندازه سلول بر روي نتايج، روش در 

شبكه هاي سلولي كوچك تر و همچنين يك شبكه بزرگ تر اجرا 
 رديف 5 ستون و 5شد. براي شبگه بزرگ تر سطح منطقه به 

 كيلومتر است. منطقه 45×50تقسيم شد. هر سلول داراي اندازه 
از نظر تعداد گونه هاي پرندگان در هر سلول، همانند روش قبل، 

) نشان داده شده 10اولويت بندي شد. نقشه اولويت بندي در شكل (
است. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

): اولويت بندي منطقه از نظر تعداد گونه هاي 9شكل (
 در  Echelon Analysis به روشپرندگان

  كيلومتر5/12×5/12شبكه سلولي 
 

 كيلومتر و 5×5اولويت بندي در شبكه هاي كوچك تر با سلول هاي 
 كيلومتر نيز انجام شد. با توجه به اين كه ثبت داده هاي 1×1

حضور پرنده در شبكه هاي بزرگ تر صورت گرفته است، تعداد 
زيادي از سلول هاي اين شبكه ها بدون داده باقي خواهند ماند. 

براي حل اين مساله، ابتدا يك درون يابي از نقاط حضور گونه ها 
Pانجام شد. براي درون يابي،  از روش فاصله وزني معكوس

)8(
P 

استفاده شد. نقشه درون يابي تعداد گونه هاي پرندگان در شكل 
) نشان داده  شده است. سپس، ميانگين نقشه درون يابي شده 11(

در سلول هاي هر يك از شبكه ها محاسبه شد. منطقه از نظر 
ميانگين درون يابي اولويت بندي شد. 

 1×1 كيلومتر و 5×5نقشـه اولـويت بنـدي منطقـه در شبكه هـاي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

): اولويت بندي منطقه از نظر تعداد گونه هاي 10شكل (
 در  Echelon Analysis به روشپرندگان

  كيلومتر45×50شبكه سلولي 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

): درون يابي تعداد گونه هاي پرندگان در  11شكل (
 سطح استان گلستان

 
)، نشان داده شده است. 13 و 12كيلومتر به ترتيب در شكل هاي (

نتايج نشان مي دهند، با تغيير اندازه سلول ها مناطق داراي اولويت 
پرندگان در سطح استان تغييرات كمي را نشان مي دهد. براي 

بررسي دقيق تر اين موضوع، از آناليز واريانس يك طرفه در 
 30 استفاده شد. براي اين كار، ابتدا يك نمونه SPSSنرم افزار 

نقطه اي به طور تصادفي از سطح منطقه انتخاب و ارزش هر 
نقطه در نقشه اولويت بندي هريك از مقياس ها محاسبه شد. 

اجراي آناليز واريانس يك طرفه با سطح معني داري برابر صفر 
(sig=0.000) نشـان داد نتايـج اولـويت بنـدي در مقيـاس هـاي 
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): اولويت بندي منطقه از نظر تعداد گونه هاي 12شكل (
 در  Echelon Analysis به روشپرندگان

  كيلومتر5×5شبكه سلولي 
 

متفاوت داراي اختالف معني دار هستند. براي بررسي اين اختالف 
از آزمون توكي استفاده شد. 

 50×50نتايج نشان داد، نتايج حاصل از اولويت بندي در شبكه 
كيلومتر با تمام مقياس هاي ديگر متفاوت است. نتايج 

 كيلومتر 1×1 و 5×5، 5/12×5/12اولويت بندي در شبكه هاي 
اختالف معني داري ندارند. همچنين، نتايج حاصل از اولويت بندي 

 كيلومتر اختالف معني داري 25×25 و 5/12×5/12در شبكه هاي 
ندارند. 

 

): اولويت بندي منطقه از نظر تعداد گونه هاي 13شكل (
  درEchelon Analysis به روش پرندگان

  كيلومتر1×1شبكه سلولي 
 

 بحث و نتيجه گيري
تحليل داده هاي مكاني و نقشه سازي آن ها نيازمند روشي منظم 
جهت تعيين ساختار مكاني داده ها و تغييرپذيري آن ها در سطح 

سيماي سرزمين است. روش هاي آماري مختلف و روش هاي 
مبني بر سيستم اطالعات جغرافيايي در اين زمينه توسعه پيدا 

 كرده اند.
Echelon Analysis روشي منظم و علمي را جهت تعيين 

ساختار مكاني داده هاي كمي و نقشه سازي آن ها ارايه مي نمايد. 
اين روش، جهت اولويت بندي سطح سرزمين از لحاظ معيارهاي 

مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. در اين پژوهش، روش 
Echelon Analysis جهت اولويت بندي استان گلستان از نظر 

 مناطق مهم پرندگان استفاده شد.
نتايج نشان داد: طبقه بندي منطقه براساس تعداد و تنوع گونه ها، 

جنس ها و خانواده هاي پرندگان تغيير قابل توجهي را در توزيع 
مناطق داراي اولويت باالي غناي پرندگان در سطح استان به 

وجود نمي آورد. در هر سه نقشه، مناطق مجاور تاالب هاي 
گميشان، آالگل، آلماگل، آجي گل و پارك ملي گلستان داراي 

اولويت باالي حضور پرندگان هستند.  
نتايج اجراي روش در دو شبكه سلولي با اندازه متفاوت 

نشان دهنده تأثير اندازه سلول ها بر نحوه توزيع مناطق داراي 
اولويت است. بررسي اين روش در «تعيين غناي گونه اي پرندگان 

زادآور در پنسيلوانيا» نتايج مشابهي را به دست آورده است 
(Johnson et al. 1996) براساس نتايج، طبقه بندي داده ها در .

اندازه هاي كوچك تر الگو هاي تغييرات مكاني را آشكار مي كند كه 
ضرورتاً در اندازه هاي بزرگ تر مورد انتظار نبوده است. بنابراين، 

اگرچه بررسي ها در اندازه سلول بزرگ تر روشي را براي 
اولويت بندي منطقه ارايه مي كند، ولي به منظور تعيين موقعيت 
دقيق مناطق با غناي گونه اي باال در منطقه، اندازه سلول هاي 

كوچك تر مناسب تر و ضروري هستند.  
) نشان داده شده است، در اندازه 10همان گونه كه در شكل (

بزرگ تر، بسياري از اطالعات از بين مي روند و اولويت بندي 
مناسبي را ارايه نمي كند. ميزان كوچك تر شدن اندازه نيز بايد در 

حدي باشد كه تغييرات پارامتر در آن اندازه معني دار باشد. 
) نشان داده شده است، تغيير 13 و 12همان طور كه در شكل (

 كيلومتر تغييري را در 1×1 كيلومتر به 5×5اندازه سلول ها از 
اولويت بندي منطقه به وجود نمي آورد. بنابراين، اندازه سلول هاي 
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شبكه بايد در ارتباط با توزيع متغير مورد مطالعه در سطح باشد. 
به طور معمول، هر چه تغييرات در سطح سرزمين بيش تر باشد، 
 مطالعه در سلول هاي كوچك تر تغييرات را بهتر نشان مي دهد. 

نتايج حاصل از اولويت بندي منطقه در اين پژوهش مي تواند 
به عنوان يكي از معيارهاي مهم در انتخاب مناطق جديد براي 

اهداف حفاظتي در كنار ساير معيارها به كار گرفته شود. با وجود 
اين كه پرندگان بخش مهمي از تنوع زيستي هر اكوسيستم را 
تشكيل مي دهند، ولي امروزه تعداد آن ها رو به كاهش است و 

برخي از آن ها در حال انقراض هستند. مناطق داراي اولويت باال 
از لحاظ غناي پرندگان مي تواند مبنايي براي انتخاب مناطق 

حفاظت شده باشند. مقايسه نتايج با مناطق تحت حفاظت موجود 
 خالءهاي حفاظتي موجود را شناسايي مي كند.

در اين پژوهش نقشـه هاي اولويت بندي تهيه شده با نقشـه 
پراكنش مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست 

مورد مقايسه قرار گرفت. بخشي از مناطق استان گلستان 
به عنوان منطقه حفاظت شده، پارك ملي، پناه گاه حيات وحش، 

تاالب بين المللي و منطقه شكار ممنوع تحت مديريت قرار دارد. 
) ارايه شده است. مقايسه 14نقشه پراكنش اين مناطق در شكل (

اين نقشه با مناطق داراي اولويت باالي غناي پرندگان الگوي 
توزيع تقريباً مشابهي را نشان مي دهد.  

): مناطق تحت مديريت سازمان محيط زيست 14شكل (
در استان گلستان 

 
 و G1 ،H2 ها با باالترين اولويت در سلول هاي Echelonاولين 

H3 و در محدوده منطقه حفاظت شده جهان نما و تاالب 
بين المللي و پناهگاه حيات  وحش ميانكاله قرار دارد. سلول هاي 

E8 ،E9 و D7 با Echelon و باالترين اولويت در 2 هاي شماره 
محدوده پارك ملي گلستان و مناطق حفاظت شده زاو، عزيزآباد و 

 در محدوده تاالب هاي E3 ،E4 ،D4لوه قرار دارند. سلول هاي 
 در B9 و B8آالگل، آجي گل، آلماگل و صوفيكم و سلول هاي 

محدوه منطقه شكار ممنوع قازانقايه همچنين داراي 
Echelon و داراي اولويت باال از نظر تعداد گونه هاي 4 و3 هاي 

پرنده هستند. با توجه به نقشه اولويت بندي در اندازه سلول 
كوچك تر بخش هايي از منطقه در محدوده تاالب گميشان داراي 

اولويت باالي غناي گونه اي است. همچنين در اين نقشه 
سلول هايي نيز در سطح استان داراي اولويت باال شناسايي شدند 

كه در هيچ  يك از مناطق تحت مديريت قرار نگرفته اند. اين 
نتايج نشان مي دهد، برخي از مناطق مثل مناطق شكار ممنوع 

قازانقايه، صوفيكم و گميشان شايسته عناوين حفاظتي باالتري 
هستند. با توجه به اين ارزيابي ها مي توان برخي از مناطق جديد 

 را به عنوان مناطق چهارگانه تحت حفاظت پيشنهاد كرد.
داده هاي جمع آوري شده تنها نتيجه فصل جوجه آوري پرندگان 
است و اين مساله در نتايج به دست آمده تأثير دارد. با تكميل 

داده هاي جمع آوري شده در زمان هاي مختلف و همچنين پوشش 
كامل منطقه مي توان نتايج بهتري را از مناطق داراي غناي 

باالتر ارايه نمود. مساله ديگر تأثير تحرك و جابه جايي پرندگان 
 × 25بر داده هاي كمي حضور آن هاست. در اين پژوهش اندازه 

 كيلومتر سلول ها تا حد زيادي تحرك و جابه جايي پرندگان را 25
در بر مي گيرد. مساله ديگري كه در پژوهش هاي آينده مي تواند 
مورد توجه قرار گيرد بررسي ويژگي هاي زيستگاهي گونه ها به 

همراه داده هاي حضور آن ها است. در اين پژوهش، به دليل تعداد 
زياد گونه ها، بررسي ويژگي هاي زيستگاهي تمام گونه ها انجام 

نشده است. مي توان با در نظر گرفتن تعداد چند گونه به بررسي 
ويژگي هاي زيستگاه در كنار داده هاي حضور آن ها پرداخت و 

نتايج اولويت بندي را در مقياس هاي مختلف بررسي نمود. 
اين نتايج مي تواند به عنوان الگويي براي برنامه توسعه در آينده 

نيز مدنظر قرار گيرد تا كمترين تعارض را با محدوده هاي داراي 
غناي باال داشته باشد. اين كار تصميم گيري كارشناسان 

محيط زيست را در خصوص توسعه آينده سرزمين براساس توسعه 
 پايدار مبتني بر تنوع زيستي را ساده تر مي نمايد.

Echelon Analysis بيشتر در محدوده هاي وسيع و با ،
شبكه هاي سلولي بزرگ به كار گرفته شده است. مطالعات صورت 
گرفته و نتايج حاصل در اين پژوهش نشان مي دهند: كارآيي اين 
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روش مي تواند از لحاظ اولويت بندي منطقه از نظر پارامترهاي 
مختلف و در مقياس هاي متفاوت مورد بررسي قرار گيرد. عالوه 

براين، كاربرد اين روش به همراه ساير روش هاي آماري مثل 
SaTScan و تحليل نتايج به دست  آمده مي تواند راه كارهاي 

مناسبي را جهت نقشه سازي دقيق تر داده هاي مكاني و بررسي 
 تغييرپذيري آن ها در سطح سيماي سرزمين ارايه نمايد.

 
تشكر و قدرداني 

از گروه محققان صحرايي و سازمان محيط زيست به خاطر انجام 
كار صحرايي و جمع آوري داده هاي پرندگان تشكر و قدرداني 

 مي شود.

 يادداشت ها
1. Peaks 
2. Foundations of peaks 
3. Foundations of Foundations 
4. Hotspot 
5. BIOtic Topologies of PA 
6. Spatial Scan Statistics 
7. GPS- Global Positioning System 
8. IDW: Inverse Distance Weighted 
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