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 یدهچک

Echelon  Analysis ها مکانی های مکانی کمی است. دادهیک روش سیستماتیک بررسی ساختار داده

این متغیرهاای   Echelonشوند. به عنوان عوارض توپوگرافی در نظر گرفته می Echelon Analysisدر 

کناد. ایان   بنادی مای  هاا تسسای   ها و پایاه پایاه  ها، پایه قلهها ساختاری شامل قلهتوپوگرافی را به مولفه

برای تعیین توزیاع   Echelon Analysisگیرد. در این پژوهش، روش ها صورت میتسسیمات توسط یال

شده است. نتایج حاصل از اجرای روش در ای پرندگان در استان مازندران به کار گرفتهغنای گونه مکانی

ضارورتا   ترهای کوچکاندازهالگوهای تغییرات مکانی در  دهدمیدو شبکه سلولی با اندازه متفاوت نشان 

بنادی باا منااطح تحات     های اولویات . همچنین، مسایسه نسشهنیستندمورد انتظار  ترهای بزرگدر اندازه

پرنادگان   ایگوناه  غنای های دارای اولویت باالیبیشتر لکهدهد میزیست نشان حفاظت سازمان محیط

 اند.های تحت حفاظت قرار گرفتهدر خارج از محدوده

 

تحلیال مکاانی،    های ساختاری،، مولفهکمی های مکانی، داده Echelon Analysis: های کلیدیواژه

 ای.غنای گونه

 

 مقدمه -1
ساازی  های آماری در مادل زیستی اغلب بر پایه اطالعات مکانی و کمی است. تحلیلهای محیطسازی پدیدهمدل

هاای  [. باا اساتفاده از سیسات    4ها براساس اطالعات مکانی آنها  نساش مهمای دارناد     ها و تعیین ساختار دادهپدیده

شوند که تفسیر اغلب آنها بصری و با توجه باه  ی موضوعی ارائه میهاها به صورت نسشهاطالعات جغرافیایی نتایج مدل

سازی متغیرهای بنابراین، نیاز به یک روش سیستماتیک برای تعیین ساختار مکانی در نسشه .[5عالیح شخصی است  

 [. 6  استآمده از آنها ها و ه  نتایج به دستهای ورودی به مدلکمی، ه  در زمینه داده
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Echelon Analysis ساازی مساتسی    ی نسشههای کمی براساختار مکانی داده یک روش جدید برای تعیین علمی

هاای همساایه ماورد بررسای قارار      ها و روابط آنها با سلولها را بر اساس ارزش سلول. این روش ساختار دادهآنها است

شاود کاه یاک توپاوگرافی     گرفته مای  زیستی به عنوان یک متغیر سطحی در نظردهد. در این روش، متغیر محیطمی

-این سطح را به صورت یک سلسله مراتب سازمانی باه مولفاه  Echelon Analysis دهد. سطحی مجازی را نمایش می

هاا بار اسااس موقعیات     کند. تعیین مولفاه بندی میتسسی  (3)هاو پایه پایه (2)ها، پایه قله(1)هاهای ساختاری شامل قله

هاا نیاز باه    شوند. پایه قلهگذاری میها به صورت طبسات کاهشی از باالترین قله شمارهابتدا قله گیرد.ها صورت مییال

-هایی که به این صورت تعیاین مای  شوند. شمارهصورت طبسات کاهشی از شماره بعد از آخرین قله شماره گذاری می

ها نشاان  Echelonبه همراه شماره  1بندی در شکل مثالی از این تسسی [. 6ها هستند  Echelonشوند نماینده شماره 

 ها هستند.Echelonها جداکننده داده شده است. همان گونه که مشخص است یال

 

 

 Echelon [6]: نمایی فرضی از برش عرضی یك بعدی برای بیان نحوه تعیین ساختار 1 شکل

 

[. در این سیست ، طبساه  6شوند  بندی میتسسی ها به صورت سلسله مراتبی به طبساتی Echelonدر مرحله بعد، 

هاایی کاه باه عناوان     Echelonگیرد. به آنها تعلح می 1های بدون انشعاب هستند و طبسه ها به عنوان شاخهبندی قله

هاایی  Echelonشوند. به همین صورت، در نظر گرفته می 2های طبسه یک هستند به عنوان طبسه Echelonساختمان 

هاایی باا   شاوند. در داده در نظار گرفتاه مای    3های طبسه دو هستند به عنوان طبساه  Echelonکه به عنوان ساختمان 

هاا  بنادی سالول  یابد. در این روش، طبسهتر و تغییرات سطحی بیشتر، تعداد طبسات افزایش میساختار مکانی پیچیده

هاای همساایه تعیاین    وقعیت مکانی آنها در ارتباط باا سالول  صرفا بر اساس ارزش آنها نیست، بلکه طبسات بر اساس م

 شوند.می

Echelon Analysis های مختلف کاربرد دارد. یکی از کاربردهای آن که در این پژوهش مورد توجه قرار در زمینه

-سات زیساتی و زی ای است. این موضوع در زمینه مطالعات تناوع است، تعیین نساط حساس از لحاظ غنای گونه گرفته

های پساتانداران در پنسایلوانیا   برای تعیین توزیع گونه 1996جولی و مایرز در سال شناسی حفاظت بسیار مه  است. 

ای پرنادگان زادآور در پنسایلوانیا ایان روش را    برای تعیین غنای گوناه  1996و همچنین جانسون و همکاران در سال 

های گیااهی  به بررسی توزیع مکانی غنای گونه 2001همکاران در سالمورد استفاده قرار دادند. عالوه بر این، ریکوتا و 

 پرداختند. Echelon Analysisدر شهر رم بر اساس روش 

بنادی  های پرندگان در استان مازندران و اولویتدر پژوهش حاضر با استفاده از این روش به بررسی پراکنش گونه

 است. ای پرداخته شدهمناطح از لحاظ غنای گونه



 هاموارد و روش -2

 منطقه مورد مطالعه -2-1

 هدقیسا  5درجاه و   33دقیساه تاا    44 درجاه و  35 هزار کیلومتر مربع مساحت باین  24استان مازندران با حدود 

هاای  این استان از استان دقیسه طول شرقی قرار گرفته است. 14درجه و  56دقیسه تا  34درجه و  50عرض شمالی و 

هاا و مراتاع زیساتگاه    مرز با دریای مازندران است. مناطح این استان به ویژه جنگلشمالی ه ساحلی است و از بخش 

زیست قرار دارند، که های گیاهی و جانوری گوناگونی است. تعدادی از مناطح استان تحت حفاظت سازمان محیطگونه

کماان، تخات   کاوه، سایاه  گانه علا  لل سهداران، قهای ملی پایبند وکیاسر، اثرهای طبیعی ملی خشکهعبارتند از: پارک

وحاش فریادونکنار،   هاای حیاات  کاره میانکالاه، پناهگااه   گاه زیسات وحش و ذخیرهسلیمان، قله دماوند، پناهگاه حیات

سای، واز، اسااس، بلاو کاوه،     دودانگه، دشت ناز، سمسکنده، مناطح حفاظت شده البارز مرکازی، خیباوس و انجیال    

جزیاره میانکالاه و خلایج گرگاان، آب     آبشار شیرگاه، باوال، شاش رودباار. همچناین شابه     چهارباغ، هراز، هزار جریب، 

 اناد  به کنوانسیون رامسر معرفی شده و مشمول مسررات این کنوانسیون گردیدهرود بندانهای فریدونکنار، ازباران و سرخ

 1.] 

 

 هاجمع آوری داده -2 -2

 کارهاای  و زیسات محایط  حفاظت سازمان شده ارایه نسشه اساس سطح استان، بر ابتدا در طرح، اجرای منظور به

 هاای سالول  شابکه  بصاورت  ،است شده انجام (1354) درک اسکات جمله از شناسانپرنده توسط که قبلی شده انجام

ای و در برداشت اطالعات در منااطح جنگلای از شایوه ترانساکت نسطاه     . شد بندیتسسی  کیلومتری 25 ضلع با مربع

 ایان  دررفت، زیرا گ صورت بیشتری دقت با هااکوتون در مناطح پایش از شیوه ترانسکت خطی استفاده شد.مناطح باز 

یااب  های مشاهده شده توساط دساتگاه موقعیات   ثبت گونه. ندردا وجود اکوسیست  دو هر در موجود هایگونه مناطح

جانو   123گونه،  223پرنده ثبت شد، که شامل  3942صورت گرفت. در این بررسی تعداد و در فصل بهار  (4)جهانی

الگوی پراکنش نساط  2تهیه شد. شکل  ArcGISافزار ای پرندگان توسط نرمخانواده هستند. نسشه پراکنش نسطه 50و 

 دهد.حضور پرندگان را در سطح استان نشان می

 

 روش کار -2-3

ردیاف   4ساتون و   15شامل کیلومتر،  25*25های ای از سلولشبکه به مازندراندر این پژوهش محدوده استان 

های پرندگان به هریاک  کیلومتر مربع دارد. براساس تعداد گونه 625ها مساحتی برابر بندی شد. هریک از سلولتسسی 

شده نشان داده 3 ها در هر سلول در شکلها ارزشی اختصاص داده شد. این شبکه سلولی به همراه تعداد گونهاز سلول

سلول خارج از محدوده مورد مطالعه قرار دارند. عالوه بر این برخای، منااطح کاه باه      53 سلول، 105مجموع از  است.

هاای خاارج از   دلیل عدم شرایط مناسب نمونه برداری نشدند به عنوان خارج از محدوده در نظر گرفته شدند. به سلول

هاا باه   ، جداول توصایفی الیاه  ArcGISهای ذکرشده در محیط تعلح گرفت. پو از آماده کردن الیه -1منطسه ارزش 

 تبدیل شدند. Echelon Analysisافزار وارد شدند و به فرمت متنی مناسب و قابل اجرا در نرم Excelمحیط 

بندی منطساه  اولویتبر های شبکه سلولمسئله دیگری که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت تاثیر مساحت 

کیلومتر نیز انجام شد.  1*1های تر با سلولسی این موضوع تمامی مراحل در یک شبکه سلولی کوچکاست. برای برر

هاای ایان   تر صورت گرفته است، تعداد زیادی از سلولهای بزرگهای حضور پرنده در شبکهبا توجه به اینکه ثبت داده



ها انجام شاد. بارای   یابی از نساط حضور گونهدرونها بدون داده باقی خواهند ماند. برای حل این مساله ابتدا یک شبکه

نشاان   4 هاای پرنادگان در شاکل   یابی تعداد گوناه استفاده شد. نسشه درون (5)از روش فاصله وزنی معکوس یابیدرون

های شبکه محاسبه شد و باه عناوان ارزش آن   یابی شده در هریک از سلولشده است. سپو، میانگین نسشه درونداده

 شد.نظر گرفتهسلول در 

  

 نتایج و پیشنهادات -3
بندی تسسی  Echelon 11ها به ها براساس تعداد گونهسلولتر، در شبکه بزرگ Echelon Analysi پو از اجرای

ها Echelonها است و با افزایش شماره ترین اولویت گونهها با بیشهای شماره یک نشان دهنده سلولEchelonشدند. 

بنادی  طبسه تسسی  2ها به Echelonها، های سلولیابد. عالوه بر این، بر اساس روابط مکانی و ارزشاولویت کاهش می

 تر نشان دهنده اولویت باالتر هستند.شد. شماره طبسات پایین

تولید  ArcGISهای پرندگان در محیط بندی منطسه از نظر تعداد گونهبر اساس نتایج به دست آمده نسشه اولویت

دهنده مناطح مه  از لحاظ حضاور  نشان 1نشان داده شده است. در این نسشه طبسه  5 بندی در شکلشد. این اولویت

 ها هستند.Echelonدهنده شماره های پرنده است. اعداد داخل هر سلول نشانگونه

شماره هر ها شامل Echelonهای ویژگی .شودها به صورت یک جدول ارائه میEchelonهای در این روش ویژگی

Echelon ،هاایی کاه باه هار طبساه      ترین تعداد گونه پرندگان در هر طبسه و تعداد سلولترین و ک بیش، شماره طبسه

 شده است.نشان داده 1 تعلح دارد در جدول

-تعداد گونهیابی منطسه از نظر میانگین درون ترکوچک نتایج حاصل از اجرای روش در شبکههمچنین، بر اساس 

نتاایج   شاده اسات.  نشاان داده  6 در شاکل کیلومتر  1* 1هایبندی منطسه در شبکهبندی شد. نسشه اولویتاولویتها 

تار، هار   هاای کوچاک  براساس شابکه سالول  کند. می ریبندی منطسه تغیاولویتها دهند با تغییر اندازه سلولنشان می

برای مثال در محادوده پناهگااه   تواند شامل چند طبسه با اولویت متفاوت باشد. تر با اولویت باالی خود میسلول بزرگ

سالولی  تار تماام منطساه دارای اولویات اول اسات، درحالیکاه در شابکه       وحش میانکاله، در شبکه سلولی بزرگحیات

تر در اندازه بزرگهایی که عالوه بر این، برخی سلولبندی شده است. تر این منطسه به چند طبسه اولویت طبسهکوچک

 .تر به طبسه یک با اولویت باال اختصاص داده شدندبا اولویت پایین قرار داشتند، در شبکه سلولی کوچک

های مناسب برای حفاظات پرنادگان   تعیین مکانتواند در بندی منطسه در این پژوهش مینتایج حاصل از اولویت

 شاود. هاای پرنادگان   ونهد باعث حفظ بسیاری از گتواناولویت باال می دارایهای لکهت از اظحف .مورد توجه قرار بگیرد

زیسات ماورد مسایساه قارار     بندی با نسشه پراکنش مناطح تحت حفاظت ساازمان محایط  در این پژوهش نسشه اولویت

ویات  هاای دارای اول نتیجه این مسایسه نشان داد بیشاتر لکاه   است. ارائه شده 4 نسشه پراکنش مناطح در شکل گرفت.

بارای مثاال منطساه تسریباا وسایعی در       .اناد های تحت حفاظات قارار گرفتاه   باالی گونه پرندگان در خارج از محدوده

هاای  مطالعاه زیساتگاه   های پرنادگان اسات.  کنار دارای اولویت باال از لحاظ گونهوحش فریدونمجاورت پناهگاه حیات

های دارای زیساتگاه  تواند باعث حفظ پرندگان و سایر گونهافزایش مرز آن میتصحیح و وحش در این پناهگاه و حیات

 مشترک با آنها در این منطسه شود.

 



  

  

های پرندگان در سطح استان یابی تعداد گونه: درون4 شکل

 مازندران

به  های پرندگانبندی منطقه از نظر تعداد گونه: اولویت5 شکل

 کیلومتر 25*25در شبکه سلولی  Echelon Analysisروش

  
: الگوی پراکنش نقاط حضور پرندگان در سطح استان 2شکل 

 مازندران

های پرندگان در استان مازندران در شبکه : تعداد گونه3شکل

 کیلومتر 25*25سلولی 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیرینتیجه -4
ها و تغییار  نیازمند روشی سیستماتیک جهت تعیین ساختار مکانی دادهسازی آنها های مکانی و نسشهتحلیل داده

هاای مبنای بار سیسات  اطالعاات      هاای آمااری مختلاف و روش   پذیری آنها در سطح سایمای سارزمین اسات. روش   

روشی سیستماتیک و علمی را جهت تعیین ساختار  Echelon Analysis اند.جغرافیایی در این زمینه توسعه پیدا کرده

نمایاد. ایان روش جهات اولویات بنادی ساطح سارزمین از لحااظ         های کمی و نسشه سازی آنها ارائه مای نی دادهمکا

های ش گونهنبندی پراکها و طبقات تعیین شده در اولویتEchelonهای : ویژگی1 جدول

 کیلومتر 25*25در شبکه سلولی  پرندگان

 Echelonشماره 
شماره 

 طبسه

بیشترین تعداد 

 گونه

کمترین تعداد 

 گونه

تعداد سلول 

 ها

1 1 353 34 9 

2 1 294 143 4 

3 1 224 224 1 

4 1 136 136 1 

5 1 104 104 1 

6 1 46 46 1 

4 2 126 126 1 

3 2 123 101 5 

9 2 35 43 6 

10 2 35 35 1 

11 2 24 2 14 

  
به  های پرندگانبندی منطقه از نظر تعداد گونه: اولویت6شکل 

 کیلومتر 1*1در شبکه سلولی  Echelon Analysisروش

زیست در استان مناطق تحت مدیریت سازمان محیط: 7 شکل

 مازندران



بندی استان جهت اولویت Echelon Analysisمعیارهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش روش 

 مازندران از نظر مناطح مه  پرندگان استفاده شد.

وه توزیاع منااطح   ها بار نحا  دهنده تاثیر اندازه سلولدو شبکه سلولی با اندازه متفاوت نشان نتایج اجرای روش در

کند که ضارورتا در  های تغییرات مکانی را آشکار میتر الگوهای کوچکها در اندازهبندی دادهطبسهدارای اولویت است. 

-تر روشی را بارای اولویات  ها در اندازه سلول بزرگبررسیاست. بنابراین، اگرچه تر مورد انتظار نبوده های بزرگاندازه

های ای باال در منطسه، اندازه سلولکند و لی به منظور تعیین موقعیت دقیح مناطح با غنای گونهبندی منطسه ارائه می

 .تر و ضروری هستندتر مناسبکوچک

 Echelon Analysis اسات. مطالعاات   کارگرفته شده  رگ بههای سلولی بزهای وسیع و باشبکهاغلب در محدوده

بندی منطساه از  تواند از لحاظ اولویتدهند کارآیی این روش میصورت گرفته و نتایج حاصل در این پژوهش نشان می

های متفاوت مورد بررسی قرار گیرد. عالوه براین، کاربرد این روش به همراه ساایر  نظر پارامترهای مختلف و در مسیاس

-سازی دقیاح تواند راهکارهای مناسبی را جهت نسشهآمده میو تحلیل نتایج به دست SaTScanهای آماری مثل روش

 .در سطح سیمای سرزمین ارائه نمایدهای مکانی و بررسی تغییرپذیری آنها تر داده

 

 پانوشت -5
1- Peaks 

2- Foundations of peaks 

3- Foundations of Foundations 

4- GPS- Global Positioning System 

5- IDW: Inverse Distance Weighted 

 

 شکر  تقدیر و ت
های پرنادگان  زیست به خاطر انجام کار صحرایی و جمع آوری دادهاز گروه محسسان صحرایی و سازمان محیط    

 شود.تشکر و سپاسگذاری می
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Abstract 

Echelon analysis is a systematic method to investigate the structure of quantitative spatial data. The 

spatial data in echelon analysis are considered as topographies. Echelon divides the topographies into 

structural entities consisting of peaks, foundations of peaks and foundations of foundations. Saddles 

determine the divisions between entities. In this research, we apply the echelon analysis to detection of 

bird species richness in mazandaran province. Results of the approach in two grids with different 

scales shows that classification in finer scales revealed spatial pattern that are not necessarily expected 

in the coarser scale. Also, the comparison between prioritization maps and protected area showes more 

zones with high priority outside the protected area. 

 

Keywords: Echelon Analysis, Quantitative spatial data, Structural entities, Spatial analysis, Species 

richness. 
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