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        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه
اتيحي پراكندگ بر موثر عوامل و هاگونه پراكنش نييتع

ي پراكندگي هامدل واقع در .هاستستياكولوژ كار شالوده وحش

 اي پازن). 23و   22 ،18( كننديم مشخص را توسعه فعال مناطق

 راسته از استي اگونه) Capra aegagrus( )ماده( زيو) نر( كل

 طبقه در گونه نيا )Bovidae( گاوسانان خانواده و سمان زوج

vu سرخ ستيل IUCN كهي كوهستان مناطق در و دارد قرار 

 پوشش و) يزهايواري ها دامنه شامل(ي سنگ رخنمون ازي بيترك

) برگاني سوزن وي كوه سروي جنگلها در اي زار بوته( ياهيگ

 ،تيجنس به بسته گونه نياي خانگ گستره ).37( كنديمي زندگ

 .)24( باشديم هكتار 400 تا 150 نيبي طيمح طيشرا و فصل

 و افغانستاني مركزي نواح از گونه نياي جهاني پراكندگ محدوده

 و ابدييم ادامه هيتركي غرب جنوب تا و شروع پاكستان جنوب

 منطقه و عراق شمال ان،تركمنست غرب ران،ياي كوهستان مناطق

 جنوب و گرجستاني شرق شمال جان،يآذربا ارمنستان،( قفقاز

 گونه نيا مشاهده ازي گزارشات نيهمچن. رديگيبرم در را) هيروس

 نيا در اكنون همي ول است، موجود لبنان و هيسور اردن، در

 مناطق اكثر در رانيا در گونه نيا). 37( ندا شده منقرضي نواح

 شده حفاظت منطقهي ساحلي ها صخره از شوركي كوهستان

ي كوهها رشتهي متر 4000 حدود ارتفاعات تا گرفته بندانينا

ي خزري ها جنگل در واقعي  ا صخره مناطق و زاگرس و البرز

 نييتع و ستگاهيزي بررس تياهم به توجه با). 4( داردي پراكندگ

 در تحقيقات زيادي ها،گونه از حفاظت دري ستگاهيزي رهايمتغ

 توان به  از آنجمله مي كه است شده انجام كشور از خارج و داخل

 ستگاه،يزي ابيارز روش دوكه ) 1389( يقندال يهاپژوهش

 انيآشي فاكتورها ليتحل و هيتجز و كيلجست ونيرگرس

 در را) Ovis orientalis( يوحش گوسفندي براي شناخت بوم

 كه تحقيقاتي هجمل از. اشاره نمود كرد سهيمقا ريكوي مل پارك

 صورتيي دوتاي منطق ونيرگرس از استفاده با كشور داخل در

 توانيم شود، استفاده آنها از شدي سع پژوهش نيا در و گرفته

 داركوب وي جنگلي كولكمر ستگاهيز تيمطلوبي سازمدل

 توسط بيبترتيي دوتا يمنطق ونيرگرس از استفاده با سرسرخ

 فرهمند. برد نام را) 1389( يادمروارسته و) 1387(ي بهادر

 تا فاصله پوشش، ب،يش جهت، ارتفاع، ريتاثي بررس به) 1380(

 و بز ،كل ،يوحش گوسپند گونه سه پراكنش بر جاده و آب منابع

 عوامل پژوهش نيا در. پرداختي قاض كالهي مل پارك در آهو

. شد نييتع عوامل نياي ارذرگيتاث جهت و پراكنش بر ارذرگيتاث

Shams Esfadabad   از استفاده با) 2010( همكاران و 

 توسطي فصل ستگاهيز از استفادهي بررس به كيلجست ونيرگرس

 از آمده بدست جينتا. پرداختند اراك قله هفتاد منطقه در پازن

ي مثبت ارتباط پازن توسط ستگاهيز از استفاده كه داد نشان مدل

 منابع بهي كينزد ،ياصخره مناطق بهي كينزد بدار،يش مناطق با

يي هاپژوهش جمله از. داردي مسكون مناطق ازي دور وي آب

 توانيم شده انجام پازن ستگاهيزي بررس نهيزم در كهي گريد

 انيآشي عامل ليتحل كمك با پازن ستگاهيز تيمطلوبي سازمدل

و ي فراش توسطي قاض كالهي مل پارك در) ENFA(ي شناخت بوم

و همكاران ي مصطفو نيهمچن .ذكر نمود را )1387(كابلي 

 در را پازن تابستانه و بهارهي ستگاههايز تيمطلوب نقشه) 1386(

  .كرد هيته الري مل پارك

 سرده كوهي توده در پازن ستيز محل نكهيا به توجه با

 مورد ت،يجم شدن محدود بعلت لشگردر شده حفاظت منطقه

 بيتخر خطر و است گرفته قرار بز و كل حد از شيبي چرا

 از هدف اذل .دارد وجود قسمت نيا در گونه نياي برا ستگاهيز

 پازني پراكندگ بر رگذاريتاثي پارامترهاي ساز مدل تحقيق، نيا

ي منطق ونيرگرسي مبنا بر لشگردر شده حفاظت منطقه در

 گونه حضور بر موثر عوامليي شناسا قيطر از تا باشد يميي دوتا

 عوامل آن بر هيتك باي تيريمد وي حفاظتي ها طرح ستگاه،يز در

  .گردد ارائه

  

        مواد و روشهامواد و روشهامواد و روشهامواد و روشها
هكتار  84/15550منطقه حفاظت شده لشگردر با مساحت 

  49° ، 16′،  53″تا  48° ، 51′،  34″ در استان همدان، بين

عرض شمالي  34° ، 19′،  58″تا  34° ،09′، 17″طول شرقي و 

ت كيلومتري جنوب شرقي شهرستان مالير واقع شده اس 8و در 

آب و هواي منطقه به روش آمبرژه نيمه خشك سرد ). 1 شكل(

. اي است و رژيم بارندگي آن از تيپ اقليم مديترانه باشد مي

. باشدبارندگي اغلب در فصل زمستان و بصورت برف مي

و منحني آمبروترميك  1خصوصيات اقليمي منطقه در جدول 

قاط منطقه در ن. نشان داده شده است 2منطقه نيز در شكل 

. متر ارتفاع دارد 2928متر و در نقاط مرتفع  1750پست 

 است هاي سنگي تشكيل شده  لشگردر از دو بخش عمده با توده

توده ( بخش شمالي )1:اين دو بخش عبارتند از ). 3 و 1 شكل(

از . ناوله قرار دارد باني از كه در شمال ايستگاه محيط) كوه سرده
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توان كله قندي، تخت بنه، كل  مهمترين ارتفاعات اين منطقه مي

 متر 2850ا ترين بخش منطقه ب مرتفع(دروازه و كوه سرده 

با ارتفاعات ) توده آهنگران(  بخش جنوبي )2. را نام برد) ارتفاع

) متر 2832با ارتفاع ( موسوم به هوالرسون و كله بيد و آهنگران

باني  هاي فراوان در جنوب ايستگاه محيط دره كه با تپه ماهورها و

 8000 ها حدود وسعت هر كدام از اين بخش. ازناوله قرار دارد

برخوردار بودن از شـــرايط  بدليلاين منطقه . باشدهكتار مي

بعنوان منطقه حفاظت شده  1369ماه سال  اسفند مناسب در

ترين پستانداران موجود در منطقه لشگردر  از عمده. اعالم گـرديد

گوركن  ،گرگ، روباه، شغال، كفتار ،توان كل و بز، قوچ و ميشمي

را نام برد كه طي دوره  و سمور سنگي، تشي، خرگوش و پايكا

 هاي حضور قيم يا با استفاده از نمايهتبا مشاهده مس اين تحقيق

  .شناسايي گرديدند ..)النه و الشه، ردپا، سرگين،(

  

  
  

محدوده مطالعاتي و نقاط پراكندگي پازن :1 شكل  
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 نيمه خشك سرد 8/38 -8/20 6/44 316 2/11 2734-2178

  

 
 

  نحني آمبروترميك منطقهم : 2شكل 

 كرديرو دو با پازن تيجمع ازي بردارنمونه تحقيق، نيا در

. شد انجام حضور عدم/  حضور نقاطي براي تصادف -كيستماتيس

 به مربوط روزانه عيوقا ثبت دفتر مطالعهي ابتدا در منظور نيبد

 شده حفاظت منطقهي بان طيمحي واحدها گذشته سال پنج

 ثبت آنها مشاهدات و بانانطيمح گشت يرهايمس كه لشگردر

 و بالقوهي هاستگاهيز و گرفت قرار بررسي مورد بود، شده

 و بانان طيمح تجربه به تيعنا با پازني پراكندگي بيتقر محدوده

 در منطقه در حضور با سپس. ديگرد نييتع كارشناسان نظر

) 29( يخطي ها ترانسكت پازني احتمالي پراكندگ مناطق

. ديگرد احداث ارتفاع شيافزا براي لومتريك 5 ولبطي تصادف

 ،1389 زييپاي ها فصل در روزه 10 دوره چهاري طي بردار نمونه

 به .گرفت صورت 1390 تابستان و1390 بهار ،1389  زمستان

 از گونه حضوري هاداده ترانسكت هر طول در كه بيترت نيا

 اهدهمش م،يمستق مشاهده توسط كه گونه حضوري ها مكان ليقب

 ثبت GPS لهيبوس آمد، بدست منطقه در گونه نيسرگ و ردپا

 روش از حضور عدم نقاط نييتع منظور به تحقيق نيا در. شد

 19 ،16( شد استفاده شدهي ساز هيشب حضور عدمي ها داده جاديا

 هستند، مهم حضوري هاداده تيفيك و تيكم اگرچه . )28و 

 صحت ستگاهيز يساز مدل در كننده محدود فاكتور كي يول

ي وقت كاذب حضور عدم). 26( باشنديم حضور عدم هاي داده

 دري ول دارد، وجود مكان كي در واقعا گونه كه افتديم اتفاق

ي روشها جمله ازي اريبس عوامل. است نشده كشف جستجوها

 تيجمع تراكم و گونه اتيخصوص ،يطيمح طيشرا ،يبردار نمونه

 وي بررس كي طول در گونه كي كشف قدرت بر توانديم گونه،

 عدم كهي مشكالت  حل منظور به. بگذارد ريتاثي دانيم ديبازد

 در آورد، يم بوجود حضور عدم/حضوري هاروش در كاذب حضور

 كي جاديا باي تصادف حضور عدم نقاط ديتول روش از تحقيق نيا

 كرديروي برا نيبنابرا ).34و  26( شد استفاده حضور نقطه از بافر

با ( مطالعه مورد منطقه ،)ييدوتا كيلجست ونيرسرگ( دوم

 پازني خانگ گستره قطر به توجه با )هكتار 84/15550مساحت 

 2×2 يها شبكه به 1:25000هاي  و با استفاده از نقشه )17(

 حضور عدم و حضور نظر از شبكه هر و. شد ميتقسي لومتريك

. شد يبررسي دانيم كار در شدهي آور جمع نقاط به توجه با گونه

 شبكه بعنوان شد مشاهده آن در گونه كهيي هاشبكه سپس
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 ،ي حضورها شبكه نيا درخارج و شد گرفته نظر در گونه حضور

 به توجه با نيهمچن  وي مبداني دهايبازد در كهي مناطق در

از عدم حضور بز و پازن  كارشناسان نظر و بانان طيمح گزارشات

ي رو دري تصادف رحضو عدم نقاط اطمينان حاصل شده بود،

  ).38( دنديگرد نييتع نقشه

ي ريگ اندازهي بعد مراحل انجام جهت نقطه 61 از مجموع در

 نقطه 21 تعداد نيا از. دنديدگر مشخصي طيمحي رهايمتغ

 نقطه 20 و شد گذاشته كنار مدل آزمون منظور بهي تصادف

ي ها يازمنديني ساز مدل منظور به حضور عدم نقطه 20 و حضور

  . شدنديي دوتاي منطق ونيرگرس زيآنال وارد گونهي هستگايز

 عوامل و گونهي عيطب خيتار به مربوط اطالعات براساس

 كهيي رهايمتغ ازي برخ ،ييصحرا مشاهدات نيهمچن و كياكولوژ

 براي دارند گونه ستگاهيز تيمطلوب نييتع در را نقش نيمهمتر

 ،8 ،5( دشدن انتخابي مطالعات عرصه در گونه پراكنشي ساز مدل

ي اريبس به است ممكن ها گونه پراكنش واقع در). 34و  24 ،13

  اطالعات وجود نيا با باشد، وابستهي طيمح ستيزي  رهايمتغ از

  

  

  

  

  

  

 ريمتغ چند كه شود باعث ديبا گونه مورد دري شناخت ستيز

 مدل در دارند گونه پراكنشي الگو در را ريتاث نيشتريب كهي اصل

 نقاط در كهي طيمح ستيزي رهايمتغ جهيتن در .رنديگ قرار

 ريز موارد شامل دنديگردي بررس پازن حضور عدم و حضور

 ): 2جدول( باشند يم

 و بز زگاهيگر مختلف منابع در كه زگاهيگر نيكترينزد از فاصله-1

  ؛)24و  15 ،13( است شدهي معرفي ا صخره مناطق  پازن

  ؛رتفاعا و ،جهت بيش: شاملي توپوگرافي پارامترها -2

ي بارندگ متوسط و ساالنهي دما متوسط( يمياقلي پارامترها-3

  ؛)ساالنه

  ؛ها يبلندي پست تنوع -4

ي ريپذ شيفرسا وي رينفوذپذ( يشناس نيزمي پارامترها-5

  ؛)خاك

  ؛ياهيگ پوشش تراكم -6

  .فاصله از نزديكترين منطق مسكوني -7
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  الي موثر بر پراكندگي پازن در منطقه لشگردرمتغيرهاي محيطي احتم :2 جدول
  

 كد طبقه متغير

Slop)(  شيب)1 )5-0( كم )درصد 

 2 )12—5( متوسط

 3 )30-12( زياد

 4 )60-30( بسيار زياد

Eval) ( ارتفاع)1 1800-1700 )متر 

1800-1900 2 

1900-2000 3 

2000-2100 4 

2100-2200 5 

2200-2400 6 

2400-2500 7 

2500-2600 8 

Aspect)( 1 بدون جهت جهت 

 2 شمال

 3 شرق

 4 جنوب

 5 غرب

Vegeta)( بدون پوشش گياهي تراكم پوشش  

 )زدگي سنگي ن  بيرو ،صخره(

1 

 2 )مراتع كم تراكم( پوشش كم

   پوشش متوسط

 )مراتع نيمه متراكم(

3 

   پوشش زياد

 )مراتع متراكم، كشاورزي  و باغات(

4 

 1 كم وذپذيري خاكنف

 2 متوسط

 3 زياد

Eur)( 1 كم حساسيت به فرسايش 

 2 متوسط

 3 زياد

(topo) 1 )دشت و رودخانه(كم  ها تنوع پستي و بلندي 

 2 )تپه ماهور( متوسط

 3 )كوهستان(  زياد
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در   Arcmapمحيط ي محيطي دررهايمتغ تمام زانيم

شدند، از اين طريق صحت و گيري  اندازه ArcGIS9.2افزار  نرم

متغيرها يكسان شده و در تسريع روند مطالعات  گيري دقت اندازه

 منطقهي كيزيف منابعي ها نقشه از بدين منظور .نيز موثر بود

 كيتفكقابليت  با 25000:1اسيمق در لشگردر شده حفاظت

 طرح مشاور نيمهندس توسط قبال كه) متر100×100سلولهاي(

   .استفاده شد ،بود شده هيته) 1388( زيآبر

يا  رهايمتغ نيا نقشه :بندي متغيرهاي كيفي و داراي طبقه

شيب، جهت، ( بودند شده نييتع شيپ ازي بند طبقه بصورت

يا بصورت  )نفوذپذيري خاك و حساسيت به فرسايش ارتفاع،

تنوع ( بندي شدند كيفي بودند كه بترتيب افزايش هر متغير طبقه

 استخراج منظور بهسپس  )راكم پوششها و ت پستي و بلندي

ي زهايآنال انجام براي ،كنندهي نيب شيپ محيطي يرهايمتغ

 رهايمتغ، يبند طبقه نوع به توجه با ،ييدوتاي منطق ونيرگرس

 حضور نقاط در ريمتغ هر كد سپس ).2 جدول( شدندي كدگذار

 كننده ينيبشيپ استفاده موردي ها داده بعنوان ،حضور عدم و

  ).2 جدول( رفتند بكاريي دوتاي منطق ونيرگرس در ،نهگو حضور

 متوسط و ساالنهي دما متوسطي رهايمتغ :متغيرهاي كمي

 حوزه هر در شده نيييتع ريمقاد از استفاده با ساالنهي بارندگ

ي ريگ اندازه گونه حضور عدم و حضور نقاط در) 1 شكل( زيآبخ

 از اصلهف وي مسكون منطق نيكترينزد از فاصله نيهمچن. شد

 افزار نرم در Near ابزار از فادهتاس با زگاهيگر نيكتريزدن

ARCGIS9.2 يي دوتاي منطق ونيرگرس وارد و شد محاسبه

  .دنديگرد

ي آماري ها مدل و شدهي آورجمعي ها داده نوع براساس

 نوع نيتر مناسب رود، يم بكار تحقيق نوع نيا در كهي مختلف

ي ها داده ساسبرا حاسباتم انجامي برا كننده ينيب شيپ مدل

 در). 32و  3 ،1( استيي دوتاي منطقي همبستگ مدل ،ييدوتا

 بكار گونه حضور بينيپيش براي كه مدلي رابطه 1 شماره معادله

 )دوتايي منطقي رگرسيون مدل( است شده داده نمايش رودمي

    ):25و 17 ،10 ،1(

Yi=β0i + β1ix1i + β2ix2i + β3ix3i ) 1معادله (         

 گونة خطي كنندةبينيپيش ارزش با برابرYi  معادله اين در 

i، β0i معادله، ثابت ضريب β1i  تا  β3i و متغيرها ضرايب x1i 

 2 شماره معادلة. هستند مدل در متغيرها از يك هر ارزش x3i تا

  براساس زيستگاه در  گونه  حضور  احتمال  محاسبة  درخصوص

 برده بكار كننده بينيپيش رهايمتغي از آمده بدست هايارزش 

 1 به شدن كينزد با كه دارد قرار 1 و 0 نيب P  مقدار( شد

 احتمال صفر    به شدن كينزد با و شيافزا گونه حضور احتمال

  : ابدييم كاهش گونه حضور

   )2 معادلة(

  

  

 روش از مدل، نيتر مناسب انتخاب منظور به مطالعه نيا در

 مورد را مختلفي ها مدل روش نيا. شد استفاده 1كهيآكا هينما

ي دارا كهيي رهايمتغي سر بيترت نيا به دهد يم قرار سهيمقا

 بعنوان باشند، يم 2 از كمتر )AIC∆( كهيآكا اختالف

 شوند يميي دوتاي منطق ونيرگرس رابطه وارد كننده ينيب شيپ

 به مربوط محاسباتي اجرا حاضر مطالعه در) 33و  21 ،1(

® افزار نرم دريي دوتاي منطق ونيرگرس
Minitab13.1 )29( 

 اريمع توسط مدل نيبهتر به مربوط محاسبات و گرفت صورت

 نيهمچن. شد انجام) Statistica )36  6.0 افزار نرم در كه،يآكا

 ArcGIS9.2  افزار نرم ازي بردار نمونه نقاط شينما منظور به

  .شد استفاده

  

        ججججيييينتانتانتانتا

  ستگاهيز در گونه حضور بر مؤثري رهايمتغ

 در پازني پراكندگ ري رگذاريتاثي احتمالي رهايمتغ نيب از

 داشتند دار يمعن رابطه شده واردي پارامترها تمام منطقه

)P<0.05(. وجود عدم گانه،چند ونيرگرسي هافرض ازي كي 

 در 2گانهچندي خطهم). 2( است مستقلي رهايمتغ نيبي خطهم

 نيچند نيب كه شوديم مشاهدهي هنگام ون،يرگرس مدل كي

 نيا در. باشد داشته وجوديي باالي همبستگ مستقل ريمتغ

 جهينت در). 2( شود يم مواجه خطا با بيضرا برآورد صورت،

 سيماتر داريمعني پارامترها نيبي همكنشي بررس بمنظور

Minitab13.1  افزار نرم دري همبستگ
 )3 جدول( ديگردليتشك®

 باي كي داشتند 8/0ي باالي مبستگه كهي ريمتغ دو هر نيب از و

و  10  ،1( شد انتخاب گونهي زندگ در آن تياهم درجه به توجه

 طبقه: شامل يسازمدل منظور به شده نييتع يرهايمتغ .)14

 تراكم طبقه و ساالنه يدما متوسط زانيم ارتفاع، طبقه ب،يش

                                                           

1 -Akaike Information Criterion 

2 - Molticollinearity 
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 نيا مدل، نيبهتر نييتع منظور به سپس. بودند ياهيگ پوشش

 در و شدند Statistica افزار نرم در كهيآكا هينما اردو رهايمتغ

 2اختالف آكايكه كمتر از  يدارا كه ييرهايمتغ از يسر دو تينها

 شدند انتخاب عرصه مدل نيمناسبتر بعنوان ،)25و  9( بودند

  .)4جدول(

  

  
  ماتريس همبستگي بين متغيرهاي معني دار برحضور پازن :3جدول 

 

          slop  aspect    eval  vegeta       T       r     eur    

topo   DS.vilage 

aspect   0,815 
eval     0,702   0,479 

vegeta  -0,737  -0,448  -0,611 

T       -0,460  -0,253  -0,524   0,456 

r        0,473   0,259   0,534  -0,461  -0,997 

eur     -0,819  -0,644  -0,658   0,574   0,366  -0,380 

topo     0,889   0,696   0,738  -0,730  -0,466   0,476  -0,938 

vilage   0,720   0,461   0,904  -0,675  -0,614   0,620  -0,637   0,731 

escap   -0,854  -0,658  -0,551   0,707   0,302  -0,299   0,660  -0,776  -0,565 

   

  نتايج حاصل از نمايه آكايكه براي گزينش بهترين مدل زيستگاه پازن :4جدول

  )دهنده ضريب رگرسيون آن پارامتر است رامتر در ستونهاي مربوطه نشانااعداد مربوط به هر پ(

 

شماره 

 مدل

 

 

 

بيني كننده متغيرهاي پيش درجه  

 آزادي

AIC ∆ACI P 

 پوشش گياهي شيب

)درصد(  

 دما

)سانتيگراد(  

تفاعار  

1 3929/57    723/38-  795/71-    ---- ---- 51183/11  000/0  000/0  

2 521/31  058/19-  803/6  700/4  ---- 31771/13  80588/1  000/0  

  

   )Goodness-of-fit Tests( برازشيي كوين آزمون                                                                        مدل سنجش آزمون

 استفاده G آزمون از مدل دقت سنجش براي تحقيق نيا در

 تمام كهي مدل ازي اصل مدل نيب انحراف آزمون نيا در. شد

 مدل نيمناسبتر. شوديم محاسبه ،باشد يم صفر آن بيضرا

ي كامربع عيتوزي دارا G آزمون. باشديم انحراف نيشتريبي دارا

 مدل در رهايمتغ تعداد با برابرn ( باشد يم n-1ي آزاد درجه با

 برابر راي منطق ونيرگرس بيش  آزمون نيا صفر هيفرض ).است

 G زمونآ P=0.00 ارزش). 12( رديگيم نظر در صفر

 مربوطه،ي طيمحي رهايمتغ نمودن وارد كه است آن دهنده نشان

 دهديم شيافزا را پازن حضور عدم و حضوري نيب شيپ قدرت

   ).5 جدول(

يي كوين( مدل توسط هاداده فيتوص ينحوهي ابيارز منظور به

 -Hosmer( لمشو - هامسر ف وآزمونهاي پيرسون، انحرا از )برازش

Lemanshow (ارزش .شد استفاده )05/0<P (آزمون نيا 

 كهيي ها داده و شدهي آور جمعي ها داده كه است آن دهنده نشان

 فيتوص و ندارندي همخوان گريكدي با است شدهي نيب شيپ مدل توسط

 P  ارزش حاضر تحقيق در). 12( ستين حيصح مدل توسط ها داده

 ها داده قبول قابل تناسب دهنده نشان) P=1( هامونآز نيا يباال

  ).6 جدول( است مدل با
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  ربراي  مدلهاي عوامل انتخاب زيستگاه پازن در منطقه حفاظت شده لشگرد Gنتايج حاصل از آزمون : 5جدول

  

 مدل بيشينه احتمالي  Gآزمون آماره درجه آزادي مدل Pارزش

000/0  3 679/52  386/1-  1 

000/0  4 679/52  386/1-  2 

  

 نتايج آزمونهاي نيكويي برازش: 6 جدول

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  ها مدل اعتبار سنجي

هاي برآورد شده تا زماني كه  اعتبارسنجي نشده  زمون مدلآ

 هاي متعددي روش .باشد همواره با شك و ترديد همراه است

اين  تمام مبناي كه شودها استفاده ميبراي اعتبار سنجي مدل

ها در مناطقي است  حتمال حضور واقعي گونهاساس ابر ها روش

 بيشتربراي ارزيابي . بيني حضور شده است پيش ،كه توسط مدل

هايي كه براي مدل تهيه شده، بهتر است كه از داده از صحت

ساخت مدل بكار رفته است در بررسي اعتبار مدل استفاده نشود 

اده مجموعه داده مستقل براي آزمون كارايي مدل استف يك از و

هاي اصلي براي ايجاد مدل به دو مجموعه ، دادهبنابراينشود، 

هاي آزمون  هاي آموزشي براي ساخت مدل و مجموعه داده داده

بدين منظور پيش از انجام آناليز ). 22( شوندمدل تقسيم 

نقطه به منظور آزمون مدل بطور  21رگرسيون منطقي تعداد 

 بيني شده ر پيشعدم حضو/سپس حضور .تصادفي انتخاب گرديد

در يك  و حضور و عدم حضور واقعي در اين نقاط توسط مدل

  )confusion matrix( كه بعنوان ماتريس پريشان 2×2جدول 

  نقطه 21از اين  ).7 جدول( مقايسه شد ،معروف است) 39و  7(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هاي مدلهاي بدست آمده همخواني  بينيعدد با پيش 2تنها 

ر نقاطي كه توسط مدل مطلوبيت احتمال يك مورد د(نداشت 

درصد بود گونه حضور نداشت و در مورد  5/0حضور گونه باالي 

بيني مدل احتمال حضور گونه  طبق پيش ديگر در مناطقي كه

پس از تشكيل ماتريس .  )بود گونه حضور داشت 5/0كمتر از 

و  ها بيني دار بودن و نبودن تطابق پيشپريشان به منظور معني

استفاده  Minitab13.1افزار  آزمون مربع كاي در نرم زهدات امشا

بدست آمده كه از مقدار  422/11 مقدار مربع كاي برابر. شد

درصد و درجه  1محاسبه شده در جدول مربع كاي در سطح 

توان  بنابراين مي .بزرگتر است باشد مي 63/6 كه  برابر 1آزادي 

و متغيرهاي ) حضور گونه( نتيجه گرفت كه  بين زيستگاه گونه

داري  بيني كننده تاثيرگذار بر پراكندگي پازن رابطه معني پيش

در نتيجه مدل بدست آمده داراي قدرت  .)6 جدول( برقرار است

هاي مدل در  بيني بيني باال است و نتايج مشاهدات و پيش پيش

  . داري با يكديگر همخواني دارند سطح معني

شماره 

 مدل

درجه  مربع كاي روش

 آزادي

P 

1 Pearson  ,0000007 16 000/1  

Deviance  ,0000014 16 000/1  

Hosmer-

Lemeshow       

 ,0000000   8 000/1  

2 Pearson 0,0000002   24 000/1  

Deviance 0,0000003   24 000/1  

Hosmer-

Lemeshow       

0,0000000   8 000/1  
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  محاسبه مربع كاي در مرحله ارزيابي مدلو  ماتريس پريشان :7 جدول

   

  

  

  

  
Chi-Sq = 11,422; DF = 1; P-Value = 0,001 

:A در واقعيت گونه حضور دارد و *هبيني شدحضورگونه پيش،  تعداد نقاطي كه توسط مدلها  .  

:B  در واقعيت گونه حضور دارد بيني شده وعدم حضورگونه پيش ها،تعداد نقاطي كه توسط مدل. 

:C در واقعيت گونه حضور ندارد بيني شده وگونه پيش ها، حضوري كه توسط مدلتعداد نقاط. 

:D در واقعيت گونه حضور ندارد وبيني شده حضورگونه پيشعدم  ها،تعداد نقاطي كه توسط مدل. 

  .)باشد 5/0اين مدار كمتر از  عدم حضورگونه در مورد باشد و 5/0بيشتر از  P  مقدار  ني با توجه به رابطهعبيني حضورگونه يمنظور از پيش(*

 

 ROC ) Area Under Reciever روش سطح زير منحني

Operating Characteristic (ROC) Curve( 

هاي مستقل براي ترين روشي از متداوليك ROCنمودار 

هاي تهيه شده با استفاده از رگرسيون گيري صحت مدل اندازه

سطح زير منحني برابر است با احتمال اينكه . باشد لجستيك مي

مدل براي يك نقطه حضور تصادفي انتخاب شده، احتمال حضور 

باالتري از يك نقطه عدم حضور تصادفي انتخاب شده در نظر 

باشد، مدل به  1چنانچه سطح زير منحني برابر با ). 31(رد بگي

تواند نقاط حضور و عدم حضور را از يكديگر  بهترين نحو مي

باشد بيان كننده  5/0اگر سطح زير منحني برابر با . تفكيك نمايد

  . هاي مدل بهتر از يك مدل تصادفي نيستبيني آن است كه پيش

دهنده آن است كه  شاننيز ن صفرسطح زير منحني برابر با 

  هاي يك مدل تصادفي براي حضور و عدم حضور از بيني پيش

  

  

  

  

  

 تحقيق،در اين  .باشدهاي مدل مورد نظر باالتر ميبيني پيش

. محاسبه شد 18 نسخه SPSS1افزار  سطح زير نمودار در نرم

 850/0 مقدار 1نتايج نشان داد كه سطح زير منحني براي مدل 

ها به ، در نتيجه مدلباشد مي 987/0 مقدار 2و براي مدل 

تواند نقاط حضور و عدم حضور را از يكديگر بهترين نحو مي

ي كه در ارزيابي مدل مهم است يدو جز  1نمودار . تفكيك نمايد

دهنده حساسيت، يعني  نشان x محور -1دهد، را نشان مي

  بيني شده و وقوع موارد مشاهده شده همخواني بين احتمال پيش

يعني توانايي مدل براي  ،اختصاصي بودن  y محور –2د و باشمي

مدلهاي با حساسيت باال . باشدحضور مي هاي عدمتشخيص مكان

بيني كردن حضور گونه و مدلهاي با اختصاصي بودن باال در پيش

  .)1نمودار (بيني عدم حضور گونه مناسب هستند  در پيش

  ROCمحاسبه مساحت زير سطح منحني: 8دول ج

 بيني پيش 

 )مثبت(حضور  )منفي(عدم حضور 

16 1B)( 15A)(  حضور)مثبت(  

 واقعيت
5 4D)( 1)C( عدم حضور )منفي( 

 مجموع 16 4 21

مدل شماره  مساحت سطح زير منحني 
(AUC) 

Std. Errora Asymptotic Sig.b Asymptotic 95% 

Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

1 850/0  115/0  021/0  000/0  000/1  

2 987/0  020/0  001/0  000/0  000/1  
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  )الف(

 
 )ب(

بيني حضور بز و پازن با استفاده از رگرسيون منطقي دوتايي  ي پيشهاجهت سنجش مدل ROCنمودار سطح زير منحني :1نمودار 

  )2مدل :ب ،1مدل:الف(

     بحثبحثبحثبحث

 تمام كه داد نشاني آماري هاليتحل و هيتجز جينتا

 گونه حضور عدم و حضور با شده،ي نيبشيپي طيمحي رهايمتغ

ي خطهم مشكل بر غلبه منظور به لذا. دارندي داريمعن رابطه

 سيماتر ونيرگرس مدل بهي ورودي رهايمتغ نتخابا و گانهچند

 به توجه با تينها در و شد ليتشك رهايمتغ نيبي همبستگ

 خيتار و) 35و  8 ،5( است شده انجام پازن مورد در كهي مطالعات

  چهار منطقه دريي صحرا مشاهدات نيهمچن و گونه نياي عيطب

ي رهايتغم بعنواني اهيگ پوشش كماتر و دما ارتفاع، ب،يش ريمتغ

ي سازمدل منظور به حضور عدم و حضور كنندهي نيب شيپ

 از مدل دو مطالعه نيا در. شدند برده بكار گونه ستگاهيز

 از بيترك نيبهتر كهيآكا اريمع به توجه باي طيمحي رهايمتغ

 منطقه در پازن حضور عدم و حضوري نيب شيپي برا را رهايمتغ

  ).5 جدول( نمودند ارائه لشگردر
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هاي نهايي برازش شده  مدل جه به نتايج بدست آمده دربا تو

بر پراكندگي پازن در منطقه  به منظور تعيين عوامل موثر

نشان داده شده است، در  5جدول كه در  حفاظت شده لشگردر

حضور گونه با شيب، ارتفاع و متوسط دماي ساالنه رابطه  2مدل 

در نتيجه . مثبت و با تراكم تاج پوشش گياهي رايطه منفي دارد

ارتفاع و  ،دهد كه با افزايش طبقه شيباين مدل نشان مي

ساالنه در يك نقطه يا بخش، احتمال  يميانگين متوسط دما

با افزايش طبقه تراكم پوشش  يابد وحضور گونه افزايش مي

شبيه مدل  يكمدل . ابديگياهي احتمال حضور گونه كاهش مي

دماي ساالنه منفي و دوم است با اين تفاوت كه ضريب متوسط 

دهنده  اين مطلب نشان. پارامتر ارتفاع هم در مدل وجود ندارد

ارتباط فاكتور ارتفاع و دما است، با اضافه شدن فاكتور ارتفاع و 

گيرد و تاثير مثبت آن فاكتور متوسط دما نيز ضريب مثبت مي

باالتر بودن ضريب متوسط دماي ساالنه به ارتفاع بيانگر اين است 

ا توجه به نوع اقليم منطقه كه سرد و خشك بوده، بطور كلي  كه ب

كند كه  متوسط دماي ساالنه پازن مناطق مرتفعي را انتخاب مي

در  ها بيشترباالتري داشته باشند در اين منطقه بز و پازن

متوسط دماي ساالنه  يكه دار L1-3 و L1-2و  L1-1 هاي بخش

 شكل( پراكندگي دارندها هستند، باالتري نسبت به ساير حوزه

1.(   

 تحقيق،هاي نهايي بدست آمده در اين با توجه به مدل 

پارامتر شيب بيشترين تاثير را بر پراكنش پازن در منطقه 

 پارامتر با بيش پارامتر نيب باالي هبستگ نيهمچن. لشگردر دارد

 پازني پراكندگ بر موثر عوامل ازي كي كه زگاهيگر از فاصله

ي باال تياهم دهنده نشان ها يبلند وي پست تنوع و) 14( باشد يم

 و كلي رفتارشناس با جهينت نيا ).2 جدول( باشد يم پارامتر نيا

 خواران طعمه از زيگري برا ها پازن و بز واقع در داردي همخوان بز

).  20و  11( دارند تامي وابستگ تندي بيش باي اصخرهي نواح به

 همكاران وShams Esfanabad  توسط گرفته انجامي هايبررس

 اراك قله هفتاد منطقه در پازن ستگاهيز مورد در )2010(

 بودهي اصخره و داربيش مناطق به پازني وابستگ دهنده نشان

 واكنشي نوع  دار بيش وي اصخره منطق انتخاب واقع در. است

 با كه است) ياديص فشار كاهش( ادانيص از فراري برا گونه

 و هكوتاي پاها واقع در .رديگيم بهره آن ازي شناس ختير كمك

 از فرار وي اصخره دار بيش مناطق در حركتي برا پازني عضالن

 كه مطلب نيا به توجه با). 4( كنند يم كمك او به خواران طعمه

ي خاكستر گرگ رانيا در بز و كلي اصل خواران طعمه ازي كي

 يهاگرگ زين رلشگرد شده حفاظت منطقه در و) 4( است

 پازن و بزي پراكندگ نقاط در ژهيبو مناطق اكثر دري اكسترخ

ي هاهينما و پازن مشاهده مناطق اكثر جهينت در، دارندي پراكندگ

 قرار) ددرص 30 از شتريبي ها بيش( دار بيش مناطق در آن

 مناطق از فاصله و دار بيش مناطق نيا نيبي طرف از و داشتند

 كه )3 جدول( است برقراريي باالي همبستگي ا صخره

روي  ياديص فشار كاهش در فاكتور دو نيا تياهم دهنده ننشا

 كه داد نشان )1380( فرهمند جينتا نيهمچن .است بز و پازن

ي قاض كالهي مل پارك در پازن و بز پراكنش بر موثري اصل فاكتور

 زين) 1387(و كابلي  يفراش .استي ا صخره مناطق اول درجه در

 ديرس جهينت نيا بهي قاض كالهي مل پارك در خود قاتيتحق در

 اريبسي رهايمتغ نيزم شكلي هاپيت و ارتفاعي هاريمتغ كه

 گريد از .هستند منطقه نيا در زناپ و بز حضور بري داريمعن

ي اصخره دار بيش منطق به را پازن و بزي وابستگ كهي مطالعات

 رانهمكا وWeinberg  قاتيتحق جينتا توان يم است، كرده انيب

 ريسا و پژوهش نيا جينتا به توجه با  واقع در. برد نام را) 2008(

ي پراكندگي  براي  ديكل  عاملي  ا صخرهي ها بيش  ها پژوهش

 . است شده مطالعه  مناطق ريسا و لشگردر منطقه در پازن

 و ارتفاع بيضر بودن مثبت 2 شماره مدل به توجه با

 مشخصهي مسكون ناطقم از فاصله ريمتغ با آني باالي همبستگ

 ارتفاع ريمتغ نقش انگريب توانديم كه استي ستگاهيز گريد

 جينتا .باشد پازني برا تيامن جاديا و زيگر ستگاهيز بعنوان

 پارك هايپازن كه داد نشان) 1386( نيزو همكاران ي مصطفو

 شيافزا گله، سگهاي ر،يعشا دامهاي حضور ليبدل الر يمل

 دري قانون ريغ شكارهاي شيافزا آن دنبال به و گردشگران

 بيش و ارتفاعبه همين علت  نداشته تيامني انيم ارتفاعات

 پژوهش دو نيا نيب كه آنچه .ندينما يم انتخاب را باالتري

ي مسكون مناطق از فاصله و ارتفاع نيبي همبستگ است مشترك

  . باشد مي
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 نيا در ونيرگرسي مدلها از آمده بدست جينتا به توجه با

 منطقهي ها پازن و بز ها، پژوهش ريسا با آن سهيمقا و تحقيق

ي انساني ها تيفعال اي يعيطب انيشكارچ از فراري برا لشگردر

 نيا  و دهند يم حيترج را تند بيش با مرتفعي اصخره مناطق

 بر كه استي عامل تيامن فاكتور كه است نيا نشانگر مطلب

منفي  ،يطرف از .باشد مي موثر لشگردر منطقه در پازني پراكندگ

ست كه اپوشش به اين معن طبقه تراكمبودن ضريب مدل براي 

ها در اين  نسبت به غذا براي بز و پازن) امنيت( اهميت پناه

 بهي دسترس عدم به منجر مسئله نيا ومنطقه بيشتر است 

كه در مناطق پايين دست و كم  مناسبي چراگاهها و آبشخورها

 و كل شدن محدود طرفي باعث از و شود، يم شيب قرار دارند،

 عدم شده است و به تبع آن منطقه ازي كوچك بخش به هابز

ي بزها و كل تيجمع با هاي منطقه  جمعيت بز و پازن ارتباط

انزواي  باعث توانديم زمان مرور با كهدارد دربررا  مناطق ريسا

هاي بدست آمده در استفاده از مدل. شود منطقه نيا دري كيژنت

تواند بعنوان ابزاري براي شناسايي مناطق مناسب مي يقتحقاين 

در اختيار  ريزي حفاظت از اين مناطق زيست پازن و برنامه

  .زيست قرار گيرد ريزان محيط برنامه  مديران و

با توان ميبان در اين منطقه،  كمبود نيروي محيط بعلت

  را پازنمطلوب هاي زيستگاهبدست آمده  هايمدل استفاده از

با توجه به  ، همچنيننمودبندي اولويت روزانه هت گشت زنيج

اقدام به احداث  محدود بودن تعداد آبشخورها در منطقه

  .نمود با باالترين مطلوبيت آبشخورها در مناطق

و عوامل بررسي زيستگاه پازن در فصول مختلف در منطقه 

موثر بر پراكندگي فصلي اين گونه تعيين شود و با نتايج اين 

همچنين با شناسايي . وهش مورد مقايسه قرار گيردپژ

هاي ريزيتوان برنامه زيستگاههاي مطلوب گونه در هر فصل مي

  .الزم از سوي مسئولين براي حفاظت از اين مناطق صورت گيرد

 مناطق ساير در پازن زيستگاه سازي مدل زمينه در تحقيق

 ظورمنبه  ،سازي مدلمختلف هاي با استفاده از روش استان

 در نظر مورد گونه زيستگاه علمي و نوين مديريت به دستيابي

  .گيرد مختلف انجام مناطق

در پايان با توجه به محدود شدن پراكندگي كل و بزها در 

منطقه حفاظت شده لشگردر به منظور جلوگيري از درون آميزي 

پيشنهادات  هاي موجود در اين منطقهو انزواي ژنتيكي جمعيت

  :گرددزير مطرح مي

بررسي امكان ، هاي منطفهبررسي تنوع ژنتيكي بز و پازن

هاي زيستگاهي بين نقاط پراكندگي كنوني پازن در ايجاد كريدور

هاي بيني مدل منطقه با مناطق همجوار كه با توجه به پيش

 به نسبتو  باشندبدست آمده زيستگاه مناسبي براي پازن مي

 همجوار مناطق ريسا به طقهمن نياي زهاب و كل ازي تعداد انتقال

 اقدام منطقه نيا به مناطق ريسا تيجمع از بز و كل ورود و

  .گردد

  

 نابعنابعنابعنابعمممم

 تيمطلوبي سازمدل .1387، .ف ،يخسروشاهيبهادر- 1

 مرخين در  (Sitta europaea)يجنگلي كولكمر ستگاهيز

  92  .تهران دانشگاه ،ارشد يكارشناس نامه انيپا. البرزي شمال

  .صفحه

 در آمار اصول .1387، .م ،يچاهوك زارعو  .م همتا، يب- 2

  .صفحه  300 .تهران دانشگاه انتشارات ،يعيطب منابع علوم

 كوكر ستگاهيزي كياكولوژي بررس .1388 ،.س ان،يديحد- 3

ي پارامترها بر هيتك با Pterocles orientalis)( اهيس شكم

 ،ارشديكارشناس نامهانيپا. زنجان نيسهر دشت دري ستگاهيز

 .قاتيتحق و علوم واحدي اسالم آزاد دانشگاه

. ايران پستانداران صحرايي راهنماي .1387، .ه ضيايي،-4

  .صفحه 298 .تهران وحش، حيات با آشنايي كانون

 تيمطلوب سازي مدل .1387، .م ،يكابل و . 1 ،يفراش-5

 بر انرژي اثر شيهما .يقاض كالهي مل پارك در پازن ستگاهيز

 دانشگاه ،يعيطب منابع دانشكده. ستيز طيمح و ميلاق راتييتغ

  .يعيطب منابع و كشاورزي

 سمداران پراكنش بر موثر عواملي بررس. 1380، .م فرهمند،- 6

 دانشكده ارشد، كارشناسي نامه پايان .يقاض كالهي مل پارك

  .صفحه 95. تهران دانشگاه طبيعي، منابع

 استفاده با هستگايزي ابيارز سهيمقا .1389، .م ،يقندال-7

ي فاكتورها ليتحل و هيتجز و افتهي ميتعمي خط مدلي روشها
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 كارشناسي نامه پايان ،يوحش گوسفندي براي شناخت بوم انيآش

  .صفحه 90. ارشد، دانشگاه تهران

؛ .م ،يكرم؛ .م ،يكابل؛ .زاده،ايعل؛ .م.س مصطفوي،- 8

 تيمطلوب نقشه هيته. 1386، .س محمدي،و  .ر،يگلجان

 .الري مل پارك در پازن گونه تابستانه و بهاره ستگاههاييز

،  2 ، شماره5 دوره. طبيعي منابع فنون و علوم فصلنامه

  .121تا 111ات صفح

ي حيتوج مطالعات .1388 ز،يآبر طرح مشاور نيمهندس- 9

 طيمح حفاظت سازمان .لشگردر شده حفاظت منطقهي ليتفض

  .صفحه 25 .ستيز
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AbstracAbstracAbstracAbstractttt    

The wild goat (Capra aegagrus), belong to Artiodactyla order and Bovidae family, that is 

listed as vulnerable (A2cde) by IUCN Red list, and dispersal in the most mountainous areas 

which has adequate security. Unfortunately, during recent years, there was a decrease 

drastically in its population in the most habitats due to the illegal hunting. In this study, the 

factors that may affect the distribution of this species have been studied during 2010 to 2011 

in the Lashgardar protected area. Different environmental variables such as topography, 

climate, vegetation cover, and geology along with the presence/absence data in 61 locations 

were recorded. The analysis was conducted using binary logistic regression. Results showed 

that slope, altitude, vegetation cover and average annual temperature were the most 

distressing environmental factors defining the presence of the species in this area. In this 

regard, the slope had the greatest impact among all other variables due to its relation to other 

parameters. 
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