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با استفاده از (Ovis orientalis)گوسفند وحشیمقایسه مدل مطلوبیت زیستگاه 
در استان مرکزيMAXENTو ENFAروش

اراك، اراك دانشگاه و منابع طبیعی، کشاورزي، دانشکده محیط زیستگروه :*انصاريامیر

1394مرداد: تاریخ پذیرش1394اردیبهشت: تاریخ دریافت

چکیده
هـاي قابـل تـوجهی از    که جمعیتطوريبه،هاي مرتفع زیستگاه مطلوب گوسفند وحشی است     با دارا بودن کوه   استان مرکزي   

ENFAبراساس حداکثر آنتروپی یا نزدیک به واقعیت و MAXENT. گرددهاي استان مرکزي مشاهده میگوسفند وحشی در زیستگاه

زیستگاهمطلوبیتمدلوشناختی، حداکثر آنتروپی نقشه   بومآشیانعاملهاي تحلیل روشازا استفاده ب.باشدبراساس توزیع نرمال می   
8هکتـار معـادل   118801مساحت ENFAدر روشدهدمیمطالعه نشاننتایج. و با یکدیگر مقایسه گردیدتهیهگوسفند وحشی

تحمـل پـذیري   229/0و اي کـل    ویژگـی حاشـیه     603/1ر  یدامق.از اطالعات است  % 93گر  نمایانشناختی  بومفاکتور   4درصد و   
. داردتحمل پذیري کمی و تر از ارتفاع میانگین زیستگاه ها بیشکه ارتفاع و شیب آنبه مناطقی است گوسفند وحشیدهنده تمایلنشان

گوسـفند  برايمطلوبزیستگاهدارايمرکزياستانجنوبینیمهدرصد از  11هکتار معادل    169878مساحت     Maxentدر روش   
20(ترین اثرگذاري بر روي زیستگاه گوسفند وحشی مربوط به متغییر فاصله از شهرها باشد، در بین متغییرهاي توسعه بیشوحشی می

و )درصد20(ترین تاثیرگذاري مربوط به شیبشناسی بیشباشد و از متغییرهاي بومرو میهاي مالترین مربوط به جادهو کم)کیلومتر
) Maxent)978/0ها مشخص گردید اعتبار مدل مطلوبیت زیستگاه با روش مدلROCبا مقایسه . باشدترین مربوط به ارتفاع میکم

بر این اساس پیشنهاد . باشدمیENFAنسبت به روش Maxentگر عملکرد بهتر روش ،که نشانباشدمی) ENFA)951/0و با روش 
.استفاده گرددMaxentطلوبیت زیستگاه حیات وحش از روش سازي مشود در مدلمی

Area Under Curre ( ROC(شناختی، حداکثر آنتروپی، گوسفند وحشی،بومآشیانعاملتحلیل:کلمات کلیدي

a-ansari@araku.ac.ir: پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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مقدمه
دلیل ههاي طبیعی بامروزه تخریب و نابودي زیستگاه

دکننده تداوم ترین عوامل تهدیهاي انسانی یکی از مهمفعالیت
قطعه قطعه شدن . آیدشمار میها بهحیات بسیاري از گونه

هاي ساکن در اي را براي جمعیتها تأثیرات منفی بالقوهزیستگاه
شدن محصورباعثهمراه دارد، ازجملهمناطق بهگونهاین

شود ها میها و عدم امکان تبادل ژنی بین جمعیتجمعیت
)Malekian ،2007.(عامل تهدیدکننده تنوع زیستی ترین بیش

هاي بزرگ به مناطق هاست با تقسیم زیستگاهانفصال زیستگاه
قطعه قطعه .جدا از هم تنوع زیستی به مخاطره افتاده است

ها سبب جدا افتادن برخی ها و کاهش اندازه آنشدن زیستگاه
ها بر اثرات منفی قطعه قطعه شدن زیستگاهت ها گشته اسگونه

ها، نواحی با ساختار زیستگاهشدنقطعهبا قطعه،هانهجوامع و گو
آید که برخی از افراد گونه قادر وجود میهجغرافیایی متفاوت ب

ترین عامل بیش. ها نیستندبه تطبیق خود با آن زیستگاه
هاست با تقسیم تهدیدکننده تنوع زیستی انفصال زیستگاه

یستی به مخاطره زهم تنوعازجداهاي بزرگ به مناطقزیستگاه
تکه شده به دو علت از هاي تکهزیستگاه.افتاده است

تري تکه شدگی مقدار بیشتکهاوالً: هاي اولیه متفاوتندزیستگاه
مرکز هر آورد و ثانیاًوجود میهرا براي زیستگاه بحاشیه

رو تر خواهد بود و از اینتکه شده به حاشیه نزدیکزیستگاه تکه
میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافتبهمطلوبیت زیستگاه 

)Fahrig ،2003.(المللی حفاظت از طبیعت از نظر اتحادیه بین
پذیر گنجانده در رده آسیبگوسفند وحشی،و منابع طبیعی

ها بینی توزیع گونهپیشسازي مدل. )IUCN،2012(شده است
شناسی و زیست شناسی حفاظت بوده که یک ابزار مهم در بوم

ها ریزي حفاظت، تکامل، مدیریت گونهلیت کاربرد در برنامهقاب
یا برطرف کردن تضاد میان انسان و حیات وحش و سایر موارد 

، و همکارانHirzel ؛2011،و همکارانBedia(را داراست 
نیازمند دو نوع داده ورودي هاي توزیع گونه اساساًمدل). 2001

ی که گونه در آن زمین سیمای(هاي محیط زیستی شامل داده
هستند ) نقاط حضور گونه(هاي زیستی و داده) شودیافت می

)Pearson ،2007 .(MAXENTهاي بسیار رایج یکی از الگوریتم
به حداکثر آنتروپی یا MAXENTاصل . یادگیري ماشینی است

آنتروپی را )Shannon)1984. گرددنزدیک به واقعیت بر می
هاي درگیر در وقوع یک گزینهصورت یک معیار از تعدادبه

کاربرد قاعده حداکثر آنتروپی براي. رویداد توصیف کرده است
شناختی بومفرآیندهايترمودینامیکقوانینتوسطگونهتوزیع

بنابراین در غیاب تاثیر عوامل محدود کننده . شودتوصیف می
هاي اعمال شده در مدل، توزیع دیگر نسبت به محدودیت

،بهداروند(نه تمایل به حداکثر آنتروپی را داردجغرافیایی گو
براساس توزیع نرمال شناختیتحلیل عامل آشیان بوم. )1390

اختی نشهاي حضور و متغییرهاي بومتنها به دادهاستوار است و 
ها تواند با استفاده از آنعنوان ورودي احتیاج داشته و میگونه به

ها در فضاي توزیع گونهرا با مقایسهزیستگاهتابع مطلوبیت
متغییرهاي زیست محیطی با توزیع این متغییرها در سطح 

Hutchinsonطبق ایده.هاي منطقه محاسبه کندتمامی پیکسل

یک ابرحجیم در «:  ست ازاشناختی عبارتآشیان بوم)1957(
شناختی که در آن  یک گونه فضاي چند بعدي متغییرهاي بوم

این آشیان چند . »ایی برخوردار باشدتواند از جمعیت زیستمی
وسیله نمایه هتوان بر روي هر یکی از محورهایش بمتغییره را می

برخی از این محورها . گرایی کمی کردکنارگی و نمایه ویژه
همین علت است که تري از سایرین دارند، و بهاهمیت بیش

. )2002، و همکارانHirzel(گیردتحلیل عامل صورت می
هاي آماري ترین روشیکی از متداولاعتبارسنجی ROC1نمودار

ها براي سازي توزیع گونهطور گسترده در مدلاست که به
سطح زیر . شودبینی استفاده میهاي پیشارزیابی صحت مدل

برابر با احتمال قدرت تشخیص ) Area Under Curre(منحنی
Phillips(میان نقاط حضور و عدم حضور توسط یک مدل است 

5/0مقادیر مختلف سطح زیر منحنی بین ).2004، و همکاران
باشد بیان5/0چه سطح زیر منحنی برابر با چنان. است1تا 

باشد، 1اگر این مقدار برابر با . کننده تصادفی بودن مدل است
تواند نقاط حضور و عدم حضور را از مدل به بهترین نحو می

تا 7/0زیر منحنی بین اگر مقدار سطح . یکدیگر تفکیک نماید
تا 8/0شود، اگر بین باشد مدل یک مدل خوب فرض می8/0
چه سطح زیر باشد مدل یک مدل عالی است و چنان9/0

باشد، قدرت تشخیص مدل بسیار عالی در 9/0منحنی بیش از 
بررسی در ).2004، و همکارانGiovanelli(شودنظر گرفته می

سازي مطلوبیت زیستگاه سنجاب ایرانی انتخاب زیستگاه و مدل
مشخص در مناطق حفاظت شده استان کهگیلویه و بویراحمد

تري براي تعیین مطلوبیت که مکسنت روش مناسبگردید 
زیستگاه سنجاب ایرانی در مقیاس کالن نسبت به تحلیل عاملی 

.)1393،خلیلی(باشدشناختی میآشیان بوم
هزار هکتار 1536790محدوده مورد مطالعه با مساحت 

مناطق هفتاد باشد که مینیمه جنوبی استان مرکزيواقع در

1- Receiver operating characteristic
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راسوند ،اصفهان، الوند خمین، موته قمقله اراك، پلنگ دره
طوريهب.اندشازند و جاسب دلیجان در این محدوده قرار گرفته

هاي ابل توجهی از گوسفند وحشی در زیستگاههاي قکه جمعیت
،در این محدوده شهرهاي اراك. گردداستان مرکزي مشاهده می

اصلیهايجاده،روستازیاديتعدادشازند،محالت،خمین،دلیجان
،ازنا- اراك،خمین-اراك،محالت-دلیجان،اصفهان-تهران

).1388،انصاري(باشندصنایع بزرگ و معادن زیادي مستقر می
هدف از این مطالعه مقایسه مدل مطلوبیت زیستگاه گوسفند 

هاي مگسنت و وحشی در نیمه جنوبی استان مرکزي با روش
.باشدشناختی میتحلیل عامل بوم

هاشمواد و رو
ابتدا منطقه مورد مطالعه در قالب یک نقشه  رستري  که 

سپس ردیدگسازي مدلو سلول هم اندازه تشکیل شد nاز 
عدم حضور گونه مورد مطالعه / هاي حضورمتغیر وابسته داده

عملیات طیجهت تهیه نقشه حضور گونه .شدآوري جمع
موقعیت )GPS(دستگاه ازمیدانی و مشاهده گونه با استفاده 

گونه برداشت شد و سایر اطالعات محل مشاهده گونه در فرم 
شناسی بوممتغیرهايبعديمرحلهد و در دیگرثبتمیدانیبازدید

» ...ت وهارتفاع، جشیب،«هاي توپوگرافیمستقل شامل ویژگی
فاصله «انسانی هايفعالیتشناختی و تأثیرات توسعهبومهايداده

شدشناسایی» ...وها، معادن تا اماکن انسان ساخت، تراکم جاده

و مگسنت شناختی بومآشیانعاملتحلیلکاراساس.)1جدول(
هاي شناختی نقاط حضور گونه با ویژگیهاي بومیژگیمقایسه و

شناختی کل منطقه مطالعاتی است اولین فاکتور خروجی در بوم
اي نام دارد شناختی فاکتور حاشیهروش تحلیل عامل آشیان بوم

شناختی گونه تا چه اندازه با شرایط کند آشیان بومو بیان می
نام گراییها تخصصمیانگین زیستگاه متفاوت است سایر فاکتور

این فاکتورها با ترکیب خطی متغیرهایی که واریانس . دارند
مطالعه نسبت به توزیع گونه مورد توزیع نقاط را در کل منطقه 

جهت تجزیه و تحلیل .آینددست میهکنند ببیشینه می
و 4Biomapper)Hirzelافزار، بیومپراطالعات در محیط نرم

مراحل ) Phillips ،2006(MAXENTو) 2008همکاران، 
ها، بررسی همبستگی ها، بررسی درستی دادهسازي دادهآماده
و ها ها، تهیه نقشه مطلوبیت زیستگاه، اعتبارسنجی مدلداده

مقایسهبندي نقشه مطلوبیت زیستگاه انجام شد، جهت طبقه
حلیل عامل آشیان در روش تبینی مدل قدرت پیشاعتبار و 

جک آزمونازو در روش مگسنت س یبومونآزشناختی از بوم
براي اجراي منحنی .قرار گرفتارزیابی موردها نایف نقشه

ROC0/16افزارهاياز نرمSPSS0/14وIdrisi Klimanjaro

منظور مقایسه قابلیت دو رویکرد فوق در ایجاد به.استفاده شد
نیمدل مطلوبیت زیستگاه، از نمایه بررسی اعتبار سطح زیر منح

)Area Under Curre( ROCاستفاده گردید.

اطالعات مربوط به محل مشاهده گوسفند وحشی:1جدول

ترین فاصله از نزدیکمنطقه
)کیلومتر(اماکن مسکونی

ترین فاصله از نزدیک
)کیلومتر(جاده اصلی

ترین فاصله از نزدیک
)کیلومتر(معدن 

میانگین شیب
)درصد(

میانگین 
)متر(ارتفاع 

152500-510830)درهچکاب(هفتادقله 
152500-5/651030)دره سیبک(هفتادقله 

152500-85730موته
152700-5/32130جاسب
303000-5/42265راسوند

نتایج
سازي مطلوبیت زیستگاه با روش نتایج مدل-الف

بررسی اهمیت متغییرها :شناختیتحلیل عامل آشیان بوم
ENFAدر مدل مطلوبیت زیستگاه گوسفند وحشی با روش 

اي تمایل حاشیهدهنده آن است که در متغییر نشان) 2جدول (
هاي خاص نسبت به میانگین به زیستگاهگوسفند وحشی

نسبت گوسفند وحشی پذیري تحملو در متغییر زیستگاه است
حساس است و تحمل به تغییر شرایط بهینه زیستگاه خود 

ENFA مساحت مطلوبیت زیستگاه در روش.پذیري کمی دارد

هکتار برابر هشت درصد و اعتبارسنجی مدل 118801معادل 
ENFA میزان سطح زیر منحنیROC است951/0برابر با .

).2شکل (
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ENFAبا روش گوسفند وحشیهر یک از متغییرها در مطلوبیت زیستگاه اهمیت:2جدول 

شرایط بهینه زیستگاهمقداررمتغیی
)1باالتر از ( هاي خاص و متفاوت از شرایط میانگین زیستگاه زیستگاه603/1ايحاشیه

باالتر از میانگین زیستگاه36/4تخصص گرایی
)تربه صفر نزدیک(حساس 229/0تحمل پذیري

تر از میانگین زیستگاهبیشمتر1976ارتفاع
از میانگین زیستگاهتر بیشدرصد11شیب

ترهاي کشاورزي آبی نسبت به دیم بیشتاثیر زمینکیلومتر10فاصله از اراضی کشاورزي
ترکمکیلومتر7فاصله از اتوبان

تر نسبت به جاده آسفالت دوباندهتاثیر منفی کمکیلومتر6هاي آسفالت چهارباندهفاصله جاده
ترتاثیر منفی بیشلومترکی9هاي آسفالت دوباندهفاصله جاده
هاي آسفالتتر نسبت به جادهتاثیر منفی بیشکیلومتر14هاي شوسهفاصله جاده
تر نسبت به روستاهاتاثیر منفی بیشکیلومتر15فاصله شهر

تر نسبت به شهرهاتاثیر منفی کمکیلومتر8فاصله روستا
تر از شهرها و روستاهاتاثیر منفی بیشکیلومتر10فاصله صنایع و معادن

ENFAمرکزي با روشاستانجنوبینیمهدرگوسفند وحشیمطلوبیت زیستگاهسازيمدل:1شکل 

ENFAبراي اعتبارسنجی مدل مطلوبیت زیستگاه گوسفند وحشی مبتنی بر روش ROCنمودار سطح زیر منحنی:2شکل 
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گاه با روش سازي مطلوبیت زیستنتایج مدل-ب
رها در مدل مطلوبیت بررسی درصد سهم متغیی:مگسنت

دهنده آن نشان) 3جدول (زیستگاه گوسفند وحشی مگسنت 
است که متغییر فاصله از جاده آسفالت و پس از آن شیب 

ترین تاثیر نیز متعلق به ترین سهم را در مدل دارد و کمبیش
.متغییر فاصله از جاده شوسته است

گوسفند وحشی با روش مگسنتهر یک از متغییرها در مطلوبیت زیستگاه سهم و اهمیتدرصد :3جدول
شرایط بهینهدرصد اهمیتدرصد سهممتغییرها

درصد9/281220شیب
کیلومتر7/192/182فاصله از اراضی آبی

کیلومتر9/165/920فاصله از شهر
کیلومتر104/2010فاصله از اراضی دیم

کیلومتر9/95/1310فاصله از جاده آسفالته
کیلومتر4/74/910فاصله از معادن

کیلومتر1/58/72فاصله از جاده شوسته
کیلومتر6/18/32هافاصله از کل راه

اثري ندارد4/01/4فاصله از جاده مالرو
متر2/03/13500ارتفاع

ررسی اهمیت هر یک از متغییرها بر مدل مطلوبیت زیستگاهنمودار جک نایف براي ب: 3شکل

) 3شکل (از آزمون جک نایف دست آمده هطبق نتایج ب
ترین متغییرهاي موثر بر مطلوبیت، شیب و پس از آن مهم

ترین تاثیر هاي شوسه، ارتفاع و منابع آبی و کمفاصله از جاده
. رو داردي مالهابرمطلوبیت را متغییر فاصله از جاده

معادل MAXENTبا روش مساحت مطلوبیت زیستگاه 
اعتبارسنجی مدل مگسنت درصد و11هکتار برابر 169878

). 5شکل (است 978/0برابر با ROCمیزان سطح زیر منحنی 
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MAXENTروشمرکزي با استانجنوبینیمهگوسفند وحشی درمطلوبیت زیستگاهسازينقشه مدل: 4شکل

براي اعتبارسنجی مدل مطلوبیت زیستگاه گوسفند وحشی مبتنی بر روش مکسنتROCمنحنینمودار سطح زیر : 5شکل 

مقایسه درصد و مساحت مطلوبیت زیستگاه با روش 
ENFAو MAXENT در روش دهد که نشان می4در جدول

MAXENT لوبیت مطدرصد 11هکتار معادل169878مساحت

هکتار 118801با مساحت ENFA زیستگاه نسبت به روش
.باشدتر میدرصد مطلوبیت زیستگاه بیش8معادل 
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MAXENT وENFAمقایسه درصد و مساحت مطلوبیت زیستگاه با روش :4جدول 
MAXENT ENFA

درصد )هکتار(مساحت درصد )هکتار(مساحت
نام طبقه

11 169878 8 1/1188 مطلوب
89 1366911 92 1417927 نامطلوب
100 1536790 100 1536790 جمع کل

دهد مینشان5مقایسه اعتبار دو مدل تهیه شده در جدول
عبارت باشد بهمی)978/0(حداکثرآنتروپیاعتبار مدل مبتنی بر

نقاط حضور را از نقاط % 978دیگر مدل مگسنت با احتمال 
دهنده اعتبار کند که این امر نشانمیبینی تر پیشزمینه مطلوب

و مدل مبتنی بر تحلیل عامل آشیان باالي مدل است بسیار 

با ENFAعبارت دیگر مدل به،می باشد)951/0(شناختیبوم
بینی تر پیشنقاط حضور را از نقاط زمینه مطلوب% 951احتمال 

.کندمی


داکثرآنتروپیحشناختی و هاي مبتنی بر رویکرد تحلیل عامل آشیان بومیار براي مدلهمراه اشتباه معمنحنی بهمیزان سطح زیر: 5جدول
MAXENTENFAمدل

08/0±978/024/0±951/0AUC±S.E.

بحث
تحلیل عامل شود در روش که مالحظه میطورهمان
گر که نشان)951/0(مدل معادلاعتبارشناختیآشیان بوم

، و همکارانGiovanelli(باشدمیلی این روش عملکرد بسیار عا
فاکتور 15از شناختی بومفاکتور 4دهدنتایج نشان می.)2004

که جاییاز آن. از اطالعات است% 93گر محاسبه شده نمایان
دهنده این است اي کل  نشانویژگی حاشیه1تا 0مقادیر بین 

ه مطالعاتی که گونه تمایل به زیستن در شرایط میانگین محدود
دهنده تمایل گونه به زیستن در نشان1را دارد و مقادیر باالتر از 

دست آمده از این هب603/1هاي خاص است، لذا مقدار زیستگاه
هاي به زیستگاهگوسفند وحشیدهنده تمایل آنالیزها نشان

که جاعالوه از آنهب. خاص نسبت به میانگین زیستگاه است
توان گفت نزدیک به صفر است، لذا میپذیري کل مقدار تحمل

که این گونه نسبت به تغییر شرایط بهینه زیستگاه خود حساس 
اي نشان مقادیر ویژگی حاشیه. پذیري کمی دارداست و تحمل

دهد که مناطقی را ترجیح میگوسفند وحشیدهد که می
تر از ارتفاع میانگین زیستگاه است ها بیشارتفاع و شیب آن

گراییهویژمقدار).341/0معادلايمتر، حاشیه1976از تر بیش(
)Specialisation(است -273/0معادلهااتوبانازوحشیگوسفند

این بدان معناست . باشدیمحیوان از اتوبان دوري گر که نشان
طور بهگوسفند وحشیکه فاصله مناطق مطلوب زیستگاه 

. اندها قرار گرفتهوبانکیلومتري ات7تر از میانگین در فاصله بیش
اصفهان از نزدیکی -دهد که اتوبان تهراننشان میمقدار منفی

کند و باعث جدایی هاي مطلوب این گونه عبور میزیستگاه
هاي عالوه جادههب. هاي زیستگاهی غربی و شرقی شده استلکه

تري بر مطلوبیت زیستگاه این گونه دوبانده و چهار بانده تاثیر کم
ها هاي مطلوب در حاشیه این جادهو برخی از زیستگاهداشته

تري نسبت هاي آسفالت چهاربانده تاثیر منفی کمجاده. قرار دارد
هاي میانگین فاصله زیستگاه. هاي آسفالت دوبانده دارندبه جاده
8کیلومتر و از روستاها 15از شهرها گوسفند وحشیمطلوب

رایی تاثیر منفی روستاها گبراساس مقادیر تخصص.کیلومتر است
تواند قرار دلیل این امر می. مشابه یکدیگر استو شهرها تقریباً

هاي مطلوب این گونه در اطراف گرفتن بخشی از زیستگاه
ا توجه به تراکم جمعیت و نوع بالبته هر روستا . باشدشهرها 

گوسفند وحشی تواند تاثیر متفاوتی بر حضور معیشت مردم می
سازي زیستگاه در که مدلکه این مورد زمانیداشته باشد 

مقادیر . شودتر انجام شود مشخص میهاي کوچکمقیاس
ترتیب هاي براي متغیرهاي فاصله از شهرها و روستاها بحاشیه

اي  براساس مقادیر حاشیه.باشندمی397/0و 33/0برابر با 
معادن و صنایع نسبت به شناختی تحلیل عامل بومحاصل از

تري بر حضور این گونه ها تاثیر منفی کماطق مسکونی و راهمن
هاي مطلوب از معادن که میانگین فاصله زیستگاهطوريدارند به

دلیل این امر .کیلومتر است10کیلومتر و از مناطق صنعتی 5
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زیستگاهی مورد استفاده این گونه باشد که تواند نوع تیپمی
معادن و اد بوده که معموالًاي با شیب زیمناطق صخرهعمدتاً

هاي کشاورزي زمین.ها استقرار دارنددور از این تیپهصنایع ب
هاي کشاورزي آبی تاثیر زمین.زیادي دارندتاثیر منفی نسبتاً

کندها دوري میتر بوده و این گونه از آننسبت به دیم بیش
)Hirzel2002، و همکاران(.

آنتروپیل مبتنی بر حداکثراعتبار مددر روش مگسنت
Maxentگر عملکرد بسیار عالی روش که نشان) 978/0(معادل 

بین متغییرهاي . )2004، و همکارانGiovanelli(باشدمی
اراضیبهسهم مربوطدرصدانسانی بیشترینهايتوسعه فعالیت

ترین اهمیت مربوط به اراضی بیش، )7/19(کشاورزي  آبی 
ترین فاصله شرایط بهینه مربوط به بیش، )4/20(کشاورزي دیم 

ترین درصد سهم  باشد و کممی) کیلومتر20(فاصله از شهرها 
ترین اهمیت مربوط به کل کم، )4/0(رو هاي مالمربوط به جاده

هاي ترین فاصله از شرایط بهینه مربوط به جادهکم، هاجاده
صد ترین درشناسی بیشدر بین متغییرهاي بوم. باشدرو میمال

20(ترین فاصله شرایط بهینه بیش، )12(اهمیت ، )9/28(سهم 
، )2/0(ترین درصد سهم باشد و کممربوط به شیب می) درصد

) متر3500(ترین فاصله از شرایط بهینه کمو )3/1(اهمیت 
بر این اساس در بین . باشدمربوط به متغییر ارتفاع می

ترین اثرگذاري بر ی بیشهاي انسانمتغییرهاي توسعه فعالیت
روي زیستگاه گوسفند وحشی مربوط به متغییر فاصله از شهرها 

باشد و از متغییرهاي رو میهاي مالترین مربوط به جادهو کم
ترین ترین تاثیرگذاري مربوط به شیب و کمشناسی بیشبوم

. باشدمربوط به ارتفاع می
احت مطلوبیت زیستگاه درصد و مس،هامدلاعتبارمقایسهبا

مشخص ENFAوMAXANT هايروشگوسفند وحشی بین 
MAXANTروشباآمدهدستهبستگاهیزتیمطلوبمدلگرددمی

تیواقعبه،ترشیباعتبارمقدار کمی ENFA روشبهنسبت
دارديترشیبستگاهیزتیمطلوبدرصدوسعت و وترکینزد

)Phillipsسهم متغییرها وک اهمیتدر تفکی).2006،همکارانو
سازي مطلوبیت زیستگاه گوسفند وحشی روش مگسنت مدلدر

. شناختی داردعملکرد بهتري نسبت به روش تحلیل عامل بوم
نتایج حاصل . بوده استتر سنت در اجراي مدل موفقگبنابراین م

تري سنت روش مناسبگاز این تحقیق حاکی از آن است که م
در مقیاس کالن گوسفند وحشیتگاه براي تعیین مطلوبیت زیس

بر این .باشدشناختی مینسبت به تحلیل عاملی آشیان بوم
اساس نتایج این تحقیق نیز منطبق بر نتایج سایر مطالعات 

.)1393،خلیلی(باشدمشابه می

نیاتشکر و قدرد
و کارکنانو کلیه دکتر رضایی ، دکتر کرمیاناز آقای

ه محیط زیست استان مرکزي کبانان اداره کل حفاظت محیط
تشکر و قدردانی ،اندهمکاري داشتهدر انجام این تحقیق 

.گرددمی
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