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چکیده
آگاهی از عوامل مؤثر بر مطلوبیت زیستگاه گونهها و محدوده پراکنش زیستگاههای مطلوب اهمیت اساسی در برنامهریزی بهمنظور
مدیریت و حفاظت گونههای حیاتوحش دارد .کل و بز بهعنوان شاخصترین پستاندار مناطق کوهستانی ایران است که در بسیاری از مناطق
کوهستانی ایران پراکنش دارد .منطقه حفاظتشده دنا با وسعتی معادل  93820هکتار در  36کیلومتری شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و
بویراحمد قرار داردکل و بز گونه شاخص منطقه دنا می باشد .هدف از مطالعه موردنظر بررسی وضعیت پراکنشی کل و بز در منطقه دنا و دنای
شرقی است .دادههای نقاط حضور گونه درفصل بهار جمعآوری بهصورت تصادفی و به دودسته تعلیمی ( )Training dataو آزمون

( Test

 )dataتقسیم شدند .سپس متغیرهای زیستگاهی دیگر وارد مدل  MaxEntشدند .نتایج حساسیتسنجی جک نایف مشخص کرد که فاصله از
مناطقصخرهای ،فاصله از جنگل و زبری مهمترین متغیرهای مؤثر در مطلوبیت زیستگاه هستند نتایج مطالعه نشان داد که زیستگاه مطلوب گونه
در مناطق صخرهای دور از مناطق انسانساخت قرار دارد و گونه به مناطق با پوشش گیاهی کمتراکم ،دارای پستی بلندی زیاد تمایل دارد.
کلمات کلیدی :کل و بز ،مدلسازی مطلوبیت زیستگاه ،دناMAXENT ،
* پست الکترونیکی نویسنده
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میرسنجری و سخنگو

مدلسازی مطلوبیت زیستگاه کل و بز در منطقه حفاظتشده دنا با استفاده از الگوریتم....

مقدمه
آگاهی از نیازهای زیستگاهی گونهها برای مدیریت آنها ضروری
است .امروزه تخریب و نابودی زیستگاههای طبیعی بهدلیل فعالیتهای
انسانی یکی از مهمترین عوامل تهدیدکننده تداوم حیات گونهها است.
قطعهقطعه شدن زیستگاهها از تأثیرات منفی بالقوهای را برای گونههای
ساکن در این مناطق بههمراه دارد ،ازجمله باعث محصور شدن جمعیتها
و عدم امکان تبادل ژنی بین جمعیتها میشود (.)2007 ،Malekian
کل و بز ( )Capra aegagrusاز راسته زوجسمان و از خانواده گاوسانان
است .زیستگاه اینگونه از صخرههای ساحلی تا ارتفاع  4000متری
است .اینگونه پراکندگی وسیع داشته و در تمام مناطق کوهستانی
کشور که آب و امنیت کافی دارد مشاهده میگردد .کل و بز گونهای
روز فعال است که ازجمله عواملی که باعث تهدید اینگونه در منطقه
حفاظتشده دنا میشود شکار بیرویه آن و از بین رفتن زیستگاه در
منطقه موردمطالعه است و دشمن طبیعی آن پلنگ و گرگ است
(بهمنپور .)1394 ،طبق طبقهبندی حفاظتی براساس فهرست سرخ
 IUCNگونهای آسیبپذیر است (ضیایی .)1387 ،کل و بز بهعنوان
تنها گونه گیاهخوار زیستا در مناطق صخرهای و صعبالعبور نقش
مهمی در تأثیرگذاری در ساختار و ترکیب گونههای گیاهی این مناطق
و چرخه مواد غذایی دارد ( Bagchiو همکاران .)2010 ،مدلسازی
پیشبینی توزیع گونهها یک ابزار مهم در بومشناسی و زیستشناسی
حفاظت بوده که قابلیت کاربرد در برنامهریزی حفاظت ،تکامل ،مدیریت
گونهها یا برطرف کردن تضاد میان انسان و حیاتوحش و سایر موارد
رادار است ( Hirzelو همکاران .)2001 ،مدلهای زیستگاهی بر پایه
حضور و عدم حضور اطالعاتی را در مورد ترجیحات زیستگاهی گونه
نشان میدهد .همچنین اجازه کشف و پیشبینی مکانهای مناسب
زیستگاهی در مناطق دیگر را میدهد ( Jepsenو همکاران.)2005 ،
مدلهای توزیع گونه اساساً نیازمند دو نوع داده ورودی شامل دادههای
محیطزیستی (سیمای سرزمین که گونه در آن یافت میشود) و دادههای
زیستی (نقاط حضور گونه) هستند ( .)2007 ،Pearsonمکسنت یکی
از الگوریتمهای بسیار رایج یادگیری ماشینی است .اصل MAXENT
( )Maximum Entropyبه حداکثر آنتروپی یا نزدیک به واقعیت
برمیگردد .بنابراین در غیاب تأثیر عوامل محدودکننده دیگر نسبت
به محدودیتهای اعمالشده در مدل ،توزیع جغرافیایی گونه تمایل به
حداکثر آنتروپی را دارد (بهداروند .)1390 ،مطالعات بسیاری درمورد
انواع گونههای کل و بز در جهان انجام شدهاست .از مطالعاتی که در
مورد کل و بز در ایران انجام شدهاست ،که میتوان به آن اشاره کرد:
فالحی و همکاران ( )1394در مطالعه خود به بررسی تأثیر عشایر
کوچ رو بر مطلوبیت زیستگاه کل و بز ()Capra aegagrus aegagrus
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در پارک ملی الر پرداختند .این مطالعه بهمنظور بررسی اثر عشایر بر
روی گونه ،قبل و بعد از ورود عشایر بود .مدلسازی مطلوبیت زیستگاه
با استفاده از روش  ENFAانجام گرفت .نتایج بررسی بیانگر کاهش
 20درصدی زیستگاه گونه در زمان حضور عشایر در منطقه مورد
مطالعه بوده است .میزان حاشیهگرایی افزایش یافت به این معنی که
جمعیت به زیستگاههای حاشیهای راندهشده و آشیان بومشناختی گونه
کاهش پیداکرده است.
همامی و همکاران ( )1394به مطالعه پراکنش سه گونه یوزپلنگ
آسیایی ،پلنگ ایرانی و خرس قهوهای در پاسخ به متغیرهای اقلیمی
در استان اصفهان پرداختند .در این روش با درنظر گرفتن متغیرهای
اقلیمی ،توپوگرافی و انسانی زیستگاه گونهها با استفاده از روش آنتروپی
بیشینه مدلسازی شدند .نتایج نشان داد زیستگاه بالقوه سه گونه به
ترتیب  %12 ،%5/2و  %3/4مساحت استان اصفهان را در برگرفته است.
عوامل اقلیمی در زیستگاه یوزپلنگ و خرس و عامل شیب زمین در
خصوص زیستگاه پلنگ بیشترین تأثیر را داشتهاند)2016( Rahim .
به بررسی اثر متغیرهای اقلیمی بر روی پراکنش کل و بز ( Capra
 )aegagrusدر کشور عراق پرداخته است .در این روش از  13نقطه
حضور گونه در کشور و  21متغیر محیطی استفاده شد .مدلسازی با
استفاده از روش آنتروپی بیشینه انجامگرفته است .براساس نتایج
متغیرهای پوشش اراضی ،ارتفاع ،بارش و دما بیشترین تأثیر را بر
روی پراکنش گونه داشتهاند Khan .و همکاران ( )2015به مطالعه
فراوانی ،پراکنش و وضعیت حفاظتی سه گونه سمدار ،Capra sibirica
 Pseudoisnayaurو  Ovis ammon poliiدر کوههای حد واسط کشور
چین و پاکستان پرداختند .نتایج نشان داد که تراکم سه گونه در
نواحی مختلف منطقه موردمطالعه متفاوت است .براساس نتایج حاصل
از حساسیتسنجی با استفاده از روش جک نایف مطلوبیت زیستگاه
( )Capra sibiricaبه بیشترین مقدار تحت تأثیر متغیر حداقل دما
( ،)%42تبخیر و تعرق ( )%37بوده و رابطه معنیداری بین مطلوبیت
زیستگاه اینگونه با ارتفاع ،شیب ،جهت ،پوشش زمین ،گریزگاه و تیپ
پوشش گیاهی وجود نداشته است )2012( Katsaounis .به مطالعه
استفاده زیستگاه گونه ( )Capra aegagrus creticaو اثر بزهای اهلی
در جزیره کرت واقع در کشور یونان پرداخت .در این مطالعه دو هدف
اصلی دنبال میشد ( )1مشخص کردن استفاده از زیستگاه توسط
گونه با توجه به رابطه گونه با پوششهای گیاهی و تخمین گستره
خانگی برای سه بازه زمانی و دیگری ( )2مدلسازی پراکنش گونه.
براساس نتایج از حاصل از حساسیتسنجی جک نایف متغیرهای
فاصله از مناطق توسعه انسانی ،فاصله از جاده ،فاصله از گریزگاه ،ارتفاع
و مناطق جنگلی با پوشش درختان سوزنیبرگ بیشترین تأثیر را بر
روی گونه مذکور داشتهاند .هدف از این تحقیق بررسی وضعیت
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پراکنش کل و بز در منطقه حفاظتشده دنا و دنای شرقی با روش
حداکثر آنتروپی میباشد .لذا در این مطالعه سعی بر آن است تا با
بهکارگیری مدل آنتروپی بیشینه فاکتورهای مؤثر بر پراکنش کل و بز
در منطقه حفاظتشده دنا و دنای شرقی تعیین و زیستگاههای بالقوه
اینگونه شناسایی گردید.

مواد و روشها
منطقه موردمطالعه :منطقه حفاظتشده دنا با وسعت 93820
هکتار در  36کیلومتری شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویر احمد
و  50کیلومتری شهر سمیرم از استان اصفهان واقع گردیدهاست.
منطقه حفاظتشده دنا با موقعیت جغرافیایی (طول شرقی  51درجه
و  36دقیقه تا  51درجه و  9دقیقه) و (عرض شمالی  31درجه و 15
دقیقه تا  30درجه و  52دقیقه) واقع گردیدهاست(شکل  .)1این منطقه
با بیش از  26گونه پستاندار 84 ،پرنده و  1200گونه گیاهی که 40
گونه آن اندمیک دنا میباشد و داشتن بیش از  40قله باالی 4000
متر ارتفاع از سطح دریا و چشماندازهای زیبای طبیعی از سال 1369
بهعنوان منطقه حفاظتشده انتخاب شد .با توجه به اینکه کل و بز
در هر دو منطقه دنا و دنایشرقی حضور دارد بنابراین هر دو منطقه
را بهعنوان محدوده مطالعاتی گونه درنظر گرفته شده است .شکل 1
موقعیت منطقه مطالعاتی موردنظر از نظر تقسیمات کشوری و مرز
محدوده مورد مطالعه و نقاط حضور گونه را نشان میدهد.
نحوه جمع آوری نقاط حضورگونه در منطقه مورد مطالعه:
جهت تهیه نقشه نقاط حضور گونه مناطق مختلفی ازجمله :گردنه
پونک ،آب سپاه ،گردنه بیژن ،کله خرمن،کریدور گردنه بره باز وتنگ
پونهای بهعنوان نقاط حضور گونه توسط کارشناسان محیطزیست معرفی
شدند که طی عملیات میدانی و با استفاده از نقشه راههای منطقه و
با همراهی محیطبانان منطقه مسیرهای احتمال حضور کل و بز
پیموده شد و با مشاهده گونه با استفاده از دستگاه ( )GPSموقعیت
گونه برداشت شد .با توجه به اینکه مکان حضور برخی از حیوانات
قابل دسترس نبود در این موارد مختصات مکان ایستادن مشاهدهگر،
فاصله تا حیوان و زاویه مشاهده حیوان ثبت میگردید تا با استفاده از
نقشه توپوگرافی موقعیت دقیق مشاهده حیوان بهدست آید.
متغیرهای زیستگاهی :انتخاب زیستگاه کل و بز تحت تأثیر
شرایط توپوگرافی زیستگاه و میزان فعالیتهای انسانی قرار میگیرد
( Sarhangzadehو همکاران .)2013،بهمنظور مدلسازی پراکنش کل
و بز در منطقه حفاظتشده دنا و دنای شرقی براساس مطالعات
بررسیهای قبلی پیرامون کل و بز (فالحی و همکاران1394 ،؛
2013 ،Sarhangzadeh؛ مددی و همکاران)1392 ،
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دوازده متغیر محیطی تأثیرگذار شامل فاصله از صخره ،فاصله از جنگل
کم تراکم ،زبری ،ارتفاع ،شیب ،رطوبت ،فاصله از گذرگاه ،فاصله از
روستا ،فاصله از رودخانه بهعنوان متغیرهای تأثیرگذار بر گونه شناسایی
شدند .همبستگی بین متغیرهای تأثیرگذار در مدلسازی با استفاده
از دستور تجزیه به مؤلفه اصلی در نرمافزار ادریسی محاسبه گردید .از
آنجاکه بین هیچکدام از متغیرها همبستگی باالی  0/8وجود نداشت
هیچکدام از متغیرها از تحلیل حذف نشدند .جدول  1متغیرهای تاثیرگذار
در مدل سازی را بههمراه دامنه تغیرات و منبع تهیه نمایش می دهد.
با اندازه سلول  10پیکسل.

شکل  :1محدوده مطالعاتی و نقاط پراکندگی کل و بز

آنتروپی بیشینه :براساس بسیاری از این قبیل مطالعات روش
آنتروپی بیشینه ازجمله روشهای است که باوجود تعداد کم نقاط
حضور گونه از توان پیشبینی باالی برخوردار است .این الگوریتم یکی
از الگوریتمهای بسیار رایج ماشینی است که دربسته نرمافزاری
 MaxEntارائهشده است .کاربرد این قاعده براساس قوانین ترمودینامیک
فرآیندهای بومشناختی حمایت میشود ( Phillipsو همکاران.)2006،
از لحاظ کارکرد از بهترین روشهای مدلسازی محسوب میشود
(فرهادینیا و همکاران .)2013 ،یکی از کاربردهای بسیار مهم این
مدل شناسایی زیستگاه گونههای نادری است که امکان مطالعه آنها
با استفاده از سایر روشها معموالً امکانپذیر نیست (ناظری و همکاران،
 .)2012مدل مکسنت یک روش یادگیری ماشینی ()Machine-learning
مبتنی بر حداکثر بینظمی است که برای پیشبینی حضور گونهها
هنگام در دسترس نبودن دادههای کامل بهکار میرود .این روش
احتمال پراکندگی حضور یکگونه را براساس محدودیتهای بهدست
آمده از دادههای موجود تخمین میزند ( Phillipsو .)2008 ،Dudik
از مزایای این روش میتوان به قابلیت استفاده از هر دو نوع داده
گسسته و پیوسته ،جزئیات پیشبینی بهدلیل ماهیت پیوسته مدلهای
حاصله و سرعت و سادگی استفاده از نرمافزار اشاره کرد ( Thornو
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میرسنجری و سخنگو

همکاران .)2009 ،مطلوبیت هر سلول در زیستگاه بهصورت تابعی از
متغیرهای محیطزیستی بیان میشود .ارزش باالی هر سلول نشان
دهنده این است که آن سلول شرایط مطلوبی برای آنگونه دارد
( Phillipsو همکاران .)2006 ،الگوریتم حداکثر آنتروپی بیشینه ،به
ارزیابی احتمال توزیع مقادیر حداکثر آنتروپی متأثر از محدودیتهای
ناشی از متغیرهای تأثیرگذار بر نحوه توزیع مکانی گونه میپردازد
( Olivierو  .)2006 ،Wotherspoonدر این الگوریتم ،حداقل تعداد
نقاط جمعآوری حضور و مشاهده گونه بستگی به عوامل متعددی
نظیر ،یکنواختی محدوده موردمطالعه ازنظر میزان شیب ،ارتفاع و
میزان تخصصی بودن گونه و آشیان اکولوژیک گونه و میزان دقت در
مطالعات دارد (مشهدیاحمدی و همکاران .)1393 ،الگوریتم آنتروپی
بیشینه ،ازجمله روشهایی است که باوجود تعداد کم نقاط حضور
گونه از توان پیشبینی باالیی برخوردار است بهعبارتی قادر به پیشبینی
و استنباط از اطالعات ناقص و ناکامل است ( Wiltingو همکاران،
2010؛  Hoffmanو همکاران ،)2008 ،برای مدل مکسنت ،الزم
نیست تا دادههای کاملی از تمام نقاط حضور وجود داشته باشد ،بلکه

نمونه معرفیشده از نقاط حضور که بیشتر یا تمام زیستگاههای مهم
را پوشش دهد ،کافی است ( Phillipsو همکاران ،)2006 ،این مدل،
هم برای متغیرهای پیوسته و هم گسسته کاربرد دارد و خروجی
آنیک پیشبینی پیوسته است ( Phillipsو همکاران .)2006 ،مدل
مکسنت از حیث سنجش کارایی براساس میزان  ،AUCدر مقایسه با
دیگر روشهای مدلسازی مبتنی بر دادههای صرفاً حضور در جایگاه
خوبی قرار دارد ( P Andersonو همکاران .)2006 ،محدودیت اصلی
دادههای فقط حضور آن است که خطای انتخاب نمونه ،تأثیر بسیار
شدیدتری بر روی مدلهای مبتنی بر حضور ،نسبت به مدلهای
حضور/عدم حضور دارند .دستورالعملهای کمتری برای استفاده از
مدل مکسنت وجود دارد از اینرو کمتر برای تخمین مقدار خطا در
پیشبینیها استفاده میشود و این نرمافزار در بستهبندی آماری
استاندارد در دسترس نیست ( Phillipsو همکاران .)2006 ،در سالهای
اخیر این متود نسبت به سایر روشهای حضور  /عدم حضور بهخصوص
برای مجموعه دادههای کوچک نتایج بهتری را کسب کرده است
( Petersonو همکاران.)2007 ،

جدول :1متغیرهای تاثیرگذار در مدلسازی مطلوبیت زیستگاه
ردیف

نام متغیر

دامنه تغییرات

منبع تهیه

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ارتفاع
شیب
جهت
زبری
نمایه رطوبت
فاصله از مناطق روستایی
فاصله از جنگلهای کم تراکم
فاصله از جنگلهای نیمه متراکم
فاصله از مراتع نیمه متراکم
فاصله از مراتع فقیر
فاصله از مناطق صخرهای
فاصله از رودخانه

4390-1391
290-0
10-0
14-0
2/16-43/37
7446-0
19458-0
17504-0
15051-0
16552-0
17551-0
7491-0

USGS

حساسیتسنجی مدل با استفاده از تحلیل جکنایف :اهمیت
متغیرها در مدل نهایی با استفاده از نمودار جکنایف بررسی شد
( Floryو همکاران .)2006 ،Phillips،2012 ،این منحنی شامل دستیابی
به  AUCدر سه حالت مختلف است .حالت اول بیانگر زمانی است که
مدل با حذف متغیر زیستمحیطی موردنظر انجام میشود .حالت دوم
مربوط به زمانی است که مدلسازی تنها براساس وجود یک عامل
خاص انجام میشود و براساس آن میزان  AUCبرآورده میشود .سهم
هر یک از متغیرها در توسعه مدل توسط آزمون حساسیتسنجی جک
نایف انجام شد و مهمترین متغیرهای موثر در مدلسازی پراکنش
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مدل رقومی ارتفاعی -درصد
مدل رقومی ارتفاعی
مدل رقومی ارتفاعی
مدل رقومی ارتفاعی
اداره کل حفاظت محیطزیست -استان
تصویر طبقهبندیشده لندست 8
تصویر طبقهبندیشده لندست 8
تصویر طبقهبندیشده لندست 8
تصویر طبقهبندیشده لندست 8
اداره کل حفاظت محیطزیست -استان
اداره کل حفاظت محیطزیست -استان

گونه را حساسیتسنجی مدل نشان میدهد .آزمون جک نایف برای
ارزیابی اهمیت تک تک متغیرها در تهیه مدل استفاده میشود.
اعتبارسنجی با استفاده از رویکرد آماری  :ROCبرای ارزیابی
مدلهای پیشبینی از منحنی  Rocاستفاده شد .برای بررسی اهمیت
تک تک متغیرها از آزمون جک نایف استفاده شد .همچنین از تحلیل
منحنی ویژه عامل دریافت کننده ( )Rocو مساحت زیر منحنی ()Auc
برای ارزیابی کیفیت کلی استفاده شد.
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نتایج
اعتبارسنجی مدل :از تحلیل منحنی ویژگی عامل دریافت
کننده  ROCو سطح زیر منحنی  AUCبرای ارزیابی کیفیت کلی مدل
مورداستفاده قرار گرفت .این منحنی بهصورت نموداری نشان داده
میشود که در آن محور عمودی نشاندهنده حساسیت (مثبت واقعی)
و محور افقی نشاندهنده ویژگی( ،1-مثبت کاذب) است .سطح زیر
منحنی ایجادشده توسط مقادیر حساسیت و ویژگی  ،1-یک شاخص
کمی برای نمایش کارایی و قدرت پیشبینی مدل است .همانطورکه
مشاهده میشود در این مطالعه سطح زیرمنحنی برای دادههای آموزشی
( 0/83 )Training dataبهدست آمد که نشاندهنده کارایی باالی این
مدل میباشد (شکل .)2

سال دهم ،شماره  ،2تابستان 1397

صخرهها ،فاصله از جنگل ،ارتفاع ،فاصله از گذرگاه ،زبری بیشترین
تأثیر را بر پراکنش گونه دارد (شکل .)3
جدول :2درصد مشارکت هر متغیر در توسعه مدل
ردیف

نام متغیر

درصد مشارکت

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

فاصله از مناطق صخره ای
جهت
فاصله از جنگل های کم تراکم
فاصله از جنگل های نیمه متراکم
فاصله از مراتع فقیر
ارتفاع
نمایه رطوبت
شیب
فاصله از مناطق روستا
زبری
فاصله از رودخانه
فاصله از مراتع نیمه متراکم

56/6
18/8
8/6
6/9
2/9
2/5
2
1/2
0/2
0/2
0/1
0

شکل  :2منحنی  ROCمحاسبهشده توسط مدل MAXENT

درصد مشارکت متغیرها در توسعه مدل :براساس جدول
مشارکت هر متغیر در جدول  2هرکدام از متغیرهای تأثیرگذار در
مدل درصد خاصی را بهخود اختصاص دادهاند که بیشترین درصد
مشارکت را در میان متغیرها فاصله از مناطق صخرهای ،جهت ،فاصله
از جنگل کم تراکم ،فاصله از جنگل نیمه متراکم دارند و متغیرهای
درصد مشارکت کمتری را بهخود اختصاص دادهاند .جدول  2درصد
مشارکت متغیرهای مورد استفاده را توسعه مدل نمایش می دهد.

شکل  :3بررسی اهمیت متغیرها براساس فراکافت جک نایف

حساسیتسنجی با استفاده از تحلیل جکنایف :متغیرهای
محیط زیستی تأثیرگذار در حساسیتسنجی تحلیل جکنایف ،این
متغیرها شامل ارتفاع ،شیب ،جهت ،زبری ،رطوبت ،فاصله از روستا،
فاصله از صخرهها ،فاصله از رودخانه ،فاصله از جنگل میباشد .نتایج
بهدستآمده از نمودار جکنایف نشان داد که متغیرهای فاصله از
شکل  :4نقشه مطلوبیت زیستگاه و حد آستانه
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مدلسازی مطلوبیت زیستگاه کل و بز در منطقه حفاظتشده دنا با استفاده از الگوریتم....

میرسنجری و سخنگو

خروجی مطلوبیت زیستگاه :برای بررسی نقش متغیرهای
زیستگاهی در مطلوبیت زیستگاه کل وبز در منطقه موردمطالعه از
تحلیل جکنایف استفاده گردید .برای طبقهبندی نقشه مطلوبیت
زیستگاه تولیدشده توسط نرمافزار  MaxEntاز آستانه مطلوبیتی استفاده
گردید که توانایی نقشه مطلوبیت در ارائه مناطق مطلوب و نامطلوب
را به حداکثر میرساند ( .)2007 ،Jimenez-Valverdeدر این پژوهش
آستانه مطلوبیتی 10درصد درنظر گرفته شده است .لکههای زیستگاهی
مطلوب بزرگتر از گستره خانگی کل و بز مشخص و نسبت محیط به
مساحت ( )P/Aبهعنوان شاخصی از پیچیدگی شکل محاسبه گردید،
هرچه میزان این شاخص بیشتر باشد حساسیت لکه زیستگاهی نسبت
به دخالتهای انسانی بیشتر است .نتیجه آزمون دوجملهای نشان
میدهد که حد آستانه  10درصد درنظر گرفته شود.
حد آستانه
1

5

10

0/15
0/12
0/07
0/25

0/45
0/35
0/05
0/12

55
0/40
0/14
0/14

بحث
یکی از راههای مدیریتی برای حفظ ،کنترل و افزایش جمعیت
یکگونه مدیریت صحیح زیستگاه گونه است .نتایج حاصل از حساسیت
سنجی اجرای مدل نشان داد که فاصله از مناطق صخرهای بیشترین
تأثیر را در پراکنش گونه کل و بز در منطقه دنا دارد .با توجه به
محدوده پراکنش مشخص شد که کل و بز به مناطق صخرهای گرایش
دارد و با افزایش فاصله از مناطق صخرهای مطلوبیت زیستگاه گونه
کاهش مییابد .در بررسی شمساسفندآباد و همکاران ( )1394نیز
مشخص گردید که بز وحشی در کوه سفید دماوند به مناطق صخرهای
گرایش دارد که مشابه یافتههای این تحقیق است .نتایج فرهمند
( )1380با نتایج این تحقیق همخوانی دارد که نقاط حضور بز و پازن
وابسته به مناطق صخرهای میباشد .عامل مهم دیگر فاصله از جنگل
کمتراکم است .گونه کل و بز به مناطقی که دارای پوشش جنگلی
کمتراکم است گرایش بیشتری دارند .با افزایش فاصله از جنگل
کمتراکم مدلسازی مطلوبیت زیستگاه کاهش مییابد .با توجه به این
که کل و بز گونهای مختص زیستگاههای صخرهای و کمتراکم است
بیشترین پراکنش را در جنگلهای کمتراکم دارد .ارتفاع سومین
عامل تأثیرگذار در پراکنش گونه موردنظر است .در منطقه حفاظت
شده دنا کل و بز ارتفاعات باال را ترجیح میدهد پراکنش اینگونه در
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منطقه در محدوده ارتفاع بین  1000تا  4500متری است که بیشترین
پراکنش در ارتفاع  3000متر از سطح دریا است .در این منطقه با
افزایش ارتفاع مطلوبیت زیستگاه افزایش مییابد با توجه به اینکه
گونه کل و بز گونه شاخص ارتفاعات باال است و شرایط زیستگاهی
برای اینگونه در مناطق صخرهای فراهم میباشد این گونه مناطق
ارتفاعی را برای زیست ترجیح میدهد .در بررسی کابلی ()1387
مدلسازی مطلوبیت زیستگاه پازن در پارک ملی کاله قاضی که نقش
ارتفاع در پراکنش پازن مؤثر است .درصد زبری سطح زمین برای
حفاظت نوزادان در برابر آبوهوا وتند بادها بسیار مهم میباشد
( .)1988 ،Skoglanیکی دیگر از متغیرهای تأثیرگذار شیب میباشد.
نقشه مطلوبیت زیستگاه کل و بز نشان میدهدکه ابتدا شیب افزایش
مییابد و در ادامه کاهش پیدا میکند .گونه کل و بز برای فرار از
طعمهخواران و شرایط بد آب و هوایی شیارهای عمیق بین سنگها را
ترجیح میدهد .در بررسی سرهنگزاده و همکاران ( )2013درمنطقه
کوهسفید دماوند نقش عامل شیب در پراکنش گونه موردنظر نشان
داد که شیب منطقه از عوامل تأثیرگذار در پراکنش گونه است که با
نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد .جهت و رطوبت نیز ازجمله عواملی
هستند که نقش مهمی در پراکنش اینگونه در منطقه موردمطالعه
دارند .نقشه مطلوبیت زیستگاه گونه موردنظر نشان میدهد که در
جهت  1درجه شمالی بیشترین مطلوبیت را دارد و با افزایش جهت
مطلوبیت کاهش مییابد .جهت جغرافیایی تأثیر زیادی بر روی گونه
دارد بهطوریکه تراکم حضور گونه در یکجهت بیشتر از جهتهای
دیگر است .در بررسی شمساسفند آباد ( )1394در منطقه کوه سفید
دماوند به نتایج یکسانی در مورد جهت جغرافیایی در پراکنش گونه
رسیدند .فاصله از گذرگاه و فاصله از جنگل متوسط نیز تأثیر کمتری
در پراکنش گونه موردنظر دارد .نقشه مطلوبیت زیستگاه گونه موردنظر
نشان میدهد که با افزایش تراکم جنگل مطلوبیت زیستگاه کاهش
مییابد با توجه به اینکه گونه کل و بز بیشتر گرایش به مناطق باز
و کمتراکم دارد بنابراین مطلوبیت این مناطق جنگلی متوسط برای
گونه کل و بز پایین میباشد .در آخر فاصله از مناطق روستایی کمترین
تأثیر را در پراکنش گونه موردنظر دارد .مدل بهدستآمده نشان داد
که عوامل انسانی بهویژه توسعه مناطق روستایی تأثیر زیادی در پراکنش
کل و بز ندارد دلیل این امر میتواند وابستگی کل و بز به مناطق
صخرهای و ارتفاعات باال میباشد .براساس نتایج بهدستآمده بهطور
کلی میتوان عنوان کرد که مهمترین عوامل تأثیرگذار بر پراکنش کل
و بز فاصله از صخره و ارتفاع و فاصله از جنگل کمتراکم میباشد.
بزرگترین تهدید برای جمعیتهای کل و بز افزایش جمعیت انسانی
در روستاهای واقع در منطقه دنا تخریب زیستگاه گونه موردنظر و
کاهش پوشش گیاهی گونه براثر آتشسوزی شکار اینگونه

1397  تابستان،2  شماره،سال دهم
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جانوری موجبات ناامنی گونه را فراهم آورده و موجب تغییر الگوی
طبیعی و تهدید بقای جمعیت کل و بز در منطقه حفاظتشده دنا
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