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 چکیده

منظور ریزی بههای مطلوب اهمیت اساسی در برنامهها و محدوده پراکنش زیستگاهآگاهی از عوامل مؤثر بر مطلوبیت زیستگاه گونه 

ترین پستاندار مناطق کوهستانی ایران است که در بسیاری از مناطق عنوان شاخصوحش دارد. کل و بز بهتهای حیامدیریت و حفاظت گونه

کیلومتری شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و  36هکتار در  93820شده دنا با وسعتی معادل منطقه حفاظت کوهستانی ایران پراکنش دارد.

و دنای   باشد. هدف از مطالعه موردنظر بررسی وضعیت پراکنشی کل و بز در منطقه دنامی قه دنابویراحمد قرار داردکل و بز گونه شاخص منط

 Test( و آزمون )Training dataصورت تصادفی و به دودسته تعلیمی )آوری بهجمع های نقاط حضور گونه درفصل بهارشرقی  است. داده

data) .مدل سپس متغیرهای زیستگاهی دیگر وارد تقسیم شدند MaxEnt سنجی جک نایف مشخص کرد که فاصله از شدند. نتایج حساسیت

نتایج مطالعه نشان داد که زیستگاه مطلوب گونه  هستند ترین متغیرهای مؤثر در مطلوبیت زیستگاهای، فاصله از جنگل و زبری مهمصخرهمناطق

 تراکم، دارای پستی بلندی زیاد تمایل دارد.ناطق با پوشش گیاهی کمو گونه به م ساخت قرار داردای دور از مناطق انساندر مناطق صخره
 

  MAXENT دنا، زیستگاه، مطلوبیت سازیمدل بز، و کل کلمات کلیدی:

 Mehrdadmirsanjari@yahoo.com :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

ها ضروری ها برای مدیریت آنآگاهی از نیازهای زیستگاهی گونه       

های تدلیل فعالیهای طبیعی بهاست. امروزه تخریب و نابودی زیستگاه

ها است. ترین عوامل تهدیدکننده تداوم حیات گونهانسانی یکی از مهم

های ای را برای گونهها از تأثیرات منفی بالقوهشدن زیستگاه قطعهقطعه

ها محصور شدن جمعیت باعث ازجمله همراه دارد،به مناطق این در ساکن

(. Malekian، 2007شود )ها میو عدم امکان تبادل ژنی بین جمعیت

سمان و از خانواده گاوسانان ( از راسته زوجCapra aegagrusکل و بز )

متری  4000های ساحلی تا ارتفاع گونه از صخرهاست. زیستگاه این

گونه پراکندگی وسیع داشته و در تمام مناطق کوهستانی است. این

ای گردد. کل و بز گونهکشور که آب و امنیت کافی دارد مشاهده می

گونه در منطقه عال است که ازجمله عواملی که باعث تهدید اینروز ف

رویه آن و از بین رفتن زیستگاه در شود شکار بیشده دنا میحفاظت

منطقه موردمطالعه است و دشمن طبیعی آن پلنگ و گرگ است 

بندی حفاظتی براساس فهرست سرخ (. طبق طبقه1394پور، )بهمن

IUCN عنوان (. کل و بز به1387یایی، پذیر است )ضای آسیبگونه

العبور نقش ای و صعبخوار زیستا در مناطق صخرهتنها گونه گیاه

های گیاهی این مناطق مهمی در تأثیرگذاری در ساختار و ترکیب گونه

سازی (. مدل2010و همکاران،  Bagchiو چرخه مواد غذایی دارد )

شناسی سی و زیستشناها یک ابزار مهم در بومبینی توزیع گونهپیش

ریزی حفاظت، تکامل، مدیریت که قابلیت کاربرد در برنامه بوده حفاظت

وحش و سایر موارد ها یا برطرف کردن تضاد میان انسان و حیاتگونه

های زیستگاهی بر پایه (. مدل2001و همکاران،  Hirzelاست ) رادار

گونه حضور و عدم حضور اطالعاتی را در مورد ترجیحات زیستگاهی 

های مناسب بینی مکانچنین اجازه کشف و پیشدهد. همنشان می

(. 2005و همکاران،  Jepsenدهد )زیستگاهی در مناطق دیگر را می

های های توزیع گونه اساساً نیازمند دو نوع داده ورودی شامل دادهمدل

های و داده شود(می یافت که گونه در آن سرزمین )سیمای زیستیمحیط

(. مکسنت یکی Pearson، 2007نقاط حضور گونه( هستند ))زیستی 

 MAXENTهای بسیار رایج یادگیری ماشینی است. اصل از الگوریتم

(Maximum Entropy) واقعیت به نزدیک یا آنتروپی حداکثر به 

گردد. بنابراین در غیاب تأثیر عوامل محدودکننده دیگر نسبت برمی

توزیع جغرافیایی گونه تمایل به  شده در مدل،های اعمالبه محدودیت

(. مطالعات بسیاری درمورد 1390حداکثر آنتروپی را دارد )بهداروند، 

است. از مطالعاتی که در بز در جهان انجام شده های کل وانواع گونه

 توان به آن اشاره کرد:است، که میمورد کل و بز در ایران انجام شده

خود به بررسی تأثیر عشایر ( در مطالعه 1394فالحی و همکاران )

( Capra  aegagrus  aegagrusکوچ رو بر مطلوبیت زیستگاه کل و بز )

منظور بررسی اثر عشایر بر در پارک ملی الر پرداختند. این مطالعه به

سازی مطلوبیت زیستگاه روی گونه، قبل و بعد از ورود عشایر بود. مدل

بررسی بیانگر کاهش  انجام گرفت. نتایج ENFAبا استفاده از روش 

 درصدی زیستگاه گونه در زمان حضور عشایر در منطقه مورد 20

افزایش یافت به این معنی که  ییگراهیمطالعه بوده است. میزان حاش

شناختی گونه و آشیان بوم شدهی راندهاحاشیه هایجمعیت به زیستگاه

 کاهش پیداکرده است.

عه پراکنش سه گونه یوزپلنگ ( به مطال1394) همامی و همکاران       

ای در پاسخ به متغیرهای اقلیمی آسیایی، پلنگ ایرانی و خرس قهوه

در استان اصفهان پرداختند. در این روش با درنظر گرفتن متغیرهای 

ها با استفاده از روش آنتروپی گونه زیستگاه اقلیمی، توپوگرافی و انسانی

ستگاه بالقوه سه گونه به سازی شدند. نتایج نشان داد زیبیشینه مدل

مساحت استان اصفهان را در برگرفته است.  %4/3و  %12، %2/5ترتیب 

عوامل اقلیمی در زیستگاه یوزپلنگ و خرس و عامل شیب زمین در 

Rahim (2016 ) اند.خصوص زیستگاه پلنگ بیشترین تأثیر را داشته

 Capraبه بررسی اثر متغیرهای اقلیمی بر روی پراکنش کل و بز )

aegagrus نقطه  13( در کشور عراق پرداخته است. در این روش از

سازی با متغیر محیطی استفاده شد. مدل 21حضور گونه در کشور و 

گرفته است. براساس نتایج استفاده از روش آنتروپی بیشینه انجام

ترین تأثیر را بر متغیرهای پوشش اراضی، ارتفاع، بارش و دما بیش

( به مطالعه 2015و همکاران ) Khan اند.داشته روی پراکنش گونه

، Capra sibiricaفراوانی، پراکنش و وضعیت حفاظتی سه گونه سمدار 

Pseudoisnayaur  وOvis ammon polii های حد واسط کشور در کوه

نتایج نشان داد که تراکم سه گونه در  چین و پاکستان پرداختند.

ت است. براساس نتایج حاصل نواحی مختلف منطقه موردمطالعه متفاو

سنجی با استفاده از روش جک نایف مطلوبیت زیستگاه از حساسیت

(Capra sibiricaبه بیش ) ترین مقدار تحت تأثیر متغیر حداقل دما

داری بین مطلوبیت ی( بوده و رابطه معن% 37) ، تبخیر و تعرق(42%)

یزگاه و تیپ گونه با ارتفاع، شیب، جهت، پوشش زمین، گرزیستگاه این

( به مطالعه 2012) Katsaounis پوشش گیاهی وجود نداشته است.

( و اثر بزهای اهلی Capra aegagrus creticaاستفاده زیستگاه گونه )

در جزیره کرت واقع در کشور یونان پرداخت. در این مطالعه دو هدف 

( مشخص کردن استفاده از زیستگاه توسط 1شد )اصلی دنبال می

های گیاهی و تخمین گستره وجه به رابطه گونه با پوششگونه با ت

 .سازی پراکنش گونه( مدل2خانگی برای سه بازه زمانی و دیگری )

سنجی جک نایف متغیرهای براساس نتایج از حاصل از حساسیت

فاصله از مناطق توسعه انسانی، فاصله از جاده، فاصله از گریزگاه، ارتفاع 

ترین تأثیر را بر برگ بیشتان سوزنیو مناطق جنگلی با پوشش درخ

تحقیق بررسی وضعیت  هدف از این د.انداشته مذکور گونه روی
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دنا و دنای شرقی با روش  شدهحفاظتپراکنش کل و بز در منطقه 

باشد. لذا در این مطالعه سعی بر آن است تا با یمآنتروپی  حداکثر

پراکنش کل و بز  بر مؤثریری مدل آنتروپی بیشینه فاکتورهای کارگبه

های بالقوه یستگاهزدنا و دنای شرقی تعیین و  شدهحفاظتدر منطقه 

 گونه شناسایی گردید.ینا

 

 هامواد و روش

 93820شده دنا با وسعت منطقه حفاظت: منطقه موردمطالعه       

کیلومتری شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویر احمد  36هکتار در 

است. ر سمیرم از استان اصفهان واقع گردیدهکیلومتری شه 50و 

درجه  51طول شرقی )شده دنا با موقعیت جغرافیایی منطقه حفاظت

 15درجه و  31عرض شمالی )دقیقه( و  9 درجه و 51دقیقه تا  36و 

(. این منطقه 1 است)شکلدقیقه( واقع گردیده 52 درجه و 30دقیقه تا 

 40گونه گیاهی که  1200ه و پرند 84گونه پستاندار،  26با بیش از 

 4000قله باالی  40باشد و داشتن بیش از گونه آن اندمیک دنا می

 1369اندازهای زیبای طبیعی از سال متر ارتفاع از سطح دریا و چشم

که کل و بز شده انتخاب شد. با توجه به اینعنوان منطقه حفاظتبه

این هر دو منطقه شرقی حضور دارد بنابردر هر دو منطقه دنا و دنای

 1شده است. شکل عنوان محدوده مطالعاتی گونه درنظر گرفته را به

موقعیت منطقه مطالعاتی موردنظر از نظر تقسیمات کشوری و مرز 

 دهد.محدوده مورد مطالعه و نقاط حضور گونه را نشان می

: نحوه جمع آوری نقاط حضورگونه در منطقه مورد مطالعه       

نقاط حضور گونه مناطق مختلفی ازجمله: گردنه  جهت تهیه نقشه

پونک، آب سپاه، گردنه بیژن، کله خرمن،کریدور گردنه بره باز وتنگ 

زیست معرفی کارشناسان محیط توسط گونه حضور نقاط عنوانای بهپونه

های منطقه و شدند که طی عملیات میدانی و با استفاده از نقشه راه

مسیرهای احتمال حضور کل و بز  بانان منطقهبا همراهی محیط

( موقعیت GPSپیموده شد و با مشاهده گونه با استفاده از دستگاه )

که مکان حضور برخی از حیوانات گونه برداشت شد. با توجه به این

گر، قابل دسترس نبود در این موارد مختصات مکان ایستادن مشاهده

ید تا با استفاده از گردفاصله تا حیوان و زاویه مشاهده حیوان ثبت می

 دست آید.هنقشه توپوگرافی موقعیت دقیق مشاهده حیوان ب

انتخاب زیستگاه کل و بز تحت تأثیر متغیرهای زیستگاهی:        

گیرد های انسانی قرار میشرایط توپوگرافی زیستگاه و میزان فعالیت

(Sarhangzadeh به2013،و همکاران .)سازی پراکنش کل منظور مدل

شده دنا و دنای شرقی براساس مطالعات ز در منطقه حفاظتو ب

 ؛1394 همکاران، و )فالحی بز و کل پیرامون قبلی هایبررسی

Sarhangzadeh، 2013 ،1392؛ مددی و همکاران )

دوازده متغیر محیطی تأثیرگذار شامل فاصله از صخره، فاصله از جنگل 

گذرگاه، فاصله از  کم تراکم، زبری، ارتفاع، شیب، رطوبت، فاصله از

عنوان متغیرهای تأثیرگذار بر گونه شناسایی رودخانه به فاصله از روستا،

سازی با استفاده همبستگی بین متغیرهای تأثیرگذار در مدل شدند.

 افزار ادریسی محاسبه گردید. ازاز دستور تجزیه به مؤلفه اصلی در نرم

وجود نداشت  8/0 کدام از متغیرها همبستگی باالیآنجاکه بین هیچ

متغیرهای تاثیرگذار  1 جدول نشدند. حذف تحلیل از متغیرها از کدامهیچ

همراه دامنه تغیرات و منبع تهیه نمایش می دهد. در مدل سازی را به

 پیکسل. 10با اندازه سلول 
 

 
 محدوده مطالعاتی و نقاط پراکندگی کل و بز: 1شکل 

 

از این قبیل مطالعات روش  ییاربراساس بس: آنتروپی بیشینه       

های است که باوجود تعداد کم نقاط بیشینه ازجمله روش آنتروپی

بینی باالی برخوردار است. این الگوریتم یکی حضور گونه از توان پیش

 یافزارهای بسیار رایج ماشینی است که دربسته نرماز الگوریتم

MaxEnt قوانین ترمودینامیک این قاعده براساس  کاربرد است. شدهرائها

(. 2006و همکاران، Phillipsشود )شناختی حمایت میفرآیندهای بوم

شود سازی محسوب میمدل هایلحاظ کارکرد از بهترین روش از

(. یکی از کاربردهای بسیار مهم این 2013نیا و همکاران، )فرهادی

 هاهای نادری است که امکان مطالعه آنمدل شناسایی زیستگاه گونه

)ناظری و همکاران،  پذیر نیستها معموالً امکانبا استفاده از سایر روش

( Machine-learning) ماشینی یادگیری روش یک مکسنت مدل (.2012

ها بینی حضور گونهنظمی است که برای پیشمبتنی بر حداکثر بی

رود. این روش کار میهای کامل بههنگام در دسترس نبودن داده

 دستبه هایگونه را براساس محدودیتگی حضور یکاحتمال پراکند

(. Dudik ،2008و  Phillipsزند )های موجود تخمین میآمده از داده

توان به قابلیت استفاده از هر دو نوع داده از مزایای این روش می

های دلیل ماهیت پیوسته مدلبینی بهگسسته و پیوسته، جزئیات پیش

و  Thornافزار اشاره کرد )اده از نرمحاصله و سرعت و سادگی استف
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تابعی از  صورتمطلوبیت هر سلول در زیستگاه به (.2009همکاران، 

 . ارزش باالی هر سلول نشانشودیزیستی بیان ممحیط یرهایمتغ

گونه دارد دهنده این است که آن سلول شرایط مطلوبی برای آن

(Phillips  ،الگوریتم حداکثر آن2006و همکاران .)بیشینه، به  تروپی

 هاییتارزیابی احتمال توزیع مقادیر حداکثر آنتروپی متأثر از محدود

 پردازدیتأثیرگذار بر نحوه توزیع مکانی گونه م یرهایناشی از متغ

(Olivier  وWotherspoon ،2006 در این الگوریتم، حداقل تعداد .)

ی آوری حضور و مشاهده گونه بستگی به عوامل متعددنقاط جمع

ازنظر میزان شیب، ارتفاع و  نظیر، یکنواختی محدوده موردمطالعه

میزان تخصصی بودن گونه و آشیان اکولوژیک گونه و میزان دقت در 

 آنتروپی الگوریتم (.1393احمدی و همکاران، مطالعات دارد )مشهدی

است که باوجود تعداد کم نقاط حضور  ییهابیشینه، ازجمله روش

بینی قادر به پیش عبارتیبرخوردار است به ینی باالییبتوان پیش از گونه

و همکاران،  Wiltingو استنباط از اطالعات ناقص و ناکامل است )

(، برای مدل مکسنت، الزم 2008و همکاران،  Hoffman؛ 2010

کاملی از تمام نقاط حضور وجود داشته باشد، بلکه  یهانیست تا داده

مهم  هاییستگاهتر یا تمام زه بیششده از نقاط حضور کنمونه معرفی

، این مدل، (2006و همکاران،  Phillips) را پوشش دهد، کافی است

پیوسته و هم گسسته کاربرد دارد و خروجی  یرهایهم برای متغ

(. مدل 2006و همکاران،  Phillipsبینی پیوسته است )پیش یکآن

ه با ، در مقایسAUCمکسنت از حیث سنجش کارایی براساس میزان 

صرفاً حضور در جایگاه  یهاسازی مبتنی بر دادهمدلی هادیگر روش

محدودیت اصلی  (.2006و همکاران،  P Andersonخوبی قرار دارد )

فقط حضور آن است که خطای انتخاب نمونه، تأثیر بسیار  یهاداده

 یهامبتنی بر حضور، نسبت به مدل یهاشدیدتری بر روی مدل

تری برای استفاده از کم یها. دستورالعملحضور/عدم حضور دارند

تر برای تخمین مقدار خطا در رو کماین مدل مکسنت وجود دارد از

بندی آماری بسته افزار درو این نرم شودیها استفاده مبینیپیش

 یها(. در سال2006 همکاران، و Phillips) استاندارد در دسترس نیست

خصوص حضور / عدم حضور به یهااخیر این متود نسبت به سایر روش

کوچک نتایج بهتری را کسب کرده است  یهابرای مجموعه داده

(Peterson  ،2007و همکاران). 
 

 سازی مطلوبیت زیستگاه: متغیرهای تاثیرگذار در مدل1جدول

 منبع تهیه دامنه تغییرات نام متغیر ردیف

 USGS 1391-4390 ارتفاع 1

 درصد -فاعیمدل رقومی ارت 0-290 شیب 2

 مدل رقومی ارتفاعی 0-10 جهت 3

 مدل رقومی ارتفاعی 0-14 زبری 4

 مدل رقومی ارتفاعی 43/2-37/16 نمایه رطوبت 5

 استان -زیستاداره کل حفاظت محیط 0-7446 فاصله از مناطق روستایی 6

 8شده لندست بندیتصویر طبقه 0-19458 های کم تراکمفاصله از جنگل 7

 8شده لندست بندیتصویر طبقه 0-17504 های نیمه متراکماز جنگلفاصله  8

 8شده لندست بندیتصویر طبقه 0-15051 فاصله از مراتع نیمه متراکم 9

 8شده لندست بندیتصویر طبقه 0-16552 فاصله از مراتع فقیر 10

 استان -زیستاداره کل حفاظت محیط 0-17551 ایفاصله از مناطق صخره 11

 استان -زیستاداره کل حفاظت محیط 0-7491 فاصله از رودخانه 12

اهمیت : نایفجک تحلیل از استفاده با سنجی مدلحساسیت       

نایف بررسی شد متغیرها در مدل نهایی با استفاده از نمودار جک

(Flory  ،2012و همکاران،Phillips، 2006.) شامل دستیابی  منحنی این

ت مختلف است. حالت اول بیانگر زمانی است که در سه حال AUCبه 

شود. حالت دوم محیطی موردنظر انجام میمدل با حذف متغیر زیست

سازی تنها براساس وجود یک عامل مربوط به زمانی است که مدل

سهم  شود.برآورده می AUCشود و براساس آن میزان خاص انجام می

سنجی جک حساسیت هر یک از متغیرها در توسعه مدل توسط آزمون

سازی پراکنش ترین متغیرهای موثر در مدلنایف انجام شد و مهم

آزمون جک نایف برای  دهد.سنجی مدل نشان میگونه را حساسیت

 شود.ارزیابی اهمیت تک تک متغیرها در تهیه مدل استفاده می

 ارزیابی برای :ROC آماری اعتبارسنجی با استفاده از رویکرد       

برای بررسی اهمیت  استفاده شد. Roc یاز منحن بینیپیش هایمدل

چنین از تحلیل تک تک متغیرها از آزمون جک نایف استفاده شد. هم

( Auc( و مساحت زیر منحنی )Rocمنحنی ویژه عامل دریافت کننده )

 برای ارزیابی کیفیت کلی استفاده شد.
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 نتایج
 ی عامل دریافتاز تحلیل منحنی ویژگ: اعتبارسنجی مدل       

برای ارزیابی کیفیت کلی مدل  AUCو سطح زیر منحنی  ROCکننده 

صورت نموداری نشان داده مورداستفاده قرار گرفت. این منحنی به

دهنده حساسیت )مثبت واقعی( شود که در آن محور عمودی نشانمی

، )مثبت کاذب( است. سطح زیر 1-دهنده ویژگیو محور افقی نشان

، یک شاخص 1-دشده توسط مقادیر حساسیت و ویژگی منحنی ایجا

طورکه بینی مدل است. همانکمی برای نمایش کارایی و قدرت پیش

های آموزشی مطالعه سطح زیرمنحنی برای داده این در شودمی مشاهده

(Training data )83/0 دهنده کارایی باالی این دست آمد که نشانبه

 .(2)شکل  باشدمدل می
 

 
 MAXENTشده توسط مدل محاسبه ROC: منحنی 2 شکل

 

براساس جدول : درصد مشارکت متغیرها در توسعه مدل       

هرکدام از متغیرهای تأثیرگذار در  2مشارکت هر متغیر در جدول 

ترین درصد اند که بیشخود اختصاص دادهمدل درصد خاصی را به

ای، جهت، فاصله همشارکت را در میان متغیرها فاصله از مناطق صخر

از جنگل کم تراکم، فاصله از جنگل نیمه متراکم دارند و متغیرهای 

درصد  2اند. جدول خود اختصاص دادهتری را بهدرصد مشارکت کم

 مشارکت متغیرهای مورد استفاده را توسعه مدل نمایش می دهد.

 متغیرهای: نایفسنجی با استفاده از تحلیل جکحساسیت       

این  ،نایفجک تحلیل سنجیحساسیت در تأثیرگذار زیستی محیط

متغیرها شامل ارتفاع، شیب، جهت، زبری، رطوبت، فاصله از روستا، 

باشد. نتایج ها، فاصله از رودخانه، فاصله از جنگل میفاصله از صخره

نایف نشان داد که متغیرهای فاصله از آمده از نمودار جکدستبه

ترین ل، ارتفاع، فاصله از گذرگاه، زبری بیشها، فاصله از جنگصخره

 .(3)شکل  تأثیر را بر پراکنش گونه دارد
 

 : درصد مشارکت هر متغیر در توسعه مدل2جدول

 ردیف نام متغیر درصد مشارکت

 1 فاصله از مناطق صخره ای 6/56

 2 جهت 8/18

 3 فاصله از جنگل های کم تراکم 6/8

راکمفاصله از جنگل های نیمه مت 9/6  4 

 5 فاصله از مراتع فقیر 9/2

 6 ارتفاع 5/2

 7 نمایه رطوبت 2

 8 شیب 2/1

 9 فاصله از مناطق روستا 2/0

 10 زبری 2/0

 11 فاصله از رودخانه 1/0

 12 فاصله از مراتع نیمه متراکم 0
 

 
 : بررسی اهمیت متغیرها براساس فراکافت جک نایف3 شکل

 

 
 زیستگاه و حد آستانه: نقشه مطلوبیت 4شکل 
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برای بررسی نقش متغیرهای خروجی مطلوبیت زیستگاه:        

زیستگاهی در مطلوبیت زیستگاه کل وبز در منطقه موردمطالعه از 

مطلوبیت  نقشه بندیطبقه برای گردید. استفاده نایفجک تحلیل

از آستانه مطلوبیتی استفاده  MaxEnt افزارنرم توسط تولیدشده زیستگاه

گردید که توانایی نقشه مطلوبیت در ارائه مناطق مطلوب و نامطلوب 

در این پژوهش  (.Jimenez-Valverde، 2007رساند )را به حداکثر می

های زیستگاهی گرفته شده است. لکه درنظر درصد10 آستانه مطلوبیتی

تر از گستره خانگی کل و بز مشخص و نسبت محیط به مطلوب بزرگ

نوان شاخصی از پیچیدگی شکل محاسبه گردید، ع( بهP/Aمساحت )

زیستگاهی نسبت  تر باشد حساسیت لکههرچه میزان این شاخص بیش

ای نشان تر است. نتیجه آزمون دوجملههای انسانی بیشبه دخالت

 درصد درنظر گرفته شود. 10دهد که حد آستانه می
 

 حد آستانه

1 5 10 

15/0 

12/0 

07/0 

25/0 

45/0 

35/0 

05/0 

12/0 

55 

40/0 

14/0 

14/0 

 

  بحث

های مدیریتی برای حفظ، کنترل و افزایش جمعیت یکی از راه       

 حساسیت از حاصل نتایج است. گونه زیستگاه صحیح مدیریت گونهیک

ترین ای بیشسنجی اجرای مدل نشان داد که فاصله از مناطق صخره

ارد. با توجه به تأثیر را در پراکنش گونه کل و بز در منطقه دنا د

ای گرایش محدوده پراکنش مشخص شد که کل و بز به مناطق صخره

ای مطلوبیت زیستگاه گونه دارد و با افزایش فاصله از مناطق صخره

( نیز 1394اسفندآباد و همکاران )یابد. در بررسی شمسکاهش می

ای مشخص گردید که بز وحشی در کوه سفید دماوند به مناطق صخره

های این تحقیق است. نتایج فرهمند ارد که مشابه یافتهگرایش د

خوانی دارد که نقاط حضور بز و پازن ( با نتایج این تحقیق هم1380)

باشد. عامل مهم دیگر فاصله از جنگل ای میوابسته به مناطق صخره

تراکم است. گونه کل و بز به مناطقی که دارای پوشش جنگلی کم

ری دارند. با افزایش فاصله از جنگل تتراکم است گرایش بیشکم

 یابد. با توجه به اینسازی مطلوبیت زیستگاه کاهش میتراکم مدلکم

تراکم است ای و کمهای صخرهای مختص زیستگاهکه کل و بز گونه

تراکم دارد. ارتفاع سومین های کمترین پراکنش را در جنگلبیش

 . در منطقه حفاظتعامل تأثیرگذار در پراکنش گونه موردنظر است

گونه در دهد پراکنش اینشده دنا کل و بز ارتفاعات باال را ترجیح می

ترین متری است که بیش 4500تا  1000ارتفاع بین  محدوده در منطقه

متر از سطح دریا است. در این منطقه با  3000پراکنش در ارتفاع 

که به اینیابد با توجه افزایش ارتفاع مطلوبیت زیستگاه افزایش می

گونه کل و بز گونه شاخص ارتفاعات باال است و شرایط زیستگاهی 

گونه مناطق این باشد ای فراهم میگونه در مناطق صخرهبرای این

( 1387دهد. در بررسی کابلی )ترجیح میبرای زیست ارتفاعی را 

سازی مطلوبیت زیستگاه پازن در پارک ملی کاله قاضی که نقش مدل

اکنش پازن مؤثر است. درصد زبری سطح زمین برای ارتفاع در پر

باشد وهوا وتند بادها بسیار مهم میحفاظت نوزادان در برابر آب

(Skoglan ،1988 یکی دیگر از .)باشد. تغیرهای تأثیرگذار شیب میم

دهدکه ابتدا شیب افزایش نقشه مطلوبیت زیستگاه کل و بز نشان می

کند. گونه کل و بز برای فرار از یابد و در ادامه کاهش پیدا میمی

ها را خواران و شرایط بد آب و هوایی شیارهای عمیق بین سنگطعمه

( درمنطقه 2013زاده و همکاران )دهد. در بررسی سرهنگترجیح می

سفید دماوند نقش عامل شیب در پراکنش گونه موردنظر نشان کوه

ونه است که با داد که شیب منطقه از عوامل تأثیرگذار در پراکنش گ

خوانی دارد. جهت و رطوبت نیز ازجمله عواملی نتایج مطالعه حاضر هم

گونه در منطقه موردمطالعه هستند که نقش مهمی در پراکنش این

دهد که در دارند. نقشه مطلوبیت زیستگاه گونه موردنظر نشان می

ترین مطلوبیت را دارد و با افزایش جهت درجه شمالی بیش 1جهت 

یابد. جهت جغرافیایی تأثیر زیادی بر روی گونه یت کاهش میمطلوب

های تر از جهتجهت بیشکه تراکم حضور گونه در یکطوریدارد به

( در منطقه کوه سفید 1394اسفند آباد )دیگر است. در بررسی شمس

دماوند به نتایج یکسانی در مورد جهت جغرافیایی در پراکنش گونه 

تری فاصله از جنگل متوسط نیز تأثیر کم ه ورسیدند. فاصله از گذرگا

در پراکنش گونه موردنظر دارد. نقشه مطلوبیت زیستگاه گونه موردنظر 

دهد که با افزایش تراکم جنگل مطلوبیت زیستگاه کاهش نشان می

تر گرایش به مناطق باز که گونه کل و بز بیشیابد با توجه به اینمی

یت این مناطق جنگلی متوسط برای تراکم دارد بنابراین مطلوبو کم

ترین باشد. در آخر فاصله از مناطق روستایی کمگونه کل و بز پایین می

آمده نشان داد دستتأثیر را در پراکنش گونه موردنظر دارد. مدل به

توسعه مناطق روستایی تأثیر زیادی در پراکنش  ویژهبه انسانی عوامل که

واند وابستگی کل و بز به مناطق تکل و بز ندارد دلیل این امر می

 طورآمده بهدستاساس نتایج بهباشد. برای و ارتفاعات باال میصخره

ترین عوامل تأثیرگذار بر پراکنش کل توان عنوان کرد که مهمکلی می

باشد. تراکم میفاصله از صخره و ارتفاع و فاصله از جنگل کم و بز

بز افزایش جمعیت انسانی های کل و ترین تهدید برای جمعیتبزرگ

در روستاهای واقع در منطقه دنا تخریب زیستگاه گونه موردنظر و 

گونه سوزی شکار اینکاهش پوشش گیاهی گونه براثر آتش
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جانوری موجبات ناامنی گونه را فراهم آورده و موجب تغییر الگوی 

شده دنا طبیعی و تهدید بقای جمعیت کل و بز در منطقه حفاظت

چنین انتقال خطوط لوله گاز از پتروشیمی گچساران به همشود. می

ها و شهرکرد برای انتقال گاز به این مناطق که این پروه از جنگل

ی دنا عبور کرده و  باعث تخریب زیستگاه کل و مناطق حفاظت شده

چنین تهدیدهای بالقوه . با توجه به تهدیدهای فوق، هماست بز شده

زیستگاه و شناسایی عوامل منجر به دیگر، لزوم بررسی وضعیت گونه، 

ها و رسد. مدیریت مستمر پارکنظر میتهدید گونه، امری بدیهی به

تواند مؤثر باشد شده برای حفظ تنوع زیستی زمانی میمناطق حفاظت

ها و ها، تغییرات آنها و اکوسیستمکه درباره انتشار، وضعیت گونه

در منطقه، اطالعات  اجتماعی جوامع بومی و ساکن -شرایط اقتصادی

محیطی های زیستسازی و افزایش آگاهیکافی موجود باشد. فرهنگ

بانان سازمان خصوص آموزش محیطاز طریق آموزش افراد محلی و به

های اکولوژیکی و خصوص عوارض تخریب زیستگاه، ترویج ارزشدر

های گیاهی و جانوری افزایش اقدامات در جهت شناختی گونهزیبایی

 تواند موثر باشد.ها میت از گونهحفاظ

 

  منابع
المللی حفاظت از تنوع پروژه بین .1394بالی، ع.  و پور، ه.بهمن .1

زیستی در سیمای حفاظتی زاگرس مرکزی، ارزیابی توان اکولوژیک 

 .صفحه 124 .حوزه آبخیز دنا

سازی حمالت اخیر گرگ به انسان در مدل .1390بهداروند، ن.،  .2
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