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 منطقه حفاظت در ( ,1777Capra aegagrus Erxleben) بز وحشی و کل توزیع سازیمدل

 حضور هایداده بر مبتنی هایمدل با کرمانشاه بیستون وحشحیات پناهگاه و شده
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 139۶ آذرتاریخ پذیرش:            139۶ شهریور تاریخ دریافت:

 چکیده

 پاییز و بهار هایفصل در حضور هایهای مبتنی بر دادهروش از استفاده با بز و   کل حضور بر موثر عوامل ترینمهم تعیین مطالعه این هدف

 در حضور نقطه ۱۱۰ اکولوژِیک هایویژگی مقایسه و میدانی هایداده آوریجمع با ده است.ش استفاده زیستی محیط متغیر ۱۳ از و بوده ۱۳۹۵

 نتایجد. آم دستبه زیستگاه از استفاده در دخیل متغیرهای ترینمهم و گونه بالقوه توزیع مدل ،بیستون وحش حیات پناهگاه و شده حفاظت منطقه

 افزارنرمترین متغیرهای موثر بر مطلوبیت زیستگاه در ست. مهما منطقه غرب و جنوب نواحی در بز و کل زیستگاه مطلوبیت نگرنشا رهاافزانرم

 از فاصله متغیرهای پاییز فصل در .بوده است پاییز فصل در نظامی مراکز از فاصله و بهار فصل در صنعتی مراکز از فاصله شناختیبوم آشیان تحلیل

اند. در فراکافت جک نایف فاصله از عشایر داشتهمیزان مشارکت را  ترینبیش دریا سطح از ارتفاع بهار فصل درو   بشی و نظامی مراکز ،هاروستا

 نشانگر بهار در ۹/۰ و پاییز در ۸/۱ گراییحاشیه میزاناند. ترین اثر را در فصول بهار و پاییز بر مطلوبیت زیستگاه داشتهتیپ پوشش گیاهی بیشو 

 بهترین ،ModEcoافزار در نرم .شد استفاده متقاطع اعتبارسنجی از مدل سازیبهینه جهتکم گونه است.  محیطی تحمل توان بودن و  گراتخصص

 ,MaxEnt) هاروشبا سایر  ENFAترین تفاوت را ها مشابه بود و بیشروش نتایج است. داشته۹۲۶۵/۰ دقت با Domain مدل را عملکرد

Domain,Bioclim  و (Svm داشت. اما بهترین عملکرد راMaxEnt  ۹۳۱/۰با  =AUC .داشت 
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 مقدمه

 ایصخره ارتفاعات شاخص خوارانعلف از (Capra  aegagrus) پازن       

 تنها عنوانبه کوهستانی، هایاکوسیستم در مهمی نقش و بوده ایران

 هایطعمه ترینمهم از یکی و داشته العبورصعب مناطق خوارعلف

 زیستگاه تخریب دلیلبه آن جمعیت که)  1۳8۷ ، میدی)ا است  پلنگ

( 1۳8۷ ضیایی،) یافته کاهش ملی و المللیبین سطح در غیرمجاز شکار و

 در طبیعی منابع و وحش حیات از حفاظت جهانی اتحادیه ازسوی و

 کاهش. (IUCN ،201۷) است گرفته قرار  پذیرآسیب حیوانات فهرست

 و حفظ برای مدیریتی گیریتصمیم به نیاز نشانگر گونه، این جمعیت

 پلنگ،) آن به وابسته  خوارانگوشت و مذکور گونه جمعیت بهبود

 تحت مناطق در خصوصهب (بزرگ شکاری پرندگان روباه، کفتار، گرگ،

 تعیین اخیر هایسال در (.1۳۹0همکاران، و زادهسرهنگ( دارد مدیریت

 اشغال تحت هایزیستگاه وضعیت و هاگونه توزیع و پراکنش وضعیت

 حیات مدیریت و حفاظتی هایبرنامه در توجهی قابل اهمیت از هاآن

 حیات هایگونه مدیریت (.Pearson ،200۷) است شده برخوردار وحش

 حیات و انسان بین تضاد تحلیل جمعیت، مندیزیست تحلیل وحش،

 مناسب هایزیستگاه شناسایی (2008، همکاران و Weinberg) شیوح

 و زیستگاه بین رابطه سازیمدل به وابسته عمده طورهب حفاظت، برای

 گونه توزیع هایمدل (.2004، و همکارانGibson ) است هاگونه توزیع

 یا واقعی جغرافیایی توزیع برآورد برای متداول بسیار استراتژی یک

 توزیع بین روابط کردن کمی هامدل این کار اساس. است گونه پتانسیل

  (.Zimmerman ،2000 وGuisan ) است پیرامون زیست محیط و گونه

 متغیرهای و گونه حضور میان ارتباطات از مشترک طوربه ها،مدل این

 دارینگه توانایی که زیستیمحیط شناسایی برای زیستی، محیط

 که هاییمحیط فضایی توزیع سپس. کنندمی استفاده دارد را جمعیت

  شناسایی مطالعه مورد منطقه از فراتر هستند گونه زیست مناسب

 یک هاگونه توزیع بینیپیش سازیمدل(. Pearson ،200۷د )شومی

 کاربرد قابلیت که بوده حفاظت شناسیزیست و شناسیبوم در مهم ابزار

 تضاد کردن برطرف یا هاگونه مدیریت تکامل، حفاظت، ریزیبرنامه در

، و همکاران Hirzel ) داراست را موارد سایر و وحش حیات و انسان میان

 استفاده با سازیمدل هایروش انواع .(2011، و همکارانBedia  ؛2001

 حضور فقط هایداده بر هاآن پایه که دارد وجودArc Gis  افزارهاینرم از

  شناختیبوم آشیان عاملی تحلیل :شامل هاروش این از بعضی .است استوار

ENFA))، آنتروپی حداکثر الگوریتم(MaxEnt)  است ژنتیک الگوریتم و. 

 تهدیدهای مقابل در هازیستگاه از تراسح علتبه شدهحفاظت هاینطقهم

 از حفاظت نیز و هازیستگاه رفتن دست از و جابجایی قبیل از مختلف

 برنامه ی، بوم هایگونه فلور و فون مانند زیستی تنوع نماینده هاینمونه

 تعیین هدف با مطالعه این  .(200۳، همکاران وHaene )اندشده ریزی

 زیستگاه بودن مناسب مدل بز، و کل حضور بر موثر عوامل ترینمهم

 هایتحلیل و جغرافیایی اطالعات سامانه از استفاده با را مذکور گونه

 هایداده بر مبتنی که (ENFA و MaxEnt، ModEco) متغیرهچند آماری

 .شد انجام پاییز و بهار فصل دو در است حضور فقط

 

 هامواد و روش

 مساحت با بیستون وحش حیات پناهگاه  :مطالعه مورد منطقه       

 1۳4۶ سال از زیستی باالی غنای و زیستی تنوع دلیلبه هکتار40۶۵1

 قرار حفاظت مورد و است رسیده ثبت به وحش حیات پناهگاه عنوانهب

 وحشی بز و کل گونه ارزش با هایزیستگاه از یکی منطقه این .گیردمی

 مترسانتی 1۵2 با ایران کل هایشاخ بلندترین .آیدمی حساببه ایران در

 که شودمی کرمانشاه بیستون وحش حیات پناهگاه به مربوط طول،

 کلشده آن ) تاکسیدرمی نمونه و شودمی محسوب نیز جهان رکورد

 حفاظت طقهمن .شودمی دارینگه دارآباد طبیعی تاریخ موزه در (رکورد

 پستانداران گونه 1۶ بالقوه زیستگاه هکتار ۵08۵0 با وسعت بیستون شده

 خرس ،Panthera  pardus saxicolor) (ایرانی پلنگ :مانند جثهبزرگ

 بز و کل ،(Ovis orientalis) میش و قوچ  ،(Ursus arctos)ای وهقه

(Capra aegagrus)، گرگ (Canis lupus) جنگلی پوشش گونه 48 و 

   درمنه گیاهی ،(Desf atlantica) بنه ،وطبل به توانمی هاآن ازجمله که

(Irehcua  aisimetra)، گون ارهایزبوته (Astragalus) هایگونه و 

 .است پرنده گونه۳2مناسب مناطق و کرد اشاره مرتعی
 

 
 در استان کرمانشاه و ایران مطالعه مورد منطقه موقعیت :۱ شکل

 

، MaxEnt)افزارهاینرم از استفاده با تحقیق این :تحقیق روش       

ModEco  وENFA) هم با افزارنرم سه این از حاصل نتایج و انجام 

  K ۳/۳/۳  MaxEnt از عبارتند تحقیق این افزارهاینرم رژنو .شد مقایسه

 تعیین جهت و ModEco 0/1و BioMapper 4/0 و 10Arc Gis و
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 MaxEnt افزارنرم به ورود برای اطالعاتی هایالیه ساخت و همبستگی

 MaxEnt افزارنرم در تحلیل و تجزیه نیاز مورد اطالعات. شد استفاده

 توسط مستقیم مشاهدات براساس گونه حضور ثبت نقاط شامل

 1۳۹۵ سال بهار و پاییز هایفصل در منطقه بانانمحیط و کارشناسان

 در نقطه  ۵۵ و بهار فصل در نقطه  ۵۵ شامل آن مختصات و تعیین

 برنامه در مذکور نقاط .شد ثبت GPS دستگاه با که بود پاییز فصل

 هایالیه و شد MaxEnt افزارنرم وارد و ذخیره csv فرمت با اکسل

 14 شامل کننده بینیپیش محیطی متغیرهای هاینقشه و اطالعاتی

حاصل از مدل رقومی ارتفاعی با دقت  ارتفاع) زیستگاهی مستقل متغیر

 از فاصله، دام از فاصله شیب، جهت شیب،،  usgsمتر از سایت ۳0

 مراکز از فاصله جاده، از فاصله ، چشمه، از فاصله روستا، از فاصله عشایر،

 پوشش تیپنقشه  گرگ، از فاصله نظامی، مراکز از فاصله صنعتی،

 تراکم و1:۵0000با مقیاس  فصلی و دایمی هایرودخانه و گیاهی

( بوده که از سازمان محیط زیست و منابع طبیعی و گیاهی پوشش

 .استجهادکشاورزی تهیه شده 

 اطالعاتی هایالیه: آنتروپی حداکثر افزارنرم به هاالیه ورود       

 تهیه با منطقه تراز خطوط نقشه از جغرافیایی جهت و شیب و ارتفاع

 این. شد تهیه کمی صورتبه 1: ۵0000 مقیاس در (DEM) رقومی مدل

  آنالیز به Ascii فرمت با و (۳0×۳0 سلول) رستری شکل به هاالیه

MaxEnt ر افزانرم در هاداده همبستگی میزان بررسی جهت .شدند وارد  

Arc GIS دستور از وMultivariate Tools  Spatial Analyst  استفاده 

 ماهواره تصاویر از ۵ و4 باند از پوشش تراکم شاخص استخراج برای .شد

 LC81670362016161 تصویر شماره با و 201۶ سال درETM  لندست

LGN00 افزارنرم هایفرض پیش از مدل اجرای در است شده استفاده 

 زمینه پس در نقطه 1000 و( ۵00(تکرار حداکثر 10ֿ ە آستانه حد

 برای % 2۵ و مدل ساختن برای حضور هایداده % ۷۵ د. از ش استفاده

 بررسی جهت .شد تکرار بار 10دلم .گردید استفاده مورد مدل ارزیابی

 شد استفاده  (Jackknife test)نایف جک آزمون از نیز متغیرها اهمیت

 زیرمنحنی مساحت و  (ROC)کنندهدریافت عامل ویژگی منحنی تحلیل و

(AUC= Area Under the ROC Curve) کلی کیفیت ارزیابی برای 

 زیستگاه بودن مناسب مدل تهیه جهت. گرفت قرار استفاده مورد مدل

 هایتیپ از یک هر برای د.ش استفاده ۳۷0/۶/0/4 ورژن بایومپر افزارنرم از

 هاتحلیل در و محاسبه گیاهی تیپ تریننزدیک تا فاصله نقشه نیز گیاهی

 تنها زیستگاه، مطلوبیت در آب منابع نقشه مطالعه برای .شد وارد

 و شد وارد محاسبات در (آبشخورها و هاچشمه) آبی منابع موقعیت

 نقشه از استفاده با. گردید محاسبه آبی منبع تریننزدیک از فاصله نقشه

 تریننزدیک تا فاصله نقشه) هاجاده روستاها،(انسانی منابع موقعیت

 مرجع با هاد. نقشهش تهیه آسفالت جاده تریننزدیک تا فاصله روستا،

 جهت (هاقشهغیرها )نمت و شدند گذاریهمروی ارتفاع نقشه دادن قرار

 .شدند نرمال کاکس-باکس  دستور از استفاده با تحلیل

 

 نتایج
 حداکثر سازیمدل براساس :آنتروپی حداکثر تحلیل و تجزیه       

 پناهگاه و شده حفاظت منطقه مساحت از درصد  10حدود آنتروپی

  افزارنرم در .است مطلوب بز و کل زیست برای بیستون وحش حیات

Arc GISدستور از وMultivariate Tools  Spatial  همبستگی میزان 

 از جهت متغیر بنابراین و بود 8/0 از بیش ارتفاع و جهت متغیر بین

 که دهدمی نشان داریمعنی سطح در نتایج .گردید حذف آنالیز

 ارتفاع در میانگین طورهب پاییز، فصل در گونه این مطلوب زیستگاه

 میانگین طورهب بهار، فصل در و دریا سطح از متری ۳200 تا 1۶00

 ۳۳00 تا یافته تریبیش صعودی سیر مطلوبیت متری2۷00 ارتفاع از

 20 شیب است، گونه برای دریا سطح از ارتفاع ترینمطلوب که متری

 ترینمطلوب درجه 10 از ترکم شیب بهار فصل در و درجه 40 تا

 شدیدی نزولی سیر مطلوبیت شیب، افزایش با آن از پس و شیب

 افزایش زیستگاه مطلوبیت درجه 2۵ از تربیش هایشیب در اما داشته

 چه هر البته که) جاده حواشی( جاده از متری ۵0 هایفاصله یابد،می

 ۳000 و رودمی باال مطلوبیت شود دورتر جاده متری 4۵00 فاصله از

  ۵000 تا 1۵00 فاصله بهار فصل در و رودخانه از متری ۳۳00 تا

 کندمی پیدا افزایش مطلوبیت چشمه از شدن دور با رودخانه، از متری

 گرفتن فاصله با و است چشمه از متری 4۳00 فاصله ترینمطلوب و

 فاصله کند،می پیدا نزولی سیر مطلوبیت محدوده این از تربیش

 مراکز حواشی متری 2000 تا 1000 روستا، از ترشیب و متری 8000

 فاصله افزایش با و (زنی بلوک و سنگبری و سیمان کارخانه) صنعتی

 از تربیش و متری ۳۵00 شود،می کاسته مطلوبیت از مراکز این از

 از اما شده کم مطلوبیت عشایر دام از فاصله افزایش با نظامی، مراکز

 که متری 10000 تا کرده پیدا افزایش مطلوبیت متری ۶000فاصله

 پوشانیهم بز و کل زیستگاه با گرگ زیستگاه است، فاصله ترینمطلوب

 وارد هاآن شکار برای گرگ و هستند گرگ طعمه بز و کل چون دارد

 بوده 8/0 مثبت NDVI شاخص مقدار شود،می شانمطلوب زیستگاه

 چویل، گون و است گونه این زندگی جهت زیستگاه ترینمطلوب که

 و گرامینه خانواده پشمکی، علف ،وحشی جو ،وحشی آلو (،چویر)

 وحشی، آلو بهار فصل در و راناس و بادام درختچه چمن، بلوط، جنگل

 ترینمطلوب رده در( چویر) چویل و گون پشمکی، علف وحشی، جو

 است.  گونه تغذیه جهت گیاهان

 است متر 12۵0گونه زیست جهت عشایر از فاصله ترینمطلوب       
 .آیدمی پیش مطلوبیت کاهش فاصله افزایش با و
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 فاصله رقومی مدل متغیرهای به پاسخ منحنی :۴و  ۳ ،2شکل 

 صنعتی مراکز از فاصله گیاهی تراکم شاخص – جاده از
        

 
 

 
 

 
 

 
 فاصله رقومی مدل متغیرهای به پاسخ منحنی :۸و ۷ ،6، ۵ شکل

 شیب -ازجاده فاصله -صنعتی مراکز از فاصله -نظامی مراکز از
 

 در نایف، جک تست سنجیحساسیت از حاصل نتایج براساس         
 صنعتی مراکز از فاصله و %( ۷۷) شیب و %( ۷۷) گیاهی پوشش پاییز فصل

 بر را تاثیر ترینکم %( ۵۵) روستا از فاصله و تاثیر ترینبیش (۶۶%)
 گیاهی پوشش بهار فصل در .است داشته بز و کل زیستگاه مطلوبیت

 از فاصله و ترینیشب %( ۷۶) ارتفاع و %( ۷8) عشایر از فاصله %( ۷۷)
 مطلوبیت بر را تاثیر ترینکم ( (40%نظامی مراکز (۳۶%) آبشخور و چشمه

 .است داشته بز و کل زیستگاه
 

 
 بهار در بز و کل مطلوب زیستگاه سازیمدل AUC مقدار و ROC منحنی  :۹ شکل

 

 
 درپاییز بز و کل مطلوب زیستگاه سازیمدل AUC مقدار و ROC منحنی  :۱۰ شکل

 

 و کل برای مدل بینیپیش توانایی ۹ شکل :مدل اعتبار بررسی       
 =۹۳۳/0AUC و فصل بهار در=AUC ۹11/0 مقدار. دهدمی نشان را بز
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 برای مدل بینیپیش بودن عالی کننده بیان( 10 شکل) پاییز فصل در

 .است بز و کل زیستگاه

 گیاهی هایتیپ از   بز و کل بهار فصل در :گیاهی پوشش تیپ       

 و کندمی تغذیه چویلو  گون ،پشمکی علف، وحشی جو، وحشی آلو

 خانواده ، بلوط جنگل چمن،، وحشی جو ،پشمکی علف از پاییز فصل در

 .کندمی تغذیه راناس ،وحشی بادام هایدرختچه سپس و گرامینه

 متغیرهای نسبی سهم درصد: مدل در متغیر هر نسبی اهمیت       

های بهار و پاییز در فصل بز و کل توزیع سازیمدل در استفاده مورد

 آنتروپی اجرای براساس جدول این .است شده آورده  2و 1  جدول در

 رویکرد این راساست. باس شده تولید نایف جک تحلیل بدون بیشینه

 زیستگاه مطلوبیت بر اثرگذار عمل ترینمهم۷/1۵ درصد ۹/28 با ارتفاع

 و ۶/0 با جاده از فاصله و بوده بهار فصل در بز و کل توزیع نتیجه در و

. اندداشته را تاثیر ترینکم ۷/0 با دام از فاصله و ۷/0 با روستا از فاصله

 4/1۷ با نظامی مراکز از فاصله و درصد ۵/1۹ با شیب پاییز، فصل در و

 ترینکم 0/ ۳ با روستا از فاصله و بوده گذار اثر عوامل ترینمهم درصد

 .اندداشته بز و کل توزیع نتیجه در و زیستگاه مطلوبیت بر را تاثیر
 

 : درصد مشارکت متغیرها در فصل بهار۱جدول 

 سهم درصد بهار فصل در متغیر نام      

 ۹/28 ارتفاع

 ۷/0 روستا از فاصله

 ۷/0 دام از فاصله

 ۶/0 جاده از فاصله

 

 : درصد مشارکت متغیرها در فصل پاییز2جدول 

 سهم درصد پاییز فصل در متغیر نام

 ۵/1۹ شیب

 4/1۷ نظامی مراکز از فاصله

 ۳/0 روستا از فاصله
 

 امتیازهای ماتریس :شناختیبوم آشیان فاکتور تحلیل و تجزیه       

 مطلوبیت در متغیرها از یک هر سهم دهندهنشان (۳ دولج) شده تولید

 و کل شده، محاسبه امتیازهای ماتریس برطبق .است گونه زیستگاه

 افزایش و دهدمی ترجیح را منطقه میانگین از باالتر ارتفاع با مناطق بز

 بز و کل تمایل ترینبیش. افزایدمی آن زیستگاه مطلوبیت بر شیب،

 جنوب و مرکز و شده حفاظت منطقه غربیجنوب و جنوب دامنه به

 را 2۵% از تربیش شیب با ییاصخره مناطق. است پناهگاه غرب و

 علف ،وحشی جو، وحشی آلو گیاهی هایتیپ به و داده ترجیح

 صنعتی مراکز از فاصله و دارد تمایل (چویر) چویل و گون پشمکی،

 .دارد بز و کل زیستگاه مطلوبیت بر را تاثیر ترینکم
 

 فاکتور تحلیل روش به سازیمدل امتیازهای ماتریس: ۳ جدول

 پاییز و بهار فصل در بز و کل گونه اکولوژیکی آشیان

 فصل بهار پاییز

 ارتفاع 1 1

 نظامی مراکز از فاصله -۳11/0 -۳11/0

 جاده از فاصله ۶۶1/0 ۶۶1/0
   

  در( ۹۳۳/0) گرایی حاشیه شده محاسبه مقدار افزار،نرم این در       

 بز و کل که است آن دهندهنشان  پاییز فصل در( 80۶/1) بهار فصل

 میزان و دهدمی ترجیح را منطقه حاشیه زیستیمحیط شرایط مجموعه

 نشان  پاییز فصل در( 881/1) و بهار فصل در  (81۳/1) گراییتخصص

 محیط شرایط از محدودی دامنه به گونه این که است آن دهنده

 منابع از استفاده مورد در و است وابسته بهار فصل در منطقه زیستی

 .کندمی عمل تخصصی صورتهب زیستگاهی
 

 منطقه در بز و کل اکولوژیکی آشیان فاکتور تحلیل نتایج :۴ جدول

 پاییز فصل در کرمانشاه بیستون وحش حیات پناهگاه و شده حفاظت

 

 منظوربه :زیستگاه مطلوبیت مدل اعتبار تأیید و ارزیابی       

 و بویس پیوسته نمایه از شده تولید مدل هایبینیپیش صحت ارزیابی

 نمایه مقادیر. شد استفاده سطح براساس شده تنظیم فراوانی نمودار

 دهندهنشان نمایه مثبت مقادیر. است متغیر -1 و 1 بین بویس پیوسته

 . بااست حضور ایداده توزیع با سوهم مدل هایبینیپیش که است آن

 مطلوبیت آستانه توانمی سطح براساس شده تنظیم فراوانی نمودار تفسیر

 تقسیم نامطلوب و مطلوب طبقات به را زیستگاه و تعیین را زیستگاه

 باالترین که الگوریتمی پژوهش این در ،(200۶) و همکاران Hirzel .نمود

 استفاده با .شد انتخاب داد،می اختصاص خود به را بویس پیوسته نمایه

 شد مشخص شد، محاسبه افزارنرم توسط که شکسته عصای مدل از

 فصل در گونه گراییتخصص توضیح در را نقش ترینبیش  ارتفاع، که

 نشان و بوده 1از بیش گراییحاشیه برای آمده دستبه مقدار .دارد پاییز

 از باالتر زیستی محیط شرایط مجموعه بز  و کل که است آن دهنده

 زیستگاه ازمنابع استفاده در و داده ترجیح را منطقه میانگین شرایط

 را گونه ترجیح که است عاملی پذیریتحمل. کندمی عمل تخصصی

 که است آن کنندهبیان و کندمی بررسی محیطی متغیرهای به نسبت

 محدوده یا است مایل شرایط از باریکی دامنه در زیستن به گونه

 برای شاخص این میزان . گیردمی دربر منطقه شرایط تمام با را وسیعی

 و شد محاسبه ۵۳2/0 پاییز فصل در و ۵۵2/0  بهار فصل در بز و کل

 پذیریتحمل گراییتخصص گراییحاشیه تعدادمتغیرها هافصل

 ۵۳2/0 188/ 8۶/1 12 پاییز

 ۵۵2/0 81۳/1 ۹۳۳/0 1۳ بهار
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 در زیستن به همواره مطالعه مورد منطقه بز و کل که است آن بیانگر

 صحت بویس، پیوسته نمایه از استفاده با .دارد تمایل باریکی دامنه

 میانه، هایبرالگوریتم مبتنی شده محاسبه زیستگاه مطلوبیت نقشه

 و مقایسه یکدیگر با هارمونیک میانگین و هندسی فاصله، حداقل

 کمک به مدل صحت بررسی. ) 4جدول) شد انتخاب الگوریتم بهترین

 افزایشی روند اگر .دارد دنبالبه را P/E یاF منحنی متقاطع، اعتبارسنجی

 که گرفت نتیجه شودمی باشد، داشته وجود منحنی در یکنواختی

 و بوده مناسب زیستگاه تناسب نقشه تهیه در شده استفاده الگوریتم

 F منحنی یکنواختی بررسی. است مناسب تولیدشده مدل بنابراین،

 بویس شاخص ضریب هرچه .گیردمی صورت بویس شاخص براساس

 و الگوریتم باشد ترکوچک نیز معیار انحراف و کند میل 2 سمت به

 .بود خواهد برخوردار باالتری دقت و صحت از شده انتخاب مدل
 

 هایالگوریتم ازایبه شده محاسبه بویس پیوسته نمایه: ۵ جدول

 نمایه± معیار انحراف) بز و کل زیستگاه مطلوبیت تعیین مختلف

 (بویس پیوسته

 الگوریتم

 هندسی

 الگوریتم

 هارمونیک

 الگوریتم

 حداقل   فاصله

 الگوریتم

 میانه 

40۷1/0±4۶۶/0 4۷1/0±2۶08/0 2۷۶/0±۵۹۷۵/0   412/0±۵۳28/0 
4۵۶۵/0±۳11/0 ۵2۳1/0±18/0   ۳۶81/0±1۵۶/0    4۹2۷/0±2۷2/0 

دست آمده در فصل بهار و سطر دوم مربوط به فصل هسطر اول جدول مقدارهای ب

 پاییز است.
 

 خط است، Fᵢ تغییرات روند دهندهنشان که فراوانی نمودار در        

. است زیستگاه مطلوبیت طبقات ازایبه= Fᵢ 1ه دهندنشان رنگ قرمز

 نمودار کههنگامی .است مدل تصادفی بینیپیش دهندهنشان شاخص این

 یعنی باشد شاخص خط این زیر در سطح، اساسرب شده تنظیم فراوانی

 مدل یک شاخص خط این از ترپایین هایمطلوبیت برای مذکور مدل

 گرفته درنظر نامطلوب زیستگاه عنوانهب بخش این و است، تصادفی

 تنظیم فراوانی نمودار پایین حاشیه که مطلوبیتی نقطه، آن از. شودمی

 عنوانهب گیردمی رقرا شاخص خط این از باالتر سطح براساس شده

  پیوسته نمایه از حاصل نتایج. شودمی گرفته درنظر مطلوب زیستگاه

 الگوریتم بر مبتنی شده محاسبه نقشه که دهدمی نشان )۵جدول) بویس

 شده محاسبه نقشه و پاییز فصل برای نمایه میزان باالترین از میانه

  بهار فصل برای نمایه میزان باالترین از هندسی الگوریتم بر مبتنی

 استفاده با بز و کل زیستگاه مطلوبیت نقشه نتیجه، در .است برخوردار

شد  محاسبه بهار برای هندسی الگوریتم و پاییز برای میانه الگوریتم از

 مبتنی سطح براساس شده تنظیم فراوانی نمودار بررسی با. (۹ل شک)

 زیستگاه ازمطلوبیت ایمحدوده تعیین ( و4 میانه )جدول برالگوریتم

 آستانه است، ترکم انتظار مورد به شده بینیپیش نسبت آن در که

 به مطلوبیت آستانه از استفاده د. باش تعیین %10زیستگاه مطلوبیت

 زیستگاه دسته دو در بز و کل زیستگاه مطلوبیت نقشه آمده، دست

 1۵شکلبندی شد )طبقه بهار و پاییز فصول برای نامطلوب و مطلوب

 منطقه، وسعت (10%) هکتار ۹0۹0 حدود مذکور، نقشه براساس(. 1۶و  

 .است شده طراحی مدل براساس بز و کل برای مطلوبی زیستگاه
 

 
 بر مبتنی سطح اساسرب شده تنظیم فراوانی نمودار: ۱۱ شکل

 بهار فصل در هندسی میانگین الگوریتم
      

 بز و کل زیستگاه بندیطبقه برای مطلوبیت آستانه: 6 جدول

 آستانه مطلوبیت مدل فصل

 12 میانگین میانه پاییز

 11 میانگین هندسی بهار

 

 
 بر مبتنی سطح اساسرب شده تنظیم فراوانی نمودار: ۱2 شکل

 پاییز فصل در میانه الگوریتم
 

 استفاده با: زیستگاه تناسب نقشه نیاز مورد عوامل حاسبهم        

 عامل 1۳ و پاییز فصل برای عامل 12 آرتور مک شکسته چوب معیار از

 گردید انتخاب زیستگاه مطلوبیت نقشه تهیه جهت بهار فصل برای هم

    .دداشتن دربر را اطالعات%  ۹8 پاییز فصل برای و %۹0بهار فصل برای که

 مطالعه این در: موداکو افزارنرم در هاداده تحلیل و تجزیه       

 بی حداکثر شامل حضور شبه-حضور مانند حضور تنها هایالگوریتم از

 شبکه (،200۶) و همکاران Philips (Maximum Entropy) نظمی

 و همکاران  Manel( Artificial Neural Networks) مصنوعی عصبی

 ماشین Frescino (2002،) و Moisen (؛1۹۹۹) lek و Spitz (؛1۹۹۹)

 و Guo) (Support Vector Machines) پشتیبان بردار



 1397 تابستان، 2، شماره همدسال                                                                    پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

23 
 

 Generalized Linear) یافته تعمیم هایمدل (200۵، همکاران

Models) Frescino (؛2001) و همکاران  Guisan (2002) و همکاران 

 د.ش ستفادها
 

 
 پاییز فصل در شکسته عصای نمودار: ۱۳شکل 

 

 
 بهار فصل در شکسته عصای نمودار :۱۴شکل 

 

 
 منطقه در بز و کل زیستگاه مطلوبیت بندیطبقه: ۱۵شکل 

 بهار فصل در بیستون وحش حیات پناهگاه و شده حفاظت

 
 منطقه در بز و کل زیستگاه مطلوبیت بندیطبقه: ۱6شکل 

 پاییز فصل در بیستون وحش حیات پناهگاه و شده حفاظت
 

 
 : نقشه مطلوبیت زیستگاه در فصل بهار۱۷شکل 

 

 
 زیستگاه در فصل پاییز: نقشه مطلوبیت ۱۸شکل 
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 تجمیع یکدیگر با ModEco افزارنرم در مدل چهار این سپس       

(Ensemble )نهایی خروجی عنوانبه شده تولید پراکنش نقشه و شده 

 و کل زیستگاه مطلوبیت بر اثرگذار متغیرهای هایداده و شد معرفی

 هر اعتبارسنجی جهت .شد سازیمدل نظمیبی حداکثر مدل توسط بز

 که (AUC= Under Curve Area) منحنی زیر سطح ها،مدل از یک

 حضور عدم و حضور هاینقطه بین تشخیص قدرت احتمال با مساوی

 منحنی از اشین (.2004، همکاران و  (Phillipsاست مدل یک توسط

( ROC=Receiver Operating Characteristic) دریافتی مشخصه عامل

 نقطه یک از باالتری حضور مدل کهاین حتمالاAUC  شد محاسبه

 حال. دهدمی نشان بگیرد درنظر را شده انتخاب تصادفی حضور عدم

 نشانگر  =1AUC و است ناتوان دو این تفکیک در باشد= AUC ۵/0 اگر

 افزارنرم به ورود جهت هاالیه سازیآماده. است تفکیک توانایی حداکثر

 اعتبار از مدل سازیبهینه جهت .شد انجام GIS 10افزارنرم در موداکو

 که=AUC ۷2۷۹/0 مدل اعتبارسنجی. شد استفاده متقاطع سنجی

 ،۹۵/0 با برابر تقاطع درصد .است مدل خوب تفکیک نشانگر قدرت

 درصد 2۵ ت.اس F نمره تقاطع اعتبار حداکثر و 10 با برابر تقاطع اعتبار

 رمقدا چون .شد استفاده آموزش برای درصد ۷۵و برای تست هاداده از

8۵۳1/0 AUC=تفکیک خوب قدرت نشانگر است نزدیک 1 عدد به 

 و شده 0 /۹۵۵ دارای مشابهت شده بهینه پارامترهای و است مدل

. است 10 با برابر اعتبار تقاطع پوشه و است 0/۹۹ آن آستانه مشابهت

 برابر شده بهینه پارامترهای و =۷01۳/0AUC مقدار سنجی اعتبا رد

            .است 1۷۵/0 با
 

 
 برای فصل پاییز  Domainبینی مطلوبیت زیستگاه مدل: پیش۱۹شکل 

 

 
 در فصل پاییز Bioclim: پیش بینی مطلوبیت زیستگاه مدل 2۰شکل 

 

 
       برای فصل بهارSVM مدل زیستگاه  بینی مطلوبیت: پیش2۱شکل

 

 
 های مختلف موداکو در: نمودار مقایسه عملکرد مدل۳۱شکل 

 های بهار و پاییزفصل
 

AUC 0بهار
0/2
0/4
0/6
0/8
1

AUC بهار

AUCپاییز
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 بحث
 ارتفاع تغییرات از تابعی و توپوگرافی متغیرهای از هاناهمواری تنوع       

 هاناهمواری میزان شیب، درصد یا درجه افزایش با کهطوری .است شیب و

 و هازیستگاه دهدمی نشان متغیر این. شودمی زیاد نیز زمین زبری و

 مناسب بز و کل برای باشندمی بلندی و پستی دارای که مناطقی

 تایجن .گزیندمی بر تربیش امنیت دلیلبه را مناطق نوع این بز و کل.است

 بهار فصل در که است آن از حاکی آنتروپی کثراحد افزارنرم از حاصل

 ،(انسانی توسعه)صنعتی مراکز جاده، از فاصله زیستی محیط متغیرهای

 فصل در اما کاهندمی زیستگاه مطلوبیت از رودخانه و دام عشایر، گرگ،

 زیستگاه مطلوبیت چشمه از فاصله و گرگ صنعتی، مراکز از فاصله پاییز

در مطالعه خود حدود  (200۶) و همکاران o´Brien .آورد می پایین را

اند. کرده گزارش آبی منابع خوار پستاندار را در اطرافطعمه حضور ۵000

خوار طعمه حمالت مقایسه در (2000) و همکاران  De Stefanoبررسی در

به حیات وحش اطراف مناطق توسعه آبی با مناطق بدون آب به این 

تر از بار بیش ۷خوار رسیدند که تعداد شکار طعمه توسط طعمه نتیجه

مناطقی بوده که در آن منابع آبی وجود ندارد اما مدارکی دال بر 

خواری در مناطق دارای آب پیدا نکرده است. بر افزایش میزان طعمه

های نزدیک محیط (200۶) و همکارانRosenstock اساس پژوهش 

عنوان محلی برای کمین و یا یک تله برای طعمه از طرف همنابع آبی ب

و نتیجه این تحقیق موید نتایج فصل  خواران تبدیل خواهند شدطعمه

سازی در مدل Glenz(2001) ای که توسط در مطالعه بهار است.

زیستگاه گرگ در جنوب سوییس انجام گرفته بود مشخص شد که 

 چونپس داران در مطلوبیت زیستگاه گرگ موثر است. پراکنش سم

 هم با دو این زیستگاه کند می حمله وا به گونه مطلوب زیستگاه در گرگ

 فصل دو هر در زیستگاه مطلوبیت از کاستن عوامل .دارد پوشانیهم

 صنعتی مراکز شدن واقع دلیلکه به است گرگ و صنعتی مراکز از فاصله

 و باشدمی منطقه داخل در زنیبلوک و سنگبری و سیمان کارخانه ظیرن

 احساس چنینهم و مراکز این اطراف مناسب گیاهی پوششدلیل به نیز

 ،عشایر بهار در .برد سرهب هاآن اطراف در دهدمی ترجیح گونه امنیت،

 هاآن با و شده بز و کل مطلوب زیستگاه وارد هایشاندام تعلیف برای

 حصر نظامی مراکز توسط که منطقه از هاییقسمت  در .کنند می رقابت

 و آسفالت)جاده  جاده به تریبیش خاطر آسودگی با گونه است شده

 انجام آن دیگر هایعلت البته شودمی نزدیک (منطقه داخل خاکی جاده

 و هست نیز شودمی گونه ترس موجب که ارتفاعات در نظامی مانورهای

 آمد و رفت تراکم دلیل)به پناهگاه اطراف هایهجاد ترین امنیت دربیش

 و ارتفاع شدن زیاد چشمه، از فاصله شیب، شدن زیاد بهار در .است کم(

 علت که دهدمی افزایش را زیستگاه مطلوبیت گیاهی پوشش تراکم ازدیاد

 زیادتر آمد و رفت و هایشاندام و عشایر ن،شکارچیا ورود است ممکن آن

 که باشد ارتفاعات در مناسب گیاهی پوشش و فصل این در نوردانکوه

 دلیلبه فصل این در .است تند شیب با ارتفاعات در ماندن به مایل گونه

 گیاهی تیپ از ترتخصصی صورتهب گونه عالقه، مورد گیاهان بودن زیاد

 .کندمی تعلیف چویل -گون و پشمکی علف- وحشی جو -وحشی آلو نظیر

 گیاهی، پوشش تراکم شدن زیاد نظامی، مراکز و روستا از فاصله پاییز در

 علت دهدمی افزایش را زیستگاه مطلوبیت چشمه از فاصله و شیب ازدیاد

 نیازهای کردن تامین در نتیجه و شدن شکار از ترس است ممکن آن

 گیاهان شده کم دلیلبه و باشد ارتفاعات در ) ینئپروت و آب(اشغذایی

: مانند کندمی استفاده تریبیش تیپی تنوع با گیاهان از اشترجیحی

 خانواده پشمکی، علف -وحشی جو -وحشی آلو ،(چویر) چویل -گون

 .راناس و بادام درختچه چمن، بلوط، جنگل و گرامینه
آن است  بیانگر (1۳8۹) نتایج حاصل از پژوهش فراشی و همکاران       

که زیستگاه مطلوب بز و پازن در پارک ملی کاله قاضی در ارتفاعات 

و در  %۳0 های بیش ازمتری از سطح دریا، در شیب 2۳00تا  1۹00

ای شامل: های گیاهی با گیاهان چیرهدر جامعهای و مناطق صخره

stellate، SPP.Stipa،Ebenus ، Convolvulus leiocalycinus باشد. می

زاده نتایج تحقیق سرهنگ ای تمایل دارد.های حاشیهو نیز به زیستگاه

( حاکی از آن است که کل و بز در منطقه حفاظت 1۳8۹و همکاران ) 

قیچ و ارس و  -گیاهی درمنه کوهی، درمنههای شده کوه بافق به تیپ

در طرح  بادام کوهی تمایل دارد که با نتایج این تحقیق مشابهت دارد.

درصد  40تر از ( آمده است که شیب بیش1۳۹1سالمتیان و آقابابایی )

ای در مناطق صخره تراکم مناسب درصد ۳0 تا 20 گیاهی و تراکم پوشش

نتایج تحقیق مددی و همکاران  .دست آمده استهزیستگاه کل و بز ب

( زیستگاه مطلوب کل و بز را در فصل پاییز در پارک ملی 1۳۹2)

ای استپی و و زیستگاه صخره درصد 20االتر از های بگلستان در شیب

دهد و نیز بذر بلوط نقش مهمی در پراکنش ای جنگلی نشان میصخره

در منطقه تنگه  کهطوریهکل و بز در مناطق جنگلی در پاییز دارد. ب

های زیستگاهی کل های بلوط جزء ترجیحگل بخش زیادی از جنگل

( 1۳۹4و همکاران ) رادنژاد مطالعه دررود. شمار میو بز در فصل پاییز به

ها چون درمنه نقش مهمی در تامین غذای این گونهای همگیاهان بوته

 ترینمهم از گرگ از فاصله و  ارتفاع رویکردهای سرد دارند. در فصل

 ،جاده از فاصله و بوده بهار فصل در زیستگاه مطلوبیت بر گذارراث عوامل

 پاییز، فصل در .اندداشته را تاثیر ترینکم دام از فاصله و روستا از فاصله

 مطلوبیت بر اثرگذار عوامل ترینمهم نظامی مراکز از فاصله و شیب

 تاثیر ترینکم چشمه از فاصله و  جاده از فاصله ،روستا از فاصله زیستگاه،

 و نظامی مراکز از فاصله ارتفاع، متغیرهای مشارکت میزان .اندداشته را

 همه از روستا و دام جاده، از فاصله اما و تربیش همه از بهار فصل در گرگ

 فاصله شیب، متغیرهای مشارکت میزاندر فصل پاییز،  .است بوده ترکم
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 روستا از  فاصله مشارکت میزان و تربیش همه از گرگ و نظامی مراکز از

 حاصل نتایج اساس بر .است بوده ترکم متغیرها همه از چشمه و جاده و

 شیب ،گیاهی پوشش پاییز فصل در نایف،جک تست سنجیحساسیت از

 را رثا ترینکم روستا از فاصله و تاثیر ترینبیش صنعتی مراکز از فاصله و

 گیاهی، پوشش بهار فصل در و است داشته بز و کل زیستگاه مطلوبیت در

 مراکز و شخورآب و چشمه از فاصله و ترینبیش ارتفاع و عشایر از فاصله

 نتایج .است داشته بز و کل زیستگاه مطلوبیت در را تاثیر ترینکم نظامی

 با که است آن بیانگر بهار فصل در شناختیبوم آشیان افزارنرم از حاصل

 مطلوبیت از(  -۵۳۳/0(نظامی مراکز و  -)۶۶4/0(عشایر از فاصله افزایش

 رودخانه از فاصله شدن زیاد و (2) ارتفاع افزایش با اما و شده کاسته زیستگاه

 .یابدمی افزایش زیستگاه طلوبیت( م14۵/0تی )صنع مراکز و( 1۶4/0(

جهت جغرافیایی،  دریا، سطح از ارتفاع (1۳۹۳) همکاران و رنجبر مطالعه در

شخور، فاصله تا مناطق مسکونی و فاصله تا مسیرهای فاصله تا آب

زیستگاه بز وحشی  مطلوبیت تعیین در متغیرها ترینبا اهمیت بانیمحیط

 گویای پاییز فصل در شناختیبوم آشیان افزارنرم از حاصل نتایج بودند.

 دام از ، فاصله(4۵2/0صنعتی ) مراکز از فاصله افزایش که است آن

( 1)ارتفاع افزایش ولیکن کاسته زیستگاه مطلوبیت میزان از( /۳8۶-0 (

البته با کاهش  .دهدمی افزایش را زیستگاه طلوبیت(  م0 /48۵(  شیب و

در مطالعه  یابد.فاصله از دام احتمال حمالت گرگ نیز افزایش می

در بررسی پارامترهای موثر بر پراکندگی پازن  (1۳۹1) همکاران و خاکی

ارتفاع، درصد  شیب، متغیرهای که شده لشگر دریافتندحفاظت منطقه در

ترین هستند و تشابه این نتایج این پوشش گیاهی و دمای ساالنه مهم

 گونه این گراییحاشیه میزان مطالعه با تحقیق مذکور، مشهود است.

 فاصله دهندهنشان که است۹۳۳/0 و 80۶/1 ترتیببه بهار و پاییز فصل در

 اعداد این و باشدمی گونه حضور میانگین از محیطی عامل یک میانگین

 هایزیستگاه در زندگی به تمایل گونه پس است متمایل 1 عدد سمت به

 فصل درو  ۵۳2/0 پاییز فصل در گونه پذیریتحمل .دارد را اییحاشیه

  محدوده در کم تحمل توان با گونه یک نشانگر که بود ۵۵2/0 بهار

 ) بهار فصل در (81۳/1گراییتخصص میزان  .است خود محیطی شرایط

 دامنه به گونه این که است آن دهندهنشان پاییز فصل در 881/1 و

 .است وابسته بهار فصل در منطقه زیستیمحیط شرایط از محدودی

ترین عوامل موثر بر مطلوبیت زیستگاه کل و بز ( مهم1۳8۹) گلجانی

شناختی را ارتفاعات آشیان بومروش تحلیل بهکاله قاضی  در پارک ملی

ای حاشیه هایو زیستگاه %۳0 های بیش ازمتر و شیب 2400 الی 1۹00

 هاینقشه در نتیجه کند.و محدوده میانه شرایط محیطی بیان می

 نشان "0 " که است شده کدگذاری  "1"و"0 " عنوانهب موداکو افزارنرم

 دهندهنشان  "1"و بوده مطلوب زیستگاه %0 احتمال و حضور عدم دهنده

 پاییز فصل در را عملکرد بهترین .استدرصد  100 احتمال یک و حضور

 =8۵۳/0AUCا ب بهار فصل در نیز و=AUC  ۹2۶۵/0ا ب Domain مدل

 بیشینه افزارنرم نتیجه با داده نشان حضور عنوانهب که نقاطی .است داشته

داشته و نقاطی را که گونه در آن حضور داشته  زیادی تطابق آنتروپی

 هر در (SVM) پشتیبان بردار ماشینمدل  است. کرده بینیپیش خوبیهب

 =AUC ۷01۳/0 و بهار فصل در/AUC=0 ۶8۳8 مقداربه توجه با و فصل دو

 ترپایین آن دقت عنیاست. ی داشته را عملکرد ترینضعیف پاییز فصل در

 ثبت نقاط با داده نشان حضور عنوانهب که نقاطی و دیگر هایمدل از

 موداکو و مکسنت نتایج .دارد تفاوت مشاهدات اساسرب حضور شده

 بیشینه آنتروپیافزار اما بهترین نتیجه را نرم .استهنآ نتایج به نزدیک

های جهت افزایش میزان مطلوبیت زیستگاه داشت.  =۹۳1/0AUC با

 شود:مورد بحث پیشنهاد می

 تغییر یا و سازیجاده ویژهبه تغییرکاربری و تخریب هرگونه از -

 .شود جاده در منطقه خودداری کیفیت

های منظور بررسی امکان تاثیر گونهبوم بههای هممطالعه سایر گونه -

 دیگر بر پراکنش گونه مدنظر

بررسی زیستگاه کل و بز در سایر مناطق تحت نظارت و حفاظت  -

شده بوزین و مرخیل که مانند منطقه حفاظت سازمان محیط زیست

 عالوه بر گرگ، زیستگاه دیگر شکارچی کل و بز یعنی پلنگ است.

 

 تشکر و قدردانی

نژاد درانی علیمرادی و امید سامان و خالوندی اکبر مهندس از آقایان       

 .یدآعمل میهشان تشکر و قدردانی بدریغهای بیجهت کمک
 

  منابع
 .۱۳۸۸ ،.ج عبداللهی،. و ح ارزانی، .؛م پور،فرح .؛ر.ع فتخاری،ا .۱

( آهو) وحشی (بز و سفند)گو اهلی دام چرای مورد ایگونه مقایسه و بررسی

. علوم و فنون کشاوری و منابع یزد استان پشتکوه منطقه استپی درمراتع

 .۳۷۹تا  ۳۶۷، صفحات 4۷، شماره 1۳طبیعی. سال 
 در ایرانی پلنگ زیستگاه سازیمدل و تحلیل و جزیهت. ۱۳۸۷.، م امیدی، .2

 دانشکده. ارشدکارشناسی نامهنپایا .اصفهان استان قاضی کاله ملی پارک

 ۹۵. تهران تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه انرژی و زیست محیط

 صفحه. 
 مدل .۱۳۹۳.، ه رادنژاد،. و ر خسروی، ؛.ا عموئیان، ؛.ا منش،جمالی .۳

 ملی پارک در آنتروپی حداکثر روش با ایرانی آهوی زیستگاه مطلوبیت سازی
 هاچالش و راهکارها پایدار، توسعه المللیبین کنفرانس .س(فار استان (بمو

 دبیرخانه تبریز، گردشگری، و زیستمحیط طبیعی، منابع کشاورزی، محوریت با
 .هاوچالش راهکارها پایدار، توسعه المللیبین کنفرانس دائمی
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 .۱۳۹۱ ،.ب اسفندآباد،شمس . و ب ریاضی، .؛م.س حسینی، .۴

 استان در(Capra aegagrus)  بز و کل زیستگاه مطلوبیت ارزیابی

 .1۶تا  ۹صفحات  ،2 شماره ،۹ سال .جانوری زیست محیط . گلستان
 بررسی .۱۳۹۱، .ز نوری، و .ا علیزاده، ؛.م کابلی، ؛.س خاکی، .۵

 در لشگر شده حفاظت منطقه در پازن پراکندگی در موثر های پارامتر
 1، صفحات 1 ، شماره4سال  .جانوری زیست محیط .همدان استان

 .8تا 
. ۱۳۹۳ .،س ژوزف، . وم ترکش، ؛.ر.م همامی، ؛.ن رنجبر، .6

 پایان. قاضی کاله ملی پارک در وحشی بز زیستگاه مطلوبیت ارزیابی
 و کشاورزی دانشکده. اصفهان صنعتی دانشگاه. ارشدکارشناسی نامه

 .طبیعی منابع

 شمس و ح. جعفری، ؛.م همامی، .؛ا یاوری، ؛.ج زاده،سرهنگ .۷

 حیات هایگونه زیستگاه مطلوبیت سازیمدل .۱۳۹۰، .ب اسفندآباد،

( Capra aegagrusبز و کل موردی مطالعهک )خش مناطق در وحش

، 1دوره . بوم خشک فصلنامه. بافق کوه شده حفاظت منطقه در

 .۵0تا  ۳8صفحات ، ۳ شماره

. م همامی، ؛ا. یاوری، ؛.ج زاده،سرهنگ ؛.ب باد،آاسفندشمس .۸

 از استفاده با میش و قوچ زیستگاه مطلوبیت .۱۳۹2.، ح جعفری، و 
 کوه شده حفاظت منطقه در شناختیبوم آشیان عامل تحلیل رویکرد

تا  1۶۹فحات ص، 4 شماره، 8 سال. زیست محیط هایپژوهش .بافق

182. 
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