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 مقدمه

 وضعیتو  وحشحیات هایگونه پراکنش وضعیت تعیین       

 و وحشحیات در مدیریت سزاییبه اهمیت از هاآن هایزیستگاه

باشد. از مشکالت اساسی در شناسایی می برخوردار هازیستگاه

باشد. زمان و بودجه قابل دسترس می وحش مشکلهای حیاتزیستگاه

در امر مدیریت  1970سازی زیستگاه، که از سال برهمین اساس مدل

استفاده قرار گرفته است، امری ضروری است وحش مورد حیات

(Anderson  ،؛ 2000و همکارانMack  ،رویکرد 1997و همکاران .)

 از ها، استفادهمنظور حفاظت از محیط زیست و زیستگاه گونهموثر به

های پراکنش ها مدلباشد، که به آنزیستگاه می مطلوبیت هایمدل

شود نیز گفته می (Species Distribution Models=SDMsگونه )

(Bangs  ،مدل2005و همکاران .)رابطه بین  ایهای پراکنش گونه

بهتری از  و درککنند میها و عوامل محیطی را ارزیابی توزیع گونه

، Leathwickو  Elithدهند )ارائه میآینده های مدیریت و سیاست

 کردن ها، کمیمدل این کار (. اساس2017و همکاران،  Salas؛ 2008

و  Rushtonغیرزنده است ) و زنده محیط و گونه توزیع بین روابط

توان به یک تخمین ها می(. با استفاده از این مدل2004همکاران، 

های حیات وحش، مناسب در مقیاس وسیع از مطلوبیت زیستگاه گونه

های فیزیولوژی و آوری اطالعات از جزییات ویژگیبدون نیاز به جمع

(. در واقع نتایج 1999و همکاران،  Morrisonست یافت )رفتار گونه د

سازی زیستگاه، شرایط بالقوه حضور گونه را های مدلحاصل از روش

و همکاران،  Liu؛ 1997و همکاران،  McSheaکنند )معرفی می

های متفاوتی استفاده سازی زیستگاه از روش(. امروزه برای مدل2005

های حضور و های وابسته به دادهمدلها به دودسته شود. این مدلمی

های فقط حضور های وابسته به دادهچنین مدلعدم حضور و هم

 (. 1390 ،شوند )وارسته و ماهینیبندی میتقسیم

 Bovideaای متعلق به خانواده ( گونهCapra aegagrusکل و بز )

 باشدترین پستاندار مناطق کوهستانی کشور میاست که شاخص

(Ziaie ،2008)شکار  تخریب زیستگاه دلیلبه . جمعیت این گونه ،

در مناطق حفاظت  حتی های اهلیغیرقانونی و چرای بیش از حد دام

زاده و است )سرهنگ یافته کاهش المللیبین سطح در کشور و شده

و همکاران،  Morovati؛ 1394گنجعلی و همکاران،  ؛1390همکاران، 

سازی مطلوبیت زیستگاه این (. مطالعات متعددی در مورد مدل2015

با استفاده از روش  (،1387فراشی و همکاران ) گونه انجام شده است.

سازی متغیر محیطی به مدل 7شناختی با استفاده از تحلیل آشیان بوم

( در پارک ملی کاله Capra aegagrusمطلوبیت زیستگاه بز و پازن )

قاضی اصفهان پرداختند. نتایج این مطالعه نشان داد، زیستگاه مطلوب 

خصوص درصد به 30تر از های بیشبز و پازن در ارتفاعات و شیب

 Convolvulusهای گیاهی ای و تا حدودی نیز در جامعهمناطق صخره

leiocalycinus ،Ebenus stellate ،Stipa spp. زاده و باشد. سرهنگمی

(، مطلوبیت زیستگاهی کل و بز را در منطقه حفاظت 1390)همکاران 

متغیر  8شناختی و شده کوه بافق با استفاده از روش تحلیل آشیان بوم

منابع  هایمؤلفه زمستان فصل در که داد نشان بررسی کردند. نتایج

 عوامل و جغرافیایی جهت گیاهی، پوشش ای،صخره مناطق شیب، آب،

زیستگاه این گونه  بودن مناسب تعیین در مهمی بسیار نقش انسانی

(، مطلوبیت زیستگاه کل و بز را در 1395دارد. رنجبر و همکاران )

بررسی کردند. متغیرهای  آنتروپی ماکزیمم روشقاضی به کاله ملی پارک

 مسیرهای تا فاصله و مسکونی مناطق تا فاصله آبشخور، تا فاصله ارتفاع،

تعیین مطلوبیت زیستگاه  در متغیرها تریناهمیت با عنوانبه بانیمحیط

( با استفاده از 1396گونه در این مطالعه شد. حسینی و همکاران )

سازی زیستگاه کل و بز را در شرق ایران روش ماکزیمم آنتروپی، مدل

متغیر زیستگاهی استفاده شد که  15انجام دادند. در این مطالعه از 

عنوان ها بهت شده و رودخانهنتایج نشان داد فاصله از مناطق حفاظ

باشند. حسینی و همکاران ترین عوامل موثر در توزیع این گونه میمهم

( ارزیابی مطلوبیت زیستگاه کل و بز در استان گلستان، با 1396)

استفاده از روش حداکثر آنتروپی و در طی دو فصل انجام دادند. نتایج 

ترین عنوان مهمگیاهی بهداد که سه عامل شیب، ارتفاع و پوشش  نشان

و همکاران  Naderiباشد. گذار این گونه در گلستان میعوامل تاثیر

(، به بررسی مطلوبیت زیستگاه این گونه در منطقه حفاظت 2013)

شده آق داغ با استفاده از روش رگرسیون لوجستیک پرداختند. نتایج 

انتخاب های توپوگرافی ازجمله شیب و ارتفاع در نشان داد ویژگی

سازی زیستگاه کل و بز نقش اساسی دارد. اطالعات مربوط به مدل

گیری برای حیوانات تهدید ابزار پشتیبان تصمیم عنوان یکزیستگاه، به

های مطلوبیت صورت نقشهها که بهباشد. خروجی این مدلشده می

باشد کاربردهای بسیاری در اقدامات حفاظتی نظیر تعیین زیستگاه می

ها، بررسی بینی نتایج انتقال گونههای مکانی حفاظتی، پیشاولویت

های مهاجم و تعیین مرز مناطق یافته است. از طرفی پراکنش گونه

های شناخت عوامل موثر بر انتخاب زیستگاه و آگاهی از ویژگی

مندی یک گونه حیاتی است، اطالعات زیستگاهی که برای زیست

دهد. یکی از این ابزارهای قرار میمهمی را در اختیار مدیران مناطق 

( ANN=Artificial neural network) مصنوعی عصبی شبکه سازی،مدل

برای حل مسائل غیرخطی پیچیده  ابزار مهمیامروزه به باشد که می

گیران تصمیم به تواندمی و (2015و همکاران،  Guven) است شده تبدیل

اما  .(2016و همکاران،  Jahaniدر مدیریت محیط زیست کمک کند )

 ها بینی مطلوبیت زیستگاه گونهمطالعات محدودی در مورد پیش

خصوص گونه کل و بز با این مدل صورت گرفته است. براساس اعالم به

طبیعی از اتحادیه جهانی حفاظت از حیات وحش و منابع 
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های داران در ایران، کل و بز جزء طبقه گونههای مهرهمیان گونه

(. کمبود اطالعات زیستگاهی در IUCN ،2017باشد )پذیر میآسیب

شود. در پارک ملی پذیر میبرخی مناطق مانع حفظ این گونه آسیب

باشد و ای میقمیشلو، کل و بز از پستاندارن شاخص مناطق صخره

عنوان های کوهستانی این منطقه، بهنقش بسیار مهمی در اکوسیستم

رو هدف از العبور کوهستانی دارد. از اینخوار مناطق صعب تنها علف

این مطالعه، ارزیابی پراکنش بالقوه زیستگاه گونه کل و بز با استفاده 

عصبی مصنوعی جهت تعیین  روش شبکهزیستی بهاز متغیرهای محیط

چنین تعیین موثرترین متغیرها بهترین پراکنش گونه کل و بز و هم

 باشد.در منطقه قمیشلو اصفهان می

 

 هاواد و روشم

 45پارک ملی قمیشلو در استان اصفهان و در معرفی منطقه:        

غرب شهر اصفهان قرار دارد. مختصات جغرافیایی این کیلومتری شمال

 44ˊ 20̋ و شرقی طول 51˚ 17ˊ 32̋ تا 51˚ 03ˊ 598˝بین  منطقه

هکتار  30060عرض شمالی است و مساحت آن،  33˚ 00ˊ 9˝تا  32˚

پارک ملی قمیشلو در منطقه استپی از ناحیه بزرگ و رویشی   باشد.می

گونه  31 پرنده، گونه 81پستاندار،  گونه 38ایرانی و تورانی قرار دارد که 

گونه دوزیست در منطقه حضور دارند. این منطقه دارای  2خزنده و 

باشد.حداقل ارتفاع پارک ملی قمیشلو خشک میاقلیم خشک و نیمه

 2740ترین ارتفاع آن غربی و بیشح دریا در شمالمتر از سط 1900

های کوهستانی زیستگاه باشد.می غربی منطقهجنوب دریا در سطح از متر

گیر بودن و سپری نمودن دلیل برفگیر در منطقه قمیشلو، بهو برف

 های سرد از آب و هوای معتدل در تابستان برخوردارند و زمستان

باشند که شرایط دار میای و شیبههای صخرچنین دارای بخشهم

وجود آورده است )طرح مدیریت مطلوبی برای حضور کل و بز به

 (.1392قمیشلو، 

منظور بررسی نقاط حضور گونه کل و بز از به بازدید میدانی:       

روش مشاهده مستقیم و غیرمستقیم شامل مشاهده سرگین و ردپا 

بانان منطقه به از سوی محیط استفاده شد. با توجه به معرفی مناطقی

های معرفی شده از طریق نقشه منظور حضور گونه کل و بز، محدوده

دسترسی، مسیرهای احتمال حضور کل وبز، طی بازدید میدانی  هایراه

در پارک ملی قمیشلو مورد بررسی قرار گرفت. بازدید میدانی در یک 

صورت  1396سال دوره دوماهه )اواخر فروردین تا اواخر خرداد ماه( 

محدوده امن کرالیاس و ذلول، محدوده  3برداری در پذیرفت. نمونه

امن کهوک و محدوده امن السمیان و ذلول پارک ملی قمیشلو به 

ای صورت گرفت که، به محض مشاهده مستقیم یا غیرمستقیم گونه

، مختصات جغرافیایی GPSاز طریق ردپا یا سرگین کل و بز، توسط 

عنوان نقطه حضور گونه ثبت گردید که طی بازدید انجام شده گونه به

 (. 1 حضور به ثبت رسید )شکل نقطه 61تعداد 
 

 
 جغرافیایی و محدوده پارک ملی قمیشلوموقعیت  :۱ شکل

 

متغیرهای محیط زیستی موثر بر  متغیرهای محیط زیستی:       

عواملی  شده ازهای انجام پراکنش زیستگاه گونه، با مطالعه پژوهش

نیازهای زیستگاهی گونه کل و بز دارند،  ترین تاثیر را در تامینکه بیش

زاده و همکاران، ؛ سرهنگ1387مشخص شدند )فراشی و همکاران، 

(. در این 1396؛ حسینی و همکاران، 1395رنجبر و همکاران  ؛1390

از سازی پراکنش بالقوه زیستگاه گونه کل و بز منظور مدلپژوهش به

متغیرهای ارتفاع از سطح دریا، تراکم پوشش گیاهی، شیب، فاصله از 

های توپوگرافیکی منطقه نقشه شد. ها استفادهجاده آبی و فاصله از منابع

 Arc Gis 10.2افزار شامل شیب و ارتفاع از سطح دریا با استفاده از نرم

ق تهیه گردید. نقشه تراکم پوشش گیاهی و مناط 1:25000در مقیاس 

های پوشش گیاهی منطقه تهیه شد. نقشه فاصله از ای از نقشهصخره

 Distanceابزار  توسط زیستگاه سازیمدل ها درجاده آبی و فاصله از منابع

های پارک های آبشخورها و جادهاز نقشه Arc Gis 10.2افزار در نرم

 ملی قمیشلو تهیه گردید. 

ارزیابی پراکنش بالقوه زیستگاه هدف از این مطالعه،  سازی:مدل       

شبکه عصبی  روشزیستی بهمتغیرهای محیط از کل و بز با استفاده گونه

چنین مصنوعی جهت تعیین بهترین پراکنش گونه کل و بز و هم

منظور باشد. بهتعیین موثرترین متغیرها در منطقه قمیشلو اصفهان می

یه و برای تدوین مدل ها، از شبکه پرسپترون چندالتحلیل داده و تجزیه

 MATLAB R2015bافزار از نرم محاسبات انجام و مصنوعی عصبی شبکه

 هایچیدمان کارآمدترین حال درعین و ترینساده از یکی استفاده شد.

 پرسپترون مدل واقعی، هایعصب سازیمدل در استفاده برای پیشنهادی

 یا چند یک ورودی، الیه یک از که باشدمی MLPاختصار به چندالیه یا

سازی منظور مدلبه. است یافته تشکیل خروجی الیه یک و پنهان الیه

 منتخب شامل هایمشخصه ،قمیشلو ملی زیستگاه کل و بز پارک ارزیابی

ساخت و متغیرهای فاصله از منابع آبی، فاصله از متغیرهای انسان
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پراکنش گونه عصبی و چگونکی  شبکه هایورودی عنوانبه توپوگرافیکی

جا . از آنسازی درنظر گرفته شدعنوان خروجی جهت مدلکل و بز به

باشند، گیری شده از ابعاد یکسانی برخوردار نمیکه پارامترهای اندازه

ها بین صفر و یک سازی دادهها از روش نرمالسازی آنبرای یکسان

بعد از  (.Seyedhosseini ،2012و  Mahmoudabadiاستفاده شد )

های ورودی و خروجی اقدام به انتخاب نوع شبکه سازی دادهنرمال

 % 20و  20، 60های در دسترس به نسبت گردید. در مرحله بعد داده

سنجی روش تصادفی به سه مجموعه آموزش، آزمون و اعتبارو به

تقسیم شدند. الیه خروجی شامل دو نورون است که همان حضور و 

الیه میانی نیز برای تعیین بهترین ساختار عدم حضور گونه هاست. در 

شبکه عصبی، تعداد زیادی شبکه با ساختار مختلف و با تغییر 

پارامترهای قابل تنظیم )تابع انتقال، قانون یادگیری، تعداد الیه میانی، 

سازی شبکه عصبی تعداد نورون میانی( ساخته و اجرا شدند. بهینه

های پنهان و نوع نرون و الیهمنظور مشخص نمودن تعداد مصنوعی به

دلیل عدم وجود سازی، جهت تعیین بهترین توپولوژی بهتوابع فعال

براساس آزمون و خطا جهت تعیین بهترین  معیار قابل قبول، عموماً

 و همکاران، )رضایی شودمی استفاده دقت با باالترین عصبی شبکه ساختار

ترین تعداد نرون کم(. بهترین ساختار شبکه با 1394؛ جهانی، 1386

های مخفی متفاوت با هدف حداقل نمودن عدد و تعداد الیه 30تا  4از 

دست آوردن بهترین ساختار همنظور بمیزان خطا تعیین گردید. به

ها تا زمانی ادامه شبکه با تعداد نرون مناسب، افزایش تعداد نرون

دیده داشت که بعد از تعداد نرون مشخصی، بهبودی در میزان خطا 

منظور تعیین بهترین ساختار و توپولوژی شبکه، چنین بهنشد. هم

سازی متفاوتی از چنین توابع فعالهای مخفی متفاوت و همتعداد الیه

چنین الگوریتم آموزشی پس انتشار جمله توابع خطی، تانژانتی و هم

 (. 3تا  1(( استفاده شد )روابط LMخطا )لونبرگ مارکوارت )
 

های زیستی: معرفی، منبع و علت انتخاب فاکتور ۱جدول   

𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑥)                                                    1رابطه  =
𝑒𝑥−𝑒−𝑥

𝑒𝑥+𝑒−𝑥
 

𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖𝑔(𝑥)                                      2رابطه  =
2

[1+exp(−2𝑥𝑗)]−1
 

𝑃𝑢𝑟𝑒𝑙𝑖𝑛(𝑥)                                            3رابطه  = 𝑓(x) = x 

بررسی و انتخاب بهترین مدل براساس آزمون و خطا،  پس از       

مورد استفاده، به تفسیر مطلوبیت زیستگاه براساس بهترین  توابع توسط

 مدل پرداخته شد.

عصبی  منظور ارزیابی عملکرد شبکهبهارزیابی عملکرد مدل:        

شاخص آماری مختلف استفاده شد.  از سه)صحت مدل(،  مصنوعی

(، جذر متوسط Mean Squared Error=MSEخطا )مربعات  میانگین

خطای  میانگین (،RMSE=Root Mean Squared Error) خطا مربعات

 سه برای دقت ضریب و (Mean Absolute Error MAE=) مطلق

 :(6 تا 4 سنجی محاسبه گردید )روابطو اعتبار آزمون آموزش، مجموعه

𝑀𝑆𝐸                                                4رابطه  =
∑ (𝑂𝑖−𝑃𝑖)2𝑛
𝑖=1

𝑛
 

𝑀𝐴𝐸                                        5رابطه  =
1

𝑛
∑ |𝑂𝑖 − 𝑃𝑖|𝑛
𝑖=1 

𝑅𝑀𝑆𝐸                                            6رابطه  = √
∑ (𝑂𝑖−𝑃𝑖)2𝑛
𝑖=1

𝑛
 

شده، بینیداده پیش :Piشده، گیری: داده اندازهOiکه در این روابط: 

Oave: شده، گیریهای اندازهمیانگین دادهPaveهای : میانگین داده

 ها است.: تعداد دادهnشده و بینیپیش

برای تعیین پراکنش گونه کل و بز آنالیز حساسیت مدل ارزیابی        

ام پذیرفت. در واقع، ترین عوامل تاثیرگذار در مرحله نهایی انجمهم

عدم قطعیت در متغیرهای  تاثیرپذیری مطالعه از متشکل حساسیت آنالیز

خروجی به عدم قطعیت در متغیرهای ورودی یک مدل آماری با منابع 

لذا خروجی حاصل از  (. 2008و همکاران،  Saltelli) باشدمختلف می

گذار تاثیربندی متغیرهای مصنوعی، اولویت عصبیسازی شبکه مدل

باشد. سازی میدر پراکنش گونه کل و بز جهت باالبردن دقت مدل

جهت تعیین  حساسیت خروجی شبکه نسبت به هریک از متغیرهای 

ها شد داشتن تمام متغیرها برابر با میانگین آنمدل، اقدام به ثابت نگه

 50و متغیر مورد نظر در دامنه انحراف معیار، که این محدوده را به 

باشد، ها در این قسمت میاز داده %95ت تقسیم نموده زیرا قسم

سازی پراکنش بالقوه زیستگاه گونه، انحراف بینی و شبیهسپس با پیش

تک متغیرهای برای تک روش های مدل محاسبه شد. اینمعیار خروجی

ها تک ورودیچنین برای حساسیت نتایج مدل به تکهم ورودی، و

 منبع داده علت انتخاب پارامتر واحد متغیر فاکتورهای محیطی

 خطوط منحنی میزان فیزیوگرافی و عدم دسترسی صیادانتاثیر مستقیم بر شرایط اقلیمی،  متر ارتفاع

 ساخته شده از مدل رقومی ارتفاعی تاثیر مستقیم شیب بر روی انتخاب زیستگاه در مواقع خطر )%( درصد شیب

 نقشه کاربری اراضی منطقه مشخص نمودن تراکم پوشش گیاهی و استتار کل و بز )%( درصد پوشش گیاهی

 نقشه کاربری اراضی منطقه دلیل انسان گریز بودنتاثیر جاده بر فرار گونه به متر فاصله از جاده

 نقشه کاربری اراضی منطقه گذار بر توزیع کل و بز منطقهفاکتور تاثیر متر فاصله از منابع آبی
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سازی پراکنش منظور تهیه نقشه خروجی از مدلدر نهایت به شد. انجام

خروجی  IDRISIافزار در نرم splusگونه کل و بز با استفاده از ابزار 

به  Arc Gis 10.2افزار صورت نقشه پیوسته تهیه شد و در نرممدل به

 بندی شد.دو طبقه مطلوب و نامطلوب تقسیم

 نتایج
متوسط هریک از متغیرها در قالب ماتریس ورودی در روش        

ارائه شده است. 2سازی با شبکه عصبی مصنوعی در جدول مدل

 

 مصنوعی شبکه عصبیسازی : میانگین متغیرهای مورد استفاده در مدل 2جدول 

 

 

 

 

 

 

همراه توابع های مختلف بهو نرونها در این پژوهش، ترکیبی از الیه

 سازی شبکه موردهای پنهان و خروجی( برای بهینهسازی )الیهفعال

های حاصل از ساختارهای گرفت. پس از آزمون شبکه قرار استفاده

دست آمد هشبکه عصبی ب سازیگوناگون، بهترین نتایج حاصل از بهینه

سازی، میزان ضریب نشان داده شده است. نتایج مدل 3که در جدول 

دقت و حداقل مجذور مربعات خطا در چهار دسته داده آموزش، اعتبار 

 مدل با ساختار شبکه متفاوت را نشان 4سنجی، آزمون و کل را برای 

، مدل 3های آموزش داده شده در جدول دهد. طبق نتایج شبکهمی

انت نورون در هر الیه و با تابع تانژ 7الیه پنهان و  3، با 4شماره 

ترین ترین ضریب دقت و کمسیگمویید در هر سه الیه با توجه به بیش

عنوان بهترین ساختار شبکه شناسایی شد. نتایج خطا به مربعات مجذور

 های مخفی تا سهسازی نشان داد با افزایش تعداد الیهحاصل از مدل

 نرون دقت باالتر رفته و 7های هر الیه تا چنین تعداد نرونالیه و هم

 خطا کاهش یافته است. 

های ها و دادهها مربوط به کل دادهترین دقت در اکثر مدلبیش       

باشد. ضریب ها میترین دقت مربوط به آزمون دادهاعتبارسنجی و کم

دهنده سطح باشد که نشانمی % 3/97، برابر 4های مدل دقت کل داده

 آنالیز از حاصل نتایج اساس این بر باشد.می سازیمدل دقت باالی

 نتایج آنالیز حساسیت براساس شد. محاسبه 4 شماره مدل برای حساسیت

ارتفاع، فاصله از منابع آب، شیب، فاصله از جاده و طبقه پوشش گیاهی 

ترین تاثیر را در پراکنش بالقوه گونه کل و بز را نشان ترتیب بیشبه

پراکنش زیستگاه برحسب اند، لذا به بررسی نتایج روند تغییرات داده

 (.2شکل شود )متغیرهای مذکور پرداخته می

 3حسب ارتفاع در شکلراکنش بالقوه زیستگاه کل و بز برروند پ       

حضور گونه کل و  در منطقه، احتمال که با افزایش ارتفاع دهدنشان می

 یابد، پراکنش زیستگاه گونه برحسب صورت غیرخطی افزایش میبز به

 

دهد که با افزایش فاصله از نشان می 4فاصله از منابع آبی در شکل 

 یابد.صورت خطی کاهش میمنابع آبی در منطقه، حضور گونه به

 

 
بینی : ضریب تاثیرگذاری متغیرهای کاربردی در پیش2شکل 

 پراکنش گونه کل و بز

 

پراکنش زیستگاه بالقوه گونه برحسب تغییرات شیب در شکل        

دهد که با افزایش شیب احتمال حضور گونه در مناطق با نشان می 5

یابد، پراکنش گونه برحسب می افزایش غیرخطی صورتتر بهشیب بیش

دهد که با افزایش فاصله نشان می 6 ها در شکلتغییرات فاصله از جاده

صورت خطی افزایش یافته است و در ضور گونه بهها احتمال حاز جاده

نهایت پراکنش گونه کل و بز بر حسب تغییرات طبقات پوشش گیاهی 

ای دهد که احتمال حضور گونه در مناطق صخرهنشان می 7در شکل 

صورت غیرخطی افزایش نسبت به مناطق با پوشش گیاهی متوسط به

 یابد.می

 (Mean± Standard error)اشتباه معیار  ± میانگین (Input vairableمتغیر ورودی ) گونه

Cappra 

 005/0 ± 82/9*10-5 هافاصله از جاده

 035/0 ± 4*10-4 فاصله از منابع آبی

 19/7 ± 008/0 ارتفاع

 39/1 ± 014/0 طبقات پوشش گیاهی

 22/2 ± 026/0 شیب
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 : نتایج اجرای شبکه عصبی بهینه طراحی شده3جدول  

            

 

 

                        

 

 

 
 : نمودار پاسخ به تغییرات فاصله از منابع آب4شکل   دریانمودار پاسخ به تغییرات ارتفاع از سطح : 3شکل 

   

0/45

0/5

0/55

0/6

0/65

0/7

0/75

0/8

0/85

6/80 7/03 7/27 7/51

0/5

0/55

0/6

0/65

0/7

0/75

0/8

0/02 0/03 0/04 0/05

 ضریب دقت)%( MAE MSE RMSE هاداده دوره یادگیری تعداد نرون توابع شبکه مدل

1 Tansig 5 300 

 0465/0 0289/0 17/0 5/96 (Training) آموزش

 0495/0 0316/0 18/0 5/96 (Validation) سنجیاعتبار

 0577/0 0386/0 19/0 5/94 (Test)آزمون 

 0493/0 0314/0 18/0 1/96 (Allکل )

2 Purelin -  Purelin 9 – 9 300 

 0602/0 0309/0 18/0 2/96 (Training)آموزش 

 0612/0 0305/0 17/0 5/96 (Validation)سنجی اعتبار

 0781/0 0414/0 20/0 9/94 (Test)آزمون 

 0612/0 0329/0 18/0 96 (Allکل )

3 Tansig - Tansig 9 – 9 351 

 0528/0 0282/0 16/0 5/96 (Training)آموزش 

 0601/0 0307/0 17/0 5/96 (Validation)سنجی اعتبار

 0633/0 0415/0 2/0 3/95 (Test)آزمون 

 0563/0 0302/0 17/0 2/96 (Allکل )

4 Tansig - Tansig - Tansig 7-7-7 410 

 0379/0 0251/0 15/0 7/96 (Training)آموزش 

 0394/0 0266/0 16/0 9/96 (Validation)سنجی اعتبار

 0591/0 0404/0 2/0 5/95 (Test)آزمون 

 0412/0 0258/0 16/0 3/96 (Allکل )

5 Tansig - Tansig - Purelin 7-7-7 445 

 0497/0 0281/0 16/0 5/96 (Training)آموزش 

 0576/0 0321/0 17/0 1/96 (Validation)سنجی اعتبار

 0644/0 0393/0 19/0 9/94 (Test)آزمون 

 0542/0 0311/0 17/0 1/96 (Allکل )
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 : نمودار پاسخ به تغییرات فاصله از جاده6شکل   نمودار پاسخ به تغییرات شیب :5شکل 

 

 
 : نمودار پاسخ به تغییرات تراکم پوشش گیاهی7شکل

 

های مطلوبیت زیستگاه کل و بز را براساس متغیر )الف( 8 شکل       

بندی ب(، نقشه طبقه) 8 دهد. شکلدر این تحقیق نشان می رفته کاربه

 %36/12اساس حدود  دهد. براینمی کل و بز را نشان زیستگاه مطلوبیت

مساحت منطقه مطالعاتی جز طبقه مطلوب زیستگاهی قرار دارد که 

 شود. طقه را شامل میهکتار از وسعت من 3982معادل 

 الف

 ب

 : نقشه مطلوبیت زیستگاه کل و بز 7شکل 

 

 بحث
سازی مطلوبیت زیستگاه را با استفاده از روش این مطالعه مدل       

دهد. نتایج پارک ملی قمیشلو ارائه می یشبکه عصبی مصنوعی برا

اهمیت زیستگاه کل و بز نشان داد که عامل ارتفاع  سازی مطلوبیتمدل

بسیاری در انتخاب زیستگاه گونه مورد نظر دارد. نتایج مطالعات مشابه 

 ؛1390زاده و همکاران، ؛ سرهنگ1389نیز )فراشی و همکاران، 

( موید آن است که پراکنش  کل و بز به 1396حسینی و همکاران، 

شدت تحت تاثیر مناطق مرتفع قرار دارد. اما نتایج انصاری و همکاران 

سازی کل و ر استان مرکزی نشان داد متغیر ارتفاع در مدل( د1392)

اساس نمودارهای پاسخ گونه کل بر باشد.ترین متغیر میبز کم اهمیت

متر از سطح دریا  2600تا  1900و بز، ارتفاعات مطلوب این گونه بین 

( ارتفاع مطلوب این 1396همکاران،  باشد. در گلستان )حسینی ومی

متر از سطح دریا، در پناهگاه حیات  2500بیش از تا  1700گونه بین 

0/6
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شیب
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0/6

0/62

0/64

0/66

0/68

0/7

0/72

0/74

0/80 1/15 1/51 1/86
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، در پارک ملی 1900-1700( 1386وحش موته )ملکی و همکاران، 

 دره انجیر وحشو پناهگاه حیات (1389)فراشی و همکاران،  کاله قاضی

(Morovati  ،2014و همکاران )متر از سطح دریا  2300-1900

 Shams (،2013) و همکاران Naderiگزارش شده است. تحقیقات 

(2010،) Kie ( و2002) و همکاران Gross ( نیز 2002) و همکاران

 های پست و دشتی گریزان است.نشان داد که این گونه از زمین

خشکی چون پارک ها نشان داد در منطقه خشک و نیمهبررسی       

ملی قمیشلو، آب بعد از متغیر ارتفاع در درجه بعدی اولویت برای کل 

که فاصله از آبشخورها موجب کاهش احتمال طوریقرار دارد،  بهو بز 

حضور این گونه خواهد شد و اثر منفی بر روی انتخاب زیستگاه گونه 

داشته است. زیرا در این فصل از سال در منطقه قمیشلو دما رو به 

و مراقبت  افزایش است و نیازهای فیزیولوژیک گونه نظیر زایمان

 Naderiفزایش نیاز او به منابع آبی شده است.  نتایج ها منجر به ابزغاله

( در منطقه حفاظت شده آق داغ استان اردبیل نیز 2013و همکاران )

( در 1392با وجود شرایط آب و هوایی متفاوت، رنجبر و همکاران )

( در پناهگاه 2014و همکاران ) Morovatiپارک ملی کاله قاضی، 

 خوانی دارد. ع همحیات وحش دره انجیر با این موضو

برای این گونه  %20های بیش از نتایج نشان داد مناطق با شیب

ای علت سازگاری گونه به نواحی صخرهباشد. این امر بهمطلوب می

و  Aladosباشد )خواران میدار و رفتار او برای گریز از طعمهشیب

Escos ،1988 محدوده مطلوبیت شیب در پناهگاه حیات وحش دره .)

و در پارک ملی کاله  %64تا  0( 2014و همکاران،  Morovatiجیر )ان

باشد. در استان می %30( بیش از 1389قاضی )فراشی و همکاران، 

گذاری مربوط ترین تاثیر( نیز بیش1392مرکزی )انصاری و همکاران، 

  باشد.می %20به شیب 

 ای مطلوبیت زیستگاه ایننتایج گویای این است که مناطق صخره

گونه را در پارک ملی قمیشلو افزایش داده است. نواحی اطراف مناطق 

 Astragalus spp تر دارای تیپ گیاهیاین پارک ملی بیش ای درصخره

(، 8هستند که این مناطق براساس نقشه نهایی شبکه عصبی )شکل 

( نشان 1389مطلوب نشان داده شده است. نتایج  فراشی و همکاران )

تگاه کل و بز در پارک ملی کاله قاضی وابسته به داد مطلوبیت زیس

 Stipa spp ،Convolvulusای و گیاهان غالبی چون مناطق صخره

leiocalycinus ،Ebenus stellate چنین نتایج فرهمند باشد. هممی

کند و ای تایید می( نیز وابستگی این گونه را به مناطق صخره1380)

 Artemisia aucheriگونه را وابسته به تیپ گیاهی  اولویت بعدی این در

 هایتیپ کوه بافق نیز وجود کند. درمی معرفی کاله قاضی پارک ملی در

 گزینش کوهی در بادام -ارس تیپ و قیچ -درمنه کوهی، درمنه

 دارد. مثبت تأثیر مورد مطالعه گونه توسط آن مطلوبیت و زیستگاه

( در کوه بافق، 1390زاده و همکاران )مطابق با نتایج سرهنگ       

کند که از جاده دور این گونه زیستگاه خود را در مناطقی انتخاب می

تر شده است. باشد و با افزایش فاصله از جاده مطلوبیت زیستگاه بیش

این موضوع به نوعی با امنیت گونه در فصل بهار در ارتباط است. اما 

ای این است که افزایش فاصله از ( گوی1395نتایج رنجبر و همکاران )

سازی زیستگاه این گونه مسیرهای منطقه، تاثیر منفی بر روی مدل

 داشته است. 

ای صورت گرفته گونه کل و هطورکلی در مقایسه با پژوهشبه       

اساس ضریب حساسیت حاصل از متغیرهای مورد بررسی در بز و بر

شرط وجود منابع آبی برای دار به ای شیباین مطالعه، مناطق صخره

چنین انتخاب این گونه بسیار مهم است. این امر با فیزیولوژی و هم

و  Acevedoزیستگاه مناسب توسط گونه کل و بز مطابقت دارد )

های گیاهی در هر اما وابستگی این گونه به تیپ .(2007همکاران، 

 ومساحت منطقه مطالعاتی جز %36/12منطقه متفاوت است. حدود 

 طبقه مطلوب زیستگاهی برای این گونه قرار دارد. 

شبکه عصبی مصنوعی در منطقه مورد مطالعه در  توسعه مدل       

حفظ و مدیریت گونه بسیار مفید خواهد بود. براساس نتایج این مدل، 

مناطق مهم و حیاتی برای گونه کل و بز در منطقه شناسایی شده 

ری از عوامل تهدید این گونه برای تواند باعث جلوگیاست. این امر می

های اهلی به مثال شکار غیرقانونی و رقابت برای غذا توسط دام

 مثل شود. خصوص در فصول تولید

 

 تشکر و قدردانی

های صورت مهندس فرزانه کرمانی به پاس همکاری سرکارخانم از       

 گردد.گرفته صمیمانه سپاسگزاری می
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