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چکیده
مدلهای پراکنش گونهای رابطه بین توزیع گونهها و عوامل محیطی را ارزیابی میکنند و درک بهتری از مدیریت و سیاستهای آینده ارائه
میدهند .یکی از این ابزارهای مدلسازی ،شبکه عصبی مصنوعی میباشد که امروزه به ابزار مهمی برای تصمیمگیری تبدیل شده است .براساس
اعالم اتحادیه جهانی حفاظت از حیات وحش و منابع طبیعی از میان گونههای مهرهداران در ایران ،کل و بز جزء طبقه گونههای آسیبپذیر میباشد.
از اینرو هدف از این مطالعه مدلسازی مطلوبیت زیستگاه گونه کل و بز در پارک ملی قمیشلو با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی میباشد .در
این مطالعه از متغیرهای ارتفاع ،شیب ،پوشش گیاهی ،فاصله از جاده و فاصله از منابع آبی استفاده شد .بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها از شبکه
پرسپترون چند الیه و بهمنظور محاسبات از نرمافزار  MATLAB R2015bاستفاده شد .نتایج حاصل از مدلسازی نشان داد که بهترتیب متغیرهای
ارتفاع ،فاصله از منابع آب ،شیب ،فاصله از جاده و طبقه پوشش گیاهی مهمترین عوامل موثر بر پراکنش گونه کل و بز میباشد .محدوده مطلوب
پراکنش گونه کل و بز در پارک ملی قمیشلو در مناطق با ارتفاع بیشتر از  2200متر میباشد که مساحت مناطق مطلوب برای زیستگاه این گونه
در حدود  3982هکتار از کل مساحت منطقه میباشد که  12/36درصد از منطقه را شامل میشود.
کلمات کلیدی :مدلسازی مطلوبیت زیستگاه ،کل و بز ،شبکه عصبی مصنوعیANN ،
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مدلسازی مطلوبیت زیستگاه کل و بز در پارک ملی قمیشلو با استفاده از....

مقدمه
تعیین وضعیت پراکنش گونههای حیاتوحش و وضعیت
زیستگاههای آنها از اهمیت بهسزایی در مدیریت حیاتوحش و
زیستگاهها برخوردار میباشد .از مشکالت اساسی در شناسایی
زیستگاههای حیاتوحش مشکل زمان و بودجه قابل دسترس میباشد.
برهمین اساس مدلسازی زیستگاه ،که از سال  1970در امر مدیریت
حیاتوحش مورد استفاده قرار گرفته است ،امری ضروری است
( Andersonو همکاران2000 ،؛  Mackو همکاران .)1997 ،رویکرد
موثر بهمنظور حفاظت از محیط زیست و زیستگاه گونهها ،استفاده از
مدلهای مطلوبیت زیستگاه میباشد ،که به آنها مدلهای پراکنش
گونه ( )Species Distribution Models=SDMsنیز گفته میشود
( Bangsو همکاران .)2005 ،مدلهای پراکنش گونهای رابطه بین
توزیع گونهها و عوامل محیطی را ارزیابی میکنند و درک بهتری از
مدیریت و سیاستهای آینده ارائه میدهند ( Elithو ،Leathwick
2008؛  Salasو همکاران .)2017 ،اساس کار این مدلها ،کمی کردن
روابط بین توزیع گونه و محیط زنده و غیرزنده است ( Rushtonو
همکاران .)2004 ،با استفاده از این مدلها میتوان به یک تخمین
مناسب در مقیاس وسیع از مطلوبیت زیستگاه گونههای حیات وحش،
بدون نیاز به جمعآوری اطالعات از جزییات ویژگیهای فیزیولوژی و
رفتار گونه دست یافت ( Morrisonو همکاران .)1999 ،در واقع نتایج
حاصل از روشهای مدلسازی زیستگاه ،شرایط بالقوه حضور گونه را
معرفی میکنند ( McSheaو همکاران1997 ،؛  Liuو همکاران،
 .)2005امروزه برای مدلسازی زیستگاه از روشهای متفاوتی استفاده
میشود .این مدلها به دودسته مدلهای وابسته به دادههای حضور و
عدم حضور و همچنین مدلهای وابسته به دادههای فقط حضور
تقسیمبندی میشوند (وارسته و ماهینی.)1390 ،
کل و بز ( )Capra aegagrusگونهای متعلق به خانواده Bovidea
است که شاخصترین پستاندار مناطق کوهستانی کشور میباشد
( .)2008 ،Ziaieجمعیت این گونه بهدلیل تخریب زیستگاه  ،شکار
غیرقانونی و چرای بیش از حد دامهای اهلی حتی در مناطق حفاظت
شده کشور و در سطح بینالمللی کاهش یافته است (سرهنگزاده و
همکاران1390 ،؛ گنجعلی و همکاران1394 ،؛  Morovatiو همکاران،
 .)2015مطالعات متعددی در مورد مدلسازی مطلوبیت زیستگاه این
گونه انجام شده است .فراشی و همکاران ( ،)1387با استفاده از روش
تحلیل آشیان بومشناختی با استفاده از  7متغیر محیطی به مدلسازی
مطلوبیت زیستگاه بز و پازن ( )Capra aegagrusدر پارک ملی کاله
قاضی اصفهان پرداختند .نتایج این مطالعه نشان داد ،زیستگاه مطلوب
بز و پازن در ارتفاعات و شیبهای بیشتر از  30درصد بهخصوص
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مناطق صخرهای و تا حدودی نیز در جامعههای گیاهی
 Stipa spp.،Ebenus stellate ،leiocalycinusمیباشد .سرهنگزاده و
همکاران ( ،)1390مطلوبیت زیستگاهی کل و بز را در منطقه حفاظت
شده کوه بافق با استفاده از روش تحلیل آشیان بومشناختی و  8متغیر
بررسی کردند .نتایج نشان داد که در فصل زمستان مؤلفههای منابع
آب ،شیب ،مناطق صخرهای ،پوشش گیاهی ،جهت جغرافیایی و عوامل
انسانی نقش بسیار مهمی در تعیین مناسب بودن زیستگاه این گونه
دارد .رنجبر و همکاران ( ،)1395مطلوبیت زیستگاه کل و بز را در
پارک ملی کاله قاضی بهروش ماکزیمم آنتروپی بررسی کردند .متغیرهای
ارتفاع ،فاصله تا آبشخور ،فاصله تا مناطق مسکونی و فاصله تا مسیرهای
محیطبانی بهعنوان با اهمیتترین متغیرها در تعیین مطلوبیت زیستگاه
گونه در این مطالعه شد .حسینی و همکاران ( )1396با استفاده از
روش ماکزیمم آنتروپی ،مدلسازی زیستگاه کل و بز را در شرق ایران
انجام دادند .در این مطالعه از  15متغیر زیستگاهی استفاده شد که
نتایج نشان داد فاصله از مناطق حفاظت شده و رودخانهها بهعنوان
مهمترین عوامل موثر در توزیع این گونه میباشند .حسینی و همکاران
( )1396ارزیابی مطلوبیت زیستگاه کل و بز در استان گلستان ،با
استفاده از روش حداکثر آنتروپی و در طی دو فصل انجام دادند .نتایج
نشان داد که سه عامل شیب ،ارتفاع و پوشش گیاهی بهعنوان مهمترین
عوامل تاثیرگذار این گونه در گلستان میباشد Naderi .و همکاران
( ،)2013به بررسی مطلوبیت زیستگاه این گونه در منطقه حفاظت
شده آق داغ با استفاده از روش رگرسیون لوجستیک پرداختند .نتایج
نشان داد ویژگیهای توپوگرافی ازجمله شیب و ارتفاع در انتخاب
زیستگاه کل و بز نقش اساسی دارد .اطالعات مربوط به مدلسازی
زیستگاه ،بهعنوان یک ابزار پشتیبان تصمیمگیری برای حیوانات تهدید
شده میباشد .خروجی این مدلها که بهصورت نقشههای مطلوبیت
زیستگاه میباشد کاربردهای بسیاری در اقدامات حفاظتی نظیر تعیین
اولویتهای مکانی حفاظتی ،پیشبینی نتایج انتقال گونهها ،بررسی
پراکنش گونههای مهاجم و تعیین مرز مناطق یافته است .از طرفی
شناخت عوامل موثر بر انتخاب زیستگاه و آگاهی از ویژگیهای
زیستگاهی که برای زیستمندی یک گونه حیاتی است ،اطالعات
مهمی را در اختیار مدیران مناطق قرار میدهد .یکی از این ابزارهای
مدلسازی ،شبکه عصبی مصنوعی ()Artificial neural network=ANN
میباشد که امروزه به ابزار مهمی برای حل مسائل غیرخطی پیچیده
تبدیل شده است ( Guvenو همکاران )2015 ،و میتواند به تصمیمگیران
در مدیریت محیط زیست کمک کند ( Jahaniو همکاران .)2016 ،اما
مطالعات محدودی در مورد پیشبینی مطلوبیت زیستگاه گونهها
بهخصوص گونه کل و بز با این مدل صورت گرفته است .براساس اعالم
اتحادیه جهانی حفاظت از حیات وحش و منابع طبیعی از
Convolvulus
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میان گونههای مهرهداران در ایران ،کل و بز جزء طبقه گونههای
آسیبپذیر میباشد ( .)2017 ،IUCNکمبود اطالعات زیستگاهی در
برخی مناطق مانع حفظ این گونه آسیبپذیر میشود .در پارک ملی
قمیشلو ،کل و بز از پستاندارن شاخص مناطق صخرهای میباشد و
نقش بسیار مهمی در اکوسیستمهای کوهستانی این منطقه ،بهعنوان
تنها علفخوار مناطق صعب العبور کوهستانی دارد .از اینرو هدف از
این مطالعه ،ارزیابی پراکنش بالقوه زیستگاه گونه کل و بز با استفاده
از متغیرهای محیطزیستی بهروش شبکه عصبی مصنوعی جهت تعیین
بهترین پراکنش گونه کل و بز و همچنین تعیین موثرترین متغیرها
در منطقه قمیشلو اصفهان میباشد.

مواد و روشها
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گونه بهعنوان نقطه حضور گونه ثبت گردید که طی بازدید انجام شده
تعداد  61نقطه حضور به ثبت رسید (شکل .)1

شکل  :۱موقعیت جغرافیایی و محدوده پارک ملی قمیشلو

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

متغیرهای محیط زیستی :متغیرهای محیط زیستی موثر بر

کیلومتری شمالغرب شهر اصفهان قرار دارد .مختصات جغرافیایی این
منطقه بین ˝ 51˚ 03ˊ 598تا ˝ 51˚ 17ˊ 32طول شرقی و ˝44ˊ 20
˚ 32تا ˝ 33˚ 00ˊ 9عرض شمالی است و مساحت آن 30060 ،هکتار
میباشد .پارک ملی قمیشلو در منطقه استپی از ناحیه بزرگ و رویشی
ایرانی و تورانی قرار دارد که  38گونه پستاندار 81 ،گونه پرنده 31 ،گونه
خزنده و  2گونه دوزیست در منطقه حضور دارند .این منطقه دارای
اقلیم خشک و نیمهخشک میباشد.حداقل ارتفاع پارک ملی قمیشلو
 1900متر از سطح دریا در شمالغربی و بیشترین ارتفاع آن 2740
متر از سطح دریا در جنوبغربی منطقه میباشد .زیستگاههای کوهستانی
و برفگیر در منطقه قمیشلو ،بهدلیل برفگیر بودن و سپری نمودن
زمستانهای سرد از آب و هوای معتدل در تابستان برخوردارند و
همچنین دارای بخشهای صخرهای و شیبدار میباشند که شرایط
مطلوبی برای حضور کل و بز بهوجود آورده است (طرح مدیریت
قمیشلو.)1392 ،

پراکنش زیستگاه گونه ،با مطالعه پژوهشهای انجام شده از عواملی
که بیشترین تاثیر را در تامین نیازهای زیستگاهی گونه کل و بز دارند،
مشخص شدند (فراشی و همکاران1387 ،؛ سرهنگزاده و همکاران،
1390؛ رنجبر و همکاران 1395؛ حسینی و همکاران .)1396 ،در این
پژوهش بهمنظور مدلسازی پراکنش بالقوه زیستگاه گونه کل و بز از
متغیرهای ارتفاع از سطح دریا ،تراکم پوشش گیاهی ،شیب ،فاصله از
منابع آبی و فاصله از جادهها استفاده شد .نقشههای توپوگرافیکی منطقه
شامل شیب و ارتفاع از سطح دریا با استفاده از نرمافزار Arc Gis 10.2
در مقیاس  1:25000تهیه گردید .نقشه تراکم پوشش گیاهی و مناطق
صخرهای از نقشههای پوشش گیاهی منطقه تهیه شد .نقشه فاصله از
منابع آبی و فاصله از جادهها در مدلسازی زیستگاه توسط ابزار Distance
در نرمافزار  Arc Gis 10.2از نقشههای آبشخورها و جادههای پارک
ملی قمیشلو تهیه گردید.

بازدید میدانی :بهمنظور بررسی نقاط حضور گونه کل و بز از
روش مشاهده مستقیم و غیرمستقیم شامل مشاهده سرگین و ردپا
استفاده شد .با توجه به معرفی مناطقی از سوی محیطبانان منطقه به
منظور حضور گونه کل و بز ،محدودههای معرفی شده از طریق نقشه
راههای دسترسی ،مسیرهای احتمال حضور کل وبز ،طی بازدید میدانی
در پارک ملی قمیشلو مورد بررسی قرار گرفت .بازدید میدانی در یک
دوره دوماهه (اواخر فروردین تا اواخر خرداد ماه) سال  1396صورت
پذیرفت .نمونهبرداری در  3محدوده امن کرالیاس و ذلول ،محدوده
امن کهوک و محدوده امن السمیان و ذلول پارک ملی قمیشلو به
گونهای صورت گرفت که ،به محض مشاهده مستقیم یا غیرمستقیم
از طریق ردپا یا سرگین کل و بز ،توسط  ،GPSمختصات جغرافیایی

مدلسازی :هدف از این مطالعه ،ارزیابی پراکنش بالقوه زیستگاه
گونه کل و بز با استفاده از متغیرهای محیطزیستی بهروش شبکه عصبی
مصنوعی جهت تعیین بهترین پراکنش گونه کل و بز و همچنین
تعیین موثرترین متغیرها در منطقه قمیشلو اصفهان میباشد .بهمنظور
تجزیه و تحلیل دادهها ،از شبکه پرسپترون چندالیه و برای تدوین مدل
شبکه عصبی مصنوعی و انجام محاسبات از نرمافزار MATLAB R2015b
استفاده شد .یکی از سادهترین و درعین حال کارآمدترین چیدمانهای
پیشنهادی برای استفاده در مدلسازی عصبهای واقعی ،مدل پرسپترون
چندالیه یا بهاختصار  MLPمیباشد که از یک الیه ورودی ،یک یا چند
الیه پنهان و یک الیه خروجی تشکیل یافته است .بهمنظور مدلسازی
ارزیابی زیستگاه کل و بز پارک ملی قمیشلو ،مشخصههای منتخب شامل
فاصله از منابع آبی ،فاصله از متغیرهای انسانساخت و متغیرهای
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توپوگرافیکی بهعنوان ورودیهای شبکه عصبی و چگونکی پراکنش گونه
کل و بز بهعنوان خروجی جهت مدلسازی درنظر گرفته شد .از آنجا
که پارامترهای اندازهگیری شده از ابعاد یکسانی برخوردار نمیباشند،
برای یکسانسازی آنها از روش نرمالسازی دادهها بین صفر و یک
استفاده شد ( Mahmoudabadiو  .)2012 ،Seyedhosseiniبعد از
نرمالسازی دادههای ورودی و خروجی اقدام به انتخاب نوع شبکه
گردید .در مرحله بعد دادههای در دسترس به نسبت  20 ،60و % 20
و بهروش تصادفی به سه مجموعه آموزش ،آزمون و اعتبارسنجی
تقسیم شدند .الیه خروجی شامل دو نورون است که همان حضور و
عدم حضور گونه هاست .در الیه میانی نیز برای تعیین بهترین ساختار
شبکه عصبی ،تعداد زیادی شبکه با ساختار مختلف و با تغییر
پارامترهای قابل تنظیم (تابع انتقال ،قانون یادگیری ،تعداد الیه میانی،
تعداد نورون میانی) ساخته و اجرا شدند .بهینهسازی شبکه عصبی

مصنوعی بهمنظور مشخص نمودن تعداد نرون و الیههای پنهان و نوع
توابع فعالسازی ،جهت تعیین بهترین توپولوژی بهدلیل عدم وجود
معیار قابل قبول ،عموماً براساس آزمون و خطا جهت تعیین بهترین
ساختار شبکه عصبی با باالترین دقت استفاده میشود (رضایی و همکاران،
1386؛ جهانی .)1394 ،بهترین ساختار شبکه با کمترین تعداد نرون
از  4تا  30عدد و تعداد الیههای مخفی متفاوت با هدف حداقل نمودن
میزان خطا تعیین گردید .بهمنظور بهدست آوردن بهترین ساختار
شبکه با تعداد نرون مناسب ،افزایش تعداد نرونها تا زمانی ادامه
داشت که بعد از تعداد نرون مشخصی ،بهبودی در میزان خطا دیده
نشد .همچنین بهمنظور تعیین بهترین ساختار و توپولوژی شبکه،
تعداد الیههای مخفی متفاوت و همچنین توابع فعالسازی متفاوتی از
جمله توابع خطی ،تانژانتی و همچنین الگوریتم آموزشی پس انتشار
خطا (لونبرگ مارکوارت ( ))LMاستفاده شد (روابط  1تا .)3

جدول  : ۱معرفی ،منبع و علت انتخاب فاکتورهای زیستی
فاکتورهای محیطی

واحد متغیر

علت انتخاب پارامتر

منبع داده

ارتفاع
شیب
پوشش گیاهی
فاصله از جاده
فاصله از منابع آبی

متر
درصد ()%
درصد ()%
متر
متر

تاثیر مستقیم بر شرایط اقلیمی ،فیزیوگرافی و عدم دسترسی صیادان
تاثیر مستقیم شیب بر روی انتخاب زیستگاه در مواقع خطر
مشخص نمودن تراکم پوشش گیاهی و استتار کل و بز
تاثیر جاده بر فرار گونه بهدلیل انسان گریز بودن
فاکتور تاثیرگذار بر توزیع کل و بز منطقه

خطوط منحنی میزان
ساخته شده از مدل رقومی ارتفاعی
نقشه کاربری اراضی منطقه
نقشه کاربری اراضی منطقه
نقشه کاربری اراضی منطقه

رابطه 1
رابطه 2

𝑥𝑒 𝑥 −𝑒 −

= )𝑥(𝑡𝑎𝑛ℎ

𝑥𝑒 𝑥 +𝑒 −
2
[1+exp(−2𝑥𝑗 )]−1

= )𝑥(𝑔𝑖𝑠𝑛𝑎𝑡

رابطه 3
پس از بررسی و انتخاب بهترین مدل براساس آزمون و خطا،
توسط توابع مورد استفاده ،به تفسیر مطلوبیت زیستگاه براساس بهترین
مدل پرداخته شد.
𝑃𝑢𝑟𝑒𝑙𝑖𝑛(𝑥) = 𝑓(x) = x

ارزیابی عملکرد مدل :بهمنظور ارزیابی عملکرد شبکه عصبی
مصنوعی (صحت مدل) ،از سه شاخص آماری مختلف استفاده شد.
میانگین مربعات خطا ( ،)MSE=Mean Squared Errorجذر متوسط
مربعات خطا ( ،)RMSE=Root Mean Squared Errorمیانگین خطای
مطلق ( )MAE =Mean Absolute Errorو ضریب دقت برای سه
مجموعه آموزش ،آزمون و اعتبارسنجی محاسبه گردید (روابط  4تا :)6
رابطه 4
رابطه 5
رابطه 6
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2
𝑛∑
)𝑖𝑃𝑖=1(𝑂𝑖−

|𝑖𝑃 −

= 𝐸𝑆𝑀

𝑛
𝑖𝑂|=  ∑𝑛𝑖=1
𝑛
1

2
𝑛∑
)𝑖𝑃𝑖=1(𝑂𝑖−

𝑛

𝐸𝐴𝑀

√ = 𝐸𝑆𝑀𝑅

که در این روابط :Oi :داده اندازهگیریشده :Pi ،داده پیشبینیشده،
 :Oaveمیانگین دادههای اندازهگیریشده :Pave ،میانگین دادههای
پیشبینیشده و  :nتعداد دادهها است.
آنالیز حساسیت مدل ارزیابی پراکنش گونه کل و بز برای تعیین
مهمترین عوامل تاثیرگذار در مرحله نهایی انجام پذیرفت .در واقع،
آنالیز حساسیت متشکل از مطالعه تاثیرپذیری عدم قطعیت در متغیرهای
خروجی به عدم قطعیت در متغیرهای ورودی یک مدل آماری با منابع
مختلف میباشد ( Saltelliو همکاران .)2008 ،لذا خروجی حاصل از
مدلسازی شبکه عصبی مصنوعی ،اولویتبندی متغیرهای تاثیرگذار
در پراکنش گونه کل و بز جهت باالبردن دقت مدلسازی میباشد.
جهت تعیین حساسیت خروجی شبکه نسبت به هریک از متغیرهای
مدل ،اقدام به ثابت نگهداشتن تمام متغیرها برابر با میانگین آنها شد
و متغیر مورد نظر در دامنه انحراف معیار ،که این محدوده را به 50
قسمت تقسیم نموده زیرا  %95از دادهها در این قسمت میباشد،
سپس با پیشبینی و شبیهسازی پراکنش بالقوه زیستگاه گونه ،انحراف
معیار خروجیهای مدل محاسبه شد .این روش برای تکتک متغیرهای
ورودی ،و همچنین برای حساسیت نتایج مدل به تکتک ورودیها
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انجام شد .در نهایت بهمنظور تهیه نقشه خروجی از مدلسازی پراکنش
گونه کل و بز با استفاده از ابزار  splusدر نرمافزار  IDRISIخروجی
مدل بهصورت نقشه پیوسته تهیه شد و در نرمافزار  Arc Gis 10.2به
دو طبقه مطلوب و نامطلوب تقسیمبندی شد.

نتایج
متوسط هریک از متغیرها در قالب ماتریس ورودی در روش
مدلسازی با شبکه عصبی مصنوعی در جدول  2ارائه شده است.

جدول  : 2میانگین متغیرهای مورد استفاده در مدلسازی شبکه عصبی مصنوعی
گونه

Cappra

متغیر ورودی ()Input vairable

میانگین  ±اشتباه معیار ()Mean± Standard error

فاصله از جادهها

0/005 ± 9/82*10-5

فاصله از منابع آبی

0/035 ± 4*10-4

ارتفاع

7/19 ± 0/008

طبقات پوشش گیاهی

1/39 ± 0/014

شیب

2/22 ± 0/026

در این پژوهش ،ترکیبی از الیهها و نرونهای مختلف بههمراه توابع
فعالسازی (الیههای پنهان و خروجی) برای بهینهسازی شبکه مورد
استفاده قرار گرفت .پس از آزمون شبکههای حاصل از ساختارهای
گوناگون ،بهترین نتایج حاصل از بهینهسازی شبکه عصبی بهدست آمد
که در جدول  3نشان داده شده است .نتایج مدلسازی ،میزان ضریب
دقت و حداقل مجذور مربعات خطا در چهار دسته داده آموزش ،اعتبار
سنجی ،آزمون و کل را برای  4مدل با ساختار شبکه متفاوت را نشان
میدهد .طبق نتایج شبکههای آموزش داده شده در جدول  ،3مدل
شماره  ،4با  3الیه پنهان و  7نورون در هر الیه و با تابع تانژانت
سیگمویید در هر سه الیه با توجه به بیشترین ضریب دقت و کمترین
مجذور مربعات خطا بهعنوان بهترین ساختار شبکه شناسایی شد .نتایج
حاصل از مدلسازی نشان داد با افزایش تعداد الیههای مخفی تا سه
الیه و همچنین تعداد نرونهای هر الیه تا  7نرون دقت باالتر رفته و
خطا کاهش یافته است.
بیشترین دقت در اکثر مدلها مربوط به کل دادهها و دادههای
اعتبارسنجی و کمترین دقت مربوط به آزمون دادهها میباشد .ضریب
دقت کل دادههای مدل  ،4برابر  %97/3میباشد که نشاندهنده سطح
باالی دقت مدلسازی میباشد .بر این اساس نتایج حاصل از آنالیز
حساسیت برای مدل شماره  4محاسبه شد .براساس نتایج آنالیز حساسیت
ارتفاع ،فاصله از منابع آب ،شیب ،فاصله از جاده و طبقه پوشش گیاهی
بهترتیب بیشترین تاثیر را در پراکنش بالقوه گونه کل و بز را نشان
دادهاند ،لذا به بررسی نتایج روند تغییرات پراکنش زیستگاه برحسب
متغیرهای مذکور پرداخته میشود (شکل .)2
روند پراکنش بالقوه زیستگاه کل و بز برحسب ارتفاع در شکل3
نشان میدهد که با افزایش ارتفاع در منطقه ،احتمال حضور گونه کل و
بز بهصورت غیرخطی افزایش مییابد ،پراکنش زیستگاه گونه برحسب

فاصله از منابع آبی در شکل  4نشان میدهد که با افزایش فاصله از
منابع آبی در منطقه ،حضور گونه بهصورت خطی کاهش مییابد.

شکل  :2ضریب تاثیرگذاری متغیرهای کاربردی در پیشبینی
پراکنش گونه کل و بز

پراکنش زیستگاه بالقوه گونه برحسب تغییرات شیب در شکل
 5نشان میدهد که با افزایش شیب احتمال حضور گونه در مناطق با
شیب بیشتر بهصورت غیرخطی افزایش مییابد ،پراکنش گونه برحسب
تغییرات فاصله از جادهها در شکل  6نشان میدهد که با افزایش فاصله
از جادهها احتمال حضور گونه بهصورت خطی افزایش یافته است و در
نهایت پراکنش گونه کل و بز بر حسب تغییرات طبقات پوشش گیاهی
در شکل  7نشان میدهد که احتمال حضور گونه در مناطق صخرهای
نسبت به مناطق با پوشش گیاهی متوسط بهصورت غیرخطی افزایش
مییابد.
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جدول  :3نتایج اجرای شبکه عصبی بهینه طراحی شده
مدل

توابع شبکه

تعداد نرون

دوره یادگیری

1

Tansig

5

300

2

Purelin - Purelin

9–9

300

3

Tansig - Tansig

9–9

351

4

Tansig - Tansig - Tansig

7-7-7

410

5

Tansig - Tansig - Purelin

7-7-7

445

دادهها

MAE

MSE

RMSE

ضریب دقت()%

آموزش )(Training

0/0465

0/0289

0/17

96/5

اعتبارسنجی )(Validation

0/0495

0/0316

0/18

96/5

0/0577

0/0386

0/19

94/5

کل ()All

0/0493

0/0314

0/18

96/1

آموزش )(Training

0/0602

0/0309

0/18

96/2

اعتبارسنجی )(Validation

0/0612

0/0305

0/17

96/5

0/0781

0/0414

0/20

94/9

0/0612

0/0329

0/18

96

آموزش )(Training

0/0528

0/0282

0/16

96/5

اعتبارسنجی )(Validation

0/0601

0/0307

0/17

96/5

0/0633

0/0415

0/2

95/3

کل ()All

0/0563

0/0302

0/17

96/2

آموزش )(Training

0/0379

0/0251

0/15

96/7

اعتبارسنجی )(Validation

0/0394

0/0266

0/16

96/9

0/0591

0/0404

0/2

95/5

کل ()All

0/0412

0/0258

0/16

96/3

آموزش )(Training

0/0497

0/0281

0/16

96/5

اعتبارسنجی )(Validation

0/0576

0/0321

0/17

96/1

0/0644

0/0393

0/19

94/9

0/0542

0/0311

0/17

96/1

آزمون

آزمون

)(Test

)(Test

کل ()All

آزمون

آزمون

آزمون

)(Test

)(Test

)(Test

کل ()All

0/8

0/85
0/8

0/75

0/75
0/7

0/7

0/65

0/65

0/6

0/6

0/55
0/55

0/5
7/51

7/27

7/03

0/45
6/80

شکل  :3نمودار پاسخ به تغییرات ارتفاع از سطح دریا
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0/05

0/04

0/03

0/5
0/02

شکل  :4نمودار پاسخ به تغییرات فاصله از منابع آب
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2/45
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0/85

0/85

0/8

0/8

0/75

0/75

0/7

0/7

0/65

0/65

0/6
1/07

1/76

0/01

0/01

0/00

0/6
0/00

شیب
شکل  :6نمودار پاسخ به تغییرات فاصله از جاده

شکل  :5نمودار پاسخ به تغییرات شیب
0/74
0/72
0/7
0/68
0/66
0/64
0/62
1/86

1/51

1/15

0/6
0/80

تراکم پوشش گیاهی
شکل :7نمودار پاسخ به تغییرات تراکم پوشش گیاهی

ب
شکل ( 8الف) مطلوبیت زیستگاه کل و بز را براساس متغیرهای
بهکار رفته در این تحقیق نشان میدهد .شکل ( 8ب) ،نقشه طبقهبندی
مطلوبیت زیستگاه کل و بز را نشان میدهد .براین اساس حدود %12/36
مساحت منطقه مطالعاتی جز طبقه مطلوب زیستگاهی قرار دارد که
معادل  3982هکتار از وسعت منطقه را شامل میشود.

الف

شکل  : 7نقشه مطلوبیت زیستگاه کل و بز

بحث
این مطالعه مدلسازی مطلوبیت زیستگاه را با استفاده از روش
شبکه عصبی مصنوعی برای پارک ملی قمیشلو ارائه میدهد .نتایج
مدلسازی مطلوبیت زیستگاه کل و بز نشان داد که عامل ارتفاع اهمیت
بسیاری در انتخاب زیستگاه گونه مورد نظر دارد .نتایج مطالعات مشابه
نیز (فراشی و همکاران1389 ،؛ سرهنگزاده و همکاران1390 ،؛
حسینی و همکاران )1396 ،موید آن است که پراکنش کل و بز به
شدت تحت تاثیر مناطق مرتفع قرار دارد .اما نتایج انصاری و همکاران
( )1392در استان مرکزی نشان داد متغیر ارتفاع در مدلسازی کل و
بز کم اهمیتترین متغیر میباشد .براساس نمودارهای پاسخ گونه کل
و بز ،ارتفاعات مطلوب این گونه بین  1900تا  2600متر از سطح دریا
میباشد .در گلستان (حسینی و همکاران )1396 ،ارتفاع مطلوب این
گونه بین  1700تا بیش از  2500متر از سطح دریا ،در پناهگاه حیات
35
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وحش موته (ملکی و همکاران ،1700-1900 )1386 ،در پارک ملی
کاله قاضی (فراشی و همکاران )1389 ،و پناهگاه حیاتوحش دره انجیر
( Morovatiو همکاران 2300-1900 )2014 ،متر از سطح دریا
گزارش شده است .تحقیقات  Naderiو همکاران (Shams ،)2013
( Kie ،)2010و همکاران ( )2002و  Grossو همکاران ( )2002نیز
نشان داد که این گونه از زمینهای پست و دشتی گریزان است.
بررسیها نشان داد در منطقه خشک و نیمهخشکی چون پارک
ملی قمیشلو ،آب بعد از متغیر ارتفاع در درجه بعدی اولویت برای کل
و بز قرار دارد ،بهطوریکه فاصله از آبشخورها موجب کاهش احتمال
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
افزایش است و نیازهای فیزیولوژیک گونه نظیر زایمان و مراقبت
بزغالهها منجر به افزایش نیاز او به منابع آبی شده است .نتایج Naderi
و همکاران ( )2013در منطقه حفاظت شده آق داغ استان اردبیل نیز
با وجود شرایط آب و هوایی متفاوت ،رنجبر و همکاران ( )1392در
پارک ملی کاله قاضی Morovati ،و همکاران ( )2014در پناهگاه
حیات وحش دره انجیر با این موضوع همخوانی دارد.
نتایج نشان داد مناطق با شیبهای بیش از  %20برای این گونه
مطلوب میباشد .این امر بهعلت سازگاری گونه به نواحی صخرهای
شیبدار و رفتار او برای گریز از طعمهخواران میباشد ( Aladosو
 .)1988 ،Escosمحدوده مطلوبیت شیب در پناهگاه حیات وحش دره
انجیر ( Morovatiو همکاران 0 )2014 ،تا  %64و در پارک ملی کاله
قاضی (فراشی و همکاران )1389 ،بیش از  %30میباشد .در استان
مرکزی (انصاری و همکاران )1392 ،نیز بیشترین تاثیرگذاری مربوط
به شیب  %20میباشد.
نتایج گویای این است که مناطق صخرهای مطلوبیت زیستگاه این
گونه را در پارک ملی قمیشلو افزایش داده است .نواحی اطراف مناطق
صخرهای در این پارک ملی بیشتر دارای تیپ گیاهی Astragalus spp
هستند که این مناطق براساس نقشه نهایی شبکه عصبی (شکل ،)8
مطلوب نشان داده شده است .نتایج فراشی و همکاران ( )1389نشان
داد مطلوبیت زیستگاه کل و بز در پارک ملی کاله قاضی وابسته به
مناطق صخرهای و گیاهان غالبی چون Convolvulus ،Stipa spp
 Ebenus stellate ،leiocalycinusمیباشد .همچنین نتایج فرهمند
( )1380نیز وابستگی این گونه را به مناطق صخرهای تایید میکند و
در اولویت بعدی این گونه را وابسته به تیپ گیاهی Artemisia aucheri
در پارک ملی کاله قاضی معرفی میکند .در کوه بافق نیز وجود تیپهای
درمنه کوهی ،درمنه -قیچ و تیپ ارس -بادام کوهی در گزینش
زیستگاه و مطلوبیت آن توسط گونه مورد مطالعه تأثیر مثبت دارد.
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مطابق با نتایج سرهنگزاده و همکاران ( )1390در کوه بافق،
این گونه زیستگاه خود را در مناطقی انتخاب میکند که از جاده دور
باشد و با افزایش فاصله از جاده مطلوبیت زیستگاه بیشتر شده است.
این موضوع به نوعی با امنیت گونه در فصل بهار در ارتباط است .اما
نتایج رنجبر و همکاران ( )1395گویای این است که افزایش فاصله از
مسیرهای منطقه ،تاثیر منفی بر روی مدلسازی زیستگاه این گونه
داشته است.
بهطورکلی در مقایسه با پژوهشهای صورت گرفته گونه کل و
بز و براساس ضریب حساسیت حاصل از متغیرهای مورد بررسی در
این مطالعه ،مناطق صخرهای شیبدار به شرط وجود منابع آبی برای
این گونه بسیار مهم است .این امر با فیزیولوژی و همچنین انتخاب
زیستگاه مناسب توسط گونه کل و بز مطابقت دارد ( Acevedoو
همکاران .)2007 ،اما وابستگی این گونه به تیپهای گیاهی در هر
منطقه متفاوت است .حدود  %12/36مساحت منطقه مطالعاتی جزو
طبقه مطلوب زیستگاهی برای این گونه قرار دارد.
توسعه مدل شبکه عصبی مصنوعی در منطقه مورد مطالعه در
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
است .این امر میتواند باعث جلوگیری از عوامل تهدید این گونه برای
مثال شکار غیرقانونی و رقابت برای غذا توسط دامهای اهلی به
خصوص در فصول تولیدمثل شود.

تشکر و قدردانی
از سرکارخانم مهندس فرزانه کرمانی به پاس همکاریهای صورت
گرفته صمیمانه سپاسگزاری میگردد.
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