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 1395 اسفندتاریخ پذیرش:            1395 آذرتاریخ دریافت: 

 چکیده

های مختلف امری ضروری جهت توسعه رویکردهای حفاظتی در مقیاس سیمای ها در میان زیستگاهآگاهی از مسیر حرکت گونه 

مطلوب،  هایزیستگاهبه  یامکان انتشار، دسترس مدتمیان تا کوتاه هایدوره در افراد جاییسرزمین است. حفظ توانایی حرکت و جابه

 فراهم را اقلیم تغییر به واکنش در هاگونه پراکنش هایدهمحدو ییرامکان تغ ،مدتو در بلند هایتجمعابر یاییو پو یفصل یهامهاجرت

در بین منطقه Ovis orientalis isphahanica  اصفهانی میش و وچق مهاجرتی کریدورهای شناسایی مطالعه این از هدف. نمایدمی

با استفاده از  یکیمدل مدار الکتر یقیتلف یکردموته در استان اصفهان با رو وحشحیاتو پناهگاه  یهفتادقله در استان مرکز شدهحفاظت

سازی پراکنش گونه طی دو است. در مرحله اول، مدل MaxEnt افزارنرم از استفاده با یو مدل حداکثر آنتروپ Circuitscape افزارنرم

مناطق تحت حفاظت مذکور  ینحدفاصل مورد مطالعه ماب های حضور درناحیههای حضور و بدون استفاده از دادهگام با استفاده از داده

 نشان هامدل یج. نتایدگرد یکیوارد مدل مدار الکتر یارتباط یرهایمس ییجهت شناسا آنتروپی حداکثرمدل  هایخروجیانجام گرفت. 

منطقه هفتادقله  یکیمناطق تحت حفاظت موته وهفتادقله وجود دارد که در نزد ینب جاییداد تنها یک مسیر اصلی بالقوه مطلوب برای جابه

 شده شناسایی مطلوب مسیرهای. آورندیوجود مهب ناحیه آنرا در یمتعدد بالقوه مطلوب یرهایمس درنتیجه،شده و  یمبه چند شاخه تقس

گونه استفاده شده است مطابقت دارد و  ینا هاییتگذشته توسط جمع یانسال یکه در ط یاگدار شناخته شده هایراه با هامدل توسط

 افزوده شود. حفاظت، تحت مناطق شبکه به کریدورها این شودیم یشنهادپ
 

 الکتریکی مدار ن،سرزمی سیمای مقاومت بطری، گردنه مهاجرت، کریدور، کلمات کلیدی:

 fakheran@cc.iut.ac.ir: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

مختلف  هایزیستگاه یاندر م هاگونه حرکت مسیراز  آگاهی       

 یمایس یاسدر مق فاظتیح یکردهایرو توسعه جهت یضرور یامر

 هایدورهافراد در  جاییجابهحرکت و  ییتوانا حفظ. است ینسرزم

 ی،خال هایزیستگاهبه  دسترسی انتشار، امکانمدت  یانکوتاه تا م

 (Metapopulations) هاابرجمعیت یاییو پو یفصل هایمهاجرت

(Hanski، 1998،) پراکنش  یهامحدوه تغییردر بلندمدت امکان  و

و سبب حفظ  نمودهرا فراهم  یماقل ییردر واکنش به تغ هاگونه

 گرددمی هاگونه یتکامل یندهایجهت فرآ یازمورد ن یکیتنوع ژنت

(Minor  وUrban، 2008.) هاگونهاشکال حرکت  ترینمهماز  یکی 

 زمان،هم برگشت و رفت حرکت) مهاجرت ین،سرزم یمایدر س

 هایگونه در میان زیستگاه یک افرا بینیپیش قابل و جمعیدسته

انواع مختلف  یان(. در م2012و همکاران،  Poor) استدور از هم( 

 البجازجمله  دارانسم یطوالن و یجمعدسته هایمهاجرت ها،گونه

 (.2008 همکاران، وBolger ) باشدمیمهاجرت  انواع ینترتوجه

سبب شده  انسانی هایفعالیت یر،اخ هایسالدر طول  متأسفانه،

نابود  هاگونه ینا یمهاجرت یرهایاز مس یتوجهاست تا بخش قابل

مهاجرت  یندفرآ یکه در نابود یانسان هاییتفعال ترینمهمگردد. 

اند عبارتند داشته ییسزاهنقش ب دارانمس یمهاجرت یرهایو مس

 Bolger ) یستگاهز یموانع انسان ساخت و نابود یه،رویاز شکار ب

 ثیرتأ یجهدرنت یراخ یانکه در سال هاییکاهش .(2008همکاران،  و

 یخوببه ،رخ داده است دارانسم یتعوامل در اندازه جمع ینا

 نمایدیآشکار مرا  ماندهباقی یمهاجرت یرهایمس پذیرییبآس

(Bolger از ا2008 همکاران، و .)این یافتن شدت ادامه با ،روین 

 ماندهباقی یمهاجرت یرهایاست که مس یضرور ی،انسان تهدیدات

 هاآناز  کافیجهت حفاظت  ؤثرشده تا بتوان اقدامات م ییشناسا

 ییارتباط، شناسا ین(. در ا2012همکاران،  و Poor) عمل آوردرا به

 Cushmanمهم ) یابزار حفاظت یکعنوان به یارتباط رهاییدوکر

 منفی تأثیرات کاهش در مؤثری نقش تواندیم ،(2013 ن،او همکار

مهاجرت  یرهایمس یاز نابود یریجلوگ و یانسان هایفعالیت

و  یدورهاکر شناساییو  بینیپیش جهتداشته باشد.  دارانسم

 یکه مبنا استیافته توسعه یمتعدد یهاروش یستگاهی،ز ارتباطات

برابر حرکت افراد  در ینسرزم یمایمقاومت س یزانمحاسبه م هاآن

 حداقل یلروش تحل استفاده، مورد روش ترین. متداولباشدمی

 آن از استفاده با که( 2009و همکارن،  Cushman) است ینههز

نمود.  ییرا شناسا ینهحداقل هز یدورهایکر یا یرمس توانمی

عنوان را به یرمس یکاست که تنها  ینروش در ا ینا یبع ترینمهم

کند، یم ییشناسا یستگاهیز یهالکه یانم یراه ارتباط ینترمطلوب

 یزن یگریمتعدد د یرهایاست که ممکن است مس یدر حال ینا

 ،Keittو  Pinto) باشد داشته وجود افراد حرکت تسهیلجهت 

 این نمودن فبرطر برای(. 2011و همکاران،  Moilanen؛ 2009

 شناسایی به قادر که یافتهتوسعه  یگزینیجا هایروش محدودیت،

 هاآن ترینمهم از که باشندمی ممکن ارتباطی مسیرهای تمامی

اشاره  (Circuitscape Theory) یکیمدار الکتر مدل به توانیم

 یکیمدار الکتر یکاربرد تئور (.2008 همکاران، و McRae) نمود

 ارتباطات یاناست که م یشباهت یلدلبه یختشنابوم لدر مسائ

 یهاگره تئوری، این در .وجوددارد الکتریکی ارتباط و شناختیبوم

حرکت  منزلهبه یانجر حرکت یستگاهی،ز یهالکه عنوانبه یکیالکتر

 یا مسیرها عنوانبه هاگرهمیان (Resistors) مقاومت و افراد

مدل  ینا ند. خروجیشوکریدورهای زیستگاهی درنظر گرفته می

دهنده احتمال حرکت افراد نشان آن شدتکه  است جریان نقشه

 یانعالوه با استفاده از نقشه جر. بهباشدیم سرزمینیمایدر س

 نیز را سرزمینسیمای در مهم ارتباطی نواحی و کریدورها توانیم

 همکاران و Poor (.1392 همکاران، و خواهملکوتی) نمود شناسایی

 چنگالی شاخ گونه برای فصلی کریدورهای شناسایی جهت ،(2012)

 حاصل نتایج وو مدل مدار استفاده کرده  ینهاز دو مدل حداقل هز

 ایمطالعه. در نمودند مقایسه یکدیگر با راشده  ذکراز دو مدل 

استفاده و  ینه(، از مدل حداقل هز2008و همکاران ) Beier یگرد

در  Ovis canadensis nelsoni یرا برا ینهحداقل هز یدورهایکر

انجام  یمشابه یمطالعات یزن یراندر ا آریزونا مشخص نمودند.

 ین( از ا1393خواه و همکاران )یمثال، ملکوت یگرفته است. برا

آسیب دارسم دو یبرا را یمهاجرت یدورهایدو مدل استفاده و کر

 و قوچGazelle subguttorosa  subguttorosa یرانیا یآهو پذیر

 حیات هایدر بین پناهگاه Ovis orientalis isphahanica و میش

 ،(2012) همکاران و Goljani .نمودند شناسایی یشلوقم و موته وحش

واقع در  ینهحداقل هز یرهایمس هزینه، حداقل مدل از استفاده با

 شمال دررا  میش و قوچ یبرا ییزهتابستانه و پا هاییستگاهز یانم

(، 1393) احمدییمشابه، مشهد یبررس در. دکردن تعیین ایران

 الگوریتم مدل از استفاده با و محیطیزیست الیه 8 کارگیریبا به

 میش و قوچ زمستانه و تابستانه مطلوبیت نقشه آنتروپی حداکثر

 25 یر،مس ینههز ینترو با کمک مدل کم یهرا ته مرکزی البرز

 چنینهم. کرد یگونه طراح ینا برای رامهاجرت  یا گدار یرمس

Farhadinia  به الکتریکی مدار تئوری کمک با( 2015) همکارانو 

 بررسی در. پرداختند قفقاز در پلنگ مهاجرتی کریدورهای بررسی

 بالقوه جریان شدت بررسی به( 1394) همکاران و الماسیه دیگری

 تئوری از استفاده با  بلوچستان و سیستان در ایرانی سیاه خرس

 شده،انجام مطالعات اکثر در نمودند. اقدام اکتریکی مدار
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 یک در زیستگاهی کریدورهای شناسایی جهت بررسی مورد مناطق

 با مهاجرتی مسیرهای کهاین به توجه با اند،داشته قرار استان

 ینمهاجرت ب یربازمطابقت ندارد و از د هااستان سیاسی مرزهای

 بررسی طالعهم این اصلی هدف ینبنابرا گرفته،یمناطق صورت م

 یشو م قوچ یمهاجرت یدورهایو کر یستگاهیز ارتباطات شناسایی و

 درشده هفتادقله موته و منطقه حفاظت وحشیاتپناهگاه ح ینب

 یحداکثر آنتروپ روش استفاده از باابتدا  منظور ینا به .شد گرفته نظر

و سپس  یهمطالعه ته ناحیه در یشقوچ و م یستگاهز یتنقشه مطلوب

 یارتباط یو نواح یدورهاکر یکیمدار الکتر یتفاده از تئوربا اس

 .یدگرد ییمهم شناسا

 

 هاشمواد و رو

 Ovis orientalis یشوم قوچ مطالعه ینا در :مطالعه مورد گونه       

isphahanica این گونه  مهاجرت بر مبنی میدانی دلیل مشاهداتبه

 گونه عنوانبه مذکور، مناطق در آن اهمیتو  در بین دو منطقه

 یدگی: خماز عبارتند گونه این مشخصات ازجمله .شد انتخاب هدف

 پشتی لبه و گرد هاشاخ جلویی قسمت گردن، دوطرف به هاشاخ

شاخ به اطراف گردن و مقطع  یچش(. پ1387 ضیایی،) است تیز

 در. هستند شاخ بدون اغلب هامیش. استشکل  یشاخ مثلث

 قوچ با مقایسه در و رنگیاهس سینه و زیرگردن موهای زمستان

 دیده کمر ناحیه در شکلزینی سفید لکه. بلنداند بسیار ارمنی

 پوزه و پا و دست ولی هاستقوچ سایر از ترتیره بدن رنگ. شودمی

 هاآن یروزگردند. زندگ یواناتح ین(. ا1387 ضیایی،) است سفید

جدا  وجوان باهم  یهانر ها وو بره هایشم و یصورت اجتماعبه

 هاآن یریگجفت فصل باشند.یم بالغ( یها)گله نر مسن یهااز قوچ

 هایزیرگونه و ارمنی یشم و قوچ (.1390 مکی،) است ییزپا یلاوا در

 یرپذیبدر رده آس IUCNاصفهان در لیست  زیرگونه ازجمله آن

(Vulnerability) ( قرار داردwww.IUCN.org )و قوچ پراکندگی 

استان  شرقجنوب و غربجنوب مناطق در فقط اصفهانی میش

 ضیایی،) است بختیاری و چهارمحال استان از یاصفهان و قسمت

 (.1390 مکی،؛ 1387

 است ایمنطقه مطالعه، مورد منطقه :مطالعه مورد منطقه      

 درموته  وحشحیاتپناهگاه  ینب در که یلومترک63حدود  طول به

جنوب  در هفتادقله شدهاظتحف منطقه و اصفهان استان یغربشمال

 محدوده در ناحیه این ارتفاع. استواقع شده یاستان مرکز

در منطقه شامل  یاهیگ پوشش. باشدمی متر 1420-2898

Scariola_Stipa، Scariola_Cousinia، Scariola_Euphorbia  و

Rosa Persica_Scariola اداره گیاهی، پوشش تیپ نقشه) است 

بخش شرقی این  طبیعی(. در منابع و زیکشاور تحقیقات آموزش،

 ی( و در بخش غربیجاندل -یمه)م تهران -منطقه بزرگراه اصفهان

 محالت -یجانجاده دل یدر بخش جنوب و ینآن شهرستان خم

 شکار شامل ناحیه در موجود انسانی تعارضات. است گرفته قرار

 دباشمی معادن و صنایع دام، چرای کشاورزی، کاربری غیرقانونی،

 پناهگاه غربیشمال و شمال در تعارضات این تمرکز ترینیشکه ب

 و هفتادقله شدهحفاظت منطقه شرقیجنوب و موته وحشحیات

 )شکل (250000/1 توپوگرافی نقشه) است ناحیه دو این امتداد نیز

تا  1500 درحدود موته وحشحیات پناهگاه ارتفاعی محدوده .(1

درجه 7/19 یانهه حرارت سالمتر قراردارد. متوسط درج 2858

 ثبت شدهمتر میلی 16/249 یانهبارش سال یانگینم و گرادیسانت

 ارتفاعات شامل دو .(1389و همکاران،  ینجف آبادی)ملک است

و  نیای)عل زار استو شوره یآن منطقه دشت ینکوه که برشته

منطقه حفاظت شده هفتادقله  یمحدوده ارتفاع (.1389همکاران، 

 Shams Eshandabad) است یاباالتر از سطح در متر 2960 تا 1580

 است. متریلیم 340 یانهبارش سال یانگین(. م2010و همکاران، 

 و گرادیدرجه سانت -25درجه حرارت در زمستان  ینترکم

 و ی)محمد است گرادیدرجه سانت 40آن درتابستان  ینباالتر

 ینهدو منطقه زم مییاقل یاختالف در پارامترها .(1392همکاران، 

را در فصول بهار  یاصفهان یشجهت مهاجرت قوچ و م یمناسب

شده هفتاد قله( و وحش موته به منطقه حفاظتیات)از پناهگاه ح

 وحشیاتشده هفتادقله به پناهگاه ح)از منطقه حفاظت ییزپا

 موته( فراهم نموده است.

 نقاط آوریعجم برای :یازن مورد هاییهال و داده آوریجمع       

 در یدانیم بازدیدهای ییز،در دو فصل مهاجرت بهار و پا حضور

از مناطق مورد مطالعه صورت  1394 سال اسفند و آذر آبان،

 استفاده زمینه این در نیز بانانمحیط اطالعات از عالوهگرفت، به

 صورتبه حضورگونه مکانی موقعیت میدانی، بازدیدهای در. شد

 با( سرگین ردپا، نظیر هایینمایه)ثبت  غیرمستقیم و مستقیم

 100 یت. در نهاگردید ثبت جهانی یابموقعیت دستگاه از استفاده

 این در استفاده شد. یسازمدل یندنقطه حضور جهت ورود به فرا

 همکارن، و مروتی) منابع مرور میدانی، مطالعات مبنای بر مطالعه

و پرسش  (1392 همکاران، و خواه ملکوتی؛ 1390 مکی،؛ 1393

موته و منطقه  وحشیاتپناهگاه ح بانانیطاز کارشناسان و مح

 یارتفاع، کاربر یب،ش یاهی،گپوشش یپشده هفتادقله، تحفاظت

 NDVI (Normalized Difference Vegetationشاخص  ی،اراض

Index) پارامترهای اقلیمی و منابع آب برای تهیه مدل مطلوبیت ،
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 یرمتغ19 از مطالعه این در .شدند زیستگاه قوچ ومیش انتخاب

 سازیمدل برای  Worldclimبانک داده یمیاقل یستو ز یمیاقل

. (2005و همکاران،  Hiijmans) استفاده شد یشقوچ وم یستگاهز

 یک به نزدیک وبگاه این هایداده مکانی تفکیک قدرت ترینکم

 ثیرتأ بررسی مطالعه این از هدف کهجاییآن از است، کیلومترمربع

 متر 250مقیاس در ومیش قوچ پراکنش بر محیطی متغیرهای

 یمکان تفکیک قدرت ییرجهت کاهش تغ splineاز روش  لذابوده، 

 Hiijmans) یدمتر استفاده گرد250به  یلومترک یکاز  هایکسلپ

از  NDVIشاخص  یهته یمطالعه برا ینا . در(2005و همکاران، 

 متر250 یبا دقت مکان Terraماهواره  MODISسنجنده  یرتصاو

 سنجنده این 2015 زمانی سری تصاویر منظوربدین. شد استفاده

 رشد اوج هایماه واقع در کهمهر  -شهریور مهاجرت دوره برای

 USGU سایت از است، مطالعه مورد منطقه در گیاهی پوشش

 استفاده با ذکرشده هایماه برای گیاهیپوشش شاخص و شد تهیه

 یرروزه تصو16استخراج شد. با توجه به دوره  ENVI افزارنرم از

 یندبه فرا یورود یینها یرتصو یهسنجنده جهت ته ینا برداری

در  هایهال یبر رو یاصل یهابه مؤلفه یهتجز یزآنال یسازمدل

 یتحاصل در مدل مطلوب یرانجام شد. تصو  10.2ArcMap افزارنرم

  ید.وارد گرد یاهیگعنوان نقشه شاخص پوششبه

 انتخاب هایالیه زیاد تعداد دلیلبه :یرهامتغ ینب یهمبستگ       

 ،متغیرها از برخی بین باال همبستگی احتمال چنینهم و شده

 انجام زیر صورتبه مدل به ورود برای نهایی متغیرهای انتخاب

 یجانجام گرفت. نتا یهمبستگ یزآنال یرهامتغ یتمام ین. ابتدا بشد

 ینبنابرا ،هستند یهمبستگ یدارا یمیاقل یهانشان داد تنها داده

با استفاده از شاخص  یهمبستگ یزآنال یمیاقل یهاداده یتمام ینب

 ییباال یکه همبستگ یرهایینجام شد و متغا یرسونپ یهمبستگ

 ییآستانه درنظر گرفته شده جهت شناسا .یدداشتند حدف گرد

و همکاران،  Li) شد گرفته درنظر /7باال برابر  یبا همبستگ یرهامتغ

 یهاو داده یرهامتغ یبا تمام آنتروپی . سپس مدل حداکثر(2014

 جک تحلیل از ادهاستف با نهایت در. شدشده اجرا  انتخاب یمیاقل

 تنهایی کاربرد براساس را اهمیت درجه باالترین که متغیرهایی نایف

 یهاعنوان دادهبه یرمتغ12 شدند، مشخص داشتند، متغیر آن

 .(1)جدولانتخاب شدند  یینها
 

 یسازمورد استفاده در مدل یینها یرهایمتغ یستل 1جدول :

یاصفهان یشپراکنش قوچ وم  

 کد متغیر نام

 DEM اعارتف

 Slop شیب

 Bio13 ماه ترینخشک بارش

 Bio14 فصل ترین مرطو بارش

 نت گیاهیپوشش هایتیپ

(1)  Artemisia  aucheri_ Astragalus  auc_Ast 

(2)  Artemisia sieberi_Astragalus sie_Ast 

(3)  Astragalus_Cousinia Ast_Cou 

 (4) Scariola_Cousinia Sca_Cou 

 Ndvi_pc1 شده نرمال تفاضلی گیاهی شاخص

 Urban شهرها

 Mine وصنایع معادن

 Road هاجاده

  

 آنتروپی حداکثر مدل اجرای :یستگاهز یتمطلوب مدل یهته       

و همکاران،  Philips) صورت گرفت 3.3.3maxent افزارنرم در

به دو شکل انجام گرفت.  یسازمدل یندمطالعه فرا ین. در ا(2006

 و نهایی هاییهبا استفاده از ال آنتروپی حداکثرول، مدل در گام ا

موته، منطقه  وحشیاتحضورپناهگاه ح یها)داده حضور هایداده

 دو منطقه( انجام شد. پارامتر ینا ینشده هفتادقله و مابحفاظت

 دلیل که شد انتخاب یک (Regularization multiplier) یهموارساز

و  Khosravi) بود واقعی مقدار از بیش برازش از جلوگیری آن

 تعداد حداکثر(. 2006و همکاران،  Phillips ،2015همکاران، 

 فرمت وبار  10مدل  هر یتعداد اجرا ،10000زمینه پس نقاط

 ؛2006و همکاران،  Phillips) شد گرفته درنظر لجستیک خروجی،

 دوم گام در (.2015و همکاران،  Khosravi؛ 1394 خسروی،

 با گرفت، قرار استفاده مورد محیطی متغیرهای نهما سازیمدل

 شده آوریجمع حضور هایداده از تنها که تفاوت این

 

 
 وحشحیاتپناهگاه  شامل مطالعه، مورد منطقه موقعیت نقشه :1شکل

و  مرکزی استانشده هفتادقله منطقه حفاظت اصفهان، استانموته 

 ینابینیمناطق ب
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 نقاط از و استفاده هفتادقله و موته حفاظت تحت منطقه دو از

 میزان بررسی کار این از هدف. گردید نظر صرف حدفاصل ناحیه

 و قوچ مطلوب هایزیستگاه بینیپیش در مدل کارایی ارزیابی

 .بود کافی حضور هایداده به دسترسی عدم شرایط در میش

 :Circuitscape افزارنرم با ارتباطات سازیمدل       
Circuitscape یبرا یکیالکتر یمدارها یهاست که از نظر یابرنامه 

 هایینسرزم یمایدر س وحشحیات هاییتجمع ارتباط بینییشپ

 حفاظت ریزیبرنامه ژن و یانافراد، جر یناهمگن در حرکت انفراد

 Circuitscapeر افزانرم در یکیالکتر مدار برنامه یاجرا .بردیم بهره

افزار برای این نرم .(2011و همکاران،  Mcrea) صورت گرفت 3.5.8

از دو  یعتدر طب وحشهای حیاتطراحی کریدور بین جمعیت

 شکل به دتوانمی الیه این. کندیم استفاده یورود زیستگاه الیه نوع

 نقشه) باشد مقاومت الیه یا و هدف گونه زیستگاه مطلوبیت مدل

 ینامناسب هایمکآن که است گونه حرکت برای نامناسب مناطق

 برخورد کند هاآنممکن است با  یرحرکتکه گونه در طول مس را

 خوانده نام نقشه مقاومتافزار مذکور بهو در نرم دهدینشان م

که  یابندیاختصاص م هایییستگاهز به مک یهامقاومت (.شودیم

 یلتسه یهاراه ینبهتر یاحرکت دارند و  را به یرینفوذپذ ترینیشب

 ینترکم با هایییستگاهز یبرا یادز یهاژن هستند و مقاومت یانجر

 مطالعه این در کهاند. شده یموانع حرکت طراح یبرا یاپراکنش و 

 عنوانبه) MaxEntافزار رمدر ن شدهیهته آنتروپی حداکثرمدل  از

 عنوانبه محدود مقاومت با شبکه سلول هر گردید. ( استفادهمطلوبیت

 زیستگاه سلول چهار به و شودمی داده نشان نمودار در گره یک

 وصل دو درجه همسایه زیستگاه سلول هشت یا یک درجه همسایه

شد. تر استفاده کم حجم یلدلبه یکسلپ4از  جایندر ا که استشده

استفاده  all_to_oneاز روش سوم  یکی،الکتر یانمحاسبه جر یبرا

ارتباطات  یالگو و بود تریکم حافظه نیازمندروش  ین. اگردید

 دهدمی شانرا بهتر ن یکیالکتر یانبراساس شدت جر یهدر ناح

 (. پس از اجرای برنامه، خروجی1392 همکاران و خواهملکوتی)

نقشه  یندست آمد. از اهب است، قهمنط کل در جریان نقشه کهآن

 ییو شناسا یهدر ناح یشقوچ وم یارتباطات عملکرد یبررس یبرا

 . یدگونه استفاده گرد یمهاجرت برا یرهایمس ینبهتر
 

   نتایج

 یستگاهز یتمطلوب یهامدل

قوچ  پراکنش بینییشپ نقشه یستگاه:ز یتمطلوب یهامدل       

 یستگاهز مطلوبیتست. نقشه داده شده ا نشان 2 در شکل یشم و

. کندیم یانب یکرا از صفر تا  یتدست آمده مطلوببه

 دارد را حضورگونه احتمال حداکثر که باال مطلوبیت با مناطق

 است پایین گونه حضور احتمال که مناطقیاست به رنگ قرمز و 

مناطق مطلوب در  ترینیشمشخص شده است. ب یبا رنگ آب

 وحشیاتح پناهگاه یقسمت شمال مطالعه در یهمحدوده ناح

 منطقه یغربشرق و جنوب تا جنوب هایبخشموته و 

 این در مطلوبیت میزان ترینکم. دارند قرار هفتادقله شدهحفاظت

و  موته وحشحیات پناهگاه جنوبی هایبخش در نیز منطقه دو

شده که  بینیپیششده هفتادقله  منطقه حفاظت یشمال بخش

مدل  بینیپیش براساس .دهدمی یلرا تشک هاآن یمناطق دشت

 منطقهحدفاصل دو  یهاز وسعت ناح یاعمده بخشمکسنت، 

 یهاجمعیت از حمایت یبرا یینیپا مطلوبیتاز  شده، حفاظت

 بخش، این در مطلوب گستره تنها .باشدمیبرخوردار  یشقوچ و م

 طول درمطلوب است که  هایزیستگاه از یوستهو ناپ یکبار ینوار

 .است گرفته قرارجنوب  و در جهت شمال منطقه هایکوه رشته
 

 
با استفاده از  یشاحتمال حضور قوچ وم یستگاهز مطلوبیت نقشه :2 شکل

 درگام اول آنتروپی حداکثرمدل 
 

 

 متغیرها از یک هر اهمیت بررسی برای نایفجک آزمون یجنتا :3شکل 



 ریزی کریدورهای حفاظتی....برای طرح مدار الکتریکی و حداکثر آنتروپی تلفیق مدل                             رضوانی و همکاران

 

32 
 

 با آنتروپی حداکثرمدل  ییکارا یابیحاصل از ارز نتیجه       

 و کارایی از مدل که داد نشانAUC (93/0 ) شاخص از استفاده

 یهگونه در ناح ینمناطق مطلوب حضور ا بینیپیشدر  باالیی دقت

 متغیرهای که دادنشان  نایفجک آزمون. است برخوردارمطالعه 

 ترینمهم( BIO13) ماه ترینخشک بارش و شهری ینواح تا فاصله

        (.3بودند )شکل کننده  بینییشپ یرهایمتغ

که در  آنتروپی حداکثرمدل  خروجی زیستگاه: مطلوبیتمدل 

فاصل  حد یهگام دوم و بدون درنظر گرفتن نقاط حضور در ناح

طورکه داده شده است. همان نشان 4در شکل  یدگرد یهته

در  یشحضور قوچ و م یشده برا بینیپیش یمشخص است الگو

دست آمده در گام اول ههدف مشابه مدل ب شدهفاظتح منطقه دو

 ناحیه در مدل دو نتایجتفاوت مشاهده شده در  ترینمهم. است

 نواحیبا مدل قبل،  مقایسه در. گردیددو منطقه مشاهده  حدفاصل

لکه و  ینتنها به شکل چند یشحضور قوچ و م با حداکثر احتمال

شده  بینیپیش قله هفتاد شدهحفاظت منطقه یمرز جنوب یهحاش در

 فاصل حد ناحیه در حضور نقاط از استفاده عدم این، بر عالوه است.

 یینیپا یاربس حضور احتمال آنتروپی حداکثر مدل تا است شده سبب

 بینییشجنوب پ-مطلوب واقع در جهت شمال هایزیستگاه یبرا

 یستگاهیز نواحی یهناح یدر بخش شرق دوم مدل عالوه،به. یدنما

اول  مدل توسطنموده است که  ییپراکنده شناسا شکل به یدیجد

 متغیرهای که دهدمی نشان نایفجک تحلیل نتایج نشدند. بینیپیش

 ترینمهم ماه ترینخشک بارش معادن، و صنایع شیب، شهر،

 یبرا AUC یزانم چنینهمکننده هستند.  بینییشپ یرهایمتغ

و دقت  ییده کاراکننیاندست آمده است که بهب932/0مدل،  ینا

مطالعه  یهگونه در ناح ینمناطق حضور ا بینیپیشمدل در  یباال

 فاصله نایف،جک آزمون از حاصل نتایج براساس(. 5 )شکل باشدمی

 انسانی هایفعالیت به وابسته متغیر یک عنوانبه شهری نواحی تا

 احتمال بینیپیش در متغیر تریناصلی عنوانبه مرحله دو هر در

  .گردید شناسایی مطالعه ناحیه در گونه حضور

 جریان شدت هاینقشه

 و قوچ عملکردی ارتباط مدل :اول درگام ارتباطی مدل       

 یهته یکیمطالعه که با استفاده از مدل مدار الکتر یهدر ناح میش

 شدت توزیع الگوی براساس. است شده داده نشان 6شکل  در یدگرد

 غربیجنوب و غرب بخش که گرفت جهنتی توانمی ناحیه، در جریان

 هایجاییجابهاز  یتحما یبرا حداکثر احتمال مطالعه منطقه مورد

 یان)جر یهدر سراسر ناح جریان شدت حداکثر دارد. را گونه ینا یفصل

است( شده یانزرد رنگ نما یهابا رگه یهناح ینبا شدت باال در ا

در  یوستهپ یبخش متمرکز شده است که به شکل نوار یندر ا

شده  بینیپیش شدهحفاظتدو منطقه  ینجنوب ب -جهت شمال

 که شودی( مشخص م2)شکل یتاست. با توجه به نقشه مطلوب

جریان با آن بخشی از منطقه که دارای حداکثر مطلوبیت  حداکثر

 و حداقل مقاومت زیستگاهی است، مطابقت دارد.

 هایپیکسل باالی مقاومت یان،باال بودن جر یبرا دوم دلیل

وضوح قابل به( 2شکل ) مطلوبیت نقشه در که است ناحیه پیرامون

 نیز منطقه شرقی و میانی بخش در براین، عالوهاست. مشاهده

 هایزیستگاهوجود  یلدلکه به شودمی مشاهده جریان از هاییرگه

به نسبت  یهناح یناز ا یعبور یانمناطق، شدت جر ینتر در اکم

 جادهشکل مشخص است  یکه از روطورهمانبوده است.  یینپا

شده است،  یدهکش یغرب -یدر جهت شرق کهمحالت  -دلیجان

 

 
با استفاده  یشوچ و ماحتمال حضور ق یستگاهز مطلوبیت نقشه :4شکل 

 در گام دوم آنتروپی حداکثراز مدل 
 

 

 دوم گام در متغیرها از یکهر اهمیت بررسی برای نایفجک آزمون نتایج: 5 شکل
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نقشه شدت  مقایسه عبور نموده است. یانجر مسیر یانیاز بخش م

 ناحیه شرقی بخشکه  دهدینشان م یستگاهز یتو مطلوب یانجر

شدت جریان کمی را دارد. این ناحیه  زیاد، متمقاو دلیلبینابینی به

 معدن) معادن ترین تعارضات انسانی از جمله صنایع ودارای بیش

 شهرستان جمله)از روستاها و شهری مناطق ،(ترشاب و موته تراورتن

 توانمی کلدر  .استراوه و خورهه(  یو روستا دلیجان محالت،

 موته وحشحیات پناهگاه شمال در اصلی جاده دو وجود با گفت

 متعدد هایبریکار ینچنهم و هفتادقله شدهحفاظت منطقه جنوب و

 .کنندمی مهاجرت موردنظر ناحیه دو بین میش و قوچ انسانی،

 
حرکت افراد گونه قوچ و  جریان شدت بالقوهنقشه  :6 شکل

 در گام اول آنتروپی حداکثربا استفاده از مدل  یارمن یشم
 

 بدون میش و قوچ حرکت الگوی :دوم گام ارتباطی مدل       

 یدر مدل ارتباط حدفاصل منطقه در حضور نقاط گرفتن درنظر

 یاننقشه جر یسه. مقااست شده داده اننش 7شده در شکل  یهته

 جنوبی -یشمال یاصل یرکه مس دهدمیدوم با نقشه اول نشان 

 یقله و ضلع غرب هفتاد شدهحفاظتمنطقه  غربیجنوب ضلع که

 دوم مدل درهم مرتبط نموده است هب راموته  وحشحیات پناهگاه

شدت  یشافزا مدل دو ینتفاوت ا ترینمهماست.  شده بینیپیش یزن

 یاناست که در مدل اول شدت جر یرهاییدر طول مس یانجر

نشده بودند.  بینیپیش یمشخص طورلذا به و یینپا هاآناز  یعبور

در واقع  یرهامس ینا یلو تشک یانشدت جر یشافزا یاصل دلیل

 یشرق بخششکل پراکنده در  بهاست که  یدیجد هایزیستگاه

 این. شدند ییشناسا یستگاهز یتمدل دوم مطلوب توسط یهناح

که جهت  منطقه یشرق یهالیمنته واقع در یراز: مس عبارتند مسیرها

 وحشحیاتپناهگاه  یشرقشمال ازحاشیهجنوب داشته و  -شمال

هفتاد قله در  شدهحفاظت منطقه شرقی مرز نزدیکی تا موته

 حیات پناهگاه یکیدر نزد یزن دوم یر.. مساست یافته ادامه شمال

 منطقه یغربشمال حاشیه یانارتباط م کهدارد  رارقموته  وحش

 ینا یهااز بخش یبرخ در. است نموده برقرار را یاصل یرمس با

 کهبوده  میزانحداکثر  یعبور یانشدت جر ی،ارتباط یرهایمس

-یشده عمل م ییشناسا یدر شبکه ارتباط یعنوان گردنه بطربه

 هایبخشر د یعبور یباال یانمناطق با شدت جر ین. ایندنما

 مقایسه. شوندمی مشاهده دوم و اول یارتباط یرمس طول در مختلفی

 یرکه مشابه مس دهدمی نشان منطقه یهاجاده با نقشه یانجر مدل

 ییشناسا یدجد یرهایمس ،بخش ینچند در منطقه یهاجاده ی،اصل

 یک در کهتهران  -بزرگراه اصفهان ازجمله. اندشده را قطع نموده

 جاده ینچنهم و نموده قطع رااول قرار  یتباطار یربخش مس

 یرو مس یانجر یاصل مسیر شامل نقطه ازدو کهمحالت  -دلیجان

 زیستگاهی مطلوبیت نقشه و 7 شکل مقایسه است. نموده عبور اول

 منطقه غربی بخش در یستگاهیز مقاومت که دهدیم نشان 4 شکل

 شدت به یانجر این اطراف هایسلول. تر استنیز کم بینابینی

 جریان شدت وجود بر نیز این که دارند، باالیی زیستگاهی مقاومت

افزاید. در سمت راست پناهگاه می بینابینی ناحیه غربی بخش درآن

جریان ضعیفی  نیز هفتادقله شدهحفاظت منطقه و موته وحشحیات

 .است ناحیه این در زیستگاهی مقاومت دلیلشود که بهدیده می
 

 
نقشه شدت جریان با استفاده از مدل حداکثر  :7 شکل

 آنتروپی در گام دوم

   بحث

سازی پراکنش قوچ مدل :های پراکنش قوچ و میشمدل       

آوری شده در و میش با و بدون استفاده از نقاط حضور جمع

بار در این منطقه مطالعه رویکرد جدیدی است که برای اولین

ها مقایسه هدف از تهیه این مدلمطالعه انجام گرفت. هرچند که 

های مدل ارتباطی گونه بوده است، اهمیت متغیرهای خروجی
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بینی کننده ورودی به مدل حداکثر آنتروپی در هر دو مرحله پیش

 باشد. با توجه به تحلیل نمودار جکحاوی نکته قابل توجهی می

بینی احتمال فاصله تا نواحی شهری در پیش (5و3 های)شکل نایف

اند که های قوچ و میش سهم قابل توجهی داشتهحضور جمعیت

باشد. عدم دهنده اهمیت فاکتور امنیت برای این گونه مینشان

شده، از حفاظت مسیرهای مهاجرتی در خارج از مناطق حفاظت

جمله دو منطقه هدف در این مطالعه و از طرفی وجود سه ناحیه 

اند، ر با فاصله قرار گرفتهاین ناحیه که از نقاط حضو در اصلی شهری

خوبی اهمیت فاکتور امنیت برای این گونه در فصل تواند بهمی

مهاجرت را توجیه نماید. در این ارتباط، نتایج حاصل از مطالعه 

Bashari  وHemami (2013نیز به ) خوبی نتیجه این مطالعه را

یل ها در بررسی خود با استفاده از رویکرد تحلکند. آنتایید می

شبکه بیزین، مدلی را برای مدیریت مؤثر این گونه در مناطق 

شده توسعه دادند که براساس آن متغیر امنیت زیستگاه حفاظت

تعیین مطلوبیت زیستگاه این گونه در  ترین متغیر درعنوان مهمبه

در مدل اول، متغیر . پراکنش آن در ایران مشخص گردید گستره

در پراکنش قوچ و میش  متغیر مهم دومین عنوان( بهBIO13) بارش

تعیین شد. هرچند که عمده تأثیر متغیرهای اقلیمی بر پراکنش 

(، Dawson ،2003 و Pearson) باشدمی وسیع هایمقیاس در هاگونه

بینی مدل با توجه مقیاس مورد تاثیر این متغیر اقلیمی در پیش

وچ مطالعه درخور توجه است. اهمیت بارش در تعیین پراکنش ق

ای در که بارش نقش عمده گونه توضیح دادتوان اینو میش را می

ها و بیابان خشک نواحی خصوص درکنترل رویش پوشش گیاهی به

پوشش گیاهی  بودن دسترس در (.1995همکاران،  و Bertiller) دارد

خواران عنوان یک مولفه زیستگاهی در تعیین پراکنش علفنیز به

توان رو می(. از اینFryxell ،1991ر است )برخوردا زیادی اهمیت از

واسطه تأثیر آن اهمیت متغیر بارش در پراکنش قوچ و میش را به

بر کمیت و کیفیت پوشش گیاهی در دسترس برای این گونه در 

فصل مهاجرت توجیه نمود.  استفاده و عدم استفاده از نقاط حضور 

 منطقه حفاظتوحش موته و پناهگاه حیات حدفاصل ناحیه در گونه

بینی دو مدل پیش گیری درچشم تفاوت شده هفتادقله سبب ایجاد

جنوب  -مطلوبیت گردید. ارتفاعات منطقه که در جهت شمال

اند از دیرباز به های کالته و چشمه دراز( امتداد یافته)رشته کوه

های قوچ و میش مهاجر در های اصلی جمعیتعنوان زیستگاه

خوبی در ها بهمطلوبیت باالی این زیستگاهکه  شده منطقه شناخته

بینی گردید. مدل اول مطلوبیت و با استفاده از نقاط حضور پیش

که، در مدل دوم احتمال حضور گونه در این بخش تقریباً در حالی

بینی شد که با واقعیت زمینی انطباق نداشته نزدیک به صفر پیش

نیز به تنهایی جهت هدف  داخل مناطق نقاط حضور در و استفاده از

و  Philips) بینی به این بخش کافی نبوده استتعمیم پیش

که این مسیر ارتباطی این به توجه با دیگر عبارتبه..(2006 همکاران،

یک کریدور عملکردی است مدل حداکثر آنتروپی در گام دوم 

که در است درحالیبینی مطلوبیت را برای آن نداشتهتوانایی پیش

خوبی دلیل وجود نقاط حضوردر ناحیه حدفاصل بههگام اول ب

 است. بینی صورت گرفتهپیش

بینی مدل براساس پیش های ارتباطی قوچ و میش:مدل       

ترین مسیر شناسایی شده برای مهاجرت ارتباطی اول، محتمل

ای که در طی سالیان گذشته قوچ و میش با مسیر شناخته شده

استفاده شده است مطابقت دارد. با های این گونه توسط جمعیت

گردد که علت حداکثر توجه به مدل اول مطلوبیت، مشخص می

های بودن شدت جریان عبوری از این مسیر احاطه شدن زیستگاه

عبارتی مطلوب مسیر با نواحی با مقاومت بسیار باال است. به

های پیرامونی مانع عبور جریان و منحرف مقاومت باالی زیستگاه

 دن آن به این بخش از منطقه شده است. در طول این مسیرنمو

ترین تعارضات انسانی ازجمله صنایع و معادن و مناطق شهری کم

به نسبت باالست  ینواح ینروستاها در ا خورد. تراکمبه چشم می

 ینواح درگونه  ینمهاجرت ا یرمس یدانیتوجه به مطالعات م باکه 

وجود روستاها در  رسدیم نظربه نیبنابرا است،گرفته قرار ییروستا

 همکاران، و خواهی)ملکوت استنکرده یجادا یمقاومت یهناح ینا

وحش موته که باال بودن شدت برخالف پناهگاه حیات (.1392

جریان تا نزدیکی منطقه حفظ شده است، حداکثر شدت جریان 

در نزدیکی منطقه هفتاد قله کاهش یافته است که دلیل آن وجود 

باشد. این نشان های مطلوب گسترده در این بخش میگاهزیست

جایی بین مسیر اصلی بالقوه مطلوب برای جابه که تنها یک دهدمی

مناطق تحت حفاظت موته وهفتادقله وجود دارد که در نزدیکی 

منطقه هفتادقله به چند شاخه تقسیم شده ودرنتیجه مسیرهای 

 (.6 شکل) آورندد میوجوهمتعدد بالقوه مطلوبی را درآن ناحیه ب

محالت که از بخشی از مسیر عبور نموده است به  -جاده دلیجان

گردد. عنوان یک مانع بالقوه بر سر راه عبور جریان، محسوب می

ولی برخالف انتظار، جریان از این مانع عبور نموده و پیوستگی 

دهنده این خود را حفظ نموده است. این رفتار جریان نشان

است که این مسیر بهترین مسیر ممکن بوده و مسیر واقعیت مهم 

 یارتباط جایگزین دیگری جهت عبور جریان، وجود ندارد. مدل

 یدجد یرهایمدل اول، مس یاصل یرمس بینیپیشدوم عالوه بر 

 ارتباطی مسیرهاینمود.  ییدر منطقه مطالعه شناسا یزرا ن یگرید

 ید،گرد یبینیشپ یکیمدار الکتر یتوسط مدل تئور که یدجد

شده که  یتلق یگریبالقوه د یرهایعنوان مس-تواند بهمی

دو منطقه  ینمهاجرت ب یبرا یشقوچ و م یهایتجمع
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یند. این از جنبه حفاظتی اهمیت زیادی دارد، استفاده نما هاآناز 

چرا که در صورت نابودی هر کدام مسیر جایگزین دیگری جهت 

خواهد داشت. ولی  های فصلی وجودجاییحفظ یکپارچگی جابه

دلیل شناسایی این مسیرها در شرایط عدم حضور داده، کارایی به

های بررسی نیازمند مهاجر هایجمعیت حمایت از مسیرها جهت این

مدل  (.1392خواه و همکاران، )ملکوتی باشدمیدانی دقیق می

ها جا شدن جمعیتارتباطی اول تنها یک مسیر اصلی جهت جابه

که مدل دوم قه مطالعه شناسایی نمود، درحالیبین موته و منط

مسیر ارتباطی دومی در نزدیکی منطقه موته شناسایی نمود که 

وحش یک مسیر فرعی ارتباط میان پناهگاه حیات عنوانبه تواندمی

موته و مسیر اصلی در منطقه را برقرار نماید. مسیر ارتباطی اول 

بخش شرق منطقه شده را در که ارتباط بین دو منطقه حفاظت

منطقه در منحرف  هایجاده تأثیر دهندهنشان کند،می برقرار مطالعه

که از روی نقشه جریان طورباشد. هماندن مسیر جریان مینمو

مشخص است، باالترین میزان مقاومت در ناحیه در بخش کوچکی 

دلیل اصلی  که خوردچشم می وحش موته بهحیات پناهگاه شمال در

باشد. حضور این های ارتباطی از این بخش میهآن عبور جاد

ها مانعی بر سر راه عبور جریان بوده که برخالف مسیر اصلی، جاده

 دلیل وجود یک مسیر جایگزین جریان به سمت شرق منطقهبه

شده  تر به منطقه حفاظتکردن مسیری طوالنی منحرف و با طی

ن در نزدیکی هفتاد قله رسیده است. چنین انحرافی در مسیر جریا

شود که مقاومت شده هفتادقله نیز مشاهده میمنطقه حفاظت

ناشی از منطقه شهری )شهرستان دلیجان( مجدداً مانع عبور  باالی

 بخشی ازمسیر اول جریان و انحراف آن شده است. ادامه مسیر

 بالقوه دیگری باشد دهنده مسیرتواند نشاناین بخش می جریان در

در شمال  جاسب شدهحفاظت منطقه باط باارت برقراری سبب که

)مشخص  یبطر هایگردنه نگردید. وارد بررسی این در که بوده منطقه

شبکه  یهابخش ترینمهماول  یرطول مس در( 7و  6شکل  در شده

در حفظ  یکه نقش مهم بودهمنطقه  یبخش شرق در یارتباط

ارتباطی  نمایند. نابودی این مناطقیم یفادو منطقه ا یانارتباط م

 تواند سبب کاهش یا قطع ارتباط میان پناهگاهمی هر دلیلیمهم به

قله در این بخش  شده هفتادحفاظت وحش موته و منطقهحیات

ویژه درمورد ناحیه ارتباطی باریکی که در از منطقه شود. این به

شده هفتادقله قرار گرفته صادق است چرا نزدیکی منطقه حفاظت

ارتباط میان این منطقه و مسیر اول از طریق که به احتمال زیاد 

رو ضروری است تا گردد. از اینهای بطری برقرار میاین گردنه

 Dickson) های حفاظتی قرار داده شونداین نواحی مهم جزء الویت

ای برای شناسایی اهمیت انجام چنین مطالعه (.2013و همکاران 

وحش اه حیاتکریدورهای مهاجرتی قوچ و میش در بین پناهگ

گونه  دلیل مهاجر بودن اینهشده هفتادقله بموته و منطقه حفاظت

به مرزهای حفاظتی به  توجه بدون که است آن طلبیتنوع و ویژگی

شود. جا میحسب نیازهای اقلیمی بین مناطق جابهبر و فصلی شکل

چنین هم توجه به گسترش مناطق مسکونی و اراضی کشاورزی و با

امکان حفاظت یکپارچه از مناطق وجود ندارد. ها گسترش جاده

کار در کریدورهای شناسایی شده بهترین راه حفاظت از بنابراین،

شرایط موجود است. کارایی مدل مدار الکتریکی در شناسایی 

کریدورها تاکنون در مطالعات متعدی مورد بررسی قرار گرفته و 

 ؛2013 اران،و همک Poor) همراه داشته استنتایج مطلوبی نیز به

Roever ؛2013 همکاران، و McClure  ،؛ 2016و همکارانMcRae 

بار و با استفاده از (. در این مطالعه برای اولین2008و همکاران، 

بینی مسیرهای سازی، عملکرد این مدل در پیشدو مرحله مدل

 قرار ارتباطی در شرایطی که داده حضور وجود ندارد مورد بررسی

سیر اصلی مهاجرت قوچ و میش بین دو منطقه شناسایی م گرفت.

شده بدون داشتن نقاط حضور گونه در منطقه حدفاصل حفاظت

بینی شد، توانایی و کارایی چه مدل در گام اول پیشمشابه آن

های صحیح در شرایط عدم بینیباالی مدل مدار در انجام پیش

ت بسیار دهد. این توانایی مدل مدار از اهمیوجود داده را نشان می

 ویژه در زمانی که امکان بررسی میدانیزیادی برخوردار است، به

توان از این روش برای منطقه وجود ندارد که می در و حضور

پیشنهاد  حالاین با نمود. استفاده بالقوه ارتباطی مسیرهای بینیپیش

، دو ترشود برای رسیدن به نتایج بهتر و حصول اطمینان بیشمی

مدل مطلوبیت و شناسایی کریدورها با استفاده از  تهیه مرحله

های دیگری نیز انجام و نتایج مقایسه گردد. باتوجه ها و مدلروش

طور نتیجه گرفت توان ایندست آمده در این مطالعه میهنتایج ب به

بینی احتمال حضور مدل حداکثر آنتروپی جهت پیش از استفاده که

عنوان ورودی مدل مدار که بهرتیکمبود داده درصو زمان در هاگونه

ها از توزیع مناسبی که دادهاستفاده شوند، در مقایسه با زمانی

کاهد الکتریکی نمی برخوردارند از کارایی و صحت نتایج مدل مدار

توان به نتایج مدل اطمینان داشت. ولی با توجه به تفاوت و می

ی در این های دو مدل حداکثر آنتروپبینیقابل مالحظه در پیش

های یک بینی پراکنش زیستگاهمطالعه، اگر هدف اصلی از پیش

ها مناسب داده توزیع و تعداد است آن هایگونه، حفاظت از زیستگاه

باشد. زیرا عدم توزیع مناسب نقاط، ممکن است سبب ضروری می

بینی نشده توسط مدل برای های مهم پیشبخشی از زیستگاه شود

 که به نوبه خود پیامدهای نامطلوبی برای شده گرفته نادیده حفاظت

 همراه خواهد داشت.خطر انقراض به معرض در هایگونه ویژهبه گونه
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 تشکر و قدردانی
خواه، مهندس نگارندگان این مقاله از مهندس شیما ملکوتی       

 بانان چنین تمامی محیطو هم خسروی رسول دکتر احمدی، محسن

قله که در  شده هفتادو منطقه حفاظت وحش موتهپناهگاه حیات

 یاری نمودند، کمال سپاس و قدردانی را دارند.انجام این مطالعه 
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