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در  (Gazella subgutturosa)ارزیابی مطلوبیت زیستگاه آهوی ایرانی

 منطقه حفاظت شده هفتاد قله استان مرکزی

 گلنوش حسینی
  3شعبانی افشین علیزاده و 2بهمن شمس اسفند آباد ، *

 هران، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تدانشکده محیط زیست و انرژی دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، - 

 اه آزاد اسالمی اراکشگدان دانشکده منابع طبیعی محیط زیست استادیارگروه -2

 دانشگاه تهران دانشکده منابع طبیعی گروه محیط زیست دانشیار -3

    (2/6/5961: تاریخ تصویب  - 5964/ 5/2: تاریخ دریافت)

 

 چکیده
،گونه ای از گاوسانان ساکن منااط  دشاتی و اساتای ایاران اسات کاه        VUر، با وضعیت حفاظتی آسیب پذی(Gazella subgutturosa)آهوی ایرانی

شاده  محسوب میدر گذشته  های این گونه منطقه حفاظت شده هفتادقله ازجمله زیستگاه. جمعیت آن در دهه های اخیر کاهش چشمگیری یافته است

آگاهی از زیستگاه های مطلاوب   ونه به منطقه حفاظت شده هفتادقلهبه منظور معرفی مجدد این گ. که در حال حاضر در داخل منطقه منقرض شده است

ساال  )در سطح منطقه ضروری است، از این رو در این پژوهش با استفاده از دو رویکرد مکسنت و رگرسیون لوجساتی  و داده هاای مرباوه باه گذشاته     

ه و با توجه به شرایط فعلی متغیر های زیسات محیطای باه زماان     تهی  ، مدل مطلوبیت زیستگاه آهو در منطقه حفاظت شده هفتادقله در گذشته(5914

از جمله فاکتورهای مورد بررسی، ارتفاع از سطح دریا، شایب، مناابع آب و اوامال انساانی شاامل فاصاله از روساتاها،        . تعمیم داده شد (5962سال )حال

میازان باا ی ساطح زیار     . زیستگاه ماورد اساتفاده قارار گرفات     مطلوبیتمعادن، مزارع و جاده ها بود که به انوان متغیرهای پیش بینی کننده در مدل 

نتاای  دو رویکارد   . مطلوب از یکدیگر باود های مطلوب و نادر هر دو رویکرد نشان دهنده قابلیت با ی مدل ها در تفکی  زیستگاه (%08با تر از )منحنی 

مقایسه نقشاه هاای مطلوبیات    . دهدع آبی و دور از جاده ها، مزارع و معادن را ترجیح میآهو مناطقی با ارتفاع کم، شیب کم، نزدی  به مناب که نشان داد

و طب  رویکرد رگرسایون  % 59در سال های اخیر طب  رویکرد مکسنت  که زیستگاه بدست آمده از گذشته و حال منطقه توسط هر دو رویکرد نشان داد

 .سه دهه گذشته کاسته شده استاز سطح مناط  مطلوب زیستگاه آهو نسبت به %59لوجستی  
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 مقدمه  .1

ها و به تبع آن حیات رشد و توسعه شتابزده، زیستگاه

امده آثار منفی . وحش را تحت تاثیر قرار داده است

ها کوهستان. های دشتی استوجه زیستگاهتوسعه مت

رویه تا االوه بر ماهیت خود تنظیمی در برابر شکار بی

اندازی بشر نیز مصون مانده و چهره آنحدی از دست

. ها کمتر به واسطه تعارضات، دگرگون شده است

زی های دشتبنابراین تعارضات موجود بیشتر بر گونه

اث شتاب در روند با و تأثیر گذاشته و خواهد گذاشت

ها شده است به طوری که انقراض این گونه

صرفاً  کارشناسان و پژوهشگران محیط زیست،

دانند و نیاز به ها را کافی نمیحفاظت از زیستگاه

دیگر از جمله برنامه های  های حفاظتیاستراتژی

ها را برای حفظ تنوع گونه 2مجددو معرفی5معرفی

اینکه چه گونه یا چه  انتخاب .دانندحیات  زم می

گروه تاکسونومیکی نقش محوریت را در برنامه ریزی 

رسد، کند بسیار مهم به نظر میحفاظتی پیدا می

گیرد که در رده معمو  اولویت به آنهایی تعل  می

پذیرتر تا در خطر از آسیب های در خطر،بندی گونه

های حفاظتی انقراض قرار دارند، همچنین تالش

های محوری و های شاخص، گونهگونه بیشتر روی

 ;Meffe, 1997)های پرچم صورت می گیردگونه

simberloff, 1998) . آهوی ایرانی(Gazella 

subgutturosa) های شاخص مناط  از جمله گونه

دشتی ایران است که در اکثر مناط  کشور پراکنده 

این گونه از دیر باز در سرتاسر ایران به  .شده است

                                                 
1 -  

Introduction 
2- Reintroductio 

 شمال غرب، امتداد دریای خزر و جنوباستثنای 

 ;Ziyaei, 2008) زیسته استشرقی ایران می

Karami et al,. 2002) . دتعدا 5918تا اواخر دهه 

شده های کشور مشاهده میزیادی آهو در اغلب دشت

است که بنابر اللی نظیر شکار بی رویه، تبدیل 

ها به باغات و اراضی کشاورزی، جمعیت آن زیستگاه

بسیاری از نقاه کشور کاهش چشمگیری یافته و در 

در مناطقی که تحت حفاظت نیستند، نابود شده است 

(Ziyaei, 2008 .) مناطقی از استان مرکزی نظیر

های دور از منطقه حفاظت شده هفتاد قله از گذشته

شده های آهوی ایرانی محسوب میجمله زیستگاه

های گاهحاضر تعداد اندکی در زیست است، که در حال

برنامه معرفی. شودمجاور منطقه هفتاد قله یافت می

مجدد آهوی ایرانی در منطقه حفاظت شده هفتاد قله 

از جمله برنامه های حفاظتی است که می تواند االوه 

بر احیای گونه به ثبات و پایداری اکوسیستم منطقه 

برای اجرای این برنامه در مرحله نخست . کم  نماید

های مطلوب برای آهو در ایی زیستگاهنیاز به شناس

هایی است که رو نیاز به روشسطح منطقه است از این

به کم  آن بتوان نیاز زیستگاهی گونه را تعیین و آن 

های موجود در منطقه را با وضعیت فعلی زیستگاه

 .حفاظت شده هفتاد قله مقایسه کرد

ماادل هااای مطلوبیاات زیسااتگاه باارای پاایش بیناای  

مطلوب برای معرفی مجدد گونه ها بکار  زیستگاه های

 ,Guissan and Zimmerman)گرفتاه شاده اناد    

مطلوبیات زیسااتگاه آهااوی ایراناای در سااطح  (. 2000

و بااا ( Akbari, 2004)کشااور بااه صااورت توصاایفی 

استفاده از روش مدل سازی مطلوبیت زیستگاه تحلیل 
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 Ramezanzadeh et) 5اامل آشایان باوم شاناختی   

al., 2011 )در ایان  . ورد بررسی قرار گرفته اسات و م

پااژوهش نیااز بااا اسااتفاده از دو روش مکساانت و     

رگرسیون لوجستی  مدل مطلوبیت زیساتگاه آهاوی   

ایرانی در گذشته در منطقه حفاظت شده هفتااد قلاه   

تهیه و به شرایط کنونی منطقه تعمیم داده مای شاود   

تا مناطقی که بار طبا  هار دو رویکارد از مطلوبیات      

رای معرفی مجدد آهو برخوردارند، مشاخص  مناسبی ب

 . گردند

 مواد و روشها. 2

 منطقه مورد مطالعه. 1.2

واقع در استان مرکزی  منطقه حفاظت شده هفتاد قله

 یکیلومتر21در ،هکتارهزار  67بیش از با وسعت

شمال شرقی اراک و از نظر موقعیت جغرافیایی در 

ارض شمالی و  94˚/56΄و  99˚/11΄حد فاصل 

این . طول شرقی قرار دارد 18˚/22΄و  46˚/17΄

منطقه دارای دو منطقه امن شمالی و جنوبی می 

دارای  منطقه حفاظت شده هفتاد قله (.5شکل)باشد

 اقلیم معتدل خش  وسرد نیمه خش  است و

هیچ  میلیمتر است 948سا نه آن  بارندگی متوسط

می در منطقه وجود ندارد و منابع تامین رودخانه دائ

وآبشخورها می  هاچشمه حیات وحش امدتاًآب 

چشمه آب وجود دارد  95در این منطقه تعداد. باشند

ها در فصل که الیرغم خش  شدن بعضی از آن

مین أاکثراً آب مورد نیاز حیات وحش را ت، تابستان

 945در منطقه حفاظت شده هفتاد قله . نمایندمی

است خانواده  شناسایی شده  99گونه گیاهی در قالب 

                                                 
3
 -ENFA 

گونه بیشترین تنوع  581با  Asteraceaeکه خانواده 

پستانداران ، نه ای را به خود اختصاص داده استگو

خانواده می  52 از گونه 29منطقه هفتادقله شامل 

 .باشند

 داده های حضور و عدم حضور گونه . 2.2

قبل از سال )نقاه حضور آهو در سالهای گذشته 

د قله از طری  در منطقه حفاظت شده هفتا( 5998

کل حفاظت محیطمرور اطالاات موجود در اداره

، انجام مصاحبه با کارشناسان محیط زیست، زیست

و محیط بانان قدیمی در منطقه بدست شکارچیان 

نقاطی که حضور آهو در  بدین منظور نام محل. آمد

آنها ثبت گردیده است با مراجعه به نقشه توپوگرافی 

نقطه حضور در نظر رفته  25تعیین گردید و حدود 

برای نقاه ادم حضور نیز، کل منطقه به شبکه . شد

تقسیم گردید و شبکه کیلومتر 9*9با اندازه هایی 

هایی که در آنها نقاه حضور آهو گزارش شده بود 

کنار گذاشته شد و از سایر شبکه ها هر ی ، ی  

نقطه بصورت تصادفی به انوان ادم حضور انتخاب 

نقطه ادم حضور بدست آمد،  25تیب گردید، بدین تر

با انجام مصاحبه با افراد با تجربه از ادم حضور آهو در 

 .شبکه ها اطمینان بدست آمد
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 .به همراه موقعیت آن در استان و کشور منطقه حفاظت شده هفتاد قلهنقشه موقعیت  -5شکل 

 

مجمواه داده های بدست آمده از نقاه حضور 

های گذشته وارد نرم افزار و ادم حضور آهو درسال

وساس جهت ( GIS)افیایی سامانه اطالاات جغر

 تجزیه وتحلیل و تعمیم به شرایط کنونی منطقه

توسط دو رویکرد مکسنت و رگرسیون لوجستی  

 .آماده گردید 
 

سازی نقشهآماده وداده های زیست محیطی . 3.2

محیطی برای استفاده توسط های زیسترهای متغی

 افزارنرم

با  به منظور انتخاب متغیرهای زیست محیطی،

مجمواه اوامل  مطالعه رفتارشناسی اجمالی آهو

 زیست محیطی که برکیفیت زیستگاه آهو تاثیرگذار

توجه به تغییرشرایط زیست محیطی  با .بود تهیه شد

شرایط زیستگاه در زمان  های گذشته،درطی سال

بدین منظور از نقشه  .حضور گونه ثبت گردید

سازمان جغرافیایی 5914پوگرافی مربوه به سال تو

سال مربوه به  های هواییاکس توسطارتش که 

استفاده  5:18888تهیه شده است با مقیاس  5992

پس از رقومی و زمین مرجع نمودن نقشه  .شد

و استخراج اوارض  Arc GISدر محیط   همربوط

 مربوه به نیاز نقشه های زیست محیطی مورد نقشه،

 .شد گذشته تهیه هایسال

همچنااین باارای اناادازه گیااری هریاا  از متغیرهااای 

-ازنقشاه  ،(5962ساال  )زیست محیطی شرایط کنونی

زیسات  های تهیه شده توسط سازمان حفاظت محایط 

 Arc GISکه باا اساتفاده از نارم افازار       ،استفاده شد

متغیرهاایی   .نقشه های زیست محیطی استخراج شاد 

ارتفااع   :ابارتناد از  که در این پژوهش انتخاب شادند 

 :منابع آب و اوامل انسانی شاامل  شیب، ازسطح دریا،

باشند کاه بارای   مزارع میو  جاده ها معادن، روستاها،

هردو شرایط گذشته و حال زیستگاه مورد بررسی قرار 

 .گرفتند

بررسی اامل ارتفاع با استفاده از نقشه های برای 

 Arcر  خطوه میزان منطقه با استفاده از نرم افزا

GIS عنقشه مدل رقومی ارتفا (Dem)
با  .تهیه شد5

در نرم افزار 2و تابع سطح مدل رقومی ارتفاعاستفاده 

                                                 
1-Digital elavation model 
2
- surface 
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ه ب  زم .نقشه شیب بر حسب درصد محاسبه شد

تغییرات زمانی و شیب ارتفاع  هایذکراست که متغیر

زمان گذشته وحال  چندانی نداشته است و برای هردو

نقشه فاصله از یه برای ته. ی  نقشه تهیه شد

ها و موقعیت چشمه، نزدیکترین منابع آبی

آبشخورهای موجود در منطقه چه در زمان حال وچه 

در زمان گذشته از نقشه های پایه استخراج و در نرم 

محاسبه 5با استفاده از تابع فاصله Arc GISافزار 

اوامل  فاصله از نزدیکترین برای تهیه نقشه .گشت

ه از نقشه پایه موقعیت روستاها، انسانی ، با استفاد

معادن، جاده ها، مزارع مشخص و نقشه فاصله تا 

 زم .نزدیکترین اوامل انسانی نامبرده شده تهیه شد

زه به ذکراست کلیه نقشه های نامبرده شده با اندا

 .شدندمتر محاسبه  98*98سلولی 

 کاررفته در پژوهشنرم افزارهای به. 2.2

نسخه  MAXENTزاردر این پژوهش ازنرم اف

3.3.3K  برای ترسیم مدل و تهیه نقشه مطلوبیت

نرم افزار از  همچنین .زیستگاه استفاده شده است

Excel  به منظورآماده سازی اطالاات  ،2852ویرایش

برای ورود به نرم افزار مکسنت  مربوه به نقاه حضور،

ازنرم افزارسیستم اطالاات  .است گردیدهاستفاده 

به منظور تهیه  9.3نسخه ( Arc GIS)جغرافیایی 

 یه های زیست محیطی و نقشه های پایه منطقه 

نسخه  Spssو از نرم افزار بهره برداری شده است

رگرسیون  جهت تجزیه و تحلیل مربوه به مدل56

 .لوجستی  استفاده شده است

 

                                                 
3
 - Distance 

محاسبه مدل مطلوبیت زیستگاه مبتنی بر . 5.2

 رویکرد مکسنت

ست و برای اینکه مکسنت ی  مدل آماری ا

بتوان توزیع گونه را بدست آورد باید ارتباطی را میان 

داده های .دمدل داده ای و مدل اکولوژیکی ایجاد کر

ورودی در نرم افزار مکسنت همان اطالاات حضور 

نقاه حضور  .گونه و  یه های زیست محیطی هستند

ی باید ی  گونه و  یه های زیست محیطی همگ

نرم افزار . داشته باشندرافیایی سیستم موقعیت جغ

مکسنت دارای چندین قابلیت اجرامی باشدکه در این 

برای ساخت نقشه ها  auto featureپژوهش از قابلیت

جهت خروجی مدل از فرمت . استفاده گردید

استفاده شده است که در آن مدل نمایی 2منطقی

بررسی ااتبار  .تبدیل به ی  مدل منطقی می شود

9استفاده ازسطح زیرمنحنی مدل مکسنت با
ROC 

سطح زیر منحنی برابر با احتمال قدرت  .صورت گرفت

تشخیص میان نقاه حضور و ادم حضور توسط ی  

مقادیر مختلف  .(Philips et al.,  2004)مدل است 

جهت تعیین  .است 5تا  1/8نسطح زیر منحنی بی

سازی مکسنت از املیات مهمترین متغیر در مدل

ول سهم مشارکت متغیرهای زیست و جد 4ج  نایف

محیطی استفاده شد،وهمچنین ابزار منحنی 

 مطلوب احتمال شرایط ،جهت برآورد میزان1پاسخ

هر ی  از اوامل زیست  شده برای بینی پیش

محیطی مورد استفاده قرار گرفت و با توصیف شرایط 

                                                 
1- Logistic  
2- Reciever Operating Characteristic 
(ROC) Curve 
3-jacknife 
4 - response curve 
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، مدل 5گذشته منطقه، به وسیله ابزار تصویرسازی

جهت . )حال صورت گرفتسازی زیستگاه در زمان 

 A Brief Tutorial on Maxentاطالاات بیشتر به 

By Steven Phillips, AT&T Research، 

 (.مراجعه گردد

محاسبه مدل مطلوبیت زیستگاه مبتنی بر . 6.2

 رویکرد رگرسیون لوجستیک

 مدل از خاصی نوع لوجستی  رگرسیون مدل

 دو وابسته متغیر درآن که است های رگرسیونی

می اختیار را ی  یا صفر مقادیر فقط و است لتیحا

 کند

 .(Mesgari et al.,  2003) رگرسیون اساسی فرض 

 وابسته متغیر اینکه احتمال که، است این لوجستی 

 لوجستی  منحنی از باذیرد (پاسخ مثبت) ی  مقدار

 رابطه از میتوان را احتمال این مقدار و کندمی تبعیت

 (Eastman, 2002) نمود برآورد زیر

 :آن در که

 

  1رابطه
 

X2,…X1کننده بینیمتغیرهای پیش... و

در رابطه . ضرایب لوجستی  هستند ...و مستقل و 

 8به  5فوق اینگونه تصور می شود که بین نسبت 

(Odd)  و متغیر های وابسته رابطه خطی وجود

نداشته و باید از لگاریتم این نسبت استفاده 

 .(2هرابط)شود

 In(Odd)=β0+β1x1+…+βnxn 2رابطه

                                                 
5- projection 

با استفاده از ضرایب محاسبه شده توسط 

رگرسیون لوجستی  می توان احتمال حضور گونه 

را نیز در هر نقطه از زیستگاه بر (5احتمال رویداد )

اساس وضعیت مجمواه ای از متغیرهای پیش بینی 

در نتیجه این  .کننده زیست محیطی پیش بینی کرد

برای . مطلوبیت زیستگاه تهیه می شودکار نقشه 

نقاه حضور و  ،اسبه مدل مطلوبیت زیستگاه آهومح

های وابسته و متغیر ادم حضور گونه به انوان متغیر

های زیستگاهی به انوان متغیر مستقل در این 

برای انتخاب بهترین مدل از  .تحلیل وارد شدند

 2رویکرد رگرسیون لوجستی  گام به گام رو به اقب

 . ستفاده شدا

 ,Nagelkerke)ضریب قطعیت نایجل کرک 

با داده  مدل را می توان برای میزان تطاب  ،(1991

این  .های به کار رفته در آن مورد استفاده قرار داد

هرچه میزان این ضریب  .متغیراست 5تا  8ضریب از 

مدل بهتر می تواند متغیر وابسته را پیش  با ترباشد،

ی معنی دار بودن ضرایب برای بررس .بینی کند

 .استفاده شد 9رگرسیون لوجستی  از آماره والد

 Hosmer)همچنین ازآزمون هوسمرلمشو

&Lemeshow, 2000)،  برای بررسی خوبی برازش

 .های به کاررفته در تولید آن استفاده شدمدل با داده

برای بررسی بیشتر ااتبار مدل روش هایی نظیرصحت 

 ,.Liu et al)و سی کلی و سطح زیرمنحنی آر ا

 .به کار گرفته شد (2009

 نتایج. 3

                                                 
1- Backward Logistic Regression 
2- Wald Statistics 
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با کاهش ارتفاع،  نمودارهای پاسخ نشان دادند که

مطلوبیت زیستگاه و مزارع ها جادهافزایش فاصله از 

افزایش می یابد و با افزایش شیب و فاصله از منابع 

ابتدا مطلوبیت زیستگاه کمی  معادن و روستاها ،آبی

 می یابد و به طور کلی، افزایش و ساس کاهش 

تاثیر  ، شیب ایش ارتفاع ، فاصله از منابع آبی وافز

فاصله از جاده، فاصله از مزارع ، فاصله از  منفی و

معدن و فاصله از روستا تاثیر مثبت برحضور آهو 

 (.2شکل )دارد

اهمیت هر متغیر پیش بینی کننده زیست محیطی با 

نتیجه حاصل . توجه به املیات ج  نایف ارزیابی شد

از این املیات نشان داد که متغیر شیب، بیشترین 

تاثیر را دارد و متغیرهای فاصله از روستا، فاصله 

ازمعدن، ارتفاع، فاصله ازمنابع آبی، فاصله از مزارع و 

های بعدی قرار دارند فاصله ازجاده ها در رده

 (.9شکل)

بر اساس جدول بدست آمده از مکسنت مهمترین 

تخاب زیستگاه آهو در منطقه حفاظت شده اامل در ان

 4/95هفتاد قله متغیر فاصله از روستا است، که دارای 

درصد مشارکت در مدل بوده و از نظر اهمیت ترتیب 

همچنین متغیرهای . باشددرصد دارای تاثیر می 4/50

فاصله ازمعدن، ارتفاع، فاصله ازمنابع آبی ، فاصله از 

ولویت های بعدی قرار مزارع، فاصله ازجاده ها در ا

 (.5جدول)دارند 

 

 
 متغیر فاصله از مزارع -ج   متغیر شیب                  -ب                    متغیر ارتفاع   -الف         

 
 وستاهارمتغیر فاصله از -وجاده ها        متغیر فاصله از -همعادن                    متغیر فاصله از -د

 
 منابع آبی متغیر فاصله از -ز

 .مکسنت نمودارهای پاسخ برای متغیرهای به کار رفته در مدل -2شکل 
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 .اهمیت متغیرهای آزمون شده توسط ج  نایف -9شکل 

 

 درصد فاکتورهای تاثیر گذار و اهمیت ترتیب  در پیش بینی مکسنت–  5جدول 

 متغیر درصد مشارکت

4/95  فاصله از روستاها 

 فاصله ازمعادن 20

4/21  شیب 

0/9 هافاصله ازجاده   

1/1  ارتفاع از سطح دریا 

0/2  فاصله از منابع آبی 

5/8  فاصله از مزارع 

 

ر برای سنجش ااتبار مدل مکسنت از سطح زی

 (AUC)منحنی استفاده گشت، سطح زیر منحنی 

مدل  بیانگر املکرد خوبمی باشد که 049/8برابر

 .است

 یه زیست محیطی به نرم افزار  7با معرفی 

مکسنت نقشه نهایی برای گذشته و حال منطقه  

همانگونه که در نقشه مشاهده می . بدست آمده است 

در نظر شود میزان مطلوبیت زیستگاه بین صفر تا ی  

شیب مطلوبیت زیستگاه به طرف . گرفته شده است

رنگ های گرم متمایل است، بدین معنی که هر چه 

 به سمت رنگ

پیش می رود زیستگاه برای آهو (ی =قرمز) 

مطلوبیت با تری دارد و هر چه به سمت رنگ سردتر 

وبیت زیستگاه پیش می رود از مطل( صفر= آبی )

 .(الف و ب 4شکل)کاسته می شود 
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نقشه حاصل از پیش بینی مکسنت در منطقه  -الف

 .5914حفاظت شده هفتاد قله مربوط به سال 

 
نقشه حاصل از پیش بینی مکسنت در منطقه حفاظت شده  -ب

5962هفتاد قله مربوط به سال 

 در منطقه حفاظت شده هفتاد قله نقشه حاصل از پیش بینی مکسنت -4شکل 

های مطلوب در سطح منطقه توزیع زیستگاه. 1.3

 حفاظت شده هفتاد قله مبتنی بر رویکرد مکسنت

ندی نقشه مطلوبیت زیستگاه در به منظور طبقه ب

 .ز مقدار بریدگی بهینه استفاده شدروش مکسنت ،ا

در این حالت مدل بیشترین صحت را در طبقه بندی 

نقاه حضور و نقاه ادم حضور یا پس زمینه 

 Maximum training sensitivity= 744/0)دارد

plus specificity). بر اساس نقشه حاصل از

، مبتنی بر رویکرد 5962ل مطلوبیت زیستگاه در سا

مکسنت، مناط  مطلوب امدتاً در مرکز، شمال و 

ی و شرق منطقه متمرکز قسمتهایی از جنوب غرب

 (ب-1شکل )شده است

در مقایسه دو نقشه حاصل از مطلوبیت زیستگاه 

، مبتنی بر رویکرد مکسنت 5914و 5962های سال

هکتار از سطح مناط   95/59885معادل % 59حدود 

 5914، نسبت به 5962زیستگاه در سال مطلوب

همچنین مناط  مطلوب (. 2جدول)کاسته شده است 

الف و  1شکل)در سطح منطقه پراکنده تر شده است 

 .(ب

  

 توزیع زیستگاه های مطلوب و نا مطلوب مبتنی بر رویکرد مکسنت در سطح منطقه حفاظت شده هفتادقله -2جدول 

 فتادقلهطبقه بندی منطقه حفاظت شده ه مدل

 

 مطلوب نامطلوب

 )%(درصد (  هکتار)وسعت )%(درصد (هکتار)وسعت

 52 99/55910 00 94/09840 5962مکسنت در سال 

 21 64/24916 71 25/79877 5914مکسنت درسال 
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نقشه مطلوبیت زیستگاه آهو در منطقه حفاظت  -الف

 .توسط رویکرد مکسنت 5914شده هفتاد قله در سال 

 
منطقه حفاظت شده  درقشه مطلوبیت زیستگاه آهو ن -ب

 .توسط رویکرد مکسنت 5962هفتاد قله در سال

 .نقشه مطلوبیت زیستگاه آهو در منطقه حفاظت شده هفتاد قله توسط رویکرد مکسنت -1شکل 

 

 

یاات بماادل سااازی مطلو نتااایج حا اا  از  . 2.3

 رگرسیون لوجستیک زیستگاه مبتنی بر رویکرد 

ستگی منفی با متغیر نقاه ارتفاای ضور آهو همبح

وفاصله تا منابع آبی داشت و همبستگی مثبت با 

متغیرهای فاصله تا روستا و فاصله تا جاده داشت، به 

بیانی دیگر آهو مناطقی با ارتفاع کم و نزدی  به 

منابع آبی و دور از روستاها و جاده ها را ترجیح می 

 .(9جدول )دهد

 

 رسیون لوجستیکنتایج تحلیل رگ  -9جدول

آماره  اشتباه معیار  متغیرها

Wald 

احتمال اشتباه 

 نوع اول

EXP ( ) df R² 
 نایجل کرک

   0541118 000/0 12/8 12/1 211/21 عددثابت

   44/0 002/0 05/20 000/0 -004/0 نقاط ارتفاعی

 111/0 2 0000/2 001/0 51/5 0002/0 0000/0 فاصله تا روستا

   44/0 021/0 01/5 0002/0 -0001/0 تا آب فاصله

   0002/2 014/0 11/0 00005/0 0002/0 فاصله تا جاده

 

دار چنانچه آزمون خوبی برازش هوسمر و لمشو معنی

باشد مدل برازش خوبی با داده های به کار رفته در 

آزمون  این مطالعه نیزهمانگونه که در . ایجاد آن ندارد

 ،P، 0= df =792/8(ار نیستدهوسمر لمشو معنی

226/1=2χ( بنابراین برازش قابل قبولی دارد ،. 

 بررسی اعتبار مدل رگرسیون لوجستیک . 3.3
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شاخص صحت کلی نشان داد که مدل قادر است 

همچنین . نقاه را به خوبی پیش بینی کند% 1/01

 ،محاسبه گشت 064/8 نیز ROCسطح زیر منحنی

جه گیری کرد که مدل بنابراین می توان اینگونه نتی

رگرسیون لوجستی  از صحت با یی در پیش بینی 

 .مطلوبیت زیستگاه برخوردار است 

توزیع زیستگاه های مطلوب در سطح منطقه . 2.3

حفاظت شده هفتاد قله مبتنی بر روش رگرسیون 

 لوجستیک

به منظور طبقه بندی نقشه مطلوبیت زیستگاه با 

، مقدار بریدگی  استفاده از مدل رگرسیون لوجستی 

تعیین شد، ساس  ROCبهینه با استفاده از منحنی 

ه مطلوب و نقشه مطلوبیت زیستگاه به دو طبق

 .نامطلوب طبقه بندی گشت

بر اساس نقشه حاصل از مطلوبیت زیستگاه سال 

، مبتنی بر رویکرد رگرسیون  5962و 5914

لوجستی  مناط  مطلوب امدتاً در مرکز، شمال و 

غربی منطقه قسمتهایی از جنوبشرقی و شمال

در مقایسه دو ( الف و ب 9شکل. )متمرکز شده است

و 5962های نقشه حاصل از مطلوبیت زیستگاه سال

مبتنی بر روش رگرسیون لوجستی ، حدود 5914

هکتاراز سطح مناط  مطلوب  15/51824 معادل% 59

کاسته  5914، نسبت به سال 5962زیستگاه در سال 

 .(4جدول) شده است

 

 

 توزیع  زیستگاه های مطلوب و نا مطلوب مبتنی بر روش رگرسیون لوجستی  در سطح منطقه -4جدول

 طبقه بندی منطقه حفاظت شده هفتادقله مدل

 

 مطلوب نامطلوب

 )%(درصد (  هکتار)وسعت )%(درصد (هکتار)وسعت

 21 24/24491 71 68/72699 5962رگرسیون لوجستیک در سال 

 45 71/96406 16 48/17647 5914تیک درسالرگرسیون لوجس
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مطلوبیت زیستگاه آهو در منطقه حفاظت  نقشه  -الف

توسط رویکرد رگرسیون 5914شده هفتاد قله در سال 

 .لوجستیک

 
نقشه مطلوبیت زیستگاه آهو در منطقه حفاظت  -ب 

توسط رویکرد رگرسیون 5962شده هفتاد قله در سال 

.لوجستیک

 .طلوبیت زیستگاه آهو در منطقه حفاظت شده هفتاد قله توسط رویکرد رگرسیون لوجستیکم نقشه -9شکل 

 

 

 بحث و نتیجه گیری. 2

رویکرد مبتنی بر حضور و  نتای  نشان داد هردو

زی از در مدل سازی این گونه دشت ،ادم حضور

طب  نتای  دو رویکرد  و .بودند صحت با یی برخوردار

شیب کم، نزدی  به منابع  ،ارتفاع کم آهو مناطقی با

آبی و دورازجاده ها، مزارع، معادن و روستاها را 

دهد که مشابه مطالعات انجام شده بر روی ترجیح می

 ;Akbari, 2004این گونه در سرتاسر کشور است 

Ziaei, 2008; Ramezanzadeh et al., 2011)) . 

نشان مکسنت و رگرسیون لوجستی  هر دو رویکرد 

سطح زیستگاه های مطلوب برای آهو دهنده کاهش 

باشند که دلیل در منطقه حفاظت شده هفتاد قله می

هایکانون ،هاجاده توسعه مزارع کشاورزی، آن امدتاً

کمبود منابع آبی و و معادن و همچنین انسانی 

با توجه به کاهش  .باشددر پی میخشکسالیهای پی 

ری و نسبتا زیاد مناط  مطلوب در سطح منطقه، بازنگ

دقت بیشتری در تصمیم گیری ها در امر انتقال و 

معرفی مجدد گونه نیاز است و همچنین قبل از انجام 

آن بایستی اقدامات ویژه ای در جهت کاهش و حذف 

اوامل کاهش دهنده مطلوبیت در سطح زیستگاه اجرا 

 .شود

مناط  امن هفتاد قله امدتاً به دلیل کوهستانی بودن 

هو قرار گرفتند بررسی توزیع خارج از زیستگاه آ

های مطلوب در سطح منطقه نشان داد که زیستگاه

در نواحی دشتی و خارج از  اًمناط  مطلوب امدت

نقشه حاصل از . اندمناط  امن هفتاد قله قرار گرفته

هماوشانی دو رویکرد نشان داد که تنها بخش 

کوچکی از منطقه امن شمالی به انوان منطقه 

ده است و این امرنشان دهنده ادم مطلوب شناخته ش

های امن در حفاظت کارایی مرزبندی کنونی محدوده
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های نزدیکی زیستگاه. ازاین گونه در آینده است

مطلوب آهو به جاده ها و خارج بودن از مناط  امن 

. می تواند آسیب پذیری این گونه را افزایش دهد

بنابراین تدابیر مدیریتی در جهت افزایش مناط  

ای اندیشیده شود که جلوگیری از لوب باید به گونهمط

های های جدید و روکش نمودن جادهایجاد جاده

ها و خاکی و خارج نمودن اوامل انسانی مانند آغل

جهت برقراری امنیت در منطقه و اضافه ...معادن و

نمودن مناط  دشتی به مناط  امن را در پی داشته 

 .باشد
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Abstract 

Persian Gazelle (Gazella subgutturosa) with conservation status of vulnerable (VU) is one of Bovidae species 

living in plain and steppe regions of Iran and its population has declined dramatically. Haftad Gholleh Protected 

Area has been considered as one of the suitable habitats for this species for many years. However,its population 

faced local extinction. In order to re-introduce the species to Haftad Gholleh Protected Area, the current 

suitability of protected area habitats should be evaluated. Therefore, in this study, the occurrence data for 

gazelles was extracted by reviewing local reports and interview with experts. These occurrence data was related 

to the anthropogenic and topographic characteristics of the habitat in the past (30 years ago the last time gazelles 

were reported from the area), using maxent and logistic regression methods. Then, the developed models were 

projected to the current status of the protected area to estimate the present situation of suitable habitats for 

gazelles. Both models indicated high discrimination power with AUC greater than 80 percent. Results of both 

models, suggested that areas with low elevation, low slope, close to the water sources and away from roads, 

farms and the mines are suitable for gazelles. Current suitable maps for gazelles indicate a decrease by 13% and 

16% in maxent method and logistic regression method, respectively.finally, both models predict seven percent 

of the protected area as suitable for gazelles. These areas are of great priority in any attempt for reintroduction 

of gazelles to Haftad Gholleh Protected Area 

Keyword:Persian Gazelle (Gazella subgutturosa), Haftad Gholleh Protected Area, habitat suitability, Maxent, 

Logistic Regression 
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