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 (03/39/35تاریخ پذیرش  -79/39/39 )تاریخ دریافت

 :چکیده

 در ابزارهای از کیی زیستتاهاه مطلوبیت هایمدل. گونه استتت زیستتاهاهی آن هایاولین گام برای حفاظت یک گونه آگاهی از نیازمندی

 که است پذیرآسیب یاگونه وحشی بز .باشندها میدانش ما در مورد عوامل موثر بر مطلوبیت زیساهاه گونه  یتوستعه جهت در دستار 

 یسازمدل مطالعه این هدف.  است صورت پذیرفاه گونه این اکولوژی وجود مطالعات اندکی در مورد این با. دارد ایران در وسیعی پراکنش

 از اسافاده اب لجسایک رگرسیون رویکرد. است قاضی بوده کلاه ملی پارک در وحشی بز زیساهاهی ارتباطات  و زیستاهاه مطلوبیت فصتلی

 تا اصلهف دریا، سطح از ارتفاع ناایج این مطالعه، اسا  بر. شد گرفاه کار به زیساهاه مطلوبیت سازیمدل برای حضتور عدم و حضتور نقاط

 تعیین در ماغیرها تریناهمیت با عنوان به بانیمحیط مسیرهای تا فاصله های عمومی و، فاصله تا جادهمسکونی مناطق تا فاصله آبشتوور،

حاشیه  در اهگله تمرکز زمساان فصل در های مطلوبیت زیساهاه تولید شدهبر اسا  نقشه. شدند شتناتاه وحشتی بز زیستاهاه مطلوبیت

 .گیردمی تود به ترییکنواتت شکل افراد پراکنش و شودمی کاساه تمرکز این از پاییز فصل اما درتورد. می چشم به مناطق کوهستاانی

 نشان دهنده کارایی توب زمساانه و پاییزه مدل دو هر صحت تر از  فصل پاییز بود.های مطلوب در فصل زمساان  بیشمستاحت زیساهاه

 .شود گرفاه کار به آن پراکنش یگساره در وحشی بز حفاظت برای تواندمی شده حاصل ناایج.  هاستمدل

   قاضی، رگرسیون منطقی، پارک ملی کلاه Capra aegagrusمدل مطلوبیت زیساهاه،واژگان:کلید 

  

                                                 
 ایمیل                                             39799377397 نویسنده مسئول : تلفن :mrhemami@cc.iut.ac.ir 
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 مقدمه. 1

اولین گام برای حفاظت یک گونه آگاهی از 

و  Elith گونه است زیساهاهی آن هاینیازمندی

 Zimmermannو  Guisan (،0335همکاران )

(0333) Nazeri (0370و همکاران) .هایمدل 

 در دسار  در ابزارهای از کیی زیساهاه مطلوبیت

دانش ما در مورد عوامل موثر بر   یتوسعه جهت

و  Graham .باشندها میمطلوبیت زیساهاه گونه

 گوناگونی هایزمینه در هامدل این. (0339همکاران )

 هاونهانقراض گ  بر تغییراقلیم یبالقوه تأثیرات نظیر

Thomas ( 0339و همکاران.) یمکان الهوی بینیپیش 

 بینیپیش ،(0335و همکاران)Graham ایگونه تنوع

و  Thuiller(،0373و همکاران ) Jonesایگونه تهاجم

 Meentemeyer و Va´clavı´k (،0336همکاران )

 مجدد معرفی برای مطلوب نواحی شناتت ،(0333)

 شناتت( 0335، 0339و همکاران)  Hirzelهاگونه

(، 0333همکاران ) و  Imamحفاظای مهم نواحی

Zafra-Calvo ( 0373و همکاران) در منابع مدیریت 

Dibb (0330 )و  Tremblay بحرانی فصول

Whiting ( 0337و همکاران ،)Zeigenfuss  و

 آماری هایمدل. اندکاربرد داشاه (.0333همکاران )

-رنامهب در هاگونه پراکنش و وقوع بینیپیش یدرزمینه

 زیادی کاربرد وحش حیات مدیریت و حفاظای ریزی

 هاییمدل چنین. Ferrier (0333)و Pearce دارند

 هایهنقش یتهیه منظور به لجسایک رگرسیون از اغلب

و  Singh کنندمی اسافاده زیساهاه مطلوبیت

                                                 
1 International union for conservation of 

nature 

Kushwaha (0333) .این از اسافاده در مهم نکاه 

 با حضور عدم و حضور هایداده به که است این هامدل

 نقاط آوردن دست به که جاییآن از و دارند نیاز هم

 قطعیت با عدم و بوده دشوار بسیار واقعی حضور عدم

 پیشنهاد کاذب حضور عدم نقاط از اسافاده همراه است،

 مدل کیفیت. Guisan(0333) و  Wisz است شده

 کاذب حضور عدم نقاط آوردن دست به روش به نهایی

 (.0330و همکاران ) Zaniewski است وابساه

 اکثر در (Capra aegagrus)بزوحشی گونه

 و شودمی دیده ایران شده حفاظت کوهساانی مناطق

. دارد شیب پر مناطق و هاصوره به شدیدی وابساهی

 توریب مجاز، غیر شکار جمله از عواملی دلیل به

 پراکنش اهلی، هایدام حد از بیش چرای و زیساهاه

 بز.است شده محدود شده حفاظت مناطق به گونه این

وحشی از سم داران با ارزش ایران محسوب می شود 

در طبقه آسیب  7IUCNکه در فهرست سرخ 

 Shahgholian(0370.) قرار دارد (Vulnerableپذیر)

ازجمله مطالعاتی که در مورد این گونه در ایران 

 Shahgholianتوان به مطالعه گرفاه، می صورت

 Shams ،قاضیدر پارک ملی کلاه (0370)

Esfandabad در منطقه حفاظت  (0373) و همکاران

در ( 0373)و همکاران  Mostafaviشده هفااد قله، 

 (0379) و همکاران Sarhangzadehپارک ملی لار و 

 یمل در منطقه حفاظت شده کوه بافق اشاره کرد. پارک

 از ییک گونه این از توجهی قابل جمعیت با قاضی کلاه

  کشور سطح در گونه این های زیساهاه مهمارین

  (.Ranjbar, 2014) باشدمی
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تهیته نقشتتته مطلوبیت  هتدف از این مطتالعته

زیستاهاه بزوحشتی در پارک ملی کلاه قاضی درفصول 

ترین تعیین مهم ها،زمستتتاتان و پاییز ومقایستتته آن

موثر بر پراکنش و مطلوبیتتت  محیطیمتاتغیرهتتای 

زیستتتاهاه بز وحشتتتی و بررستتتی عملکرد رویکرد دو 

   باشد.ای ارزیابی مطلوبیت زیساهاه میمرحله

 ها .مواد وروش2

 منطقه مورد مطالعه. 1.2

 جنوب کیلوماری 93 در قاضی کلاه ملی پارک

 با پارک این. است شده واقع اصفهان شهر شرقی

 67 جغرافیایی هایطول بین هکاار 91779 مساحت

 شرقی دقیقه 7 و درجه 60 تا شرقی درجه 97 و درجه

 شمالی دقیقه 76 و درجه 90 جغرافیایی هایعرض و

 است گرفاه قرار شمالی دقیقه 07 و درجه 90 تا

ماوسط ارتفاع منطقه از سطح دریا در پارک  .(7)شکل

قلیم منطقه بر امار است.  96/7103ملی کلاه قاضی 

اسا  روش آمبرژه تشک و سرد و بر اسا  روش 

میزان  (.Soltani, 2004) دباشیمدومارتن تشک 

میلیمار بوده و توزیع  1/777بارندگی سالیانه در حدود 

 6/07ساان،در تاب 5/7،در بهار 5/07 به صورتفصلی آن 

مای ماوسط د .باشدیمدر زمساان  9/63در پاییز و 

جاماعات ا .باشدیمدرجه سانایهراد  69/76سالیانه 

 گیاهی پارک از نوع اجاماعات مناطق تشک هساند.

رند و جاز از جمله گیاهانی هساند پ ناباسیس،، آرمنهد

 ,Soltani) شوندیمکه در مناطق دشای منطقه دیده 

2004.) 

یاهانی که در مناطق کوهساانی و ازجمله گ

شیب دار مشاهده می شوند میاوان به درمنه 

(Artemisia sieberi) 

(، سیاه Convolvulus. spپیچک تاردار)

( و Ficus. Sp(، انجیر)Rhamnus persicaتنهر  )

های از جمله گونه( اشاره کرد.Astragalus. spگون )

توان به آهوی میجانوری شاتص در منطقه 

(، قوچ و میش Gazella subgutturosaایرانی)

(، Ovis orientalis isfahanicaاصفهانی)

(، روباه Canis aureus(، شغال)Canis lupusگرگ)

( Hyaena hyaena( و کفاار)Vulpes vulpes) معمولی

 اشاره کرد.

 
 محدوده زیستگاهی بز وحشی در این پارک.قاضی و کلاه ملی پارک موقعیت: 1شکل
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  هاآوری دادهجمع .2.2

 طی  در مطالعه عملیات میدانی مربوط به این

 هر در .شد انجام 7933-37 زمساان پاییز و فصول

 از روز هر در و روز 03 حدود داده آوریجمع فصل

 هب توجه با. انجامید بطول تورشید غروب تا زود صبح

 مناسبی دید که نواحی منطقه توپوگرافی شرایط

 د وشدن مشوص منطقه توپوگرافی نقشه روی داشاند

 اهدهمش نواحی اناواب. گرفاند قرار بازدید سپس مورد

 ر برد را پارک کوهساانی مناطق کل که بود ایگونه به

 با کوهی بز حضور نقاط نواحی این در. گرفتمی

ل در فص .شدند ثبت مساقیم مشاهده روش از اسافاده

نقطه حضور ثبت  95 و در فصل زمساان111پاییز 

 ملی پارک کوهساانی مناطق بیشار .(0)شکل  شد

 برتورداراند، زیادی شیب از و ای صوره قاضی کلاه

در  طولانی های روی پیاده با برداری نمونه درنایجه

.بود پذیر مسیرهای پرشیب امکان

 

 .ملی کلاه قاضی  پارک درآن محدوده زیستگاهی در  بز وحشی زمستانه و پاییزهموقعیت نقاط حضور : 2شکل

 زیستیمتغیرهای محیط  .3.2

و  Acevedoبر اسا  مرور منابع صورت گرفاه

، (0373و همکتتاران ) Alqamy، (0331همکتتاران)

Cassinello ( 0335و همکاران ،)Gavashelishvili 

(0339 ،)Gross ( 0330و همکتتاران ،)Morovati  و

و هتتمکتتاران  Sarhangzadeh(، 0379هتمتکتتاران)

(0379 ،)Shams Esfandabad ( 0373و همکاران )

 نه گونه بز وحشتتتی، پراکنش بر مؤثر در مورد عوامل

 لشام ماغیرها این شد. اناواب زیستای محیط ماغیر

 ،اطراف مناطق مسکونی تا فاصله جهت، شیب، ارتفاع،

 تا فاصتتله ،عمومی جاده تا فاصتتله آبشتتوور، تا فاصتتله

 بانی، شاتص پوشش گیاهی گشت محیط مستیرهای

NDVI ماغیر شیب و جهت از . بودند گیاهی جوامع و

ماری  63منطقته کته قتدرت تفکیک  DEMنقشتتته 

 داشت تهیه شد 
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(http://gdem.ersdac.jspacesystems.or.jp.) 

شتتتیتب بته درجه محاستتتبه شتتتد و از ماغیر جهت 

کستتینو  گرفاه شتتد. نقشتته نوع تیه جامعه گیاهی 

های مدیریای تهیه شتتده بود )سازمان قبلا جهت طرح

نقشه (. میزان پوشتش گیاهی از 7913محیط زیستت 

NDVI های ی نقشهتومین زده شتتد. به منظور تهیه

NDVI   از تصتاویر در دسارLandsat  9مربوط به 

اسافاده شد. ما فرض کردیم که با  0333فصتل ستال 

تغییرات  و آمار هواشتتناستتی، منطقه توجه به ماهیت

تا سال  0333پوشتش گیاهی ناچیزی در طول ستتال 

بوط بتته ماغیرهتتای مر اتفتتاا افاتتاده استتتت. 0377

های انستتانی که در مدل وارد شتتدند شتتتامل فعالیت

فاصتله تا مناطق مسکونی، فاصله تا آبشوور، فاصله تا 

بانی بودند. و فاصتتله تا مستتیرهای محیط عمومی جاده

های مناطق مستتتکونی و آبشتتتوورها قبلا در نقشتتته

های مدیریای تهیه شتتده بودند )ستتازمان محیط طرح

ا را به روزرسانی کردیم. ه(؛ ما این نقشه7913زیستت 

 GPSبانی با استتتافاده از مکتان مستتتیرهتای محیط

ای هی نقشهی آن تهیه شد. برای تهیهمشوص و نقشه

فاصتتله تا مناطق مستتکونی و آبشتتوورها و مستتیرهای 

بانی از فاصتتله اقلیدستتی استتافاده شتتد. تمامی محیط

 Arcافزار مار در نرم 63هتا با تفکیک مکانی نقشتتته

GIS10.1  تهیه شد. به منظور کاهش اثرات نامطلوب

ناشتی از همبستاهی میان ماغیرها، ضریب همبساهی 

پیرستتون بین ماغیرها محاستتبه شتتد تا در صتتورت 

( بین دو ماغیر، یکی 16/3همبستتتاهی بتالا )بیش از 

. بز (0370و همکتتاران ) Northrupحتتذف گتردد 

                                                 
2 Iterative maximum likelihood procedure 

ای کوهستاانی استت و به مناطق دشای وحشتی گونه

شتتتود. بتا توجته بته اینکه هدف این مطالعه وارد نمی

های مطلوب بز وحشتتتی در هر مشتتتوص کردن محل

 فصتتل در زیستتاهاه کوهستتاانی آن بوده استتت، مرز

ر ب قاضیکلاه ملی پارک در وحشی بز محدوه زیستاهاه

 مناطق کردن جدا استا  مشتاهدات صتورت گرفاه با

 تهیه آن اطراف در ماری 933 یک بافر و کوهستتاانی

پس از  اطلاعاتی هتایلتایته یهمته سستتتپ. شتتتد

بریده  وحشی بز زیساهاهی مرز بر اسا  ستازیآماده

 .  شدند

  سازیمدل .4.2

ای به سازی رویکرد دو مرحلهبرای فرایند مدل

 هایکار گرفاه شد. در اولین مرحله با اسافاده از داده

به کارگیری   های ماغیرهای محیطی و، لایهحضور

های نامطلوب تعیین رویکرد حداکثر آناروپی مکان

شدند. سپس نقاط عدم حضور به صورت تصادفی در  

های نامطلوب تعیین شده اناواب شدند. رویکرد مکان

رگرسیون لجسایک با اسافاده از نقاط حضور و عدم 

سازی مطلوبیت حضور در دومین مرحله برای مدل

از  رگرسیون لجسایک پس شد.زیساهاه به کار گرفاه 

)لهاریام طبیعی  logitتبدیل ماغیر وابساه به ماغیر 

ها بر اسا  وقوع یا عدم وقوع پدیده( از برآورد نسبت

بیشینه احامال اسافاده نموده و احامال وقوع پدیده را 

 چراکه برای بدست آوردن ضرایب کندبرآورد می

از  ماغیرهنمی توان همانند رگرسیون چند رگرسیونی 

ز ا روش حداقل مربعات اسافاده کرد بلکه با اسافاده

مقادیر  0ساورالعمل بیشینه احامال تکرار شوندهد

http://gdem.ersdac.jspacesystems.or.jp/
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 مطابق با فرمول شود.میموالف برای ضرایب آزمون 

ویداد رحضور گونه ) تابعی که به بهارین نحو احامال 7

 Hosmer شودکند، اناواب میبینی میرا پیش( 7

(0379) . 

    (7)ل فرمو
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1X.,.2X  و ... ماغیر های پیش بینی کننده

مساقل و 
0

تا  
n

ضرایب لجسایک هساند. با  

ضرایب محاسبه شده توسط رگرسیون  اسافاده از

لجسایک می توان احامال حضور گونه  را در هر نقطه 

از زیساهاه بر اسا  وضعیت مجموعه ای از ماغییرهای 

پیش بینی کننده محیطی پیش بینی کرد. در نایجه 

این کار نقشه مطلوبیت زیساهاه تهیه می شود. برای 

و عدم  اسافاده از این روش نیاز به داده های حضور

 حضور حیوان می باشد.

 9MaxEntحضور با اسافاده از روش  عدم نقاط

 هایداده به حضور هایداده صورت کهتولید شد بدین 

. شد تقسیم( 93%)آزمون  هایداده و( 13%)یادگیری 

ابادا تمامی ماغیرهای ذکر شده وارد مدل شدند. ولی 

پس از مشوص شدن ناایج مدل، ماغیرهایی نظیر 

نوع پوشش گیاهی که سهم مشارکت  و NDVIشیب، 

حذف شدند و بار دیهر ، کمی در ساتت مدل داشاند

پس از  اندازی شد.مدل با ماغیرهای باقیمانده راه

                                                 
3Maximum entropy  
4 Equal training sensitivity and specificity 
5 Backward selection 

 بز پراکنش تکرار، نقشه 6333 و اجرا 76اناواب 

با  دهش بینیپیش میانهین نقشه و شد تولید وحشی

به دو طبقه  3.961 4اسافاده از میزان آساانه بهینه

و همکاران  Liu مطلوب و نامطلوب تقسیم شد

و نقاط عدم حضور به صورت تصادفی در  .(2005)

 مدل زا اسافاده منظور به منطقه نامطلوب تعیین شدند.

 هایداده به حضور هایدادهنیز  لجسایک رگرسیون

. شد تقسیم( 93%)آزمون هایداده و( 13%)آموزش

 اسافاده 6ی گزینش پسروشیوه از مدل برازش جهت

 روند از ،≤36/3p دارای ماغیرهای که صورت بدین شد

-به منظور بررسی هم .شدند حذف محاسبات

دار، ماتریس تطی( بین ماغیرهای معنیکنشی)هم

تشکیل شد. میان  Minitab 15افزارهمبساهی در نرم

مشاهده  16/3هیچ دو ماغیری همبساهی بالای

 نقاط مطالعه این در (.Northrup et al.,2012)نشد

 های ماغیر عنوان به وحشی بز حضور عدم و حضور

 ساقلم ماغیر عنوان به زیساهاهی ماغیرهای و وابساه

 اسافاده با سپس. شدند واردMinitab 15 افزارنرم در

 آماری مدل آمده، دست به رگرسیون ضرایب از

 در آماری مدل این. شد حاصل لجیسایک رگرسیون

 بالقوه ینقشه و تعریف Arc GIS 10.1 افزارنرم محیط

 .شد تهیه گونه

 ارزیابی مدل . 5.2

اعابار سنجی مدل رگرسیون لجسایک با 

های حضور و عدم حضور گونه توسط اسافاده از داده

تعیین  Kappa ، CCR6  ،7AUCهای شاتص

6 Correct classification rate 
7 Area under the curve 
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طراحی شده توسط ترکش و  MEPافزار)نرمشد

 . (0337همکاران

 نتایج .3

  مدل مکسنت. 1.3
طبقات مطلوب و نامطلوب با اسافاده از حد 

ل حاصنقشه مطلوبیت زیساهاه در  961/3آساانه 

ارائه شده است.  9در شکل مکسنتمدل از 

و  ha 6069 (91/09مساحت طبقه مطلوب )%

 ورد شد.آبرha 71007(59/15)% نامطلوب

سنجی مدل و مشوص به منظور حساسیت

موثر بر  پراکنش بز کردن وزن نسبی ماغیرهای 

نایف وحشی در منطقه مورد مطالعه، آزمون جک

در تروجی مدل مکسنت اسافاده شده است. ناایج 

اندازی مدل به دست این آزمون طی چندین بار راه

آید. در تروجی مدل مکسنت سه نوع نمودار می

نایف برای شود: نمودار جکنایف رسم میجک

های ایف برای دادهنهای تعلیمی، نمودار جکداده

. نمودار AUCنایف برای آزمایشی و نمودار جک

های مطلوبیت زیساهاه برای مدل AUCنایف جک

گیری کلی از اهمیت ماغیرها بکار به منظور نایجه

 ارائه شده است. 9رود در شکل می

های پاسخ چهار ماغیر مهم منحنیبر اسا  

ماغیر ارتفاع بساه به مقدار آن  ،در مدل مکسنت

دارای تأثیر مافاوتی است به طوری که در مدل 

مار،  7333سالانه، با افزایش ارتفاع تا حدود 

احامال حضور گونه به طور قابل توجهی افزایش 

یابد ولی پس از آن با افزایش ارتفاع احامال می

یابد. در مورد حضور گونه به تدریج کاهش می

ای به طور کلی با کاهش فاصله هماغیرهای فاصل

بانی و افزایش فاصله از آبشوور و مسیرهای محیط

 از مناطق مسکونی مطلوبیت زیساهاه افزایش 

.(2016و همکاران) .Ranjbar یابدمی

 

 
 .نقشه سالانه مطلوبیت زیستگاه بز وحشی به روش مکسنت در پارک ملی کلاه قاضی: 3شکل
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 .مربوط به مدل سالانه مطلوبیت زیستگاه بز وحشی به روش مکسنت در پارک ملی کلاه قاضی AUCنمودار جک نایف : 4شکل

 رگرسیون لجستیک مدل. 2.3

 ترینمطلوبیت سازی،مدل از حاصل ناایج

 قاضیکلاه کوه رشاه محدوده در را زیساهاهها

 و هانزدیک به چشمه هایمحدوده موصوصا

 هکورشاه محدوده در را زیساهاهها تریننامطلوب

فصل زمساان  در مطلوبیت. کرد مشوص شیدان

ق با مطاب بود؛ مافاوت یکدیهر با حدی تا و پاییز

ی مطلوب در فصل مساحت منطقه 7جدول 

تر است. زمساان بیش

 
 قاضیاز روش رگرسیون لجستیک درپارک ملی کلاه : مساحت و درصد مساحت طبقات مطلوبیت زیستگاه بز وحشی با استفاده1جدول

مساحت طبقه  مدل

 (haمطلوب)

طبقه  مساحت درصد مساحت طبقه مطلوب

 (haنامطلوب)

درصد مساحت طبقه 

 نامطلوب

 8892.75 پاییزه

 

57.39 

 

13581.25 

 

43.60 

 

 6599.5 زمساانه

 
37.29 15874.5 63.70 

 

 
 ب: پاییز                                                             زمستان: الف

قاضی با استفاده از روش رگرسیون لجستیک در پارک ملی کلاه 55/0با حد آستانه  های مطلوبیت زیستگاه بز وحشی: نقشه5شکل

 .در فصل زمستان و پاییز
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 ارزیابی مدل   .3.3

مطلوبیت سالانه در مدل  AUCمیانهین 

 79/3 زیساهاه بز وحشی مبانی بر مدل مکسنت برابر با

و ضریب کاپا در دو مدل  CCR  ،AUCبرآورد شد. 

 0 در جدول نیزمطلوبیت زیساهاه زمساانه و پاییزه 

بندی ضرایب کاپا  با توجه به طبقه ارائه شده است.

بندی طبقهو  (7311 در سال Koch و Landis)توسط 

Sweet (7377 )توسط  8ROCسطح زیر منحنی

.بودندبرتوردار  یها از کارایی توبمدل

 قاضیکلاه روش رگرسیون لجستیک در پارک ملی های مطلوبیت زیستگاه بز وحشی به: اعتبار سنجی مدل2جدول

 CCR AUC K مدل

 69/0 پاییزه

 

69/0 

 

69/0 

 

 69/0 زمساانه

 

89/0 

 

89/0 

 

 

 عوامل مؤثر بر پراکنش بز وحشی   .4.3

ماغیرهای مورد اسافاده در معادلات  9جدول

رگرسیون لجسایک به همراه ضرایب رگرسیونی و نوع 

 با مطلوبیت زیساهاه (-)علامت + یا  های آنرابطه

 دهد.رانشان می

 

با  (-)علامت + یا  های آناستفاده در معادلات رگرسیون لجستیک به همراه ضرایب رگرسیونی و نوع رابطه موردمتغیرهای  :3جدول

 قاضیمطلوبیت زیستگاه بز وحشی در پارک ملی کلاه

 مدل

 ماغیرها

        پاییزه واحد ماغیر

 زمساانه

 )+(/33303 )+(/33376 مار فاصله تا مناطق مسکونی

  (-)/3375 مار فاصله تا آبشوور

  (-)/3339 مار فاصله تا مسیر محیط بانی

    نوع جامعه گیاهی

 (-)/3355  مار ارتفاع

   درجه شیب

   7تا + 7-از  کسینو  جهت

 )+(/33371  مار عمومی فاصله تا جاده

NDVI    

                                                 
8 Receiver operating characteristic 
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   گیریبحث و نتیجه. 4

 فصول تفکیک به مطالعه این در سازیمدل

 این زمساان فصل گرفت در صورت زمساان و پاییز

کوهساانی که  مناطق یحاشیه در تربیش توزیع

هایی تلاف جهت مناطقی با ارتفاع پایین بوده و شیب

 مناطق یحاشیه. توردمی چشم به باد دارند

 یوحش بز به را امکان این زمساان فصل در کوهساانی

 باشد امان در بالایی ارتفاعات زیاد سرمای از تا دهدمی

 بادشکن عنوان به های تلاف جهت بادشیب از و

 ماد ماعادل بودن دلیل به پاییز فصل در .کند اسافاده

 اهکاس تمرکز این از گیریجفت عمل برای بالا تحرک و

-مک گیرد.می تود به ترییکنواتت شکل پراکنش و

ی نامطلوب در فصل زمساان ترین مساحت طبقه

شود. چرا که در فصل زمساان به دلیل مشاهده می

ها تجمع پیرامون تنک شدن هوا و پرآب بودن سنهاب

های موالفی در سطح آبشوورها کمار شده و قسمت

ی کوهساانی مورد مطالعه شرایط نسباا مطلوبی منطقه

ها در قسمت مواد و روش .همانطور کهکنندرا کسب می

مدلسازی از در این مطالعه در مرحله اول  ارائه شده

روش حداکثر آناروپی اسافاده شد. اگرچه مدل حداکثر 

ه تری بهرهای حضور بیشآناروپی سالانه بود و از داده

های پاییزه و کماری نسبت به مدل AUCبرد  می

 .زمساانه ایجاد شده به روش رگرسیون منطقی داشت

 کاراییتواند می ایرویکرد دو مرحلهبنابراین احامالاً 

 . تری داشاه باشدبالا

 ابادا ما مطالعه این در مطالعات، ستتایر برتلاف

 مناطق شتتامل که را وحشتتی بز بالقوه زیستتاهاههای

 را تود بررستتی و کرده جدا را گرددمی کوهستتاانی

 ماغیرهای اهمیت  تا دادیم انجام نواحی این در صتترفا

زیستتتاهتاه بتالقوه این گونه را ارزیابی کنیم ناایج این 

 مسیرهای آبشوور، تا فاصله ارتفاع، ماغیرهایمطالعه 

 عنوانرا به عمومی و جاده مسکونی مناطق ،بانیمحیط

بینی پراکنش بز وحشتتتی دار در پیشماغیرهای معنی

ارتفاع از سطح دریا در بسیاری از مطالعات  تعیین کرد.

 Sarhangzadehبررسی مطلوبیت زیساهاه بز وحشی 

و  Shams Esfandabad(، 0379و هتتمتتکتتاران)

Gavashelishvili (0339 ،)(، 0373هتتمتتکتتاران)

Gross ( 0330و هتمتکتتاران ) بتته عتتنوان ماغیری

دار، تشتویص داده شتتده است با توجه به شکل معنی

رستتتد ای منحنی پاستتتخ به ارتفاع، به نظر میزنهوله

محدوده ارتفاعی مشوصی  برای بز وحشی مطلوب به 

در فصل  .(2016و همکاران) .Ranjbarآیدحساب می

زمساان به دلیل برودت هوا و کمبود علوفه در مناطق 

ای بز تری برتر مطلوبیت بیشمرتفع، ارتفتاعتات پایین

همکتتاران و  Shams Esfandabadوحشتتتی دارنتتد

 رتأثی منطقه تشک و گرم ماهیت به توجه با .(0373)

 رناپذی اجاناب امری زیساهاه مطلوبیت در آبشتوورها

ماغیر فاصله از آبشوورها در فصل پاییز اهمیت . استت

بیش از زمستاان استت زیرا در فصل زمساان به دلیل 

تر بودن هوا نیاز به آب کمار شده و پر آب بودن تنک

کاهد. ها از وابستتاهی زیاد به آبشتتوورها میستتنهاب

 مورد یمنطقتته اطراف در مستتتکونی وجود منتتاطق

 لیتسته را وحشتی بز زیستاهاه به دستارستی مطالعه

 کاهش بدلیل کاستتتان از امنیت زیستتتاهاه و کندمی

 یمطتالعه .را بتدنبتال دارد زیستتتاهتاهی مطلوبیتت

Alqamy  و اتتیوپی بتز روی (0373)هتمتکتتارانو 

 قفقازی بز روی Gavashelishvili (0339) یمطالعه
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 مسکونی، مناطق از شدن دور با که دهدمی نشتان نیز

 مستتیرهای وجود. یابدمی افزایش زیستتاهاه مطلوبیت

 و دهش مطلوبیت افزایش سبب هاپاستهاه و بانیمحیط

بالا رفان  ستتتبب زیرا برتوردارند زیادی اهمیتت از

مناطق  تا فاصتتتله ماغیر .شتتتودزیستتتاهاه می امنیت

 زمساانه و زیساهاه مطلوبیت هر دو مدل درمستکونی 

در فصتتتل  که تفاوت این با دار استتتتمعنی  پاییزه

 زیرا درتری برتوردار استتت. زمستتاان از اهمیت بیش

با دور شدن از این مناطق علاوه بز وحشتی  این فصتل

ت تر حرکتر به سمت مناطق گرمامنیت بیش تامینبر

نیز به عنوان عامل ناامنی  ی عمومیهاد. جتادهکنتمی

در مطالعاتی  .کندمیها دوری بز وحشی از آن شتده و

(، 0373و همکتتاران) Shams Esfandabad نتظیر

Titeux (0335 ،)Yamada( 0339هتتمتتکتتاران ) و

مشتتهود  ی عمومیهادوری گزیدن بز وحشتتی از جاده

  است.

در اکثر مطالعات بررسی مطلوبیت زیساهاه بز 

 Shams Esfandabadی وحشی نظیر مطالعه

 همکاران وSarhangzadeh  (،0373)همکاران

(0379 ،)Gross ( و 0330)همکاران  و

Gavashelishvili (0339 ) ماغیر شیب به عنوان

 دار در مطلوبیت زیساهاه جنسماغیری مهم و معنی

Capraی ما در دو شود ولی در مطالعهمحسوب می

-مدل زمساانه و پاییزه ماغیر مهمی در ایجاد مدل نمی

ی زیساهاهی باشد. دلیل این امر به جدا کردن محدوده

گردد سازی در این محدوده برمیبز وحشی و انجام مدل

ی بز های مورد اسافادهچراکه ما با این کار شیب

وحشی را از قبل اناواب کرده و نقش این عامل را در 

ایم. ما با اسافاده از مطالعات ساتت مدل کاهش داده

مشابه در بررسی مطلوبیت زیساهاه بز وحشی در 

ی مورد مطالعه و سایر مناطق به این نایجه منطقه

لوبیت زیساهاه بز وحشی رسیدیم که شیب در مط

بسیار با اهمیت است بنابراین با حذف مناطق نامطلوب 

 .تر کردیمکم شیب، نقش ماغیرهای دیهر را محسو 

در دو مدل  NDVIماغیر تیه پوشش گیاهی و 

 دارزمساانه و پاییزه به عنوان ماغیرهای مهم و معنی

مطرح نشد. دلیل این امر تفاوت بسیار اندک پوشش 

. باشدتنوع جوامع گیاهی در سطح منطقه می گیاهی و

ای موصوصا در زیساهاه صوره NDVIبه طوری که 

 تر شامل اعداد نزدیک به صفر بود.بز وحشی بیش

 رد زیساهاه مطلوبیت سازیمدل که جاییآن از 

 ریگینمونه با که است اساوار هاییداده بر مطالعه این

 حضور نقاط ثبت و اندشده آوریجمع کافی و مناسب

 در مدل کارایی است، بوده برتوردار بالایی دقت از

ه به طوری ک بود عالی وحشی بز پراکنش بینیپیش

های مورد اسافاده برای ارزیابی صحت تمامی شاتص

د. کنندر این مطالعه این مطلب را به روشنی بیان می

 توسط شده آورده بدست عینی مشاهدات با و همینطور

 .داشت همووانی تجربه با افراد

 گیری کلینتیجه   .1.4

 مدلسازی مشابه مطالعات برتلاف مطالعه این در

 نای و گرفت صورت وحشی بز زیساهاهی یمحدوده در

 شیوح بز زیساهاه مطلوبیت به نو نهاهی سبب تود

 مطلوبیت هایبدست آمده از مدل ناایج اسا  شد. بر

ی هاجاده، مسکونی مناطق آبشوور، تا فاصله زیساهاه

بانی، بعنوان مهمارین محیط مسیرهای و عمومی
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 در یوحش بز زیساهاه مطلوبیت عوامل تعیین کننده

لذا به منظور . شناتاه شدند قاضیکلاه ملی پارک

زایش سطح زیساهاههای مطلوب این گونه در پارک اف

طق منا از توسعهتا حد امکان  لازم است ملی کلاه قاضی

در اطراف پارک جلوگیری  مومیی عهامسکونی و جاده

تر در شود و در جهت افزایش و حفاظت هرچه بیش

بانی اقدام شود. علاوه بر این لازم است مسیرهای محیط

مناسب بودن پراکنش آبشوورها در سطح منطقه مورد 

 رد شده مشاهده الهوی دلیل به بازنهری قرار گیرد.

 اانزمسپاییز و  فصول در زیساهاه مطلوبیت هایمدل

 هیهت مجزایی حفاظای برنامه فصل هر برای است بهار

 .گیرد صورت مؤثرتری یگونه به حفاظت تا شود

 سپاسگزاری  .5

 کل حفاظت محیط زیست اساان اصفهان اداره از

و جناب آقای مهند  محمد ولید مغربی )مدیر پارک 

اجازه برای  ملی کلاه قاضی در زمان انجام پژوهش(

و قدردانی می  ورود به پارک و انجام این پژوهش تشکر

 ردد. گ
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