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  دهیکچ

عنوان بهبلوچی  اهیکارآمد باشد. خرس س ستگاهیبهتر ز تیریمد يدر راستا تواندیم نیسرزم يمایس هايسنجهبا استفاده از  ستگاهیز لیتحل

نه و گو پراکنش يسازمطالعه مدل نیدارد. هدف از ا یاستان کرمان پراکندگ ابیگونه درخطر انقراض در مناطق بحر آسمان و زرزیر

 عاجما کردیرواستفاده از با  پراکنش يسازاست. مدل نیسرزم يمایس يهابا استفاده از سنجه یستگاهیز يهالکه تیفیک یابیارز

)Ensembleافزار فقط حضور و حضور/ شبه عدم حضور در نرم يهامدل قی)، حاصل از تلفModEco از مدل اجماع  يانجام گرفت. رو

 نیا جیشدند. نتا لیتحلسیماي سرزمین  يهاسنجهاز  فادهبا است یستگاهیز يهاو لکهشد  استفاده (True Skill Statistics, TSS) حد آستانه

 يرا بر رو ریتأث نیشتریمرتبط با رطوبت ب يرهایشده موردمطالعه است و متغفراتر از مرز مناطق حفاظت ،پراکنشمطالعه نشان داد که گستره 

نسبت به  يکمتر هیباالتر و حاش یوستگیاز پ ابیزر وحشاتیپناهگاه ح در یستگاهیز يهاها، لکهسنجه لیتحل هیحضور گونه داشتند. بر پا

 یوستگیبوده و عدم پ شتریب یستگاهیز يهاشده بحر آسمان تعداد لکهشده بحر آسمان برخوردار هستند. در منطقه حفاظتمنطقه حفاظت

درخطر انقراض  گونهنیا یستگاهیز يهالکه تیریمد يتادر راس تواندیمطالعه م نیا جینتا شده است. هیحاش يریگها منجر به شکللکه

  .مورد استفاده قرار گیرد
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  مقدمه

تکه شدگی تخریب و تکه ي انسانی،هابا افزایش فعالیت امروزه

توسعه و  ).21( در حال رخداد استهاي طبیعی زیستگاه

هاي بشر در سیماي سرزمین بر زیستگاه و گسترش فعالیت

آثار مخرب و سنگینی بر جاي وحش حیات هايجمعیت

منجر به  در درازمدت تأثیرات منفی این ممکن استو  گذاشته

امل طبیعی همانند سیل، ). عو34شود ( هاگونه انقراض

ت و طوفان در کنار ا، آفلغزشنی، فرسایش و زمسوزيآتش

هاي انسانی از عوامل کاهش سطح و تغییرات دخالت

خواران ). باوجود نقش گوشت43( هستندطبیعی  هايزیستگاه

و سالمت اکوسیستم، جمعیت  یشناختهاي بومدر تنظیم کنش

هاي آنها نیز و جمعیترفته ها درخطر تهدید قرارگآن بسیاري از

قرارگیري در رأس  لیخواران به دلگوشت ).49( اندمنزوي شده

اي و سالمت جوامع بوده و هرم غذایی، شاخصی از غناي گونه

بیشتر از  ها. این گونهکنندنقش کلیدي در تنوع زیستی ایفا می

هاي انسانی در معرض خطر ها به علت فعالیتسایر گونه

خواران بزرگ جثه مانند ). گوشت57دارند ( انقراض قرار

ها به دلیل پراکنش گسترده، اندازه جمعیت کم و فشار خرس

هستند حساس انسانی، به چندپارگی و از دست رفتن زیستگاه 

و ها و عملکردهاي انسانی ). براي شناخت اثر فعالیت54(

بهصورت  زیستگاهها، ارزیابی زیستگاه رخ داده در تغییرات

سازي زیستگاه راهکاري علمی براي مدل. ضروري است یکمّ

هاي مطلوب و ). براي شناسایی زیستگاه28انجام این امر است (

سازي زیستگاه توان از رویکردهاي مدلها میمناسب گونه

 و اي از رویکردهاسازي پراکنش مجموعه). مدل6استفاده کرد (

غرافیایی جشناختی و ها است که بر اساس مفاهیم بومروش 

- ها و محیط فیزیکیشده و روابط بین پراکنش گونهبنا زیستی

ش، هاي پراکنمدل گریدعبارتبه .)24( کندشان را تشریح می

روابط بین گونه و محیط  براي بررسی ی و تجربیکمّ ابزارهاي

ها (مانند هاي مربوط به مکان گونههستند که با استفاده از داده

پراکنش بر(مؤثر  ها) و متغیرهاي محیطیهفراوانی و حضور گون

هاي مطلوبیت زیستگاه با ). مدل42شود (ساخته می )هاگونه

استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی و تحلیل آماري چند 

زیستی را متغیره ارتباط بین حضور گونه و متغیرهاي محیط

). 38کنند (بررسی می یشناختسازي آشیان بومتحت عنوان مدل

، شناسایی مناطق بالقوه زیست و وحشاتیتحلیل زیستگاه ح

ها از اهمیت فراوانی منابع داراي اولویت براي بقا گونه

هاي مطلوب باقیمانده را براي برخوردار است تا بتوان زیستگاه

اي از محدوده یشناخت). آشیان بوم44ها حفظ کرد (بقاي گونه

یر و بقاي یک یک یا چند عامل محیطی است که رشد، تکث

  ).25کند (موجود زنده را در رابطه با سایر عوامل مشخص می

 )Ursus thibetanus gedrosianus( بلوچی اهیخرس سگستره انتشار 

. این کندمی دایپو تا جنوب شرق ایران ادامه  شدهشروعاز ژاپن 

 لیآن به دل یبلوچ رگونهیز گونه، زیرگونه هاي متعددي دارد که

در هاي گونهفهرست  در تخریب زیستگاه و محلیي هاانقراض

 دارد قرار )Critically Endangered, CRمعرض خطر انقراض (

در دو و ي جنوبی استان کرمان هاستگاهیزدر  گونهزیر نیا .)18(

رزیاب وحش پناهگاه حیاتبحر آسمان و شده حفاظتمنطقه 

ه گوناین زیر تیفیباکي هاستگاهیز ازجملهحضور دارد و 

حضور دارد. وجود غارها، چشمه و پوشش  شوندیمبرشمرده 

 نیاگیاهی ارتفاعات این مناطق از جمله شرایط مساعد براي 

  است. گونه

مطالعات فراوانی پیرامون بررسی زیستگاه خرس سیاه 

) به مطالعه و بررسی 16و همکاران ( فهیمیاست.  گرفتهانجام

با استفاده از دوربین  زیستگاه خرس سیاه در منطقه بحر آسمان

دوربین در ورودي غارهاي منطقه نصب  14ي پرداختند، اتله

در منطقه حضور هم فرد متفاوت از  7 که نتایج نشان داد .شد

ها بودند. خانواده به همراه توله 2فرد تنها و  2داشتند که شامل 

در این مطالعه وجود غارها براي حضور گونه بسیار حائز 

) مطلوبیت زیستگاه خرس 47شد. راهداري ( اهمیت برشمرده

ترکیب وزنی خطی و سیاه را با استفاده از ارزیابی چند معیاره 

)WLC ,Weighted Linear Combination در سیستان و (

ي هاستگاهیزبلوچستان مطالعه کرد. نتایج نشان داد که بیشتر 

 ي داز و خرما است.هاجنگلدر انطباق با  شدهینیبشیپمطلوب 
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مسیرهاي ارتباطی براي خرس سیاه بلوچی  )3(الماسیه و کابلی 

مدار با استفاده از روش آنتروپی بیشینه و روش تئوري  را

 سههاي این مطالعه سازي کردند. بر اساس یافتهمدلی کیالکتر

هاي زیستگاهی در منطقه خوشه اصلی براي مهاجرت بین لکه

 زیستگاهی منزوي لکه 8وجود دارد و همچنین الزم است روي 

هاي بلوك )5(الماسیه و همکاران . اقدامات حفاظتی انجام گیرد

با استفاده از روش زیستگاهی خرس سیاه را در استان هرمزگان 

و  شناسایی کردند CorridorDesignerافزونه  آنتروپی بیشینه و

در استان  آسیاییبلوك زیستگاهی براي خرس سیاه  9تعداد 

تکه شدن تکه )14(د. اسکوبار و همکاران هرمزگان شناسایی ش

 آشیانسازي با استفاده از مدل را زیستگاه خرس سیاه

پاکستان، کشمیر هیمالیا،  اي درو تصاویر ماهواره یشناختبوم

و به این  بررسی کردند کوهستان پیرهاسیماري و پیرچیناسی

مطالعه به دلیل  % از منطقه مورد10نتیجه رسیدند که حداقل 

مناسب نیست.  گونهنید مناطق شهري و حومه شهر براي اوجو

هاي زیستگاه و شناسایی تکه )12(دوکو و همکاران 

 هاي باقیمانده خرس سیاهبالقوه براي جمعیت کریدورهاي

و  فوجی درآنتروپی بیشینه سازي از طریق مدلرا  آسیایی

، نقشه توزیعتهیه  ژاپن انجام دادند. پس از کانازاوا

نشان  هاافتهی. انجام گرفتبرآورد اندازه جمعیت  لیتحلوهیتجز

هاي موجود در این منطقه در معرض خطر انقراض خرسداد 

 جمعیت به حفظ بوم شناختیاستفاده از یک شبکه  و قرار دارند

ي دیگر که توسط زاهور و مطالعهد. در کنها کمک میآن

ن ) مطلوبیت زیستگاه و مسیرهاي اتصال بی58همکاران (

ي زیستگاهی براي خرس سیاه در سناریوهاي تغییر هاهسته

ی قرار بررس موردي مرتفع شمال پاکستان هاکوهستان اقلیم در

ي اقلیمی گونه از متوسط هاپناهگاهبر اساس نتایج  .گرفت

متر تغییر خواهد کرد و عمده  4483متر به ارتفاع  668 ارتفاع

به یکدیگر متصل ي مطلوب گونه را هاستگاهیزمسیرهاي که 

خواهند  شدهحفاظتپوشش کمتري توسط مناطق ، کندیم

زیستگاه خرس  بالقوهپراکنش  باهدف بررسی این مطالعهداشت. 

در دو منطقه زریاب و بحر آسمان در جنوب کرمان بلوچی  سیاه

 و مقایسه این دو منطقه با یکدیگر ازنظر عوامل تأثیرگذار

 هايلکه هايبیت و ویژگیبر مطلو فیزیکی و زیستی)( یطیمح

در مناطق حضور از منظر سیماي سرزمین موجود  زیستگاهی

  انجام گرفته است.

  

  مواد و روش

  معرفی منطقه موردمطالعه

 28هکتار از  118800شده بحرآسمان با مساحت منطقه حفاظت

ثانیه  6/22 دقیقه، 13 درجه، 29 ثانیه تا 40،1 ،قهیدق 46 درجه،

 35 درجه، 57 ثانیه تا 2/17 دقیقه، 56 جه،در 56عرض شمالی و 

پناهگاه  وثانیه طول شرقی از نصف النهارگرینویچ  5/40 دقیقه،

 53 درجه، 28 هکتار از 45250زریاب با مساحت  وحشاتیح

 57 ثانیه عرض شمالی و 51 دقیقه، 15 درجه، 29 ثانیه تا 23 دقیقه،

ثانیه طول  15 ،دقیقه 54 درجه، 57 ثانیه تا 10 دقیقه، 42 درجه،

موقعیت  1شکل  .)48( اندالنهار گرینویچ قرارگرفتهشرقی از نصف

در  هاي میدانیپس از بررسیدهد. مناطق مذکور را نمایش می

بانان و همچنین مصاحبه با محیط 1400تا  1395هاي خالل سال

خرس سیاه به خارج از مرز مناطق  دامنه حضور مشخص گردید که

از طریق  هاخرسمتداد پیدا کرده است و نیز اشده حفاظت

با مناطقی  یبه عبارت .یی دارندجاجابهکریدورهاي بین دو منطقه 

ویژه در گستره بین منطقه و به در خارج از دو احتمال حضور باال

منظور به رونیمناطق زریاب و بحرآسمان وجود دارند. ازا

دسترسی به تمام و همچنین  گونهزیربهتر گستره انتشار  يسازیکمّ

محدوده مطالعاتی به نحوي تغییر مرز  ،حضوراحتمال با  هازیستگاه

(فیزیکی و پوشش  نظر ساختار سیماي سرزمین کرد که اوالً از

مطالعه داشته باشد  بیشترین شباهت را به مناطق مورد گیاهی) که

با توجه با نقش فاکتورهاي گزینشی زیستگاه خرس سیاه،  همچنین

مرز جدید با وسعت  بیترتنیا. بهاطراف متفاوت باشندبا سیماي 

و  بحر آسمانمناطق  رندهیدربرگو  لومترمربعیک 11109 تقریبی

  انتخاب شد. زریاب
  

  گردآوري نقاط حضور

  نقاط حضور بازدیدهاي میدانی از مناطق منظور ثبتبه
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  در استان کرمان دیشده و مرز جدمناطق حفاظت تی. موقع1شکل 

  

به عمل آمد تا حدود پراکندگی گونه با توجه به  مطالعهمورد

ي ثبت نقاط حضور با برا مشخص گردد. بانانطیمحنظرات 

هاي میدانی به جهانی، پایش ابیتیموقعاستفاده از سامانه 

تفکیک فصول مختلف (بهار، تابستان، پاییز و زمستان)، 

در مناطق مذکور انجام  1400تا  1398هاي سال حدفاصل

 از گونه شامل سرگین، پوست ماندهیهاي باقانواع نمایهرفت. گ

هاي بخشروي درختان  ماندهیهاي باقو خراشردپا  ،و مو

توجه به قدرت تفکیک  و حضور در باغات ثبت شدند. بامرتفع 

 یمنظور کاهش خودهمبستگبهمتر) این مطالعه  30( یمکان

ي با سایر متر 500فاصله حداقل مکانی در ثبت نقاط حضور 

نقاط پراکنش با  متناسب ).36د (نقاط در نظر گرفته ش

ها نمونهپراکنش ، با در نظر گرفتن این فاصله، شدهيآورجمع

وارد  خطایکنواخت خواهد بود و نقاط بدون  صورتبه

 68از  تیدرنهاي خواهند شد. با اعمال این محدودیت سازمدل

نقطه وارد  61 حذف ونقطه  7اولیه، تعداد  شدهيآورجمعنقطه 

  .ي شدسازمدل

  متغیرهاي محیطی

 14( شدهمطالعات از پیش انجام بر دیمتغیرهاي زیستگاهی با تأک

 30با قدرت تفکیک مکانی  متغیر ارتفاع ،شناسایی شدند) 42و 

 )USGSUnited States Geological Survey ,(متر از پایگاه 

ناطق داراي رطوبت و گونه به غارها و م کهییازآنجا تهیه گردید

براي ایجاد الیه  ارتفاع از متغیر) 16پوشش گیاهی تمایل دارد (

  متغیر رطوبت توپوگرافی نیدرصد شیب و همچن

 )Compound Topographic Index, CTI( .استفاده گردید 

است که نسبت  يوبلندیشاخص ترکیب پست ،شاخص رطوبت

به شاخص  گذارد وها را در حوضه به نمایش میبین شیب

ی اهیمتغیر شاخص پوشش گ. )29( خیسی نیز معروف است

Normalized difference Vegetation Index, NDVI)(  با استفاده

صورت میانگین بازه و به 8از تصاویر ماهواره لندست 

در محیط سامانه  30/04/2021تا  30/04/2015زمانی 

 شپرداز) 19( (Google Earth Engine)ین گوگل ارث انج

 نوسان پوشش گیاهی اثر تغییرات بررسیمنظور شد. بهو آماده 
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زبري تراکم پوشش  3×3 يلترهایحضور گونه با استفاده از ف بر

از شاخص تفاضل  عالوه براین).51محاسبه گردید ( یاهیگ

 ,Normalized Difference Water Index) بهنجار شده آب

NDWI)  ر سطح شاخص آب د توزیعبراي ارزیابی و بررسی

به حداکثر رساندن بازتاب  يشاخص برا نیامنطقه استفاده گردید 

موج سبز، به حداقل رساندن بازتاب کم آب با استفاده از طول

)Near Infera Red, NIR( يآب و بازتاب باال یژگیبا و NIR 

 است شدهیو خاك طراح یاهیپوشش گ يهایژگیتوسط و

ن محدوده موردمطالعه از موقعیت چشمه نیز با در نظر گرفت). 30(

و از این متغیر  اي استان کرمان تهیه شدشرکت سهامی آب منطقه

نیز  هارودخانهمتغیر فاصله از  .محاسبه گردید هاچشمهفاصله از 

از اداره کل حفاظت  شدههیتههاي به کمک الیه رودخانه

موقعیت مناطق مسکونی با استفاده  کرمان آماده شد. ستیزطیمح

با فرمت  Global mapper افزارنرمدر  Open street mapاي هالیه

و تراکم مناطق مسکونی با استفاده از این الیه  برداري آماده شد

هاي ها نیز به کمک نقشه راهمتغیر فاصله از جاده .محاسبه گردید

تمام کرمان آماده شد.  ستیزطیمحاز اداره کل  شدههیتهاستان 

متر در  30×30ت تفکیک مکانی متغیرهاي زیستگاهی باقدر

پیش از ورود  تیدرنها آماده شدند. ArcGIS10.4.1محیط 

محاسبه شد تا  هاآني همبستگی بین سازمدلمتغیرها به 

ي نشوند. سازمدلوارد  75/0متغیرهاي با همبستگی بیش از 

  انجام گرفت. ArcGIS افزارنرممحاسبه همبستگی در 

  

  هاي زیستگاهیمدل

هاي با توان جز روششبه عدم حضور را می /ورهاي حضروش

قدرت تحلیل باال و داراي استفاده فراوان توسط محققین 

نقاط حضور به  معموالً ،ها). در این روش32( ارزیابی کرد

لذا براي  گیرندمورداستفاده قرار می همراه نقاط شبه عدم حضور

 براي. در این مطالعه شبه عدم حضور نیاز است نقاطاجرا به 

و  حضور نقطه 61استفاده از  تهیه نقاط شبه عدم حضور ابتدا با

 هاي بایوکالیماز مدل متغیرهاي زیستگاهی بدون همبستگی

)Bioclim(دامنه ، )Domain( و ماشین بردار پشتیبان تک کالسه 

)One class SVM( ذکرشدهي منفرد هامدلتمام  استفاده شد 

همادي یا نقشه شدند تا  بدون ترکیب وزنی با یکدیگر ادغام

خروجی . هاي فقط حضور شکل گیردمدل )Ensembelاجماعی (

این مدل نقشه باینري دو کالسه است که داراي کالس مطلوب 

باشد. سپس با حذف بخش ) و نامطلوب (کد صفر) می1(کد 

 با نقاط حضور به تعداد برابر مطلوب نقشه در محدوده نامطلوب

 صورتبه شبه عدم حضورنقطه  61)، یعنی تعداد 8و  55(

ایجاد نقاط شبه عدم حضور با استفاده از ایجاد گردید.  تصادفی

انجام گرفت. سپس با استفاده مجموعه  QGIS3.16.3افزار نرم

، ماشین بردار )MaxEnt( هاي آنتروپی بیشینهاز مدل حاصل داده

با پسخور  ، شبکه عصبی)Two class SVM( پشتیبان دو کالسه

),BP-ANN Network Back Propagation Artificial Neural( 

سازي مدل )Maximum Likelihood( حداکثر احتمال و روش

منظور اعمال اثر هر یک از این مدل با توجه به بهانجام گرفت. 

معیار سطح زیر ها بر اساس مقدار اعتبار از روش تلفیق نقشه

و مدل  )18شد ( استفاده )Area Under the Curve, AUCمنحنی (

 .حضور/شبه عدم حضور نیز ایجاد گردید هاياجماع روش

عدم ي اجماع فقط حضور و حضور/ شبه هامدل تیدرنها

با یکدیگر ترکیب شدند و مدل  AUCبر اساس وزن  حضور

بیانگر  8/0تا  7/0بین  AUCمقادیر  اجماع کل شکل گرفت.

از  رتبیش AUCمدل عالی و  9/0تا  8/0یک مدل خوب، بین 

عالوه بر معیار  ).27بینی بسیار عالی مدل است (بیانگر پیش 9/0

ي دو کالسه از ضریب توافق هامدلمذکور براي ارزیابی نتایج 

 true positive rate or) و معیار حساسیت (Kappaکاپا (

sensitivity (استفاده  حد آستانهمعیارهاي غیر وابسته به  عنوانبه

 Kappaکند. آماره توافق را بررسی می بمعیار اول ضری ؛ کهشد

هاي مدل با توجه صحت مورد ینیبشیپمبتنی بر صحت کلی 

. محدوده این آماره بین کندیمانتظار در حالت تصادفی عمل 

+ نشانگر تطابق کامل و مقادیر صفر و کمتر 1است که  -1+ و 1

از آن نشانگر این است که مدل عملکردي بهتر از حالت 

) و معیار دوم حدي از نقاط حضور 22شته است (ادتصادفی ن

 عنوانبهکه پس از اعمال حد آستانه یا تفکیک طبقات مجدد 
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سازي مدل ).26( اندشدهییشناساحضور یا زیستگاه مطلوب 

پس  انجام گرفت. ModEco) 20(افزار هاي مذکور در نرمروش

 ي زیستگاهی ازهالکهبراي شناسایی پراکنش ي سازمدلاز 

روي مدل اجماع کل بر  )True Skill Statistic, TSSآستانه (

حضور/شبه عدم  نقاطاستفاده شد. این حد آستانه با استفاده از 

در  شناسایی شد. SPSS افزارنرمحضور و مدل اجماع کل در 

) specificity(یژگیاز و تیحساس اریعالوه بر مع TSSآستانه 

از نقاط حضور که  يدصربه د اریمع نیشود. ا یاستفاده م زین

شوند  ییپس از اعمال حدآستانه مجدد شبه عدم حضور شناسا

  ).24( گرددیاطالق م

  

  حساسیت سنجی مدل

هاي مورداستفاده از سنجی مدلمنظور حساسیتدر این مطالعه به

و جنگل  )Logistic regression( هاي رگرسیون لجستیکروش

منظور بررسی . بهاستفاده شد )Random Forest, RF( تصادفی

گونه تمام متغیرهاي زیستگاهی  بر رگذاریاهمیت متغیرهاي تأث

 2R ضریبوارد تحلیل رگرسیون لجستیک شدند و سپس مقدار

براي متغیرهاي ورودي ثبت شد. در مرحله بعد یک متغیر از 

مجدد ثبت شد در گام بعدي متغیر  2Rتحلیل حذف و مقدار 

ل بازگشته و سایر متغیرها از شده از تحلیل مجدد به تحلیحذف

گیرد که تمام شوند این عمل تا زمانی انجام میتحلیل حذف می

مقادیر  تیاز تحلیل حذف شوند. درنها بارکیمتغیرها حداقل 

مربوط به تمام متغیرها یادداشت شده و آن متغیري که با حذف 

در  رگذاریعنوان متغیر تأثشود به 2Rخود منجر به کاهش ضریب 

ترین ویژگی جنگل تصادفی ). مهم23( شودگرفته می نظر

گیري اهمیت متغیرها براي ها در اندازهعملکرد باالي آن

بینی پاسخ که هر متغیر چه نقشی در پیشمشخص کردن این

ي اهمیت متغیرها که در روش جنگل تصادفی به دارد. اندازه

در تعامل و اثر آن  ییتنهاآید بر اساس اثر آن متغیر بهدست می

تواند انواع ). جنگل تصادفی می45باشد (می با متغیرهاي دیگر

گنجانده و ترکیب کند و  لیوتحلهیها را در تجزمختلف داده

تواند الگوهاي پیچیده را یاد بگیرد و ارتباط همچنین می

غیرخطی بین متغیرهاي توضیحی و متغیرهاي وابسته را در نظر 

ر ورودي را بدون حذف یکی از بگیرد. این مدل هزاران متغی

متغیر مهم را  بینی مدل،در پیش کند وها پذیرا بوده و اجرا میآن

  ).46دهد (میتشخیص 

  

  سیماي سرزمین هايسنجه

ترین و براي بررسی الگوي تغییرات سیماي سرزمین پرکاربرد

) به کار گرفته 37هاي مورداستفاده در این زمینه (ترین سنجهمهم

، واحد و دامنه مورداستفادههاي سنجه 1جدول شدند. در 

است. محاسبه  ذکرشدهدر کنار مفهوم هر یک  هاآنتغییرات 

  انجام گرفت. Fragstats افزارنرمي مذکور در هاسنجه

  

  نتایج

  هاي زیستگاهیاعتبارسنجی مدل

آنجا که بین متغیرهاي زیستگاهی این مطالعه همبستگی باالي از 

. از متغیرها از تحلیل حذف نشدند کیچیوجود نداشت ه 75/0

هاي فقط حضور را با از ارزیابی مدل حاصلنتایج  2جدول 

  استفاده از دو معیار مساحت زیر منحنی و شاخص

true positive rate, TPR) (دهد. بر این اساس در نمایش می

 بیبه ترت AUCهاي مورداستفاده بر اساس شاخص میان مدل

بیشترین اعتبار  بانیدامنه و ماشین بردار پشتهاي بایوکالیم، مدل

ها با سازي داشتند. در همین راستا ارزیابی مدلرا در مدل

از  جادشدهیا اجماعنشان داد که مدل  TPRاستفاده از شاخص 

 ،ازآنبیشترین اعتبار را داشته و پس 95/0مدل دیگر بااعتبار  3

این اساس  را دارد. بر TPRمدل دامنه بیشترین مقدار شاخص 

نقاط  نیشتریب TPRبا باالترین مقدار شاخص  اجماعمدل 

  .کرده است ییمطالعه شناسا نیحضور را در ا

بر اساس  شدهيبندهاي طبقهنتایج حاصل از مدل 3 جدول

دهد شبه عدم حضور را نمایش می هاي حضور/استفاده از داده

ن هاي همادي، حداکثر احتمال و ماشیکه بر این اساس مدل

  بردار پشتیبان تک کالسه و شبکه عصبی به ترتیب بیشترین 
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  موردمطالعهخرس سیاه بلوچی در منطقه  هاي زیستگاهیلکه يساز یکمدر  مورداستفاده هايسنجه .1جدول 

  سنجه سیماي سرزمین
عالمت 

  اختصاري
  مفهوم  محدوده تغییرات  واحد

 که شدگیتتکه  تر از صفربزرگ  واحد ندارد NP  هاتعداد لکه

 ترکیب پوششی سیماي سرزمین 100تا  0  درصد (%) PLAND  درصد پوشش هر کالس

 تکه شدگی سیماي سرزمینتکه تر از صفربزرگ  هکتار 100تعداد در  PD  تراکم لکه

 شکل سیماي سرزمین تر از صفربزرگ  متر در هکتار ED  تراکم حاشیه

 تکه شدگیري غالب، تکهپوشش یا کارب 100تا  0  درصد LPI  ترین لکهبزرگ

 تکه شدگی، شکل سیماي سرزمینتکه تر مساوي یکبزرگ  واحد ندارد LSI  شکل سیماي سرزمین

  پیکره بندي سیماي سرزمین بزرگتر مساوي صفر  متر TE  کل حاشیه

  

  سازيدر فرآیند مدل مورداستفادههاي فقط حضور اعتبارسنجی مدل .2 جدول

  AUC TRP مدل مورداستفاده

  One Class Svm(  81/0  88/0( شین بردار پشتیبان تک کالسهام

  Domain(  84/0  93/0( دامنه

  Bioclim(  88/0  63/0( بایوکالیم

  Ensemble(  97/0  95/0( اجماع

  

  سازيدر فرآیند مدل مورداستفاده حضور عدمشبه  هاي حضور/اعتبارسنجی مدل .3جدول 

  TPR کاپا  مدل مورداستفاده

  80/0  93/0  لاحداکثر احتم

  98/0  87/0  دو کالسه بانیماشین بردار پشت

  96/0  87/0  شبکه عصبی با پسخور

  85/0  77/0  آنتروپی بیشینه

  98/0  98/0  اجماع

  

 TPRمقدار شاخص کاپا را داشتند. بر پایه نتایج حاصل از معیار 

هاي اجماع، نیز بیشترین مقدار این شاخص به ترتیب مدل

کالسه و شبکه عصبی با پسخور  ن دوتیباماشین بردار پش

  بیشترین مقدار حساسیت را داشتند.

 AUCبر اساس معیار  یي اجماعهامدلنتایج اعتبار سنجی 

نشان داد که اعتبار مدل اجماع حضور/شبه عدم حضور برابر 

عتبار مدل و ا 97/0فقط حضور برابر  ی، مدل اجماع96/0

تبار مناسب ز اعان اباشند که نشمی 99/0جماع کل برابر ا

هر سه مدل داراي تفاوت معناداري با  ي خروجی است وهامدل

   باشند.می 5/0مدل تصادفی در سطح معناداري 

  

  مطلوبیت زیستگاه

هاي فقط مدل اجماع مدلمطلوبیت زیستگاه حاصل از  2 شکل

حضور سمت راست) و اجماع حضور/شبه عدم ( حضور

هاي خشکل بین شدهد. در ارا نمایش می سمت چپ)(

  هايدهند که بین تمامی نقشهمناطقی را نمایش می رنگیآب
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فقط حضور (سمت راست) و حضور/شبه عدم حضور (چپ) در منطقه  يبه روش هماد ییایآس اهیخرس س ستگاهیز تی. مطلوب2شکل 

  موردمطالعه

  

  
  مطالعهورده م. مطلوبیت زیستگاه خرس سیاه آسیایی در مدل اجماع کل در منطق3شکل 

  

رنگ هر چه  .مورداستفاده مشترك بوده و داراي مطلوبیت است

که مقدار  دهدرود مناطقی را نمایش میاي میبه سمت قهوه

بر پایه نتایج این  .ها کاهش پیدا کرده استمطلوبیت زیستگاه

به نسبت اندازه (منطقه بحرآسمان به نسبت  منطقه زریاب ،مدل

  ه مطلوب گونه دارد.تگازیسپوشش بیشتري از  )مرز

مطلوبیت زیستگاه را با استفاده از مدل اجماع کل  3شکل 

مطلوبیت باالي  با. در این شکل رنگ آبی مناطق دهدیمنمایش 

مناطق مطلوب  هاافتهبر اساس ی .دهدیمزیستگاهی را نمایش 

سمان آدر منطقه زریاب پیوستگی بیشتري دارند. در منطقه بحر 

که بین زیستگاه مطلوب و نامطلوب گونه  دسریماما به نظر 

 وجود دارد. ،در بخش جنوبی منطقه ،و عدم پیوستگی فاصله

  

  حد آستانه

هاي مدلنتایج حاصل از برش و حد آستانه را براي  4 جدول

دهد. بر این اساس حد آستانه نمایش میاجماع مختلف 

 دارمق و این 499/0بیشتر از  کل اجماعبراي مدل  شدهییشناسا

با محاسبه شد.  54/0هاي فقط حضور بیش از مدل اجماعبراي 

 در نظر گرفتن مقدار حد آستانه، در مدل اجماع حاصل از 
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  به همراه حساسیت و ویژگی در آن نقطه شدهییشناسا آستانه حدمقدار  .4 جدول

  کل اجماعمدل   شبه عدم حضور حضور/ اجماعمدل   فقط حضور اجماعمدل   معیار

  <499/0  27/0<  54/0< هتانآس

  % 4/93  % 4/98  % 4/93  (درصد) حساسیت

  % 4/98  % 5/88  % 4/98  (درصد) ویژگی

(TSS) 91/0  86/0  91/0  

  

  رگرسیون لجستیک روش جنگل تصادفی و حساسیت سنجی به دو. 5 جدول

  رگرسیون لجستیک  جنگل تصادفی

 2Rمقدار   متغیر زیستگاهی  درصد اهمیت  متغیر زیستگاهی

  67/0  تمام متغیرها  18/0  بشی

  بدون متغیر  19/0  ارتفاع

  CTI 64/0  23/0  تراکم مناطق مسکونی

NDWI 24/0  67/0  ارتفاع  

NDVI  25/0  67/0  فاصله از باغ  

  63/0  فاصله از رودخانه  31/0  فاصله از باغات کشاورزي

  59/0  فاصله از جاده  39/0  زبري تراکم پوشش گیاهی

  NDVI 65/0  52/0  رطوبت توپوگرافی

  NDWI 64/0  54/0  فاصله از چشمه

  64/0 زبري پوشش گیاهی  68/0  فاصله از جاده

  67/0  شیب 91/0  فاصله از رودخانه

  
  56/0  فاصله از چشمه

  67/0  تراکم مناطق مسکونی

  

 4/98هاي حضور/شبه عدم حضور، حساسیت برابر روش

دل ر ما ددرصد محاسبه گردید که باالترین مقدار را دارد ام

هاي فقط حضور، مقدار ویژگی بیشترین مقدار اجماع روش

مدل اجماع حضور/شبه عدم  رونیازادرصد).  4/98است (

حد حضور با قدرت بیشتري نقاط حضور را، بعد از اعمال 

در مدل اجماع  کهیدرحال، شناسایی کرده است. آستانه

هاي فقط حضور، نقاط شبه عدم حضور را بهتر روش

مدل اجماع کل هر دو مقدار حساسیت  در .اند دهکرکیتفک

درصد است که مطلوب ارزیابی  90و ویژگی باالي 

  .شوندیم

  حساسیت سنجی

 سنجی به دو روش مختلف جنگلحساسیتنتایج  5جدول در 

ر اساس ب. است شدهدادهنمایش تصادفی و رگرسیون لجستیک 

ز ه ااصلروش رگرسیون لجستیک متغیرهاي فاصله از چشمه، ف

نقاط حضور  رويثیر را بر أجاده و فاصله از رودخانه بیشترین ت

اند. در حالی است که بر و شبه عدم حضور این مطالعه داشته

اساس روش جنگل تصادفی متغیرهاي فاصله از جاده، فاصله از 

چشمه و رطوبت توپوگرافی بیشترین مقدار ارزش را در مطالعه 

  اند.داشته
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  آمده است. 1. نام کامل سنجه ها در جدول هاي زیستگاهیبراي لکه شدهمحاسبهاي سرزمین سیماي هسنجه .6جدول 

  کل منطقه  زریاب  بحرآسمان  

  نامطلوب  مطلوب  نامطلوب  مطلوب  نامطلوب  مطلوب  سنجه

NP 2527  8781  226  3141  26606  54026  

PD  12/2 39/7 49/0 94/6  48/2  86/4  

LPI 63/63 69/17 29/91 56/2  79/31  56/55  

ED 03/45 03/45 64/28 64/28  93/36  93/36  

LSI 76/46 41/78 37/17 44/54  16/152  77/127  

PLAND 27/95 55/86 43/97 69/73  22/93  26/95  

TE 5555880  5495220  1414560  1355580  41019720  41382840  

 

  هاي زیستگاهیلکه يساز یکم

کل محاسبه  یعاجما مدلروي  آستانه پس از اعمال حد

براي هر لکه زیستگاهی انجام گرفت؛ که این عمل  هاسنجه

 1 هاي سیماي سرزمین موجود در جدولسنجه لهیوسبه

بیشترین تعداد لکه  NPگرفته است. بر پایه سنجه انجام

مطالعاتی است که جدید زیستگاهی در کالس مطلوب در مرز 

محدوده، بحر  نیا از بعد ،لکه است 26606تعداد لکه آن برابر 

. مقدار سنجه در رتبه دوم قرار دارد لکه 2527 تعداد اآسمان ب

PD  در کالس  مرز جدیدبراي مناطق زریاب، بحرآسمان و

هکتار  100در  48/2و  2/2، 49/0مطلوب به ترتیب برابر 

هاي زیستگاه محاسبه گردید که بیانگر افزایش تعداد تکه

بر اساس  ،)LSI( نسنجه شکل سیماي سرزمی مطلوب است.

هاي موجود در کل سیماي سرزمین به نسبت طول حاشیه

 .آید و بدون واحد استمیحداقل حاشیه ممکن به دست 

نظمی در مرز و نشان از بی حاصل بزرگتر باشدهرچقدر عدد 

هاي این بر اساس یافته .تر شدن شکل آن استپیچیده حاشیه و

وب براي منطقه مطلاه نظمی در حاشیه زیستگمطالعه مقدار بی

نظمی ت منطقه بحرآسمان کمتر است. بیشترین بیبزریاب به نس

نیز در راستاي  EDاست. سنجه مرز جدید در حاشیه براي 

است و افزایش این دو سنجه افزایش  LSIمفهوم سنجه 

ترین تکه سنجه بزرگ .می دهندنظمی را نشان پراکندگی و بی

ترین تکه ب یا بزرگغالکه که درصد ت ،)LPI( سیماي سرزمین

مساحت سیماي سرزمین را  کلدر سیماي سرزمین نسبت به 

وحش زریاب در که پناهگاه حیات دادنشان  ،دهدنمایش می

). 29/91( غالبیت را دارد سطح زیستگاه مطلوب بیشترین مقدار

کننده ) نیز مشخصPLAND( سنجه درصد سیماي سرزمین

اساس نتایج در دو منطقه بر که فراوانی هر طبقه از کالس است 

زریاب زیستگاه مطلوب گونه داراي درصد  بحرآسمان و

  بیشتري از سیماي سرزمین است.

  

  بحث

در دو منطقه  آسیایی خرس سیاه پراکنشدر این مطالعه وضعیت 

قرار گرفت. با استفاده از  یبررس بحرآسمان و زریاب مورد

کالسه، تک ان هاي فقط حضور شامل ماشین بردار پشتیبروش

 بر پایه نتایج مدل .سازي گردیدبایوکالیم و روش دامنه مدل

در شناسایی نقاط حضور دارد. تمام این  باالتريدامنه کارایی 

با یکدیگر ترکیب  اجماعبراي رسیدن به مدل  تیهاي درنهامدل

هاي سیماي با استفاده از سنجه جادشدهیهاي اشدند. سپس لکه

رفتند تا از این طریق وضعیت ر گقرا یبررس سرزمین مورد

هاي زیستگاهی در سطح مناطق لکه پراکنشاستقرار و 

اجماع  براي مدل TPRمقدار  .بحرآسمان و زریاب بررسی شود

محاسبه گردید که نشان از قدرت خوب اجراي  93/0برابر  کل

مقدار باالي  مدل در شناسایی مجدد نقاط حضور است.

حضور  شبه عدمکه از نقاط  يهايسازمدلحساسیت در بحث 
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) 1دارد (کنند به نسبت ویژگی اهمیت بیشتري استفاده می

ي زیستگاهی هالکهبراي شناسایی  حد آستانهاستفاده از 

  ).53(است  قرارگرفتهسایر محققین نیز  موردتوجه

مجموعه هاي فقط حضور، و مدل با استفاده از نقاط حضور

انجام  عدم حضور آماده شد که در مطالعات داده نقاط شبه

عنوان یک روش مناسب ) به52( و همکارانسنایی رفته توسط گ

مطالعات مختلفی نیز  درهاي محیطی ذکرشده و مبتنی بر تفاوت

تفاوت در قدرت ). 13و  9، 59( مورداستفاده قرارگرفته است

ها به تفاوت در قواعد ساختاري، انتخاب بینی مدلپیش

سازي، ویژگی خاص مناطق یرهاي مورداستفاده در مدلمتغ

  ).39( گرددیم هاي ورودي برو وابستگی به داده پراکنش

متري پیاده شد تا  30قدرت تفکیک مکانی  این مطالعه با

ها و ساختارهاي مطلوب سیماي سرزمین در این مقیاس چیدمان

قرار گیرد. بر اساس روش رگرسیون لجستیک  یبررس مورد

یرهاي فاصله از چشمه، فاصله از جاده و فاصله از رودخانه متغ

نقاط حضور و شبه عدم حضور این مطالعه  ثیر را برأبیشترین ت

اند. در حالی است که بر اساس روش جنگل تصادفی داشته

متغیرهاي فاصله از جاده، فاصله از چشمه و رطوبت توپوگرافی 

 نتایج حاصل ازد. انبیشترین مقدار ارزش را در مطالعه داشته

شرقی کشور  هاي جنوب) در قسمت3( الماسیه و کابلی مطالعه

بیشترین  خرس سیاه نشان داد که متغیر موقعیت توپوگرافی بر

مطالعه  گونه موردکه دهد نشان می . این امرثیر را داشته استأت

ی در مناطق خشک کشور حضور دارد اما به مناطق نکهیا با

. از طرفی تمایلی کافی وجود دارد و رطوبتآب که تمایل دارد 

ها وجود دارد ممکن است به دلیل ها و چشمهکه به رودخانه

دارند که  گونهنیمین نیازهاي اأنقشی باشد که این مناطق در ت

در بررسی وضعیت  )4( و همکاران الماسیه در مطالعات ترشیپ

این  اما مهم بودن. شده استزیستگاهی خرس نیز به آن اشاره

طبیعی است که در  .گرددیگونه بازم پراکنشفاکتور به محدوده 

با پارامترهایی وابستگی است،  مناطقی که خشکی و گرما غالب

شته باشد وجود دا ،که در ایجاد رطوبت و کاهش دما نقش دارند

از این طریق تعادل بین گونه و شرایط زیستگاه شکل  چراکه

گیري شده از نگین اندازه. بر اساس مقادیر میاخواهد گرفت

هاي در محدودهبلوچی  حضور گونه، زیستگاه خرس سیاه طنقا

قرار دارد که  متر 2181ارتفاع  طور میانگین درموردمطالعه به

نشان از تمایل حضور گونه در ارتفاعات است. بر اساس 

ارتفاع بسیاري از پارامترهاي وابسته به آن مانند  مؤلفهتغییرات 

تنوع و تراکم پوشش گیاهی، شیب و بسیاري  دما، رطوبت،

بیستا  ي که توسطدر مطالعه دیگر دستخوش تغییر خواهند شد.

نپال انجام کشور روي خرس سیاه آسیایی در مرکز  )7( و آریل

متري  3200تا  1600ارتفاع مطلوب براي گونه بین نیز  گرفت

اع ) ارتف2و همکاران ( علی گزارش شد. در مطالعه دیگر توسط

متري براي گونه در شرق هیمالیا در  3000تا  2500بین 

عنوان ارتفاع حضور گزارش شد که در مقایسه با پاکستان به

زیرگونه خرس آسیایی این هاي این مطالعات، زیستگاه یافته

  ارتفاع کمتري دارد.

 نیمقدار شاخص تراکم پوشش گیاهی مطلوب براي ا

 12/0گیاهی برابر بر اساس شاخص تراکم پوشش  گونهزیر

دهد که با در نظر گرفتن دامنه تغییر و گیري شده نشان میاندازه

) گونه به مناطق با پوشش گیاهی 40( نوسان این شاخص

یید و راستاي أمعمولی و تا حدودي تنک تمایل دارد که در ت

در  ) است.5( و همکاران الماسیه ) و10( فرچمانه مطالعات

در کشور  گونهنیروي ا )7(آریل و  تابیس ي که توسطامطالعه

بیشتري به سمت مناطقی با  گونهنیح ایگرفته بود ترجنپال انجام

ها مقایسه یافته. است پهن برگ/برگیهاي سوزنجنگل پراکنش

هاي مختلفی از پوشش که خرس سیاه در تراکمدهد نشان می

گونه در داخل باغات زیر این نقاط حضور. گیاهی حضور دارد

متوسط فاصله  هاافتهثبت شد و بر اساس ی موردمطالعهناطق م

شواهد متر محاسبه شد.  8800نقاط حضور از باغات برابر 

در کرمان  1398 تا 1353از سال موجود نشان می دهد که 

 ،هاي میوهمحل به باغ 20در  مجموعاً بلوچیخرس سیاه 

 بیناز که  هاي اهلی خسارت وارد کرده استدام زنبورستان و

 راسهم آسیب سنجد بیشترین  و انجیر ،به خرماخسارت ها آن

بخش عمده تعارضات ناشی از که دهد آمار نشان می دارد.
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اولویت خرما در رژیم به دلیل ها استفاده خرس از نخلستان

و  الماسیه ) و10( فرچمانه است که در مطالعات گونهنیغذایی ا

هاي آبدار مصرف میوه ت.شده اس) نیز به آن اشاره5( همکاران

، هلو و سیب که در فصول تابستان و پاییز در زردآلومانند 

آیند نیز براي هاي بم و جیرفت به ثمر میباغات شهرستان

هاي تمایل گونه به حضور در زمین). 56است ( شدهثبتخرس 

) و 17( با در نظر گرفتن گستره خانگی و باغات کشاورزي

ساز ایجاد تعارض تواند زمینه) می31( توانایی پیمایش احتمالی

ناطق بحرآسمان و مکه در دهه گذشته در چنان ).15( باشد

 به چوپانان گونهنیا هی از حملیهادلفارد و حتی زریاب گزارش

) وجود اندکه در محدوده زیستگاه گونه در حال چراي دام بوده(

 آن برثیر أو ت يپرورنقش دام دیگر ايدر مطالعه .)56( دارد

 ). شرایط14( شده استزیستگاه در گستره انتشار آن نیز اشاره

شود که بخش تر میزمانی بحرانی از نظر احتمال رخداد تعارض

زیادي از زیستگاه بالقوه براي گونه موردمطالعه در خارج از مرز 

  شده است.مناطق حفاظت

این مطالعه نشان داد که بخش وسیعی از زیستگاه گونه در 

دو منطقه بحرآسمان و زریاب قرار دارد که بر اساس بین 

جایی بین این هاي موجود بین این دو بخش احتمال جابهشباهت

در گدار بین این مناطق نیز امکان و یابد دو منطقه نیز افزایش می

 الماسیه و کابلیمطالعه بروز تعارض وجود خواهد داشت. بر پایه 

یی بین مناطق زریاب و ژن باال ن) احتمال اتصال و جریا3(

هاي این بحرآسمان برقرار است که در راستاي مشاهدات و یافته

کمترین مقدار تراکم مناطق  گونهنیمناطق حضور ا مطالعه است.

در مناطقی با تراکم  گونهنیزیستگاه ا کهينحومسکونی را دارد به

شده است که به نسبت حد باالیی برآورد  لومترمربعیبر ک 19/0

شود. در مطالعاتی که مقدار کمی محسوب می زیستگاهی شهنق

روي  )33( و همکاران لیو ) و16( و همکاران فهیمیتوسط 

تراکم مناطق مسکونی که انجام گرفت نیز نتایج نشان داد  گونهنیا

و کشاورزي بر  يپرورهاي انسانی مانند دامو روستاها و فعالیت

باعث ترك  ن استداشته و ممک ثیر منفیأت ،پراکنش خرس

  د.وش نواحی زیستگاهی گونه

وضعیت توپوگرافی و نسبتاً جنگلی همچنین کوهستانی بودن 

اي و دور از صخره هاي بلندکوه هاي عمیق،همنطقه و وجود در

هاي زیرزمینی بزرگ که از ریختن سوراخ غارها و دسترس،

زیستگاه بسیار خوبی براي خرس ایجاد  ،جادشدهیها اسنگ

  .کندمهیا می گونهنیامعیار امنیت را براي که  نموده

پایش یکپارچگی سیماي سرزمین و تغییرات زیستگاه در 

هاي حفاظت شده مسئله مهمی براي سازمانمناطق حفاظت

). با استفاده از 35( رودزیست و طبیعت به شمار میمحیط

توان پویایی پوشش اراضی و هاي سیماي سرزمین میسنجه

هاي مختلف را پوشش اراضی در زیستگاه کاربري/روابط بین 

 عنوانبههاي زیستگاهی در این مطالعه لکه ).11( نمایان ساخت

و مرز  شدهحفاظتهاي کمی شده در سیماي مناطق کیفیت

ها با در ) تحلیل شدند. شناسایی لکه1شکل ( یمطالعاتجدید 

اي انجام گرفت. رویکردهاي مختلفی بر حد آستانهنظر گرفتن 

) براي تشخیص و تمایز وجود دارد؛ 24حد آستانه (استفاده از 

رویکرد متخصص پایه است اما این حد آستانه  هاآنکه یکی از 

 هاحد آستانه) را به نسبت سایر 41( یمتفاوتتواند نتایج می

هدف  ریتأثتحت  تواندیم حد آستانهایجاد کند. از طرفی 

ر و تحرکات گونه مورد مطالعه، درجه حفاظتی، گستره انتشا

دهد که این امکان را می TSS). آستانه 24( ردیگمطالعه نیز قرار 

در مقدار عددي که براي تفکیک زیستگاه مطلوب/نامطلوب در 

حضور و شبه عدم حضور  حداکثر نقاطشود؛ نظر گرفته می

براي شناسایی  TSSمجدد با همان برچسب شناسایی شوند. 

کند و با در نظر ي فراهم میاعتمادقابلج هاي زیستگاهی نتایلکه

توان اتصاالت سیماي سرزمین را بلوك می عنوانبه هاآنگرفتن 

) و همچنین 5( در مطالعه الماسیه و همکاران نیز بررسی کرد.

) در بررسی مسیرهاي اتصال 50( در مطالعه روحی و همکاران

دند عنوان بلوك شناسایی ششده بهمناطق حفاظت، زیستگاهی

که این ممکن است به دلیل عدم مطلوبیت کامل کل مناطق 

یک  عنوانبهاستفاده از حد آستانه  رونیازا مناسب نباشد.

قرار  مدنظر تواندیمباال  تیفیباکهاي رویکرد براي شناسایی لکه

 گیرد.
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هاي زیستگاهی استفاده شد که براي تحلیل لکه یهایسنجه

) براي تحلیل 41( سنجريتر در مطالعه موسوي و میرپیش

در منطقه  )Ursus arctos( ايهاي زیستگاهی خرس قهوهلکه

) 11( سفیدکوه استان لرستان و همچنین درویشی و همکاران

شده براي تحلیل زیستگاه سیاه خروس در ارسباران به کار گرفته

 محدوده مرز جدیددر  )NP( هاي زیستگاهیتعداد لکه بودند.

ز مناطق بحرآسمان و زریاب است و همچنین مراتب بیشتري ابه

 منطقههاي نامطلوب نیز به نسبت از دو این سنجه براي زیستگاه

توانسته با در نظر  شدهگرفتهلذا مرز در نظر  .مذکور باالتر است

ي سیماي هاتفاوتبه شکل مطلوبی  حد آستانهگرفتن مقدار 

 .دسرزمین از حیث مطلوبیت را براي خرس سیاه نمایش ده

هاي سیماي سرزمین نشان داد که تعداد کل تحلیل سنجه

شده بحرآسمان از ) در منطقه حفاظتNP( هاي زیستگاهیلکه

وحش زریاب باالتر است و این باال بودن بر پناهگاه حیات

  ) نیز معین شد.PD( اساس سنجه

در منطقه زریاب براي طبقه زیستگاه  PDپایین بودن سنجه 

سعت کم این طبقه است. باال بودن وسعت نامطلوب به معناي و

PD دهد که براي زیستگاه نامطلوب محدوده موردمطالعه نشان می

زیستگاه مطلوب داراي مساحت کمتري به نسبت زیستگاه مطلوب 

دهد که زیستگاه مطلوب در سیطره شرایط نشان می رمااست. این 

که را است. از طرفی باال بودن سنجه تراکم ل ینامطلوب پیرامون

منطقه بحرآسمان  و تکه شدگی در نظر گرفتتوان معادل تکهمی

گونه موردمطالعه است. زیرتکه شدگی بیشتري براي داراي تکه

نظمی در حاشیه وجود بی دکنندهیی) نیز تأED( سنجه تراکم حاشیه

هاي زیستگاهی در منطقه بحرآسمان است. در این منطقه انقطاع لکه

هاي دو بخش شمالی هی منجر شده تا لکههاي مطلوب زیستگالکه

هاي بیشتري را براي نظمیو جنوبی از یکدیگر جداشده و بی

. سنجه درصد سیماي سرزمین معین ایجاد نمایداي مناطق حاشیه

بیشترین مقدار پوشش  ،کرد که به نسبت کل سیماي هر منطقه

اما بر پایه نقشه . وحش زریاب استزیستگاه در پناهگاه حیات

وحش زریاب بیشتر یوسته، کیفیت زیستگاه در پناهگاه حیاتپ

شده زریاب در حاشیه هاي زیستگاهی در منطقه حفاظتلکه .است

این در حالی است که مقدار  ،نظمی را دارندخود کمترین مقدار بی

نظمی در حاشیه با افزایش مساحت نیز افزایش پیداکرده و در بی

  .دار حاشیه وجود داردمحدوده موردمطالعه باالترین مق

  

  گیرينتیجه

گونه در خارج از مرز  بر اساس نتایج این مطالعه گستره انتشار

شده بحرآسمان و زریاب است که این امر نشان مناطق حفاظت

ارزشمند در  گونهنیهاي بالقوه فراوانی براي ااز وجود زیستگاه

  است. تحت حفاظت خارج از مناطق

خرس سیاه بلوچی رایط حضور رسد شدرمجموع به نظر می

در منطقه زریاب به نسبت منطقه بحرآسمان بهتر است که دلیل 

ارتفاعات، وجود ثیرگذار مانند أمترهاي تاهم به وجود پارآن

 گردد.هاي گیاهی متراکم تا جنگلی برمیغارها و وجود پوشش

هاي زیستگاهی هاي سیماي سرزمین براي لکهتحلیل سنجه

اد که لکه زیستگاهی در منطقه زریاب از گونه نیز نشان د

شده بحرآسمان پیوستگی بیشتري به نسبت منطقه حفاظت

لکه زیستگاهی  ،همچنین به نسبت مرز منطقه .هستندبرخوردار 

 در این منطقه مساحت بیشتري را به خود اختصاص داده که

  وحش زریاب استبارز کننده نقش مهم پناهگاه حیات

ر قرار گیرد پیوستگی مطلوبیت زیستگاه ي که باید مدنظنکته

دهد شده است که نشان میحفاظتدو منطقه  بین نواحی مجاور

 تواند به اتصال و ارتباطحفاظت از مناطق بین دو منطقه می

. پیوستگی با یکدیگر و یا الحاق کمک شایانی نماید هاجمعیت

ریت به دو زیستگاه قبلی و مدی شدهییشناسا بالقوهي هاستگاهیز

ی تصمیمات مدیریتی اثربخشتواند یکپارچه این دو زیستگاه می

گونه پیشنهاد پراکنش ي سازمدلرا افزایش دهد. در کنار 

یی گونه در دو جاجابهمسیرهاي ارتباطی بین زیستگاه و  شودیم

 بر تواندیمی قرار گیرد و عواملی که موردبررسمنطقه نیز 

باشند به ترتیب  مؤثرکاهش ارتباط و اتصال جریان حرکتی 

  ي شوند.بندرتبهاثرگذاري  میزاناولویت و 
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Abstract 

Habitat analysis using landscape metrics can be efficient in better management of habitat. As a critically endangered 
subspecies, the Baluchistan black bear is scattered in the Bahr Asman and Zaryab areas in Kerman province. The 
purpose of this study was to model the distribution of the sub-species and evaluate the quality of its habitat patches, 
using landscape metrics. Distribution modeling was conducted using an ensemble approach, resulting from the 
combination of presence-only and presence/pseudo-absence data in ModEco software. True Skill Statistic (TSS) 
threshold was applied to the ensemble model and the habitat patches were analyzed, using landscape metrics. The 
results showed that the distribution rage is beyond the border of the studied protected areas and the variables related to 
humidity had the greatest effect on the presence of the species. Based on the metrics analysis, habitat patches in the 
Zaryab wildlife refugee have higher connectivity and less margin than Bahr Asman protected area. In Bahr Asman 
protected area, the number of habitat patches is greater than the Zaryab wildlife refugee and the lack of continuity 
among the patches has led to the edge formation. The results of this study can be used for the habitat management of 
this critically endangered subspecies 
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