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  دهيكچ
 هشدر پـژو  لـذا اسـت.   وحـش حیـات   یریتحفاظت و مد يهادر برنامه ییسزاهب یتاهمداراي  وحشحیات هاي یستگاهز مطلوبیت تعیین
بـدین  . انجـام شـد   یشینهب یآنتروپ یتمبا استفاده از الگور شیمبارشده  حفاظتدر منطقه  ايمطلوبیت زیستگاه خرس قهوه يسازمدل ،حاضر
 یرمتغ 10همراه و به یمآموزش و آزمون تقس يهاها به دو دسته دادهداده ،حضور يهاداده یمکان یهمبستگخود پس از بررسی و رفع منظور،

نـایف  تحلیـل جـک   و AUC مـدل بـا اسـتفاده از    یاعتبارسنج. شد MaxEntافزار نرم وارد، MMSانتخاب شده توسط ) VIF<(یطی مح
دیگـري جهـت    یفنـا جـک  یـل تحلچنـین  هـم  تهیـه شـد.   %10و  LPTدو آسـتانه   نیز براساس عدم حضور/نقشه حضور صورت گرفت.

بهتر از  يطور معنادارشده به بینییشپ مدل ها،براساس یافته. انجام شد سازيمدلمهم در  یطیمح یرهايمتغ شناساییمدل و  سنجییتحساس
طبـق  . عنوان زیستگاه مطلوب بالقوه خرس شناسایی شدمنطقه به %75/20عالوه، به). AUC = , P = (باشد یم یحالت تصادف
 یـر متغ چنـین، هـم . )P=( محاسـبه شـد   %46/88 مناطق مطلـوب بـالقوه   بینییشمدل در پ یتموفق یزانمنایف، باالترین تحلیل جک

سـازي مطلوبیـت   مـدل روش در  ینا یتموفق ها،براساس یافته. ترین عامل مؤثر بر پراکنش گونه شناسایی شدعنوان مهمبندي گیاهی بهتیپ
جهـت بهبـود اطالعـات     یرومنـد ن يعنـوان ابـزار  از آن بـه  یـري گبهـره  یید شده،تأ ياهمچون خرس قهوه وحشحیات  يهاگونهزیستگاه 

  .گرددیم یشنهاددر سطح کشور پ حشوحیات  هايیستگاهز
 
  

  

  اي، خرس قهوهشیمبار شده حفاظتمنطقه مطلوبیت زیستگاه،  يسازمدلیشینه، ب یآنتروپ یتمالگور :يديلك يهاواژه
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  مقدمه
 یحآشکار و قابل تکرار براي تشر یکیتکن یستگاهز سازيمدل

 یــا یاهــانشــامل گ زیســتی تنــوعهــاي ســازي ارزشو نقشــه
پـراکنش   یتوضـع  یـین ). تع8هـر دو اسـت (   یـا و  یواناتح

هـاي  در برنامـه  سـزایی بـه  یتاهم آنها هايیستگاهها و زگونه
). اســاس کــار 21دارد ( وحــشحیــات  یریتحفاظــت و مــد

گونـه و   یـع توز یـان کردن روابـط م  یکم یستگاه،سازي زمدل
 منظـور بـه  یانم ین) که در ا13( استآن  یرامونپ زیستیطمح
چنـد   هـاي لیـ تحل یسـتگاه ز یـت مطلوب یـا  یفراوان يسازمدل
 یرههاي چند متغمدل ین). ا16( اندیافتهمتعددي توسعه  یرهمتغ

اسـتفاده   یسـتگاه ز یـت که عموماً براي مشـخص کـردن مطلوب  
 امکـان تهیـه   یـایی با کمک سـامانه اطالعـات جغراف   شوندیم

با  یانم ین). در ا13( آورندفراهم میرا  یعبالقوه توز يهانقشه
 يهـا کننـده حـاکم بـر روش    محدود هايفرضیشتوجه به پ

و  یطـی بـه عوامـل مح   گونهبودن پاسخ  یخط مثل یکپارامتر
 يهـا روش ،هـا گونـه پاسـخ   یـن عمده عدم مشـاهده ا  طوربه

که فـارغ از   ینیماش یادگیري هايیتماز جمله الگور يناپارامتر
بـا اقبـال    دهنـد یرا انجام م يسازمدل هافرضیشگونه پ ینا
 يناپــارامتر يهــااز جملــه روشانــد. مواجــه شــده یشــتريب

کـه در حـال حاضـر یکـی از      اسـت  یشینهب یآنتروپ یتمالگور
اي پراکنش گونه يسازمدل يهابهترین و پرکاربردترین روش

 یعتوز ینچندمنظوره جهت تخم یتمالگور ین. ارودیم شماربه
ـ   یشـینه ب یاحتمال آنتروپ یعتوز یافتناحتمال با   بینـی یشبـه پ
ـ  ي). تئـور 22( پردازدیم هاونهالقوه گب یعاحتمال توز  یآنتروپ

توسعه داده شد و پـس   1948اولین بار توسط شانون در سال 
مـورد اسـتفاده    یگسترده در مسائل مختلف علمـ  طوربهاز آن 

معیـار عـدم قطعیـت یـا امیـد       صورتبهقرار گرفت. آنتروپی 
در واقـع اصـل حـداکثر     .شده است یفریاضی اطالعات تعر

معیــاري منطقــی و در عــین حــال تجربــی را بــراي  پــیآنترو
اي از انتخــاب بهتــرین تــابع توزیــع احتمــاالتی، از مجموعــه 

کـه تـوزیعی    ياگونـه دهد. بهمی دستبه موردنظرهاي توزیع
ها بهترین خواهد بود که تابع آنتروپی را با توجه به محدودیت

  ).5با حداقل خطا بیشینه سازد (
خـرس   یسـتگاه ز یـت مطلوب يسازدر پژوهش حاضر مدل

بـا   یمبارشـ  شـده  حفاظـت ) در منطقه Ursus arctos( ياقهوه
گونه  ین. ایرفتصورت پذ یشینهب یآنتروپ یتماستفاده از الگور

کشـور   یو کوهسـتان  یجنگلـ  هـاي یسـتم از اکوس یاريدر بس
گونه چتر، حفاظـت   یک عنوانبهانتشار داشته، حفاظت از آن 

 گونـه خواهـد داشـت.    دنبـال بـه را  بـوم ي همهاگونه یگراز د
ــاتی   )،23( IUCN )2009( فهرســت ســرخ LCدر رده مطالع

 هاي حمایـت ) و نیز در گروه گونهCITES )9فهرست  IIرده 
 اینـرو از زیست کشور قرار دارد.  شده سازمان حفاظت محیط

ــا خــرس قهــوه ییهــاشــکل دادن پــژوهش و  يادر رابطــه ب
برخوردار اسـت؛ امـا بـا     يمندارزش یگاهاز جا هایشیستگاهز

صـورت   ینهزم یندر ا یاندک يهامتأسفانه پژوهش این وجود
 بـه مطالعـه   تـوان یمطالعـات مـ   یناز جمله اکه گرفته است؛ 

پراکنش و  یبه بررس 1999که در سال )، 15( ضیاییو  گاتلب
پرداختنـد،   یـران در ا یاهو خـرس سـ   ياخرس قهـوه  یتوضع

 یشناسـ  بـوم  ،1387در سـال  ) 6( ینظام چنینهماشاره کرد. 
را  يالبـرز مرکـز   شـده  حفاظتخرس در محدوده امن منطقه 

در سـال   یـز ) ن2و همکـاران (  ییقرار داد. عطـا  یمورد بررس
در منطقـه   ياخـرس قهـوه   هتابستان یستگاهز یتمطلوب، 1391

را مورد مطالعه قرار دادند. در سـال   یالبرز جنوب شده حفاظت
بـر   یاراضـ  ياثـر کـاربر   یـابی ) بـه ارز 3( ییکمـا  یز،ن 1392
در منطقه حفاظت شده البرز  ياخرس قهوه یستگاهز یتمطلوب
 شـود، یگونه کـه مشـاهده مـ   پرداخت. متأسفانه همان يمرکز

 یازهـاي گونـه و ن  یـن ا یرامونعمده مطالعات صورت گرفته پ
 کـزي آن محدود به منطقه حفاظـت شـده البـرز مر    یستگاهیز

مطلوبیـت   ییبر آن است تـا شناسـا   یه سعمطالع ینبوده، در ا
مؤثر بر آن در  یستگاهیز یرهايو متغ ياخرس قهوه زیستگاه
 یـن اسـت ا  یهی. بدیرداز غرب زاگرس صورت گ ییهابخش
 يامـؤثر در جهـت شـناخت خـرس قهـوه      یگام تواندیامر م

بـر   یحفـاظت  يهـا جهت تمرکـز طـرح   یزيرزاگرس و برنامه
    مطلوب بالقوه باشد. قمناط
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  هامواد و روش
  منطقه مورد مطالعه

شـیمبار   شـده  حفاظـت منطقـه  منطقه مطالعاتی پژوهش حاضر، 
درجه  49هکتار بین  54139 بیش از وسعتاست. این منطقه با 

درجـه و   32دقیقه طول شرقی و  44درجه و  49دقیقه تا  30و 
 قرار گرفته است دقیقه عرض شمالی 39درجه و  32دقیقه تا  9

، تـاالب  دریاچه سد شهید عباسـپور . این منطقه شامل )1(شکل 
  شــیمبار و بخــش کوهســتانی (حــداکثر ارتفــاع از ســطح دریــا،

 خشکیمهن هايیماقل یمنطقه مطالعات چنینهممتر) است.  3299
سـاالنه   يدمـا  یـانگین . مگیردیم بر را در مرطوبیمهو معتدل ن

ش سـاالنه آن  بـار  یانگینو م گرادیدرجه سانت 16از  یشمنطقه ب
ــ ــا ب ــیم 900از  یشت ــریل ــزارش شــده اســت. در بخــش  مت   گ
از گونـه جـاز مشـاهده     ییتراکم بسیار باال یمبارمنطقه ش یتاالب
هـاي زاگـرس بـا    جنگـل  یـز، . بخش کوهستانی منطقه نشودیم

از  ییهادر بخش ،عالوهبه. گیردیم بر را در یغالبیت بلوط ایران
ه بسیار متراکم و انبوه هستند هاي مورت معطر کمنطقه، درختچه
 تـوان یموجود در منطقه م یاهیگ يهاگونه یگروجود دارد. از د

 ی وتمشـک وحشـ   هی،بـادام کـو   ی،پسته وحشـ  ی،وحش یرانج
منطقه افزوده اسـت وجـود    ینا یترا نام برد. آنچه بر اهم یکمک

ــه ــاگون ــانور يه ــد يج ــوه مانن ــرس قه ــگ اخ ــیاي، پلن   یران
)Panthera pardus saxicolor) و کل و بز (Capra aegagrus (
  .)1باشد (یم
  

  کارروش 
نقطـه حضـور    33 موقعیـت  تهیه الیه حضور گونه مطالعاتی،در 

هـاي  طـی سـال  کشـی  دوربین و هانمایه براساس ايخرس قهوه
ــط 1394-1393 ــت GPS توسـ ــد برداشـ ــامانه  شـ   و وارد سـ

قـاط  در ادامـه همبسـتگی مکـانی ن    اطالعات جغرافیایی گردید.
  ) محاسـبه Moran’s Iحضـور، بـا اسـتفاده از شـاخص مـورن (     

همبســتگی مکــانی میــان نقــاط حضــور  وجــود دلیــلبــهشــد. 
)P=, Z=, I= ( از بـین بـردن ایـن     منظـور بهو

مـورد اسـتفاده    )Kernel Density(همبستگی، تابع تراکم کرنـل  

 Occurrenceافـزار  گیـري از نـرم  قرار گرفت. در نهایت با بهره

Thinner 1.04 )24  اي بـه  قهوه) تعداد نقاط حضور خرس 25و
  ).1نقطه حضور کاهش یافت (شکل  26

نیـز  اي متغیرهاي محیطـی مـؤثر بـر پـراکنش خـرس قهـوه        
 مطالعــات انجــام شــده پیرامــون زیســتگاه و نیازهــاي  براســاس

ــوم ــاتی (  ب ــه مطالع ــناختی گون ــر  و) 20و  17، 12، 7، 2ش نظ
 يورود یرهايمتغ يسازآماده چنینهمن تعیین گردید. کارشناسا

 .یرفتصـورت پـذ   ArcGIS 10افـزار  پژوهش با استفاده از نـرم 
 هـاي یـه ال چنینهم ،یمنابع آب هايیهدر مورد البدین ترتیب که 

 منظـور بـه هـا کـه   و جـاده  یمناطق مسکون ي،کشاورز هايینزم
فاده قـرار گرفتنـد،   مورد اسـت  آنهااز  یفاصله گونه مطالعات یینتع
از  یـز ن یبو جهت ش یبش یهفاصله صورت گرفت. در ته یزآنال
 خطـی چندگانـه  پس از تحلیل هم در ادامهسطح استفاده شد.  یزآنال

افزار که با استفاده از نرم) VIFشاخص تورم واریانس ( براساس
SPSS 21 موجـود  پیوسـته  متغیر از میان متغیرهاي  8 ،انجام شد

یرهاي مؤثر بر پـراکنش گونـه در منطقـه مطالعـاتی     متغ عنوانبه
اي به همراه سه متغیـر طبقـه   بدین ترتیب. )VIF<( انتخاب شد

 15متغیـر از میـان    11بنـدي گیـاهی،   کاربري اراضی، اقلیم و تیـپ 
سازي انتخـاب شـد (جـدول    متغیر اولیه جهت ورود به مرحله مدل

 2047 )،27و  11( MMS 1.07افزارگیري از نرم، با بهرهعالوهبه). 1
تعیین  منظوربه) 112- 1=7204متغیر انتخابی ( 11ترکیب مختلف از 

 میـــزان براســـاسکارآمـــدترین مجموعـــه متغیرهـــاي محیطـــی 

Area Under the receiver operating charachteristic Curve)(AUC  ،
مورد سنجش قرار گرفت؛ کـه از ایـن میـان چهـار حالـت بهتـرین       

   اشاره خواهد شد. آنهارا دارا بوده، در ادامه به  کارایی ممکن
سازي مطلوبیت زیستگاه گونه مورد مطالعـه  مدل منظوربه  

استفاده شده، متغیرهاي محیطـی   MaxEnt 3.3.3kافزار از نرم
همراه نقـاط حضـور   به MMS 1.07انتخاب شده با استفاده از 
ــهفاقــد همبســتگی مکــانی   متغیرهــاي ورودي وارد عنــوانب

هـاي حضـور گونـه    سـازي، داده افزار گردیـد. طـی مـدل   نرم
ــه دو گــروه شــامل داده ) و %75هــاي آمــوزش (مطالعــاتی ب

 براسـاس  چنـین هـم . ند) تقسـیم شـد  %25هاي آزمـون ( داده



  ۱۳۹۵زمستان / م چهار/ شماره  پنجم / سالکاربردي شناسيبوم

64  

  
  

  در منطقه ايخرس قهوههمراه نقاط حضور و استان خوزستان به یرانمنطقه مورد مطالعه در ا یتموقع. 1شکل 

  
 ايخرس قهوه یستگاهز یتمطلوبسازي انتخاب شده جهت مدل متغیرهاي محیطی .1جدول 

  منبع  مقیاس  نوع متغیر  محیطی متغیرنام   ردیف

گروه سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی،   1:100000 گسسته  اقلیم  1
  دانشگاه شهید چمران اهواز

  مسلح يیروهان یاییسازمان جغراف  1: 50000 گسسته  کاربري اراضی  2

  اداره منابع طبیعی استان خوزستان  1:100000 گسسته  بندي گیاهیتیپ  3

  مسلح یروهاين یاییسازمان جغراف  1: 50000 پیوسته  هاي کشاورزيفاصله از زمین  4

  مسلح یروهاين یاییسازمان جغراف  1: 50000 پیوسته  فاصله از جاده  5

  مسلح یروهاين یایین جغرافسازما  1: 50000 پیوسته  فاصله از مناطق مسکونی  6

  مسلح یروهاين یاییسازمان جغراف  1: 50000 پیوسته  ي فصلیهافاصله از رودخانه  7

  مسلح یروهاين یاییسازمان جغراف  1: 50000 پیوسته  فاصله از دریاچه  8

  m 20  USGS/SRTM  پیوسته  )DEM( نقشه رقومی ارتفاع  9

  m 20  USGS/SRTM  پیوسته  شیب  10

  m 20  USGS/SRTM  پیوسته  جهت شیب  11
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برابـر   یـی حدآسـتانه همگرا )22و همکـاران (  فیلیـپس مطالعه 
بـه   ینهزمو نقاط حضور کاذب تحت عنوان نقاط پس 00001/0
 یاز تمام منطقـه مطالعـات   یتصادف صورتبهنقطه  10000تعداد 

تکرار استفاده  5000اجرا و  15از  يساز. در مدلیدانتخاب گرد
ــرا  ــه در اج ــد، ک ــاتک يش ــابیروش ارز راره ــترپ  ی ــوت اس ب

)Bootstrapارائـه شـده    یـانگین نقشـه م  در نهایتکار رفت. ) به
در گرفته شد.  درنظرگونه  مطلوبیت زیستگاه یینقشه نها عنوانبه
عامـل   یژگـی و یمنحنـ ي آمـار  تحلیـل  ي،سـاز مـدل  یجنتا یابیارز
و (ROC: Receiver Operating Characteristic)  کننـده  یافـت در

کـار رفـت. در ایـن زمینـه     بـه ) AUCآن ( یمنحنـ  یرمساحت ز
آل یـده مدل در حالت ا ییآزمودن کارآ توان اظهار داشت که،می

از  یاريدر بسـ  امري که. استمجموعه داده مستقل  نیازمند یک
شـده و در معـرض    یـد تهد يهـا گونه در رابطه با یژهوموارد به

گونـه مـوارد    ینر امعمول د یکردرو لذا. یستن یرپذخطر امکان
ها به دو مجموعه داده آموزش و آزمـون  داده یتصادف يبنددسته

آزمودن مدل  يمستقل براشبه يهاداده یجادباشد؛ که منجربه ایم
 ایناعمال  هاي کوچکنمونهدر حال  ین. با ا)14و  11( شودیم

ــودرو ــراز ش مناســب نخواهــد ب ــن ی   مجموعــهصــورت در ای
 اینـرو از . شـد کوچک خواهند  یارون بسآموزش و آزم يهاداده

  جهـت فـائق آمـدن بـر    را  یفناروش جک و همکاران یرسونپ
 ییتوانـا  براسـاس که در آن عملکرد مدل  این مسئله ارائه دادند؛

 يهـا نقطـه حـذف شـده از مجموعـه داده     یـک  ینیبیشآن در پ
بـدین ترتیـب در پـژوهش حاضـر بـا      شود. یم یابیآموزش ارز

تعــداد نقــاط حضــور مــورد اســتفاده در  توجــه بــه کــم بــودن
نایف نیز جهت ارزیـابی تـوان مـدل در    کج یلتحلسازي، مدل
بینی نقاط حضور مورد استفاده قرار گرفت؛ که اجراي ایـن  پیش

). 21( انجام شـد  P Value Compute مهاز برناتحلیل با استفاده 
نکته قابل توجه در اجراي این تحلیل لزوم اعمال آسـتانه اسـت   

مختلـف شـامل آسـتانه حـداقل      حدآسـتانه دو ه بدین منظـور  ک
) و 21و  LPT: Lowest Presence Threshold) (18حضــور(

 یوسـته نقشـه پ جهت تبـدیل   )21و  18، 4( % 10 آستانه حضور
حضور و عدم حضور (مطلـوب و  اي دو طبقهبه نقشه  مطلوبیت

 یگـري د یفنـا جـک  یـل تحل چنـین هـم شد.  استفادهنامطلوب) 
 یرهـاي مـدل و مشـخص نمـودن متغ    سـنجی یتحساس ظورمنبه

اي مـورد اسـتفاده قـرار    محیطی مهم در پـراکنش خـرس قهـوه   
  گرفت.

  
  نتایج
هاي دو نقشه چنینهم ،مطلوبیت زیستگاهپیوسته ، نقشه 2شکل 
گونـه کـه   دهـد. همـان  نشـان مـی  را مطلوب/ نامطلوب اي طبقه

ــ شــود،مشــاهده مــی ــه بیشــترین مطلوبیــت زیســتگاه مرب وط ب
 اسـت.  غربـی منطقـه  شـمال  و ، شـمال یشـرق جنوبهاي بخش

، )LPT( با آستانه حداقل حضـور مطلوب بالقوه مناطق ، عالوهبه
درصـد منطقـه    93/10 ،%10 حضـور  و با آسـتانه  درصد 75/20

  .)2شکل ( گیردیم بر را در شده حفاظت
همـراه انحـراف   اجراها به یانگینم ROC ی، منحن3در شکل   
گونه که مشـاهده  ) نشان داده شده است. همان009/0ن (آ یارمع
آمده اسـت   دستبه 965/0برابر  یانگینم AUC ـیزانم شود،یم

). P=( باشـد یمـدل مـ   یعـال  یاربسـ  بینـی یشپ یانـگرکه ب
اجـرا   یندر بهتـر  یادگیري يهاداده يبرا AUC ـیزانم، عالوهبه

 ؛محاسـبه شـد   941/0 برابر آزمون يهاداده يو برا 976/0برابر 
مـدل در مقابـل    یعـال  یاربس بینییشنشانگر پ یزن یرمقاد ینکه ا

AUC  باشـند یم بینی)یشبودن پ یتصادف یبه معن( 5/0با مقدار 
)P=  .(  

نایف هاي جکدر ادامه چند نمونه از نتایج مربوط به آزمون  
شود در گونه که مشاهده می، آورده شده است. همان4در شکل 
ــوارد ( ــده از  4) از شــکل 2) و (1م ــه حضــور حــذف ش ، نقط

سازي در هر دو آستانه (آسـتانه حـداقل حضـور و آسـتانه     مدل
بینی شده است. این در حالی اسـت  درستی پیش) به% 10حضور 

هـاي اعمـال   )، مدل در هیچ یک از آستانه4) و (3که در موارد (
ز بینـی درسـت نقطـه حضـور حـذف شـده ا      شده قادر به پـیش 

بینـی  )، مـدل پـیش  6) و (5در موارد ( چنینهمسازي نبود. مدل
بینی درست نقطـه  شده تنها با آستانه حداقل حضور قادر به پیش

  )7، در مـوارد ( عـالوه بهسازي است. حضور حذف شده از مدل
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  اي حضور و عدم حضور گونه در منطقه هاي دوطبقههمراه نقشهاي بهنقشه پیوسته مطلوبیت زیستگاه خرس قهوه .2شکل 

  شیمبار شده حفاظت
  

  
  اي در منطقه مطالعاتیخرس قهوه یستگاهز یتمطلوبسازي مربوط به مدل AUCو میزان  ROCنحنی . م3شکل 

  
 بینـی درسـت نقطـه   ) از همین شکل، باز هـم شـاهد پـیش   8و (

عمـال آسـتانه حـداقل    سازي تنها بـا ا حضور حذف شده از مدل
حضور هستیم؛ با این تفاوت کـه در ایـن زمینـه اگرچـه آسـتانه      

بینی درست نقطه حضور حذف شده از قادر به پیش %10حضور 
سـازي نبـود امـا ایـن نقطـه در مجـاورت منـاطق حضـور،         مدل
 بینییشمدل در پ یتموفق یزانم بینی شده است. در مجموعپیش

  ) Success rate=Low omission rateمنــاطق مطلــوب بــالقوه (
   و بــا آســتانه درصــد  46/88آســتانه حــداقل حضــور،    بــا

  در  یافتــه یــنآمــد کــه ا دســتبــه درصــد 54/61، %10 حضــور
ــار ســتانههــر دو آ ــادار ياز اخــتالف آم ــود يمعن   برخــوردار ب

)LPT، 000/0=P 0036/0،  % 10 ؛=P(  جـــدول)براســـاس). 2 
 ر هـر دو آسـتانه بـیش از   هاي مورد اشاره، نرخ موفقیـت د یافته
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  )،رنگ (نقاط سیاه ینقاط حضور گونه مطالعات یشدر هر مورد ضمن نما نایف:هاي جکچند نمونه از آزمون .4شکل 

  شکل، یندر ا ،انددهـداده ش یش) نمارنگ ه (نقاط قرمزـصورت گرفت اـآنهدون ـب يسازدلـر بار، مـکه در ه یاطقن
  دهـداقل حضور و موارد مشخص شحانه توط به آسـ)) مرب7) و (5)، (3)، (1اعداد فرد ((ده با ش مشخصموارد
  .(رنگی در نسخه الکترونیکی) باشندیم %10ور ـ)) مربوط به آستانه حض8) و (6)، (4( ،)2(( داد زوجـعبا ا

  
 ايخرس قهوه یستگاهز یتمطلوبهاي نایف مربوط به مدلتحلیل جک .2جدول 

  درصد 10آستانه حضور   حضور آستانه حداقل

 P value  هاي صحیحبینیتعداد پیش  تعداد نقاط حضور P value  هاي صحیحبینیتعداد پیش  تعداد نقاط حضور
26  23  000/0  26  16  0036/0  

  
نـایف مـدل   بوده، بدین ترتیب براساس تحلیل جـک درصد  50

  شود.بهتر از حالت تصادفی ارزیابی میبینی شده پیش
گیـري از  هاي مختلف متغیرها بـا بهـره  ی ترکیبنتایج ارزیاب  
آورده ، 3در جـدول   AUCبر مبناي میزان  MMS 1.07افزار نرم

 10شود حالت چهـارم بـا   گونه که مشاهده میشده است. همان
را  AUCبــاالترین میــزان  965/0معــادل  AUCمتغیــر و میــزان 

خود اختصاص داده، بدین ترتیب طی پژوهش حاضـر مبنـاي   به
  وت قرار گرفت.قضا
 ینتـر مهـم  یـین تعجهـت  نـایف  آزمون جک در ادامه، نتایج  
کـه در قالـب سـه حالـت     ي سازمؤثر در مدل محیطی یرهايمتغ

ازي ـسـ ، مدلموردنظر طیازي با حذف متغیر محیـسشامل مدل
تمـام   براسـاس ازي ـسـ وجود یـک متغیـر و مـدل    براساستنها 
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  ايخرس قهوه یستگاهز یتمطلوبسازي در مدل یطیمتغیرهاي مح کارآمدترین مجموعه .3جدول 
 

  AUC  تعداد متغیرها  هاي محیطیمتغیر  مدل

1  
  ،فاصله از جاده ،هاي کشاورزيفاصله از زمین بندي گیاهی،اقلیم، کاربري اراضی، تیپ

  فاصله از دریاچه ي فصلی،هافاصله از رودخانه ،فاصله از مناطق مسکونی
8 913/0  

2  
  فاصله از مناطق ،فاصله از جاده ،هاي کشاورزيفاصله از زمین بندي گیاهی،یپکاربري اراضی، ت

  )DEM( نقشه رقومی ارتفاعفاصله از دریاچه،  ي فصلی،هافاصله از رودخانه ،مسکونی
8 911/0  

3  
فاصله از مناطق  ،فاصله از جاده ،هاي کشاورزيفاصله از زمین بندي گیاهی،اقلیم، کاربري اراضی، تیپ

  )DEM( نقشه رقومی ارتفاعفاصله از دریاچه،  ي فصلی،هافاصله از رودخانه ،ونیمسک
9 930/0  

4  
فاصله از مناطق  ،فاصله از جاده ،هاي کشاورزيفاصله از زمین بندي گیاهی،اقلیم، کاربري اراضی، تیپ

  یب، ش)DEM( نقشه رقومی ارتفاعفاصله از دریاچه،  ي فصلی،هافاصله از رودخانه ،مسکونی
10 965/0  

  

  
  نایفون جکمآز براساساي سازي مطلوبیت زیستگاه خرس قهوهمیزان اهمیت متغیرهاي محیطی در مدل .5شکل 

  
 5گونه که شـکل  همان. ، آورده شده استشودمتغیرها انجام می

است که بـدون   یريمتغ مناطق مسکونیفاصله از دهد، نشان می
 یــنا یــزانخ داده و مر AUC یــزانکــاهش در م تــرینیشآن بــ

 یـن ا یتاهم یانگرامر ب ینکه ا یافته استتنزل  85/0شاخص به 
بنـدي  تیـپ  یـر دو متغ ینـه زم یـن است؛ در ا يسازدر مدل یرمتغ

) AUC=892/0( فاصـــله از جـــاده) و AUC=865/0(گیـــاهی 

یـر  متغ ،عـالوه بـه دوم و سـوم قـرار دارنـد.     یگاهدر جا یبترتبه
 AUC یجـاد قادر به ا ییتنهات که بهاس یريمتغبندي گیاهی تیپ

 یـر متغ یـن کـه ا  رسـد ینظـر مـ  بـه  ین. چنباشدیم 827/0معادل 
 يسـاز جهـت مـدل   يارزشمند یاراطالعات بس يحاو ییتنهابه
 یـر فاصـله از منـاطق مسـکونی    متغ ینهزم ین. در اتاس یستگاهز
)787/0=AUC ــا  ) و ــطح دری ــاع از س ) در AUC=722/0( ارتف
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  رار دارند.ق يبعد هايیگاهجا
  

  بحث
موفــق بــودن هــاي پــژوهش حاضــر اگرچــه حــاکی از یافتــه

 سـازي مطلوبیـت زیسـتگاه   مـدل در  الگوریتم آنتروپی بیشـینه 
 نمایـد، مهم مـی  یانم یندر ا نچهاما آاست؛  ه مورد مطالعهگون

 توانـد یاسـت کـه مـ    ییبرآوردهـا یا کم  یشاجتناب از بلزوم 
و  یشحفاظـت، پـا   یزيردر طرح ياکننده نقش گمراهایفاگر 

گونـه   یـن در استفاده از ا اینرو. از باشد وحشحیات  یریتمد
نکته قابل توجه مطرح اسـت کـه سـطح     ینها همواره اروش
 باشـد؛ یمـ  یزانموجود به چه م يهاپژوهشگر از داده یناناطم
. سـازد یمختلف را مطرح مـ  يهااز آستانه یريگکه بهره يامر
بنا به  LPTهمچون  ییهااده از آستانهاستفاین زمینه اگرچه در 

 لویسله ه،بود ینانهخوشب یاربس )21( و همکاران اذعان پیرسون
کننــده در امــر  گمــراهرا ایفــاگر نقشــی آن  )19و همکــاران (

حضور کاذب  هايبینییشکاهش پ ها دانسته،گونهحفاظت از 
ـ  ی(به حداقل رساندن نسبت منطقـه مطالعـات    هشـد  بینـی یشپ

در  یاصـل  يهـا از دغدغـه یکـی   عنـوان بهرا حضور)  نعنوابه
کنند؛ اما باید خاطرنشان کرد که، مطرح میحفاظت  يهابرنامه

شده و در معـرض   هاي تهدیددر مواردي که حفاظت از گونه
تواند مفید واقع هایی میخطر مطرح است کاربرد چنین آستانه
اي ترین حالت ممکن بـر شود؛ چرا که در این صورت مطمئن

گرفتـه خواهـد    درنظـر ها ریزي مناطق حفاظت این گونهطرح
بـر ایـن اسـاس بـا توجـه بـه وضـعیت حفـاظتی گونـه           شد.

ریزي مناطق حفاظت گونـه بـر مبنـاي آسـتانه     طرح ،مطالعاتی
LPT نماید. چرا که این امر منجربـه حفاظـت از   تر میمناسب

اي در هاي زیستگاهی شناسایی شـده خـرس قهـوه   تمامی لکه
 یکـرد، رو ایـن طح منطقه مطالعاتی خواهد شد. بدین ترتیب با س

زیسـتگاه   عنـوان بهشیمبار  شده حفاظتدرصد از منطقه  75/20
   شود.بینی میاي پیشطقه حضور) خرس قهوهمنمطلوب (

 یـز ن يسـاز مـؤثر بـر مـدل    یطـی مح یرهايمتغ یبررس در  
و  پـژوهش  یـن ا هايیافته یاناز وجود تطابق م یحاک هایافته

 6، 2گونـه (  ینصورت گرفته در رابطه با ا يهاپژوهش یرسا
 منـاطق مسـکونی،  فاصـله از   یـر . در بحث متغباشدی) م10و 

در صـورت  مقـدار خـود    ینتـر یینبه پـا  AUC یزانکاهش م
 این متغیراثر  یتاز اهم یحاکسازي، حذف این متغیر از مدل

از  کـه  ياست، امـر  ايخرس قهوه هايیستگاهز یتبر مطلوب
در  ؛واقـع شـده اسـت    یدپژوهشگران مختلف مورد تأک يسو

اند که خرس از اظهار داشته )2(و همکاران  این زمینه عطایی
هاي انسـانی نظیـر جـاده، روسـتا و سـد دوري      سایر فعالیت

این یافته را دلیلـی بـر تعـارض میـان خـرس و       آنهاکند. می
انــدز و انــد. در ایــن زمینــه فرنهــاي انســانی دانســتهفعالیــت

اي از حضـور در  ) نیز بر اجتناب خـرس قهـوه  10همکاران (
 شناسـایی  چنـین هـم انـد.  نزدیکی مناطق مسکونی تأکید کرده

 يحـاو  ییکه به تنهـا  یريمتغ عنوانبه بندي گیاهیتیپ یرمتغ
 اسـت،  یستگاهز يسازجهت مدل يارزشمند یاراطالعات بس
در ارتباط  پراکنش گونه یتموقع ی. بررسباشدمی قابل توجه

مناطق جنگلی  هب یگونه مطالعات یشاز گرا یحاک یرمتغ ینبا ا
اي بـه ترتیـب در   است. در واقع تمایل حضور خـرس قهـوه  

و تنک پوشیده از درختـان بلـوط،    انبوههاي انبوه، نیمهجنگل
بادام کوهی، پسته وحشی و... نشـانگر تأثیرپـذیري غیرقابـل    

. باشـد یمز مناطق جنگلی انکار مطلوبیت زیستگاه این گونه ا
) نیز در این زمینه به نتیجـه مشـابهی   10و همکاران ( فرناندز

هـا  در مطالعه خود بیان داشتند کـه خـرس   آنهادست یافتند؛ 
هــاي معمــوالً در منــاطق جنگلــی و پــس از آن در زیســتگاه

اي حضـور دارنـد.   اي پوشیده از گیاهان علفی و بوتـه حاشیه
متغیـر ارتفـاع از سـطح دریـا کـه طـی        در ارتباط با، عالوهبه

سـازي  نـایف از جملـه متغیرهـاي مهـم در مـدل     تحلیل جک
هاي بیشـتر حـاکی از تمایـل خـرس بـه      بررسی ؛شناخته شد

متر) بود که این یافته  1000-2000حضور در مناطق مرتفع (
) و نواز و همکاران 2)، عطایی و همکاران (6با آنچه نظامی (

بودند، مطابقت دارد. این پژوهشـگران  ) بدان دست یافته 20(
اي بـه اسـتفاده از   هاي خود به تمایل خرس قهـوه در پژوهش

  اند.هاي مرتفع اشاره داشتهزیستگاه
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  گیريیجهنت
بـودن   آمیـز یـت موفقهاي این پژوهش حاکی از کلی یافته طوربه

خرس  یستگاهز یتمطلوب يسازدر مدل الگوریتم آنتروپی بیشینه
دال بـر   یافتـه  ینا شیمبار است. شده حفاظتنطقه در م ايقهوه
محـدود در   یـدانی م هـاي یاز بررس یريگبودن بهره آمیزیتموفق

 شناسـایی مطلوبیـت زیسـتگاه   در  یطـی مح یرهـاي ارتباط با متغ
امـري کـه   اسـت.   ايخرس قهـوه  مانند وحش هاي حیاتگونه

جهـت  در  یرومنـد ن يابزار عنوانبه شرو ایناز  یريگبهره لزوم
ها در سطح کشور پراکنش گونه ینهبهبود اطالعات موجود در زم

خرس  هايیستگاهز یتمطالعه وضع ،عالوهبه .سازدیرا مطرح م
 آن یسـتگاه ز یـت نقشـه مطلوب  یـه در سـطح کشـور و ته   ايقهوه
 یریتمـد  يدر راستا يگام مؤثر تواندیم یک گونه چتر عنوانبه
حفاظتی  یتتبع آن بهبود وضعگونه و به این  هايیستگاهز ینهبه

 در سطح کشور باشد. گونه ینبوم با اهم هايسایر گونه
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