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 چکيده 
های همواره یکی از ابزار مدیریتی مهم برای حفاظت از گونه وحش و تعیین مناطق مطلوب برای زیست آنهاهای حیاتارزیابی زیستگاه گونه

طبیعی دارای وضعیت المللی حفاظت از منابع بر اساس فهرست قرمز اتحادیه بین( Capra aegagrus) پازن وحش بوده است.حیات
و  شکار علت به ولی شدمی مشاهده ایران کوهستانی مناطق اکثر در گونه این از بزرگی هایدسته 9360 دهه اوایل تاپذیر است. آسیب

 آن نسل مناطق از بسیاری در و گذاشته کاهش روبه شدت به کشور هایزیستگاه اکثر در آن جمعیت اخیر هایسال در تخریب زیستگاه
 شود.در ایران محسوب می پازنهای پارک ملی کاله قاضی یکی از مهمترین زیستگاه. است گرفته قرار انقراض شرف در یا و شده منقرض

از . از روش رگرسیون منطقی دوتایی استفاده شد پازن مطلوبیت زیستگاه های زیستگاهی ورارتباط بین متغیبه منظور تعیین  در این مطالعه
، هاها، فاصله از چشمهخواران این گونه شامل پلنگ و گرگ، فاصله از جادهتراکم پوشش گیاهی، فاصله از طعمهمتغیرهای زیستگاهی شامل 

شیب دارای بیشترین تاثیر در تعیین پراکنش پازن نتایج مطالعه حاضر نشان داد . برای ساخت این مدل استفاده شد شیب و طبقات ارتفاعی
در پارک ملی کاله  نتایج نشان داد . از طرف دیگرداردو در اولویت بعدی متغیر ارتفاع از سطح دریا قرار  است ارک ملی کاله قاضیدر پ

احتمال حضور این گونه  ،پوشش گیاهی گونه پازن با تراکم پوشش گیاهی دارای رابطه منفی است به این معنی که با افزایش تراکم قاضی
 شود به این صورت که در این منطقه باارک ملی کاله قاضی نیز مربوط میپگیری به شرایط زیستگاهی این نتیجهیابد که کاهش می

دار و مرتفع را حتی با منابع مناطق شیب ،رسد که این گونهیابد در نتیجه به نظر میافزایش ارتفاع و شیب تراکم پوشش گیاهی کاهش می
که  هستند به دلیل ایندارای ضریب تاثیر اندکی  هاجاده مانندهمچنین نتایج نشان دادند که عوامل انسانی  دهد.غذایی کم ترجیح می

 . ستها واقع شده امناطق زیست این گونه عمدتا در مناطق دور از جاده
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 سرآغاز
های گونه از بررسی زیستگاه یکی از ارکان مدیریت و حفاظت

 قابل توجهی. زیستگاه مطلوب تاثیر دشومحسوب میوحش حیات
ها خواهد داشت و در امر مدیریت و و تولیدمثل گونه بر بقا

اما مشکل زمان و  وحش بسیار مورد توجه است.حفاظت حیات
ها در مقیاس وسیع، بودجه قابل دسترس برای مطالعه زیستگاه

را دشوار و در مواردی غیرممکن  هاهاجرای بسیاری از مطالع
زیستگاه که از سال سازی لمدهای روش بنابراین،د. سازمی

وحش مورد استفاده به سرعت در مدیریت حیات تاکنون 9170
این مشکل معرفی  ابزاری مناسب برای غلبه بر ،اندقرار گرفته

ها . اساس کار این مدل(Anderson et al., 1999)اند شده
زنده است زنده و غیرین توزیع گونه و محیط کمی کردن روابط ب

(Rushton et al., 2004)سازیلمدهای . تاکنون روش 
ها معموال اند. این روشمتنوعی ابداع و مورد استفاده قرار گرفته

 ,.Hirzel et al)/ مطلوبیت زیستگاه های انتخابدر قالب مدل

 ,.Guisan et al)های توزیع گونه در زیستگاه مدل ،(2004

های ، مدل(Manly et al., 2002)توابع انتخاب منبع  ،(1999
 Austin)یا آنالیز شیب  (Peterson, 2006)شناختی آشیان بوم

et al., 1984) زیستگاه تا به امروز سهم  سازیلمداند. ارایه شده
وحش داشته و به های حیاتزیادی در حفاظت و مدیریت گونه

نیازهای  مانندهای ا نسبت به موضوعدهد تها اجازه میشناسبوم
ها، جغرافیای ها، فاکتورهای محدودکننده گونهشناسی گونهبوم

های جدید، ها و گونهها و موانع پراکنش آنها، جمعیتزیستی گونه
ها، طراحی های جدید برای معرفی گونهتشخیص مکان

بینی ها، پیشتخریب زیستگاه آثاربینی های حفاظتی، پیشبرنامه
تغییرات اقلیمی شناخت پیدا کنند  آثاربینی ها و پیشهجوم گونه

(Peterson, 2006).  
وحش با ارزش ایران پازن است این گونه های حیاتیکی از گونه

از راسته زوج سمان و خانواده گاوسانان است که مطابق لیست 
در IUCN( (9 ))طبیعی المللی حفاظت از منابعاتحادیه بین قرمز

پارک ملی کاله قاضی با جمعیت پذیر قرار دارد. وضعیت آسیب
راس( یکی از مهمترین  2000)در حدود گونه پازنتوجهی از قابل

با . ها برای این گونه در سطح کشور معرفی شده استزیستگاه
 اخیر با مشکالتی از قبیل احداث معادن هایاین حال در سال
سنگی برای ذخیره آب و بهبود وضعیت  بنداستخراج سنگ، 

رسد آن مواجه بوده است که به نظر می مانندهای زیرزمینی و آب

های آن را تا حدودی تحت تاثیر خود قرار داده کیفیت زیستگاه
بر این اساس در مطالعه حاضر سعی شد به ارزیابی زیستگاه باشد. 

از روش رگرسیون با استفاده  گونه پازن در پارک ملی کاله قاضی
  .پرداخته شود منطقی دوتایی

 

 منطقه مورد مطالعه
شرقی اصفهان، کیلومتری جنوب 26پارک ملی کاله قاضی در 

تا  º19 49'شمالی و طول  º32 28'تا  º32 91′هایبین عرض
'8 º12  10000شرقی واقع شده و دارای مساحتی در حدود 

گریژنه و گردنه  هکتار است. این منطقه از طرف غرب به گردنه
، از شمال به جاده آسفالته شهرضا -الشتر تا اتوبان اصفهان

. سایر شوندآباد به رودان، قارنه و محمدآباد محدود میکبوتر
وسیله یک خاکریز محدود شده است. ه های این پارک بقسمت
های هموار این منطقه را شتها و دکوهموقعیت رشته (9) تصویر

متر در سال میلی 941متوسط بارندگی این منطقه دهد. نشان می
بندی دومارتن ای است. بر اساس طبقهبا رژیم بارندگی مدیترانه

شناسی ساختار زمین .این منطقه دارای اقلیم خشک سرد است
صورت سازندهای ه این منطقه مانند زون ایران مرکزی ب

اسه وران کرتمربوط به د ،هاترین نهشتهدگرگونی است. عمدهغیر
ند و شامل سنگ آهک، دارمتر ضخامت  9000است که حدود 

های خاک .های پرمین تا مایستریشین استمارن و شیل از دوره
های جوان و فاقد ها شامل خاکها و تپهمنطقه در قسمت کوه

ها به دلیل وجود ثبات قسمت فالت در تکامل پروفیلی هستند و
مشخصی از تجمع آهک وگچ مشاهده های بیشتر در خاک، افق

شود. جوامع گیاهی منطقه از انواع گیاهان مناطق خشک و می
های استپی شامل دشت بیشترخشک تشکیل شده است که نیمه

است ( Artemisia aucheri)های کوتاه درمنه از بوته پوشیده
(DoE, 2003). 

 

 روش مطالعه
رابطه بین  سازیلمدمنظور ه ب دوتاییرگرسیون منطقی  روش

کننده بینیمتغیر وابسته دوتایی و یک یا چند متغیر محیطی پیش
رود. به عبارت دیگر، رگرسیون منطقی )مستقل( به کار می

بینی متغیر وابسته بر اساس متغیرهای تواند به منظور پیشمی
های حضور و عدم حضور گونه، مدلکننده به کار رود. بینیپیش
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وان احتمال حضور گونه حاصل پایش بیولوژیک و بر اساس آنها 
بینی کرد اند را نیز پیشبرداری نشدهدر مناطقی که نمونه

(Alizadeh, 2006).  بر اساس دو معادله زیر در مدل رگرسیون
توان احتمال حضور گونه در زیستگاه را منطقی دوتایی می

  .بینی کردپیش
 
(9) 𝑌𝑖 = 𝛽0𝑖 + 𝛽1𝑖𝑋1𝑖 +  𝛽2𝑖𝑋2𝑖 +  …

+  𝛽(𝑝−1)𝑖𝑋(𝑝−1)𝑖 + 𝜀𝑖  
 

 i ،0iکننده خطی گونه بینیبرابر با ارزش پیش iYدر این معادله 
 nixترا   1ixضررایب رگرسریون و    niتا  1iضریب ثابت معادله، 

 باشند. یک از متغیرها می ارزش هر
(2) 𝑃𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑒 =

1

1 + exp(−𝑌𝑖)
 

 

PresenceP  احتمال حضور وiY بینی )متغیر متغیر مورد پیش
خواهد بود و با  9و  0عدد حاصل از معادله بین  وابسته( است.

، احتمال حضور گونه نیز در منطقه 9نزدیکتر شدن عدد به 
 یابد.افزایش می

در مطالعه حاضر به منظور انتخاب متغیرهای اثرگذار در حضور و 
تک متغیرها به شکل مجزا وارد رابطه عدم حضور گونه، تک

. در نهایت شدآنها محاسبه  pرگرسیون منطقی دوتایی و ارزش 
( p > 01/0متغیرهایی که رابطه منطقی برقرار نکردند ) 

متغیرهای زیستگاهی  حذف شدند. هابهمشخص و از روند محاس
  در این مطالعه شامل:

 (1X) ارتفاع از سطح دریا .9
 (2X) شیب .2
 (DoE, 2003) (3X) گیاهی تراکم پوشش .3
شامل تعدادی چشمه دایمی و فصلی  :(4X) هاچشمهفاصله از  .4

ها و آبشخورهای نظر از تلمبه بادیبا دبی اندک است )صرف
مصنوعی برای آهوان منطقه(. برای تهیه این نقشه مختصات 

تعیین و نقشه رستری از این نقاط  GPSها توسط این چشمه
 .تهیه شد

 های منطقهنقشه وکتوری جاده :(5X) هاجادهفاصله از  .1
(DoE, 2003) 

خواران گرگ و پلنگ به عنوان طعمه فاصله از نقاط حضور .6
گرگ  های وکتوری نقاط حضور: نقشه(6X) اصلی بز و پازن

 ورد رام و مرادغر رقاضی با یکدیگی کالهرو پلنگ در پارک مل

 استفاده قرار گرفت. 
دار، ماتریس به منظور بررسی هم کنشی بین متغیرهای معنی

 8/0همبستگی تشکیل و از هر دو متغیری که هم بستگی باالی 
داشتند یک متغیر به انتخاب گزینش شد. در مطالعه حاضر به 

 (AIC) (2)ترین مدل از روش نمایه آکایکهمنظور انتخاب مناسب
های مختلف را مورد مقایسه قرار استفاده شد. این روش مدل

ترتیب سری متغیرهایی که دارای اختالف  دهد و به اینمی
های مدل کنندهبینیباشند، به عنوان پیشمی 2آکایکه کمتر از 

-Gonzalez)شوند وارد رابطه رگرسیون منطقی دوتایی می

Varo et al., 2008) .منظور انجام ه در این پژوهش ب
افزارهای مربوط به مدل همبستگی منطقی از نرم هایهمحاسب

Minitab 13.0  وStatistaca 6.0  استفاده شد. اجرای مدل
صورت گرفت و  Minitabافزار رگرسیون منطقی دوتایی در نرم

مربوط به انتخاب بهترین مدل توسط معیار آکائیکه  هایهمحاسب
ر نمایش منظوه نجام شد. همچنین با Statisticaافزار در نرم

 ArcGIS 9.2افزار ها از نرمه سایر نقشهیبرداری و ارانقاط نمونه
 .شداستفاده 

و  Gآماره  .9مطالعه به منظور سنجش مدل از دو آزمون این در 
 .استفاده شد (3)های نیکویی برازشآزمون .2
سنجش دقت مدل رگرسیون منطقی،  برای:  Gآزمون آماره  .9

های د. یکی از روشروهای آماری متعددی به کار میشرو
است. در این آزمون انحراف بین مدل  Gمناسب آزمون 

اصلی از مدلی که تمام ضرایب آن صفر فرض شده است 
ترین مدل دارای بیشترین انحراف شود. مناسبمحاسبه می

با درجه آزادی  Chi-Squareدارای توزیع  G. آزمون است
N-1 است (N  .)برابر با تعداد کل متغیرها در مدل است

فرضیه صفر این آزمون شیب رگرسیون منطقی را برابر صفر 
ها به این این آزمون 01/0کمتر از  Pکند. ارزش فرض می

توانند اطالعات نظر میی موردمفهوم است که متغیرها
مناسبی از پراکنش گونه مورد مطالعه در منطقه فراهم 

 .(Alizadeh, 2006)نمایند. 
، Pearsonهای آزمون: های نیکویی برازشآزمون .2

Deviance  وHosmer-Lemenshow  به منظور ارزیابی
ها توسط مدل )نیکویی برازش( استفاده نحوه توصیف داده

ها به این مفهوم این آزمون 01/0کمتر از  Pاند. ارزش شده
هایی که توسط مدل شده و داده های مشاهدهاست که داده

اند با یکدیگر همخوانی ندارند و توصیف بینی شدهپیش
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 ,Alizadeh) ها توسط مدل صحیح نیست و بالعکسداده

2006). 

و بعد از اجرای مدل، اعتبارسنجی مدل با استفاده از پایش عرصه 
انجام شد که به این منظور طی یک آزمون کای اسکور 

برداری صورت تصادفی نمونهه نقطه ب 21 ،برداری مجددنمونه
 .ندشد

 

 نتایج
 تمامی متغیرهای زیستگاهی که وارد مدل شدند با پراکنش پازن 

(. از نظر همبستگی p < 01/0داری را نشان دادند )ارتباط معنی
بین متغیرها نیز نتایج این مطالعه نشان داد که بین متغیرهای 

وجود ندارد در نتیجه  %80وارد شده به مدل همبستگی باالی 
لحاظ شدند. سپس به  سازیلمدتمامی متغیرهای محیطی در 

منظور تعیین بهترین مدل، این متغیرها وارد نمایه آکایکه شدند و 
ها عرضه شدند که ترین مدلمدل به عنوان مناسب 4در نهایت 
 است.  آورده شده (9) در جدول

مدل برابر با صفر  4در هر  P نشان داد که ارزش Gنتایج آزمون 
دهنده این است که متغیرهای محیطی قدرت که نشان بوده
بینی حضور و عدم حضور گونه مورد مطالعه را دارند و پیش

. (2جدول ) عوامل محیطی مزبور استپراکنش این گونه تابع 
 Hosmer-Lemenshowو  Pearson ،Devianceهای آزمون

ها توسط مدل به کار رفت به منظور ارزیابی نحوه توصیف داده

هایی شده و داده های مشاهدهدادهکه نتایج حاصل نشان داد که 
اند با یکدیگر همخوانی دارند و بینی شدهکه توسط مدل پیش

 (.3ها توسط مدل صحیح است )جدول ادهتوصیف د
نتایج آزمون کای اسکور برای اعتبارسنجی مردل نیرز نشران داد    

و  هرا هبینی باالیی اسرت و نترایج مشراهد   مدل دارای قدرت پیش
 داری همخوانی دارد.های مدل در سطح معنیبینیپیش

 

 گيریبحث و نتيجه
سطح دریا،  نتایج مطالعه حاضر نشان داد متغیرهای ارتفاع از

ها فاصله از جاده ها،تراکم پوشش گیاهی، فاصله از چشمه شیب،
 ،خوارانو فاصله از نقاط حضور گرگ و پلنگ به عنوان طعمه

قاضی دار با حضور پازن در پارک ملی کالهدارای ارتباط معنی
 هستند. 

Frashi et al (2011)، ،متغیرهای ارتفاع از سطح دریا، شیب 
ها، فاصله از چشمه ،های ژئومورفولوژیکیتیپ جوامع گیاهی،
ها و فاصله از نقاط حضور گرگ و پلنگ در پارک فاصله از جاده

گذار بر پراکنش پازن تاثیررا به عنوان متغیرهای  ملی کاله قاضی
دست آمده در این ه های بمعرفی کردند. با توجه به تمامی مدل

ی بیشترین تاثیر در تعیین پراکنش پژوهش پارامتر شیب دارا
قاضی است و در اولویت بعدی متغیر پازن در پارک ملی کاله

 ارتفاع از سطح دریا قرار دارد. 

 
 بينی کننده رابطه پراکنش پازن با متغيرهای محيطیهای پيشمدل (:1)جدول 

 شماره مدل
درجه  متغيرهای محيطی

 آزادی
AIC AIC∆ P 

1X 2X 3X 4X 5X 6X 
9 32/14 09/82 09/0 00/2-   4 91/66 00/0 00/0 

2 44/98 10/21 12/0- 04/0-   4 23/67 97/0 00/0 

3 09/91 42/28 47/9- 12/9-  34/2 38/0 6 16/61 02/0 00/0 

4 77/94 03/24 81/1- 34/9-   42/0 1 70/82 98/9 00/0 

 
 G نتایج حاصل از آزمون (:2)جدول 

 P درجه آزادی G آماره بيشينه احتمالی مدل
9 40/60 36/9- 4 0000/0 

2 81/70 67/9- 4 0000/0 

3 12/77 02/9- 6 0000/0 

4 39/14 66/9- 1 0000/0 

 



 077 با استفاده از روش رگرسیون منطقی (Capra aegagrus Erxleben 1777)زیستگاه پازن  ارزیابی مطلوبیت

 های نيکویی برازشنتایج آزمون(: 3)جدول 

 X2 P درجه آزادی  روش مدل

9 Pearson 22 0003/0 0000/9 
Deviance 22 0000/0 0000/9 
Hosmer-Lemenshow 6 0040/0 0000/9 

2 Pearson 28 0000/0 0000/9 
Deviance 28 0000/0 0000/9 
Hosmer-Lemenshow 8 0040/0 0000/9 

3 Pearson 34 0040/0 0000/9 
Deviance 34 0000/0 0000/9 
Hosmer-Lemenshow 8 0010/0 0000/9 

4 Pearson 36 0000/0 0000/9 
Deviance 36 0000/0 0000/9 
Hosmer-Lemenshow 6 0000/0 0000/9 

 
که تاکنون در مورد مطلوبیت زیستگاه پازن انجام  هاییهمطالع

دار و کند که مناطق شیبشده است این موضوع را تایید می
ای دارای مطلوبیت باالیی برای این گونه هستند و عامل صخره

 Farashi et)شیب عامل مهم در مطلوبیت زیستگاه آن است 

al., 2011; Shams Esfanabad et al., 2010.)  همچنین
نتایج نشان دادند که بین تراکم پوشش گیاهی و پراکنش این 

کم گونه ارتباط منفی وجود دارد به این معنی که هر چه ترا
. از طرف پوشش گیاهی بیشتر باشد حضور این گونه کمتر است

تراکم  ،دیگر در پارک ملی کاله قاضی با افزایش ارتفاع و شیب
رسد که این یابد در نتیجه به نظر میپوشش گیاهی کاهش می

دار و مرتفع را حتی با منابع غذایی کم ترجیح مناطق شیب ،گونه
 ;Fox et al ., 1992;) Alados and Escos, 1988 .دهدمی

(Shams Esfanabad et al., 2010 کنند که انتخاب عنوان می
ها نوعی واکنش برای فرار ای توسط پازندار صخرهمناطق شیب

بیند از از صیادان است و این مناطق را مامنی امن برای خود می
طرفی منفی بودن تراکم پوشش گیاهی موید این مطلب است که 

اضی پناه در تعیین پراکنش پازن در پارک ملی کاله قعامل 
دارای اولویت باالتری نسبت به عامل غذا است که مطالعه 

(Farashi et al., 2011) نتایج  .کندتایید می نیز این نتیجه را
نشان داد بین فاصله از منابع آبی و حضور این گونه ارتباط منفی 

به منابع آبی نزدیکترند  مناطقی که به عبارت دیگر وجود دارد
رسد که در پارک احتمال حضور باالتری هستند. به نظر می دارای

در ارتفاعات باال و  یبایست آبشخورهایی کاله قاضی میمل
  .دار برای این گونه احداث شودمناطق شیب

خواران فقط در متغیرهای محیطی فاصله از جاده و پراکنش طعمه
دارای ضریب تاثیر اندکی بودند که شاید بتوان ها از مدل مورددو 

ها در پارک ملی دلیل آن را در این جستجو کرد که جاده
اند و پراکنش قاضی عمدتا از مناطق دشتی عبور داده شدهکاله
خواران ها عمدتا در مناطق کوهستانی است و در مورد طعمهپازن
ن عامل دارای تاثیر رسد ایتصور اولیه که به نظر می با وجودنیز 

 البته صورت نبود.باالیی بر پراکنش این گونه است اما نتایج بدین
Austin, 2002) (Rushton et al., 2004; که کنند بیان می

چالشی است ها روابط زیستی بین گونه مورد مطالعه و دیگر گونه
که این زیستگاه بوده است  سازیلمدروی که همواره پیش

مورد استفاده قرار  سازیلمدروابط چگونه و در چه مقیاسی در 
خواری در مدل وارد که طعمه گیرند؟ به عنوان مثال برای این

توان از نقشه حضور گونه رقیب به عنوان یک متغیر آیا می شود
زیستگاهی استفاده کرد و این انعکاس درستی از یک ارتباط 

  نه؟متقابل زیستی است یا 
محاسبه مطلوبیت زیستگاه بر  با وجوددر پایان باید ذکر نمود که 

جویی قابل توجه و صرفه هاحضور گونهموجود از اساس اطالعات 
آوری اطالعات، نباید از یاد در زمان و بودجه مورد نیاز برای جمع

زیستگاه یک رویکرد به نسبت نو بنیان است و  سازیلمدبرد که 
و سواالت بسیاری در این رویکرد  استدر حال تعالی و پیشرفت 
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های نه چندان دور پاسخ بسیاری از این وجود دارد که در آینده
 سواالت داده خواهد شد.
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