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  (Capra aegagrus aegagrus) پازن و بز زیستگاه مطلوبیت ارزیابی

 همدان لشگردر شده حفاظت منطقه در
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 چکیده

 پراکنش تعیین است. وابسته وحشحیات زیستگاه ارتباطات از انسان بینیپیش و رکد به وحشحیات هایجمعیت موثر حفاظت و مدیریت
 پراکنش تعیین هایروش از یکی است. ضروری امر یک تهدید حال در هایگونه برای ویژه به ها،جمعیت مدیریت و حفظ برای گونه
 اهداف برای مناسبی ابزار که نمود بینیپیش را گونه پراکنش محدوده توانمی هاییمدل از استفاده با که است زیستگاه ارزیابی هاگونه

 و مرکزی آسیای صغیر، آسیای اروپا، کوهستانی مناطق در پراکنش با سمانزوج راسته از ایگونه پازن و بز گونه .است مدیریتی و حفاظتی
 گونه این زیستگاه مطلوبیت حاضر، پژوهش در .شودمی سوبمح IUCN سرخ فهرست در پذیرآسیب هایگونه جز که باشدمی خاورمیانه

 شناختیبوم آشیان عاملی تحلیل روش از گونه این زیستگاه سازیمدل منظور به .شد بررسی مالیر لشگردر شده حفاظت منطقه در
(ENFA) بایومپر افزارنرم چهارم نسخه درBiomapper از و وابسته متغیر عنوان هب گونه ضورح نقاط از مطالعه این در شد. استفاده 

 هب )ژئومورفولوژی( هابلندی و پستی تنوع و روستایی مناطق و جاده تا فاصله جهت، شیب، ارتفاع، طبقات نقشه شامل اطالعاتی هایالیه
 در و متر 2422 از بیش ارتفاعات رد پازن و بز انتخابی زیستگاه که داد نشان زیستگاه مطلوبیت نتایج شد. استفاده مستقل متغیر عنوان
 با درصد( 02 از بیش و 02تا 32 های)شیب دارشیب سنگی توده هایدامنه در عمده طور به و روستا و جاده از زیاد فاصله با ایصخره مناطق
 ایهزیستگاه منطقه، این در پازن و بز که داد نشان هاتحلیل و تجزیه نتایج همچنین دارد. قرار ایواریزه مناطق و شدید مکانیکی تخریب
 دارند. باریکی شناختیبوم آشیان و کنندمی انتخاب را ایحاشیه
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 سرآغاز

 در هاآن زیستگاه مطلوبیت و هاگونه پراکنش محدوده تعیین
 جز و داشته کمی فراوانی که هاییگونه برای و کوچک مقیاس

 در و مشکل ،آیندمی حساب هب انقراض خطر در و نادر هایگونه
 تمشکال این حل برای است. انجام قابلغیر موارد از بسیاری

 بین رابطه تحلیل اساس بر زیستگاه مطلوبیت سازیمدل فنون
 این .(Gibson et al., 2003) شدند ابداع زیستگاه و گونه
 زیستیمحیط هایمتغیر اساس بر را گونه حضور احتمال هامدل
 اطالعات سامانه و آماری فنون پیشرفت کنند.می بینیپیش

 انجام فضا قالب در یسازمدل تا شد سبب (GIS) جغرافیایی
 ایران در که این به توجه با (.Jacqain et al., 2005) شود

 گرفته صورت کمتر هاگونه زیستگاه مطلوبیت درباره مطالعه
 هایروش کاربرد برای الگویی دنتوانمی هاییهمطالع چنین است،
  .دنباش مدیریتی نوین
 کمک وحشحیات مدیران به زیستگاه مطلوبیت سازیمدل
 کنندهزمان و هزینه کمتر، عوامل تهدید صرف با تا کندمی

 کنند شناسایی را بالقوه و بالفعل هایزیستگاه و هاجمعیت
.(Madani, 2007) مطلوبیت نقشه تهیه مطالعه این از هدف 

 از استفاده با لشگردر شده حفاظت منطقه در (1)پازن زیستگاه
 (2) (ENFA) شناختیبوم آشیان عامل تحلیل و تجزیه روش
 ایران ایصخره ارتفاعات شاخص خوارانعلف از گونه این .است
 تنها عنوان هب کوهستانی، هایاکوسیستم در مهمی نقش و بوده
 ترینمهم از یکی و داشته العبورصعب مناطق خوارعلف
  ,Omidi). (2008 باشدمی (3)پلنگ گونه هایطعمه

(Trail & Bigalke, 2007) زیستگاه مطلوبیت سازیمدل به 
 مدیریت برای هاآن توانایی و جثه بزرگ نشخوارکنندگان

 هاینقشه ساخت منظور به پژوهش این در پرداختند. وحشحیات
 نتایج شد. استفاده ENFA تکنیک از زیستگاه مطلوبیت

ارهای در دسترس برای مدیریت، ابز روی سازیمدل
 این بازسازی سرعت تخمین و توسعه رایب الزم هایساختزیر

 بود. متمرکز منطقه

 به شد انجام (Mostafavi, 2009) توسط که پژوهشی در
 گونه تابستانه و بهاره هایزیستگاه مطلوبیت سازیمدل بررسی

 از پژوهش این در شد. پرداخته تهران الر ملی پارک در پازن و بز
 مطلوبیت نقشه شد. استفاده سازیمدل برای ENFA تکنیک

 پازن و بز مطلوب زیستگاه که داد نشان آمده دسته ب زیستگاه

 در دریا، سطح از متر 3242از بیش ارتفاعات در منطقه این در
 در مهمی نقش گیاهی پوشش و بوده درصد 42 باالی هایشیب

  .دارد گونه برای زیستگاه مطلوبیت

(Strubbe & Matthysen, 2009) پراکنش درون بینیپیش به 
 با بلژیک شمال در (Psittacula krameri) مهاجم گونه

 منظور هب پژوهش این در پرداختند. شناختیبوم آشیان رویکرد
 نتایج که شد استفاده ENFA روش از زیستگاه سازیمدل

 هایزیستگاه اشغال به باالیی تمایل گونه این داد نشان حاصله
 باال پذیریتحمل با وجود و دارد منطقه سطح در نادر به نسبت

 و هاپارک سال،کهن جنگلی هایلکه محیطی، شرایط به نسبت
  دهد.می ترجیح را مسکونی مناطق

(Godarzi et al., 2015) مدیریتی مختلف هایگزینه مقایسه با 
 تحلیل روش از استفاده با ایرانی زرد گوزن از حفاظت برای

 برای مدیریتی هایگزینه رینبهت معیاره چند گیریتصمیم
 که داد نشان نتایج .نمودند شناسایی را زرد گوزن از حفاظت
 اقدام بهترین فعلی، هایایستگاه در ایرانی زرد گوزن از حفاظت

 .است گونه این از حفاظت برای
(Fallahi et al., 2015) بر روکوچ عشایر تاثیر بررسی در 

 الر ملی پارک در بز و کل زیستگاه مطلوبیت

((Capraaegagrus aegagrus بیش که رسیدند نتیجه این به 
 از روکوچ عشایر حضور از پس مطلوب هایزیستگاه درصد 22 از

 گراییحاشیه میزان آن بر عالوه شود.می خارج گونه دسترس
 هایزیستگاه به جمعیت که معنی بدین یابد،می افزایش گونه

 پیدا کاهش گونه شناختیبوم آشیان و شودمی رانده ایحاشیه
 .کندمی

(Khaki et al., 2016) زیستگاهی هاینیازمندی سازیمدل 
 شده حفاظت منطقه در (Hyaena hyaena) راهراه کفتار

 زیستگاه و پراکندگی وضعیت بررسی به همدان استان لشگردر،
 نشان نتایج .پرداختند لشگردر شده حفاظت منطقه در راهراه کفتار

 و مسکونی مناطق از فاصله زیستگاهی، تیپ و ارتفاع که داد
 نقش گونه مطلوب زیستگاه تعیین در زمین کاربری تغییر شدت

 دارد. سزایی به
(Ranjbar et al., 2016) زیستگاه مطلوبیت فصلی ارزیابی در 

 روش به قاضی کاله ملی پارک کوهستانی مناطق در بزوحشی
 طبقه مساحت بیشترین که رسیدند نتیجه این به پیآنترو حداکثر
 این مساحت کمترین و (هکتار 22/3882) بهار فصل در مطلوب

 مقادیر و آمد دست به (هکتار 2/1302) تابستان فصل در طبقه



 030  در منطقه حفاظت شده لشگردر همدان (Capra aegagrus aegagrus) ارزیابی مطلوبیت زیستگاه بز و پازن

 آمده، دستبه هایمدل در (AUC) منحنی زیر سطح به مربوط
 .است داده نشان را خوبی کارایی

(Hosseini et al., 2016) آهوی زیستگاه مطلوبیت ارزیابی در 
 شده حفاظت منطقه در (Gazella subgutturosa) ایرانی
 و مکسنت رویکرد دو از استفاده با مرکزی استان قله هفتاد

 با مناطقی آهو که رسیدند نتیجه این به لجستیک رگرسیون
 زارعم ها،جاده از دور و آبی منابع به نزدیک کم، شیب کم، ارتفاع

  .دهدمی ترجیح را معادن و
(Zarandian et al., 2016) پوشش تغییر آثار سازیمدل در 

 و سروالت جنگلی سرزمین در زیستگاه کیفیت بر زمین
 اقتصادی ارزشیابی یکپارچه هایمدل مجموعه از جواهردشت

 هاآن اجرای نتایج تلفیق و (InVEST) اکوسیستمی خدمات
 از خارج در تغییرات که داد نشان هاآن نتایج .نمودند استفاده
 هایمحرکه و هاتهدید جدید منابع عنوان به شده حفاظت منطقه
 خواهد سو اثر منطقه درون در زیستگاه کیفیت بر تغییر، بیرونی
 .داشت

(Rezaei et al., 2017) کفتار زیستگاه مطلوبیت بررسی در 
 قله هفتاد شده حفاظت نطقهم در (Hyaena hyaena) راهراه

 دادند نشان عصبیشبکه و مکسنت هایمدل از استفاده با اراک
 و ارزیابی قدرت دارای مکسنت روش از حاصل نتایج که

 واقعیت به و مصنوعی عصبی شبکه مدل از باالتر بینیپیش
  .است ترنزدیک

(Vesali et al., 2017) نگپل زیستگاه مطلوبیت ارزیابی در 
 آنتروپی روش با (Panthera pardus saxicolor) ایرانی
 سازیمدل در زیستیمحیط متغیر 11 از گلستان استان در بیشینه

 گونههیچ که داد نشان هاآن نتایج .نمودند استفاده زیستگاه
 مطلوب زیستگاه و ندارد وجود متغیرها بین 1/2 باالی همبستگی

 و دریا سطح از متری 2122 فاعارت در گلستان استان در پلنگ
 این گویای نتایج همچنین دارد. قرار درصد 42 تا 22 حدود شیب
 بینیپیش قابلیت 172/2 برابر AUC میزان با مدل که است
 .دارد عالی

(Abdollahi et al., 2018) به مختلف هایمقیاس بررسی در 
 انگلست ملی پارک در پلنگ زیستگاهی پارامترهای تعیین منظور
 جغرافیایی اطالعات سامانه از استفاده با زیستگاه سازیمدل برای

 و آبی منابع و چشمه ارتفاع، متغیرهای که رسیدند نتیجه این به
 گونه پراکنش در موثر زیستگاهی پارامترهای ترینمهم جاده

 .هستند گلستان ملی پارک در مختلف هایمقیاس در پلنگ

  

 هاروش و مواد

 مطالعه دمور منطقه

 زیستمحیط سازمان شده حفاظت مناطق جز مطالعه مورد منطقه
 2728 ارتفاع با و هکتار هزار 10 وسعت با منطقه این .است ایران

 جنوب و شرق در واقع کوهستانی ایمنطقه در دریا سطح از متر
 درجه 34 تا دقیقه 12 درجه 34 شمالی عرض در و مالیر شرقی

 41 تا دقیقه 21 و درجه 48 بین آن شرقی طول و دقیقه 22 و
 داشتن بر در با ،مطالعه مورد محدوده .است شده واقع درجه

 از یکی وحشحیات جوامع برای حساس هایزیستگاه
 .آیدیم حساب به زاگرس هایکوه رشته بارز هایاکوسیستم

 و هاصخره و کوهستانی مناطق فراوان، آبی منابع و غنی مراتع
 و سرد هایزمستان با همراه متنوع وریجان هایگونه

 کوهستانی منطقه این هایویژگی از گرم چنداننه هایتابستان
  .(1) شکل است
 و بوده معتدل و سرد و خشکنیمه هوای و آب دارای منطقه این

 میزان متوسط است. ایمدیترانه اقلیم تیپ از آن بارندگی رژیم
 میانگین و سال در ترممیلی 281 معادل فوق منطقه بارندگی

با وجود  .باشدمی گرادسانتی درجه 14 معادل سالیانه حرارت درجه
 و (ساالنه مترمیلی 322 )حدود جوی نزوالت میزان بودن کم

 این سرد، و خشک اکوسیستم استقرار و آبی منابع محدودیت
 از و بوده برخوردار گیاهی پوشش ویژه به زیستیتنوع از منطقه

 اساس بر است. توجه خور در آنوحش حیات تکثیر و رشد رواین
 پوشش نوع اقلیمی، هایویژگی ها،بلندی و پستی معیارهای

 شده حفاظت منطقه موجود، جانوران جامعه همچنین و زمین
 این تمامی نمود. تقسیم کالن زیستگاه سه به توانمی را لشگردر
 از: عبارتند و ندهست خشکی هایاکوسیستم از بخشی هازیستگاه

 کوهستانی زیستگاه -
 دشتی زیستگاه -
 ماهوریتپه زیستگاه -

 
 
 

 
 



 
 منطقه جغرافیایی موقعیت (:1) شکل

 

 پژوهش روش
 افزارنرم از استفاده ،منطقه میدانی بررسی ،با ابتدا پژوهش این در

 و هاهمقال هوایی، هایعکس بررسی و هانقشه تهیه مربوطه،
 پازن و بز گونه خصوص در الزم اطالعات متعدد هایباکت

 گونه مورد در اطالعات کسب برای همچنین .شد آوریجمع
 نتایج و قبل، هایسال هایهمشاهد آمار از منطقه در موردنظر

 ،همدان استان زیستمحیط سازمان کارشناسان هایسرشماری
 هایمکان لیهک اساس این بر و استفاده نیز منطقه بانانمحیط
 و1:22222 توپوگرافی نقشه سپس د.شدن ثبت گونه هایهمشاهد
 گرفت قرار مقدماتی بررسی مورد و تهیه منطقه ایماهواره تصویر

 رد الگوی ادامه در د.شو استفاده هاآن از میدانی هایکاوش در تا
 از اطالع با تا گرفت قرار بررسی و مطالعه مورد پازن سرگین و پا

 موثق اطالعات بتوان مطالعه مورد گونه شناسیرفتار و شناسیبوم
 که مراحلی مختصر طوره ب آورد. دسته ب منطقه در تریدقیق و

 از: عبارتند هشد طی تحقیق این در
 

 تحقیق روش عملیاتی مراحل الف.
 از استفاده منظور هب زیستیمحیط متغیرهای هاینقشه تهیه .1

 تناوب محاسبه مثال عنوانه ب ،ENFA آنالیز برای هاآن
 ماسک ها،داده کردن استاندارد ها،نقشه روی منابع وجود
 (... و کردن

 گونه افراد پراکنش یا حضور نقشه تهیه .2

 و محیطی زیستیمحیط متغیرهای هاینقشه نمودن وارد .3
 افزارنرم به گونه افراد پراکنش یا حضور نقشه

 محیطی زیستیمحیط غیرهایمت هاینقشه محاسبه و بررسی .4
 (... و مقادیر توزیع آنالیز) توصیفی آمارهای با

 بعدیسه و بعدیدو شکل به هانقشه یرسبر .2

 اجزای ها،داده پراکنش سازینرمال مانند هانقشه سازیآماده .0
 هاداده همبستگی بررسی Ciran، Distan آنالیز

 شناختیبوم آشیان عاملی تحلیل و تجزیه آنالیز اجرای .7
(ENFA) 

 گاهزیست محیط مطلوبیت نقشه بررسی و تهیه .8

 طریق از شده برآورد مدل بینیپیش صحت ارزیابی .1
 Cross-Validation هایمیانگین

 ,.Hirzel et al) (post production) نهایی محصول .12

2004) 

 
 نیاز مورد هایداده تهیه. ب
 به هاآن نمودن وارد و (هانقشه) متغیرهای نمودن رستری اول
 هایداده شامل هاست.نقشه این نمودن کمی سپس و افزارنرم

 و بارندگی دما، میانگین شیب، دریا، سطح از ارتفاع مانند کمی:
 .... و گیاهی پوشش تیپ خاک، تیپ مانند کیفی: هایداده ....

 ها،جاده ،شهرها گونه، حضور عدم /حضور مانند بولی: هایداده
 مستقیم نمودن رستری از پس هاداده این از برخی .... و هادریاچه

 آنها بر تیمارها سری یک با دیگر برخی اما شده افزارنرم وارد
 برای متناسب متغیرهای انتخاب اند.شده کارگیری هب و اعمال
 جمله از گاهزیست محیط انتخاب مدل برآورد و آنالیز به ورود

 در هامدل اصلی ویژگی سه د.شونمی محسوب هاگام ترینهمم
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 از: عبارتند زیستگاه محیط سازیمدل هایروش کلیه
 تغییرات شیب اساس بر ،بنابراین صحت. و دقت پذیری،عمومیت

 متغیرهای از دسته سه از یکی توانمی اکولوژیک فاکتورهای
ه ب مدل در (گونه حضور) وابسته متغیر بینیپیش برای را مستقل

 گونه نیاز مورد منابع به مربوط متغیرهای :گرفت کار
(ResourcesVarilables) و نور آب، غذایی، منابع مانند .... 

 اهمیت دارای که (Direct Variables) مستقیم متغیرهای
 استفاده مورد مستقیم طوره ب ولی هستند گونه برای فیزیولوژیکی

 غیرمستقیم متغیرهای و..... اسیدیته دما، مانند ،یرندگنمی قرار
(Indirect Variables) پوشش ارتفاع، جهت، شیب، مانند 

 فیزیولوژیکی ارتباط که .... و بلندی و پستی شکل گیاهی،
 خوبی به غیرمستقیم متغیرهای ندارند. گونه عملکرد بر مستقیمی

 با که خوبی ارتباط واسطهه ب و شوندمی آوریجمع صحرا در
 قرار استفاده مورد گستردگی به دارند هاگونه پراکنش الگوهای

 که معتقدند (Guisan et al., 2000) دیگر سوی از گیرند.می
 منابع از ترکیبی برای مناسبی جایگزین توانندمی متغیرها این

 مستقیم متغیرهای و (Resources Varilables) گونه نیاز مورد
(Direct Variables) .وسعت در مطالعه این که آنجا از باشند 

 بنابراین آید،می در اجرا به (هکتار 10222) متوسط به نسبت
 متغیرهای از استفاده با گونه حضور احتمال سازیمدل

 & Guisan) نماید هارای بهتری تخمین تواندمی غیرمستقیم

Zimmermann,2000). به شونده وارد اطالعاتی هایالیه 
 کلی دسته دو به Biomapper افزارنرم در ENFA آنالیز
 شوند.می بندیطبقه
 

 (6)کاری نقشه
 منطقه سطح در مطالعه مورد گونه حضور مناطق شامل نقشه این

 حضور نقاط) اینقطه رستری نقشه یک تواندمی نقشه این است.
 در باشد. (گونه خانگی گستره محدوده) گونی پلی یا و (گونه

 باید افزارنرم این برای گونه حضور نقاط تعداد حداقل خصوص
 به مثال عنوان هب دارد. بستگی متعددی عوامل به که گفت

 و گونه بودن تخصصی میزان مطالعه، مورد ناحیه تغییرپذیری
  مطالعه. دقت میزان

(Hirzel et al., 2004) 32 الی 22 حدود با که است معتقد 
 حاصل نقطه صدها از استفاده نتیجه با مشابه بسیار نتایج قطهن

 که نمودند پیشنهاد (Hirzel et al., 2002) همچنین د.شومی

 بیش نباید آنالیز به شونده وارد یزیستگاه محیط متغیرهای تعداد
 اساس بر ابتدا در مطالعه، این برای باشد. متغیر 12 از

 و )سرگین( گونه حضور هاینمایه گونه، مستقیم هایهمشاهد
 حضور نقاط محلی، مردم و بانانمحیط هایهمشاهد همچنین

 Arc افزارنرم در سپس و ثبت GPS توسط (نقطه 23) گونه

view 3.2 فرمت به ابتدا نقشه این شد. تهیه آن وکتوری الیه 
 آنالیز به ورود قابل تا شد تبدیل بولی نقشه به سپس و رستری

ENFA د.ش آنالیز وارد وابسته متغیر عنوان هب نقشه این .باشد 
 

 (7)اکولوژیکی هاینقشه

 محیط مستقل متغیرهای اطالعات شامل اکولوژیکی هاینقشه
 هاآن به گونه حضور عدم یا و حضور که هستند یزیستگاه
 تعداد که نمودند پیشنهاد (Hirzel et al., 2002)  دارد. بستگی

 12 از بیش نباید آنالیز به شونده وارد یتگاهزیس محیط متغیرهای
 در استفاده مورد عمومی یزیستگاه محیط متغیرهای باشد. متغیر

 نقشه. 3، شیب نقشه. 2، ارتفاع نقشه. 1 :از عبارتند مطالعه این
 ( ;Fallahi et al., 2015; Hosseini et al., 2016 جهت

(Ranjbar et al., 2016 از تیاطالعا حاوی نقشه سه این 
 از هانقشه این تهیه برای .هستند منطقه فیزیوگرافی وضعیت

 (DigitalElevationModel/DEM) ارتفاع رقومی نقشه

 تهیه برای پایه نقشه عنوان هب DEM نقشه واقع در شد. استفاده
 ارتفاع، نقشه گیرد.می قرار استفاده مورد نیاز مورد هاینقشه سایر
 .شد وارد آنالیز به و تهیه یوستهپ شکل به جهت و شیب

 

 هایافته

 ENFA مدل اکولوژیکی هاینقشه تهیه
 آن در که شد تهیه گونه حضور مناطق نقشه ابتدا بررسی این در
 شد موقعیت ثبت GPS توسط گونه حضور نقاط 23 تعداد به

 تبدیل بولی نقشه به سپس و رستری صورت به ابتدا .(2) شکل
 هاینقشه 1:22222 توپوگرافی نقشه از استفاده با پسس .شد

 و (4) شکل شیب (3) شکل ارتفاع طبقات شامل اکولوژیکی
 .است شده تهیه (2) شکل جهت

ه ب اطالعات به توجه با نیاز مورد هاینقشه بعد به مرحله این از
 محیط هایوابستگی و پازن شناسی زیستیمحیط از آمده دست

 منطقه اطالعات بودن دسترس در مچنینه و احتمالی زیستگاهی
 :از عبارتند آنان از برخی که (Mostafavi, 2009) شد تهیه
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       هانمایه و پازن مشاهده نقاط نقشه (:2) شکل

 

 
 لشگردر شده حفاظت منطقه ارتفاع طبقات (:3شکل)

 

  
       لشگردر شده حفاظت منطقه شیب طبقات (:4) شکل

 

 
 لشگردر شده حفاظت منطقه جهت طبقات (:5) شکل

 

 زیستگاه محیط ژئومورفولوژی بررسی
 در و گزینش برای مهمی عامل زیستگاه ژئومورفولوژی تنوع 

 واسطه به مختلف هایگونه زیستگاه مطلوبیت با مستقیم ارتباط
 یک گرفتن نظر در بنابراین .است مهم پناه و گریزگاه آوریفراهم

 نقش تواندمی ،باشد گونه تگاهیزیس شرایط معرف که شاخص
 (0) شکل باشد داشته آن زیستگاه مطلوبیت تهیه در موثری
 .(1) جدول
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 لشگردر شده حفاظت منطقه ژئومورفولوژی واحدهای (:1)جدول

 واحد تیپ رخساره ایرخساره شرح

 MIO ایاریزهو هایپهنه و شدید مکانیکی تخریب و زیاد شیب با سنگی توده هایدامنه
 هایدامنه

 منظمنا

 کوهستان

 و سطحی فرسایش درصد 72 از بیش سنگی زدگیبیرون و درصد 02از بیش شیب با نامنظم هایدامنه
 درختی آبراهه الگوی و انحاللی

mio 

 Mrf سطحی فرسایش با درصد12 از کمتر شیب با مسطح و هموار به نسبت پهنه

 هایدامنه
 منظم

 Mrs درختی شاخه آبراهه انحالل و سطحی فرسایش و درصد 02 تا 32 بین شیب با منظمبه نسبت  هایپهنه

 آبراهه الگوی و ایواریزه هایپهنه ،درصد 22 از بیش سنگی زدگیبیرون و زیاد شیب با نامنظم هایدامنه
 موازی

MrcP 

 Hio درختی شاخه آبراهه انحالل و سطحی فرسایش و درصد 02تا 32 بین شیب با نامنظم هایپهنه
 هایدامنه

 منظمنا
 بعضی در و سیاری فرسایش و درصد 22 تا 22 بین زدگیبیرون و متوسط تا کم شیب با منظم هایدامنه ماهور تپه

 درختی شاخه ایآبراهه الگوی و خندقی هاقسمت
HicD 

 Qt1 فتیآبر هایوبادزن بلند مسطح ایکوهپایه هاینهشته
 هایپهنه

 برفتیآ
 Qt2 پست( آبرفتی )رسوبات افکنه مخروطه رودخانه

 Qm رنگ( سفید گل و )مارن آبرفتی تراس

 

  (روستا و جاده) مسکونی نواحی از فاصله نقشه
 و توپووگرافی  هوای نقشوه  و موجوود  اطالعات براساس نقشه این

 اسوت  هشود  تهیوه  همنطق ایماهواره تصاویر و هوایی هایعکس
 .(7) شکل

 

 
 شده حفاظت منطقه ژئومورفولوژی ارهایتساخ (:6) شکل

 لشگردر

 
 شده حفاظت منطقه اطراف روستاهای و هاجاده (:7) شکل

 لشگردر

 

 به ورود برای هانقشه سازیآماده گونگیچ
Biomapper 

 هانقشه تمامی تا است الزم Biomapper به هانقشه ورود برای
 یکسان قالبی منظور این به باشند. داشته گذاریهمروی لیتقاب

 اساس بر هانقشه تمامی و شد گرفته نظر در هانقشه تمامی برای
 اکثر مطالعه این در که این به توجه با شدند. اصالح قالب این

 ساخته (DEM) ارتفاعی طبقات نقشه از الگوبرداری با هانقشه
 عالوه شد. استفاده مرجع عنوانه ب DEM قالب بنابراین اند،شده



 0398بهار و تابستان ، 09 ، شماره01 زیست، سالهای محیطپژوهش 031

 نوع تبدیل برای که باشد Byte یا Real باید هاداده نوع این بر
 استفاده Idrisi افزارنرم در Convert فرمان از توانمی داده

 نمود.
 

 هاداده ورود و مدل اجرای
 این در رستری اطالعاتی هایالیه اساس بر ENFA آنالیز
 این اجرای برای گام اولین بنابراین، آید.می در اجرا به افزارنرم

 شامل طبقه دو به هانقشه است. افزارنرم به هاداده ورود آنالیز،
 محیطی مستقل هایمتغیر هاینقشه و گونه حضور نقشه
 شدند. Biomapper4 افزارنرم وارد و بندیدسته

 

 هاالیه بودن نرمال وضعیت بررسی
 به زیادی حدود تا شناختیبوم آشیان فاکتوری لتحلی روش
 اصل این رعایت عدم و است حساس اولیه هایداده بودن نرمال
 هایخروجی تولید و صحیح هایهمحاسب از انحراف سبب

 بودن نرمال وضعیت بررسی از پس بنابراین، شد. خواهد اعتباربی
 محیطی زیستیمحیط مستقل متغیرهای از برخی ها،داده پراکنش

 Box-Cox .(Hirzel, 2001) شدند نرمال Box-Cox روش به
 منظور هب که است داده شکل تغییر خاص و مفید مجموعه یک

 گرفته کاره ب زیر صورته ب و رودمی کار هب هاداده سازینرمال
 شد.

(1)       1)/Y-Y(X T(x)= 
X: اصلی. متغیر 

T(x): یافته. شکل تغییر مقادیر 
Y: یزیستگاه محیط مستقل هایالیه بین همبستگی ضریب 

 فرمول جای به هاداده لگاریتم از باشد صفر آن مقدار اگر و است
 شود.می استفاده باال

 

 اطالعاتی هایالیه کردن ماسك
 بدون هایسلول به صفر ارزش دادن معنی به کردن ماسک

 مطالعه مورد محدوده از خارج در (Back ground) اطالعات
 (.Hirzel, 2001) تاس

 

 هاالیه همبستگی میزان بررسی
 برای Biomapper4 افزارنرم در Correlation Mtrix تابع از

 بین همبستگی میزان شد. استفاده همبستگی ماتریس اجرای
 بود متغیرها از یکی حذف برای بحرانی میزان از کمتر متغیرها

 قرار استفاده وردم ENFA آنالیز برای متغیرها تمامی بنابراین،
 .(2) جدول گرفتند

 

 محیطی مستقل متغیرهای همبستگی ماتریس (:2)جدول
 ردیف جهت ژئومورفولوژی شیب ارتفاع روستا و جاده تا فاصله

 جهت 1 102/2 232/2 142/2 204/2

 ژئومورفولوژی 102/2 1 222/2 -173/2 -132/2

 شیب 232/2 222/2 1 222/2 -210/2

 ارتفاع 142/2 173/2 222/2 1 382/2

 روستا و جاده تا فاصله 204/2 -132/2 -210/2 382/2 1

 

 برای Biomapper4 افزارنرم در Covariance Matrix تابع از
  اجرای برای ماتریس این شد. استفاده کوواریانس ماتریس اجرای

 .(3) جدول است نیاز مورد ENFA آنالیز

 

 محیطی مستقل متغیرهای نسکوواریا -واریانس ماتریس (:3)جدول
 جهت ژئومورفولوژی شیب ارتفاع روستا و جاده تا فاصله

134/2 221/2 222/2 222/2 222/2 

270/4- 278/1 220/2 213/2 212/2 

322/2- 271/2- 221/2 222/2 222/2 

221/2- 102/2 222/2 221/2 222/2 

212/100 723/80 102/2 271/2 221/2 

321/2122 212/100 221/2- 322/2- 134/2 
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 شاناختی  باو   آشایان  فااکتوری  تحلیل آنالیز اجرای
(ENFA) 

 تشووکیل را Biomapper آنووالیز مرکووزی هسووته ENFA آنووالیز
 اسوت  نمووده  تولید را زیر هایخروجی آنالیز این اجرای و دهدمی
 : شامل که
 .ENFA اولیه فاکتور 2 در متغیرها همبستگی بصری نمایش .1
2. Eigen Values: در کوه  اسوت  اطالعاتی میزان دهندهنشان 

 دارد. وجود فاکتور هر

3.  Score Matrix (Eigen Vectors:) این دهنده نشان 
 در استفاده مورد متغیرهای با آنالیز این فاکتور هر که است
 به مدل در متغیر هر اهمیت و دارد همبستگی میزان چه آنالیز

ه ب است. تبطمر مختلف فاکتورهای در متغیر آن هایارزش
 در صفر به نزدیک ارزش دارای متغیری اگر مثال، عنوان

 نمود. حذف را آن توانمی باشد، فاکتورها همه

 داشت: دنبال به را زیر هایخروجی ENFA آنالیز
 (8)جهانی همبستگی ماتریس -
 (1)گونه کوواریانس ماتریس -

 (12)جهانی میانگین بردار -

 (11) گونه میانگین بردار -
 (12) ویژه( )مقادیر واریانس هایتوضیح و هاارزش -

 (13)مقادیر( ماتریس )بردار نمرات ماتریس -
 آشیان عاملی تحلیل آنالیز اجرای از حاصل ایهخروجی از یکی
 مهمی اطالعات حاوی Eigen values(ENFA) شناختیبوم

 نقشه هر در که باشدمی اطالعاتی میزان دهندهنشان و است
 از حاصل ایهخروجی از دیگر یکی دارد. وجود (EGV) مستقل
 آنالیز ،است اهمیت زحای ما برای پژوهش این در اکه اجرای

 اطالعات حاوی که باشدمی Score matrix امتیازدهی ماتریس
 دهندهنشان ماتریس این در موجود اطالعات است. مهمی بسیار

 محیطی مستقل متغیرهای این از حاصل فاکتور هر که است آن
 .(4) جدول دارند همبستگی میزان چه آنالیز در استفاده ردمو

 سایر است. (14)گزینی حاشیه فاکتور ماتریس، این از ستون اولین
 در هاردیف است. (12)گراییتخصص فاکتورهای با برابر هاستون

 زیستیمحیط متغیرهای سهم یا شرکت میزان شامل ماتریس این
 فاکتور این در مثبت مقادیر است. فاکتورها ساخت در محیطی

 را هاییزیستگاه محیط موردنظر گونه که است این دهندهنشان
 نسبت مربوطه متغیر از بیشتری مقادیر دارای که دهدمی ترجیح

 عکس بر و است منطقه سطح در متغیر این کل میانگین به
 مقادیر موردنظر گونه که است این دهندهنشان منفی مقادیر

 در متغیر این کل میانگین به نسبت را مربوطه متغیر از کمتری
 (.Hirzel et al., 2002) دهدمی ترجیح منطقه سطح

 (2)         
 

 
 

(3)         
 

Gm: نقواط  در مربوطه متغیر توزیع میانگین) گونه توزیع میانگین 
 (گونه حضور

Sm: کل در مربوطه متغیر توزیع میانگین) عمومی توزیع میانگین 
 (مطالعه مورد منطقه

GS : عمومی توزیع از استاندارد انحراف 

SS : (4) جدول گونه توزیع از استاندارد انحراف 
 

 زیستی محیط مستقل متغیرهای امتیازات ماتریس (:4)جدول
 Marginality S1 S2 S3 S4 ردیف

 -222/2 -287/2 -221/2 271/2 -272/2 جهت

 -248/2 111/2 217/2 103/2 202/2 ژئومورفولوژی

 -230/2 -811/2 -248/2 -270/2 324/2 شیب

 320/2 313/2 -272/2 -181/2 712/2 ارتفاع

 223/2 -217/2 787/2 -127/2 488/2 روستا و جاده تا فاصله

Marginality 784/2 =           tollerance= 220/2           Specialization= 017/3  
 

 (Global Marginality) کل گزینی حاشیه
  یووتمام به نسبت وردنظروم ونهوگ یوگزین حاشیه دهندهانونش

 شده مدل وارد که است یزیستگاه محیط مستقل متغیرهای
 از مطالعه مورد گونه زیستگاه محیط تفاوت چگونگی و است
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 کم مقدار دهد.می نشان را مطالعاتی منطقه کل در موجود شرایط
 به تمایلی مربوطه گونه که دهدمی نشان ر(صف به نزدیک)

 و دارد خود مطالعاتی منطقه محدوده در میانه شرایط در زندگی
 به تمایل گونه که استآن  دهندهنشان (یک از االترب) باال ارزش
 Hirzel et داردرا  ایکرانه بسیار هایزیستگاه محیط در زندگی

al., 2004).) 

(4)          =rginalityM Global 

iM : یزیستگاه محیط متغیر به نسبت گزینی حاشیه i. 

V: یزیستگاه محیط متغیرهای تعداد 
 

 (Global Tolerance) کل پذیریتحمل
 ( صفر به نزدیک ) کم مقدار دارد. عکس نسبت گراییتخصص با

 با گونه یک) است متخصص گونه یک دهندهنشان متغیر این
 یا و خود یزیستمحیط شرایط محدوده در ینپای تحمل توان
 در زندگی به تمایل که (عرض کم اکولوژیک میدان با ایگونه

 باال مقدار و دارد خود زیستیمحیط شرایط از باریکی محدوده
 در باال تحمل توان با گونه یک دهندهنشان (یک به نزدیک)

 ,.Acevedo et al) است خود زیستیمحیط شرایط محدوده

2007) 
(2)               = T 

 

Global Specialization (کل گرایی تخصص) 
 آن از اما است. کل پذیریتحمل به نسبت معکوس معنی دارای

 آن تفسیر بنابراین، .است متغیر نهایت بی تا 1 بین که جا
 (.Hirzel et al., 2002) است گراییتخصص از دشوارتر

(0)    /v Specialization= Global  

: Values Eigen متغیر برای i 

V: یزیستگاه محیط متغیرهای تعداد 
 ,Eigen ValuesScore Mat, rixMarginality مقادیر

Specialisation, Tolerance, منطقه به زیادی حد تا 
 .(Falcucci, 2007) هستند وابسته مطالعاتی

 
  ENFA فاکتورهای محاسبه

 محاسبه زیستگاه محیط مطلوبیت نقشه محاسبه در اول گام
 نقشه محاسبه برای آنالیز این نتایج است. ENFA فاکتورهای

 این در اهمیت زیحا نکته است. الزامی زیستگاه محیط مطلوبیت
 آنالیز به شونده وارد ENFA هاینقشه تعداد تعیین آنالیز

Habitat suitability .ورهایفاکت محاسبه منظور هب است 
ENFA تابع از Factor map افزارنرم در Biomapper استفاده 

 شد.
 

 زیستگاه محیط مطلوبیت نقشه تهیه
 Habitat تابع از زیستگاه محیط مطلوبیت نقشه تهیه منظور هب

suitability map نقشه تهیه برای شد. استفاده افزارنرم در 
 هب امکان Biomapper در (HS) زیستگاه محیط مطلوبیت
 ،(Median) میانه شامل متفاوتی هایالگوریتم کارگیری
 میانگین ،(Distance geometric mean) هندسی میانگین

 فاصله حداقل و (Distance harmonic mean) هارمونیک
(Minimum distance) که این به توجه با است شده فراهم 

 متفاوت تمالگوری هر کارگیری هب و انتخاب مبنای بر حاصله نتایج
 اهمیت از مناسب الگوریتم یک انتخاب ،بنابراین .بود خواهد
 .(2) جدول است برخوردار خاصی

 

 هایالگوریتم در Boyce شاخص مقایسه (:5)جدول

 مختلف

SDIndex Boyce ردیف الگوریتم 

722/2 +- 2372/2 Median 1 

3271/2 +- 222/2 Geometric 2 

3812/2 +- 784/2 Harmonic 3 

3224/2 +- 722/2 Minima 4 
 

 شده برآورد مدل بینیپیش صحت ابیارزی
 آزمون توسط Biomapper افزارنرم در مدل صحت ارزیابی

Cross-Validation انجام پیوسته بویس شاخص از استفاده با و 
 مقادیر است. متغیر +1 تا -1 از Boyce شاخص مقدار گرفت.
 نقاط واسطه به آن محاسبه که است لیمد دهندهنشان مثبت

 مقادیر و شودمی استفاده هاداده آنالیز در گونه حضور پراکنش
 منفی مقادیر است. تصادفی مدل یک نمایانگر صفر به نزدیک

 گونه است. پایین کیفیت با زیستگاه از نواحی دهندهنشان نیز
 محل نعنوا به فقط و بردنمی استفاده نواحی این از موردنظر

  .است حیوان گذر و آمد و رفت
Hirzel et al., 2004) (a).) از طورکههمان مطالعه این در 

 به )هارمونیک( بویس شاخص مقادیر است، مشخص (2) جدول
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 میزان نیز شده گرفته کار به الگوریتم در و دارد گرایش 1 سمت
 دهندهنشان مقدار این که آمد دست به 784/2 شاخص این
 است. مدل قبول قابل حتص

 

  زیستگاه محیط مطلوبیت نقشه بندیطبقه

 نمودار به توجه با زیستگاه محیط مطلوبیت نقشه بندیطبقه برای

iF بر بندیطبقه این شد. تعیین هاآن فراوانی و هاطبقه تعداد 
 گیریکاره ب اساس بر گرفت. انجام iF نمودار شیب اساس

 مطلوبیت نقشه برای کالس 3 تعداد ()هارمونیک بویس، شاخص
 مساحت بیشترین حاصله، نتایج طبق شد. تعیین زیستگاه محیط
 مساحت کمترین و (نامطلوب زیستگاه محیط) 1 کالس به مربوط
 مطلوبیت و (کم مطلوبیت با زیستگاه محیط) 2 کالس به متعلق

 .(8) شکل ندارد توجهی قابل وسعت نیز زیاد

 
 زیستگاه مطلوبیت بندیطبقه نقشه (:8)شکل

 

 گیرینتیجه و بحث

 شده حفاظت منطقه در پازن زیستگاه محیط سازیمدل منظوره ب
 آشیان عاملی تحلیل و تجزیه روش از استفاده با لشگردر

 Biomapper 4 افزارنرم کارگیری هب و (ENFA) شناختیبوم
 مطالعه ینا در آمد. دسته ب گونه زیستگاه محیط مطلوبیت

 شامل محیطی مستقل فاکتورهای عنوان هب اطالعاتی هایالیه
 نقشه جهت، نقشه شیب، نقشه ارتفاعی، طبقات نقشه

 شدند. آنالیز وارد روستا و جاده تا فاصله نقشه و ژئومورفولوژی
ه ب منطقه، در پازن حضور هایمحل ،نقطه 23 ثبت با همچنین

 گرفته نظر در اکولوژیکی واملع سایر به وابسته فاکتور عنوان
 زیستگاه محیط مطلوبیت نقشه تفسیر از حاصل نتایج شد.

 محیط مطلوبیت تعیین در عامل ترینمهم که کندمی مشخص
 تا فاصله و ارتفاع لشگردر شده حفاظت منطقه در پازن زیستگاه

 ژئومورفولوژی و شیب متغیرها این از بعد .است روستا و جاده
 برخوردار اهمیت درجه کمترین از جهت عامل و ودهب اهمیت زحای

 از متر 2422 از بیش ارتفاعات در پازن انتخابی زیستگاه ،است
 32 های)شیب زیاد شیب با سنگی توده هایدامنه در دریا سطح

 هایپهنه و شدید مکانیکی تخریب و درصد( 02 از بیشتر و 02تا
 در درختی شاخه آبراهه انحالل و سطحی فرسایش با ایواریزه
 نتایج اساس بر دارد. قرار جنوبی و شرقی هایدامنه

(Mostafavi, 2009) محیط مطلوبیت تعیین در عامل نخستین 
 همچنین .است بوده ارتفاع الر ملی پارک در پازن و بز زیستگاه

(Fallahi et al., 2015) بر روکوچ عشایر تاثیر بررسی در 
 نتیجه این به الر ملی پارک در بز و کل زیستگاه مطلوبیت

 حضور از پس مطلوب هایزیستگاه درصد 22 از بیش که رسیدند
 میزان آن بر عالوه شود.می خارج گونه دسترس از روکوچ عشایر
 به جمعیت که معنی بدین یابد،می افزایش گونه گراییحاشیه

 گونه شناختیبوم آشیان و شودمی رانده ایحاشیه هایزیستگاه
 و باال شیب با هایزیستگاه هاپازن همچنین .کندمی پیدا کاهش
 نتایج گفت توانمی ،اینبنابر .کردندمی انتخاب را زیاد ارتفاع
  دارد. همخوانی هاهمطالع این نتایج با پژوهش این از حاصل

 برای (Marginality) گراییحاشیه میزان حاصله نتایج اساس بر
 که است این دهندهنشان که آمد دسته ب 784/2 موردنظر ونهگ

 دارد. ایحاشیه هایزیستگاه محیط در زندگی به تمایل جانور این
 تحمل دامنه و (Specialisation) گراییتخصص عامل بررسی

(Tolerance). تحمل دامنه که دهدمی نشان مطالعه این در 
 دهندهنشان (صفر به نزدیک) عدد این کم مقدار و است 220/2
 محیط منابع محدوده در متخصص گونه یک پازن که است این

 عبارت به باشد.می لشگردر شده حفاظت منطقه در خود زیستگاه
 در پایین تحمل توان با گونه که است این دهندهنشان دیگر

 کم اکولوژیک میدان دارای و است خود محیطی شرایط محدوده
 محیطی شرایط از باریکی محدوده در زندگی به که است عرض

 نواحی به خوارانطعمه از گریز برای و دارد بیشتری تمایل خود
 با لهمسا این که دارند تام وابستگی تند شیبی با ایصخره مرتفع
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 و تند هایشیب در پازن رفتارشناختی و فیزیکی شرایط
 شودمی پیشنهاد هدر نتیج دارد. همخوانی کوهستانی العبورصعب

 همراه آن اکولوژیکی شرایط و زیستگاه مختلف پارامترهای که
 بررسی مورد تحقیقاتی طرح یک قالب در اولیه هاینقشه تهیه با

ه ب زیستگاه ناپایداری در ثروم عوامل شناسایی ضمن تا گیرد قرار
 تواندمی شدت هب که گیاهی پوشش تیپ خصوص در ویژه

 کاربری تغییر و برداریبهره با رابطه در را زیستگاه وضعیت
 ثرامت انخوارطعمه وضعیت و پازن و بز گونه خصوص در اراضی
 بررسی مورد زیستگاه مطلوبیت هایمدل سایر از استفاده با سازد
 گیرد. قرار

 
 

 هایادداشت
1. Capra aegagrus aegagrus 

2. Ecological Niche Factor Analysis 

3. Pantera pardus 

4. O.o.arkali & O.o.gemelini 

5. Equus hemionus onager 

6. Work map 

7. Ecogeographic map 

8. The global correlation matrix 

9. The species covariance matrix 

10. The global mean vector 

11. The specie mean vector 

12. The values and their explained variance 

)Eigenvalues) 

13. The scores matrix)Eigen vector matrix 

14. Marginality Factor 

15. Specialisation 

  منابع فهرست
Abdollahi, S. & Salman Mahini, A. R. 2018. Investigation of Different Scales to Determine Habitat 

Parameters Case Study: Golestan National Park Journal of Environmental Research. 9(18): 181-188.(In 

Persian). 

Acevedo, P.; Cassinello, J.; Hortal, J. & Gortázar, C. 2007. Invasive exotic aoudad (Ammotragus lervia) as a 

major threat to native Iberian ibex (Capra pyrenaica): a habitat suitability model approach. Diversity and 

Distributions.13(5): 587-597. 

Falcucci, A. 2007. Conservation of large carnivores in a human dominated landscape: Habitat models and 

potential distribution (Doctoral dissertation, University of Idaho).1-196 pp. 

Falahi, M.; Kabuli, M.; Mehrabi, K.; Goljani, M.; Mostafavi, A. & Seyyed Mahdi, R. 2015. Investigation of 

the effect of small nomads on the utility of whole and goat habitats in Lar National Park (Capraaegagrus 

aegagrus), Research Journal. 6(11): 111-121. (In Persian). 

Gibson, L. A.; Wilson, B. A.; Cahill, D. M. & Hill, J. 2003. Modeling habitat suitability of swamp 

Antechinus ( Antechinus minimus maritimus ) in the costal heathlands of southern Victoria , Australia. 

International Journal of Biological Conservation. 117: 143- 150. 

Goodarzi, F.; Bashari, H. & Hamami, M. 2015. Comparison of Different Management Options to Protect 

Iranian Yellow Deer Using Multi Criteria Decision Analysis Method, Journal of Environmental Research. 5. 

(10): 3-12. (In Persian). 

Guisan, A. & Zimmermann, N. E. 2000. Predictive habitat distribution models in ecology. Ecological 

modeling.135(2): 147-186. 

Hirzel, A. 2001.When GIS come to life. Linking landscape and population ecology for large population 

management modeling: the case of Ibex (Capra ibex) in Switzerland , phd thesis, university de Lausanne, 

106-112pp. 

Hirzel, A. & Guisan, A. 2002. Which is the optimal sampling strategy for habitat suitability modelling. 

Ecological modeling. 157( 2): 331-341. 

Hirzel, A. H.; Hausser, J.; Chessel, D. & Perrin, N. 2002. Ecological‐niche factor analysis: how to compute 

habitat‐suitability maps without absence data. Ecology.83 (7): 2027-2036. 



 040  در منطقه حفاظت شده لشگردر همدان (Capra aegagrus aegagrus) ارزیابی مطلوبیت زیستگاه بز و پازن

Hirzel, A. H.; Posse, B.; OGGIER, P. A.; Crettenand, Y.; Glenz, C. & Arlettaz, R. 2004. Ecological 

requirements of reintroduced species and the implications for release policy: the case of the bearded vulture. 

Journal of Applied Ecology. 41(6): 1103-1116. 

Hosseini, G.; Shams Esfand Abad, B.; & Alizadeh Shabani, A. 2016. Evaluation of Iranian Deer (Gazella 

subgutturosa) habitat suitability in Seventy Peaks Protected Area of Central Province. Natural Environment 

Journal. 69(4): 965-979. (In Persian). 

Jacquin, A.; Chéret, V.; Denux, J. P.; Gay, M.; Mitchley, J. & Xofis, P. 2005. Habitat suitability modelling 

of Capercaillie (Tetrao urogallus) using earth observation data. Journal for Nature Conservation. 13(2): 161-

169. 

Khaki, S.; Alizadeh Shabani, A.; Kaboli, M.; Nouri, Z.; & Yari, A. 2016. Modeling habitat requirements of 

the Rahrah hyena (Hyaena hyaena in Lashkar Protected Area, Hamadan Province, Environmental Research 

Journal. 7 (13): 11-20. (In Persian). 

Madani, N. 2002. Distribution and Distribution Modeling of the Asian Zebra Population in the Korea Turan 

Environmental Reserve, MSc Thesis, School of Environmental Engineering, University of Tehran. 92pp. (In 

Persian). 

Mostafavi, M. 2009. Mapping of Utility of Spring Habitat Habitats (Capra eagagrus aegagrus) in Lar 

National Park, MSc Thesis, Islamic Azad University. 4-16pp. (In Persian). 

Omidi, M. 2008. Modeling the Leopard Habitat Environment (P.p.saxicolor) in Kelah-Ghazi National Park 

by ENFA Method, MSc Thesis, Islamic Azad University.11pp. (In Persian). 

Ranjbar, N.; Hemami, M.; & Shahgholian, J. 2016. Seasonal Evaluation of Wild Goat Habitability in 

Mountainous Areas of Kelah Ghazi National Park by Maximum Entropy Method, Journal of Applied 

Ecology. 5(16): 69-83. (In Persian). 

Rezaei, S.; Naderi, S.; & Karami, P. 2017.Evaluation of Hyaena hyaena habitat suitability in seventy peaks 

of Arak Protected Area, Journal of Animal Research. 31(2): 147-158. (In Persian). 

Strubbe, D. & Mattysen, E. 2008. Predicting the potential distribution of invasive ring necked parakeets 

psittacula krameri in northen Blegium using an ecological niche modeling approach, Biological Invasions 

online, Available at http:// www.springerlink.com/ content/ nnw 78 qq 86 kxo j 671 / fulltext.pdf. Accessed 1 

may 2008. 221-232pp. 

Traill, L. W. & Bigalke, R. C. 2007. A presence‐only habitat suitability model for large grazing African 

ungulates and its utility for wildlife management. African Journal of Ecology.45(3): 347-354. 

Vesali, S.; Moradi, H. & Salman Mahini, A. 2017. Evaluation of Panthera pardus saxicolor habitat suitability 

using Maximum Entropy Method in Golestan Province, Environmental Research Journal. 8 (15): 101-112. 

(In Persian). 

Zarandian, A.; Yavari, A. R.; Jafari, H. R. & Amirnejad, H. 2016. Modeling the effects of land cover change 

on habitat quality in Sarvolat and Javaherdasht forest lands, Journal of Environmental Research. 6(12): 183-

194. (In Persian). 

http://www.springerlink.com/

