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 .1دانشآموختۀ کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی ،دانشکدۀ علوم زمین ،دانشگاه شهید چمران اهواز
 .2دانشیار گروه سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی ،دانشکدۀ علوم زمین ،دانشگاه شهید چمران اهواز
 .3استادیار گروه محیطزیست ،دانشکدۀ منابعطبیعی و علوم زمین ،دانشگاه کاشان
 .4استادیار گروه شیالت و محیطزیست ،دانشکدۀ منابعطبیعی و علوم زمین ،دانشگاه شهرکرد
(تاریخ دریافت1396/2/14 :؛ تاریخ پذیرش)1396/08/08 :

چکیده
پایش و مدیریت جمعیتهای حیاتوحش و زیستگاهها نیازمند مدلسازی زیستگاههای مطلوب و پراکنش گونهای است .بنابراین در اینن پنهوهش،
مدلسازی پراکنش بالقوۀ آهوی ایرانی با دو رویکرد فازی (مبتنی بر دانش بومشناختی جوامع بومی) و مکسنت (مبتنی بر دادههای حضور گونه) در
منطقۀ حفاظتشدۀ میشداغ اجرا شد؛ تا ضمن مدلسازی پراکنش گونهای با استفاده از سامانۀ استنتاج فازی (رویکرد فنازی) و الگنوریتم آنتروپنی
بیشینه (رویکرد مکسنت) ،به بررسی و مقایسۀ کارایی هر یک از این دو رویکرد پرداخته شود .بهعالوه ،ارزیابی هر یک از مدلها با استفاده از تحلیل
جک نایف انجام شد .آستانه گذاری نیز با استفاده از آستانۀ حضور  %10صورت گرفت .براسنا یافتنه هنا ،سنه مترینر کناربری سنرزمین ،فاصنله از
کشت زارها و فاصله از منابع آب در هر دو رویکرد فازی و مکسنت بهعنوان مهمترین متریرهای مدلسازی شناخته شدند .همچنین ،در هنر ینک از
رویکردهای فازی و مکسنت به ترتیب  %47/45و  %14/08منطقه بهعنوان منطقۀ حضور بالقوه پیشبینی شد .براسا تحلینل جنکننایف ،مینزان
موفقیت هر یک از مدلهای فازی و مکسنت به ترتیب %80/95 ،و  %66/66برآورد شد ( .)p<0.01یافتههای پنهوهش مؤیند کنارایی بنایی سنامانۀ
استنتاج فازی و الگوریتم آنتروپی بیشینه در مدلسازی پراکنش بالقوۀ آهوی ایرانی است .این مطالعه را میتوان از یک سو تأکیدی بر ضرورت توجه
به رویکردهایی همچون رویکرد فازی در مدلسازی پراکنش بالقوۀ گونههای حیاتوحش کشور و از سوی دیگر تأکیدی بر ضرورت توجه بنه داننش
بومشناختی جوامع بومی هر منطقه دانست.
کلیدواژگان :دانش بومشناختی ،جوامع بومی ،پراکنش بالقوه ،سامانۀ استنتاج فازی ،الگوریتم آنتروپی بیشینه.

* نویسنده مسئول؛ شماره تما +989166186507 :

ایمیلz.obeidavi@gmail.com :

894

محیط زیست طبیعی ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،70شماره  ،4زمستان 1396

.1مقدمه
تحلیل زیست مندی جمعیت هنا ،تحلینل تضناد مینان
انسان و حیاتوحنش و شناسنایی زیسنتگاههنای مناسنب
برای حفاظت ،بنهطنور عمنده وابسنته بنه مندل سنازی و
شناخت رابطۀ میان زیسنتگاه و پنراکنش گوننه هنا اسنت
( .)Carvalho & Gomes, 2003بر این اسا  ،تاکنون در
پهوهشهای متعددی به مدلسنازی زیسنتگاه و پنراکنش
گونههای مختلف پرداخته شده است .مدلسازی پنراکنش
گونههنا ،ضنمن روشنن سناختن روابنط مینان گوننههنا و
محیطزیست آنها ،به درک اثرات بالقوه فعالیتهای انسنان
بنننر پنننراکنش گوننننههنننا کمنننک شنننایانی مننینمایننند
( .)Santos & Lirman, 2012در حال حاضر ،مندلسنازی
پراکنش بالقوه در کانون توجنه پنهوهش هنای منرتبط بنا
بوم شناسی ،زیست شناسی و جررافیای زیستی واقع اسنت
( .)Holguin-Gonzalez, 2013در واقع ،این گونه مدلهنا
ضنننمن فنننراهم آوردن امکنننان درک نیازمنننندیهنننای
بومشناختی گونهها ،از نقش کلیدی در هدایت طنر هنای
حفناظتی برخوردارنند ()Zielinski et al., 2010؛ کنه در
این میان ،مدلسازی زیستگاه ها و پراکنش گوننه هنای در
معرض تهدید با هدف پایش و مدیریت جمعیتهنای اینن
گونه ها و زیستگاه هایشان بهعننوان ینک فرآینند ضنروری
مطننر اسننت ( .)Gaston, 1996امننروزه ،رویکردهننای
متعددی به منظور مدل سازی زیستگاه و پراکنش گونههنا
توسعه یافته است .الگوریتمهای یادگیری ماشینی هماننند
آنتروپی بیشینه با گستردگی بیش تری ،نسبت به بسیاری
دیگر از رویکردها ،منورد توجنه پهوهشنگران قنرار گرفتنه
است ( .)Phillips et al., 2006الگوریتم آنتروپی بیشنینه،
مبتنی بر دادههای حضور گونههای مورد مطالعه است؛ که
پهوهشگران به منظور استفاده از آن ملزم به صرف زمان و
هزینه برای نمونهبرداری و تهیۀ دادههای حضور هستند.
از سوی دیگر ،جوامع محلی که از ارتباط مسنتقیم بنا
گونههای گیاهی و جانوری برخنوردار هسنتند ،بنهواسنطۀ
دانش بومی و آگناهیهنای بنومشنناختی ارزشنمند خنود

می توانند در کاستن از زمان و هزینۀ پهوهشهای منرتبط
با گونه های گیاهی و جانوری بهویهه مدلسنازی پنراکنش
گونه ای ایفاگر نقش قابل تنوجهی باشنند .در اینن زمیننه،
فرمول بندی ریاضی داننش بنومشنناختی جوامنع محلنی،
مسئلۀ چالش برانگیزی است که منا را بنه بهنرهگینری از
منطق فازی رهنمون میسازد .در واقع ،سامانههنای فنازی
یکی از مهمترین سامانههای هوشمندی هسنتند کنه اینن
تبندیل را بنا یننک فرمنولبنندی بننه نسنبت سناده انجننام
میدهند و امکان مندلسنازی داننش سننتی برخاسنته از

روابط و تعامالت انسان و طبیعت را فراهم میآورند .امری
که بهویهه در پهوهشهای حیاتوحش از جایگناه وینههای
برخننوردار بننوده ،امکننان بهننرهمننندی از آگنناهیهننای
بومشناختی بومیان هنر منطقنه را در راسنتای حفاظنت و
مدیریت مؤثر گونه های حیناتوحنش آن منناطق ممکنن
میسازد.
آهننوی ایرانننی ( )Gazella subgutturosaبراسننا
فهرسننت سننرح اتحادیننۀ جهننانی حفاظننت از طبیعننت و
منابعطبیعی ( )IUCNدر طبقۀ آسیبپذیر ()Vulnerable
قرار دارد .روند رشد جمعیت اینن گوننه در اینران توسنط
 Mallonدر سننال  ،2008بننه صننورت منفننی یننا کاهشننی
ارزیابی شده است .در حال حاضنر ،بیشنتر جمعینتهنای
آهوی ایرانی در مناطق حفاظتشدۀ کشور زیست دارنند و
در اغلب زیستگاههای خارج از منناطق حفاظنتشنده بنه
کلی از بنین رفتنهانند و ینا بنه شندت کناهش یافتنهانند
( ;Hemami & Groves, 2001; Nowzari et al., 2007
)Zachos et al., 2010؛ که یکی از اینن منناطق ،منطقنۀ
حفاظتشدۀ میشداغ در استان خوزستان است .آهوی این
منطقه بهعنوان منبعی حائز اهمیت جهت انتقال و معرفی
به دیگر منناطق اسنتان ،در راسنتای اجنرای پنرو ه هنای
معرفی مجدد آهو به زیستگاه ها از جایگاه قابل توجهی در
سطح استان برخوردار است .از این رو ،دستیابی به درک
درستی از وضعیت جمعینت و زیسنتگاههنای منطقنه بنه
منظننور اتخننای رویکردهننای منندیریتی و حفنناظتی بسننیار
ضروری به نظر میرسد .در این راستا ،مدلسازی پراکنش
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بالقوۀ این گونه میتواند اطالعنات ارزشنمندی در اختینار
مدیران و کارشناسان حیات وحش قرار دهند .در پنهوهش
حاضر ،مندلسنازی پنراکنش بنالقوۀ آهنوی ایراننی بنا دو
رویکرد فازی (مبتنی بر دانش بومشناختی جوامنع بنومی)
و مکسنننت (مبتنننی بننر دادههننای حضننور) در منطقننۀ
حفاظتشدۀ میشداغ اجنرا شند .بنه اینن ترتینب ،ضنمن
مدل سازی پراکنش گونهای با استفاده از الگوریتم آنتروپی
بیشینه (رویکرد مکسنت) و سامانۀ استنتاج فازی (رویکرد
فازی) ،به بررسنی و مقایسنۀ کنارایی هنر ینک از اینن دو
رویکرد پرداخته شد.


موادوروشها 

.2
 2.1.معرفیمنطقۀموردمطالعه 
منطقۀ حفاظتشدۀ میشداغ (با نام محلنی مشنداح) بنا
مسنناحت بننیش از  54362هکتننار در شهرسننتان دشننت
آزادگان (استان خوزسنتان) قنرار گرفتنه اسنت (بخشنی از
منطقه در شهرستان شوش واقع است) (شکل  .)1مینانگین
دمای ساینۀ منطقه  23/9درجۀ سانتیگراد ،میانگین بارش
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سنناینه  217/6میلننیمتننر و میننانگین رطوبننت سنناینه 47
درصد گنزارش شنده اسنت .از جوامنع گیناهی موجنود در
منطقننه ،گونننههننای مختلننف علننف شننور (،)Salsola sp.
گونههنای مختلنف سنیاه شنور ( ،)Suaeda sp.اسنکنبیل
بسننننتانی ( )Calligonum intertextumو اسننننتبر
( )Calotropis proceraقابننل یکننر اسننت .از علفخننواران
بننزرم منطقننه نیننز آهننوی ایرانننی و قننو و مننیش
( )Ovis orientalisرا میتوان نام بنرد .عنالوه بنر حضنور
شمار به نسبت اندکی از آهوهای ایرانی در زیسنتگاههنای
طبیعی منطقه ،یک محل محصور نیز در حال حاضر برای
نگهداری از این گونه وجود دارد (.)Obeidavi, 2015

.2.2نقاطحضورگونۀموردمطالعه 
موقعیت نقاط پنراکنش آهنو در سنال هنای  1392تنا
 ،1394با استفاده از مشاهدۀ مسنتقیم گوننه و نماینه هنا،
گزارشهای محیطبانان و کارشناسنان اداره کنل حفاظنت
محیط زیست استان و گزارش های قابنل اعتمناد سناکنین
محلی تعینین و بنا کمنک سنامانۀ موقعینتیناب جهنانی
( )GPSثبت شد (شکل .)1

شکل  .1موقعیت منطقۀ حفاظتشدۀ میشداغ در استان خوزستان به همراه نقاط حضور آهو در منطقۀ مورد مطالعه
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 2.3.متغیرهایمحیطیمؤثربرپراکنشگونه 
پس از تعیین متریرهای محیطنی منؤثر بنر پنراکنش
آهوی ایرانی براسا پهوهش هنای انجنام شنده پیرامنون
زیسننتگاه و نیازهننای بننومشننناختی گون نۀ م نورد مطالعننه
( ;Akbari-Harouni et al., 2008; Durmus, 2010
 ،)Nowzari et al., 2007نظننر کارشناسننان و بومیننان
منطقننه ،بننه منظننور تشننکیل پایگنناه دادههننا در سننامانۀ
اطالعات جررافینایی از نقشنههنای بنا مقینا 1:50000
سازمان جررافیایی نیروهای مسلح ،تصویر سنجندۀ ETM
ماهوارۀ لندست  8بنا گنذر  166و ردینف  38مربنوط بنه
تنناریخ  1392/11/29و  DEMبیسنننت متنننری منطقنننه
استفاده شد .محاسبات تصویری ،استخراج و آمناده سنازی
متریرهای ورودی با استفاده از نرمافزارهنای  ENVI 5.1و
 ArcGIS 10انجام شد .در برخی ییههای اطالعاتی شامل
منابع آبی ،کشتزارها ،مناطق مسکونی و جادهها از معینار
فاصلۀ آهو نسبت به هر کدام از این منابع استفاده شد؛ که
به این منظور از تحلیل فاصله کمک گرفته شند .در تهینۀ
نمایننۀ گینناهی تفاضننلی نرمننال شننده ،1پننس از تصننحیح

اتمسننفری تصننویر منناهوارهای لندسننت  ،8ایننن نمایننه بننا
استفاده از دو باند قرمز و منادون قرمنز نزدینک محاسنبه
گردید .به این ترتیب به همراه مترینر کناربری سنرزمین،
هفت متریر برای ورود به مرحلۀ مدل سازی انتخاب شدند
(شکل .)2

.جمعآوریدانشسنتیبومیانمنطقه 

4.2
جامعۀ آماری پهوهش حاضر دربرگیرندۀ جوامع محلی
داخل و پیرامون منطقۀ حفاظتشدۀ میشداغ است؛ که به
منظنننور دریافنننت داننننش سننننتی بومینننان ،از تکمینننل
پرسشنامههنای جنوابدار بنه همنراه مصناحبۀ حضنوری
استفاده شد .این امر با هدف جمعآوری اطالعات در رابطه
با وضعیت زیستی و زیسنتایی آهنوی منطقنه ،مهنمتنرین
عوامل تهدیدکنندۀ گونه و زیستگاه ،مهمترین عوامل مؤثر
بر مطلوبیت زیستگاه ،پراکنش آهنو و تنرجیح زیسنتگاهی
آن ،همچنین اولویت بندی آن ها از دیدگاه جوامنع محلنی
صورت گرفت.

شکل  .2متغیرهای محیطی مؤثر بر پراکنش آهوی ایرانی در منطقۀ حفاظتشدۀ میشداغ

1

)Normalized Difference Vegetation Index (NDVI

1
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شایان یکنر اسنت کنه ،در آمنادهسنازی پرسشننامه و
تعیننین متریرهننای آن از سننایر پننهوهشهننای مننرتبط
( ;Akbari-Harouni et al., 2008; Durmus, 2010
 )Nowzari et al., 2007و دریافننت نظننر کارشناسننان
استفاده شد؛ همچننین بنه بومینان امکنان ارائنۀ نظنرات،
پیشننهادها و نینز افنزودن متریرهنایی خنارج از فهرسنت
موجود ،داده شد.
جامعۀ آماری پهوهش 68 ،نفر از جوامع محلی منطقنه
(ساکن در شهر بستان و روستاهای ام الدبس ،ابوغرینب و
مراغیه) را شامل می شود .در انتخاب نمونهها نینز از روش
نمونه گیری گلولۀ برفی یا زنجیره ای استفاده شد .زینرا بنا
توجه به محدودیت زمانی و نیز عدم اطالع از افنراد دارای
شرایط برای انجام مصاحبه ،بهتنرین روش انتخناب افنراد،
نمونننهگیننری بننه روش گلول نۀ برف نی یننا زنجیننرهای بننود
( .)Azkia & Darban-Astane, 2003همچنین بررسنی و
تعیین روایی سازه با استفاده از روش تحلیل عاملی انجنام
شد .در این پهوهش از تحلیل عاملی اکتشافی بنا اسنتفاده
از آزمننون شنناخو نمونننهگیننری کیسننر -مننایر -الکننین
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( )KMOاستفاده شده ،نقطۀ عطف  0/40بهعنوان حداقل
بار عاملی منورد نیناز بنرای حفن هنر عبنارت در عوامنل
اسننتخراج شننده از تحلیننل عنناملی در نظننر گرفتننه شنند
( .)Madhoushi & Jabbari, 2014تعینننین پاینننایی
پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرونبناح (ضنریب آلفنا)
اندازهگیری شد .به منظور برخورداری از همسنانی دروننی
در حد خوب و کافی ،سطح آلفای کرونباح بنین  0/70تنا
 0/80لحنا شند ( .)Bland & Atman,1997محاسنبات
آمنناری بننا اسننتفاده از نننرمافزارهننای  SPSS 21و Excel
صورت گرفت.

 2.5.مدلسازیپراکنشبالقوۀ آهویایرانییبیا
دورویکردفازیومکسنت
همان گونه که پنیش از اینن اشناره شند ،بنه منظنور
مدلسازی پراکنش بالقوۀ گونۀ مورد مطالعه از دو رویکنرد
فازی و مکسنت استفاده شد (شکل .)3

شکل  .3فرآیند مدلسازی پراکنش بالقوۀ آهوی ایرانی با دو رویکرد فازی و مکسنت

.1.5.2رویکردفازی 
این رویکرد بنا بهنرهگینری از سنامانۀ اسنتنتاج فنازی
پیننادهسننازی شنند .بننه منظننور طراح نی و اجننرای منندل،
فازی سازی متریرهای ورودی و خروجنی ،سناخت موتنور

استنتاج و در نهایت غیرفازیسازی خروجی در دستور کار
قرار گرفت .در نخستین گام ،متریرهای محیطی منؤثر بنر
پراکنش گونۀ مورد مطالعه ،بر حسب نیاز رسترسازی شدند
و تمامی متریرها به فرمنت متننی تبندیل شند .همچننین،
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براسا دانش بومشناختی جوامع محلی که از طریق توزیع
پرسشنامه و مصاحبه بنا بومینان منطقنه بنه دسنت آمند،
تعریف و تعیین متریرهای زبانی ،مقنادیر زبنانی و محندودۀ
هر یک از آنها صورت گرفت .سپس توابنع عضنویت فنازی
هر یک از متریرهای ورودی و خروجی تعریف شند؛ کنه در
اینننن پنننهوهش دو ننننوع تنننابع عضنننویت یوزنقنننهای
( )Mocq et al., 2013; Obeidavi et al., 2017bو فازی
گسسته ( )Obeidavi et al., 2017bمنورد اسنتفاده قنرار
گرفت .همچنین ،تابع عضویت متریر خروجی پنهوهش بنا
عنوان نمایۀ پراکنش بالقوۀ آهوی ایراننی تعینین شند .در
مرحلۀ بعد بنه منظنور مندلسنازی اطالعنات منرتبط بنا
پراکنش بالقوۀ گونۀ مورد مطالعه ،پایگاه قنوانین براسنا
نظرات دریافتی از شنرکتکننندگان ینا بنه عبنارت دیگنر
براسا دانش بومشناختی جوامع محلی مشنارکتکنننده
در پهوهش ،تشکیل شد .همچنین ،در فرآیند نتیجه گیری
از مجموعۀ قوانین فنازی تعرینف شنده ،سنامانۀ اسنتنتاج
مم ندانی 1مننورد اسننتفاده قننرار گرفننت .در آخننرین گننام،
غیرفازیسازی مجموعۀ فازی خروجی کنه تبندیل آن بنه
یک مجموعۀ قطعی را شامل منیشنود ،انجنام شند؛ طنی
پهوهش حاضر ،غیرفازی سازی خروجی با استفاده از روش
مرکز ثقل صورت گرفت .تمنام مراحنل طراحنی و اجنرای
مدل با استفاده از نرمافزار  MATLABانجام شد.

.2.5.2رویکردمکسنت 
در این رویکرد ،مدلسازی پراکنش بالقوۀ گوننۀ منورد
مطالعه با اسنتفاده از الگنوریتم آنتروپنی بیشنینه صنورت
گرفت .به منظور مدلسازی ،متریرهای محیطنی انتخناب
شده به همراه نقاط حضور فاقد همبستگی مکانی (تقسیم
شننده بننه دو گننروه دادههننای آمننوزش ( )%75و دادههننای
آزمون ( ))%25بهعنوان متریرهنای ورودی وارد ننرم افنزار
 MaxEnt 3.3.3kشند ( .)Phillips et al., 2006در اینن
پهوهش ،حد آسنتانۀ همگراینی برابنر  0/00001در نظنر
گرفته شد .نقاط حضنور کنایب نینز تحنت عننوان نقناط
پسزمینه به تعداد  10000نقطه به طور تصادفی از تمنام

منطقۀ مطالعاتی انتخاب شند .همچننین ،مندلسنازی بنا
استفاده از  15اجرا و  5000تکرار(1به روش ارزیابی بنوت
استرپ )2صورت گرفت .سرانجام ،نقشۀ میانگین ارائه شده
بهعنوان نقشۀ نهایی پراکنش بالقوۀ آهوی ایراننی در نظنر
گرفته شد.

 2.6.ارزیابیمدل 
با توجه به تعداد کم نقناط حضنور منورد اسنتفاده در
پهوهش ،ارزیابی هر یک از مدلهای فنازی و مکسننت بنا
استفاده از تحلیل جکننایف (برنامنۀ )P value Compute
انجام شند .آسنتانهگنذاری جهنت تبندیل نقشنۀ پیوسنته
احتمننال حضننور گونننه بننه نقش نۀ دو طبقننهای حضننور و
عدمحضور نیز با استفاده از حد آستانۀ حضنور  10درصند
صننورت گرفننت ( ;Anderson & Gonzalez, 2011
;Escalante et al., 2013; Obeidavi, et al., 2017a
 .)Pearson et al., 2007دلیل انتخاب این آستانه ،پرهینز

از کم یا بیشبرآورد پراکنش بالقوۀ گونۀ منورد مطالعنه در
سطح منطقۀ مطالعاتی است؛ بهعالوه ،آستانۀ مذکور یکنی
از پرکاربردترین آستانههای مورد استفاده است.

 2.7.بررسیییاهمیییتورواب ی می یانمتغیرهییای
محیطیوپراکنشبالقوۀگونۀموردمطالعه 
در پهوهش حاضر ،به منظور ارائۀ مهمترین متریرهنای
محیطی مؤثر بر مدل سنازی ،در رویکنرد فنازی از آزمنون
رتبننهبننندی فرینندمن و در رویکننرد مکسنننت از تحلیننل
جک نایف به منظنور حساسنیتسننجی مندل و مشنخو
نمودن متریرهای محیطی مهنم در مندلسنازی پنراکنش
بالقوۀ آهوی ایرانی استفاده شند .همچننین ،منحننیهنای
مربننوط بننه هننر یننک از متریرهننای محیطننی بننه تفکیننک
رویکردهای مدلسازی برای نمایش روابنط موجنود مینان
هر یک از متریرهای محیطی و پراکنش بالقوۀ گونۀ منورد
مطالعه ارائه شده است.
Mamdani
Bootstrap
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.3نتایج 
شناختیمشارکتکنندگان 


هایجمعیت
 3.1.ویژگی
در پهوهش حاضر از مجموع  68نفری که مورد پرسش و
مصاحبه قرار گرفتند؛  33/82درصد زن و  66/18درصد منرد
بودننند .میننانگین سنننی زنننان شننرکتکننننده در پننهوهش
 38/80± 5/78سال و میانگین سنی منردان 42/16± 6/49
سال بود؛ که  69/57درصد زنان و  80درصد منردان متأهنل
بودند .درصد بیسنوادی در مینان زننان  19/74درصند و در
میان مردان  17/78درصد بود که این درصد فراوانی بیشتنر
مربننوط بننه سنننین بننای بننود .بننهعننالوه ،بننیشتننر مننردان
شننرکتکننننده در پننهوهش ( 62/23درصنند) را کشنناورزان
تشننکیل مننیدادننند و اغلننب زنننان ( 43/48درصنند) را افننراد
خانهدار مشارکتکننده در امور کشاورزی تشکیل میدادند.

هایمدلسازیپراکنشبالقوه 

 3 .2.
یافته
پراکنش بالقوۀ آهنوی ایراننی در منطقنۀ حفاظنتشندۀ
میشنداغ در هننر دو رویکنرد فننازی و مکسننت در شننکل 4
نشان داده شده است .همانگونه که مشاهده میشود ،شنر
و شمالشر منطقۀ حفاظتشده در هر دو رویکرد بهعنوان
مطلوبترین بخشهای منطقنه جهنت حضنور گوننه منورد
مطالعه بنرآورد شنده اسنت .همچننین ،نقشنۀ دو طبقنهای
حضور و عدمحضور آهوی ایرانی در منطقه که با استفاده از
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آستانۀ حضور  10درصد بهدست آمند ،در شنکل  5نمنایش
داده شده است .بررسیها نشان میدهد که براسنا مندل
حاصل از سنامانۀ اسنتنتاج فنازی و بنا آسنتانۀ حضنور 10
درصنند 47/45 ،درصنند منطقننۀ حفاظننتشنندۀ میشننداغ را
میتوان بهعنوان منطقۀ حضور بالقوۀ آهوی ایراننی در نظنر
گرفت .این در حالی است که طنی مندلسنازی بنر مبننای
الگوریتم آنتروپی بیشینه درصد مناطق حضور بالقوه معادل
 14/08درصد منطقۀ منورد مطالعنه محاسنبه شند .تفناوت
موجود در میزان مناطق حضور بالقوۀ برآورد شده ،ریشه در
ماهیت هر یک از دو رویکرد مورد استفاده دارد که در ادامه
به آن پرداخته میشود.

.3.3ارزیابیمدل 
براسا تحلیل جکنایف ،میزان موفقینت هنر ینک از
مدل های فازی و مکسنت در پیش بینی منناطق پنراکنش
بالقوه ( )Success rate = Low omission rateبا آسنتانۀ
حضور  10درصد به ترتیب 80/95 ،درصد و  66/66درصد
محاسبه شد ،که این یافتنه از اخنتالف آمناری معنناداری
برخوردار است ( .)p<0.01این یافته مؤید تنوان و کنارایی
هر دو رویکرد به ویهه منطق فازی در مدل سازی پنراکنش
بالقوۀ آهوی ایرانی در منطقۀ مورد مطالعه است.

شکل  .4پراکنش بالقوۀ آهوی ایرانی در منطقۀ حفاظتشدۀ میشداغ :الف -آنتروپی بیشینه ،ب -سامانۀ استنتاج فازی
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شکل  .5نقشۀ دو طبقهای حضور و عدمحضور آهوی ایرانی در منطقۀ مورد مطالعه :الف -آنتروپی بیشینه ،ب -سامانۀ استنتاج فازی

.4.3بررسیییمتغیرهییایمحیطیییدرارابییاطبییا
پراکنشگونه 
نتایج حاصل از آزمون فریدمن که بنه منظنور بررسنی
اولویت بنندی انجنام شنده توسنط افنراد محلنی پیرامنون
متریرهای محیطی مورد اسنتفاده قنرار گرفنت ،حناکی از
وجود تفاوت آماری معنادار در اولویتبندی صورت گرفتنه
است ( .)p<0.01براسا یافتههنا ،بنه ترتینب متریرهنای
کاربری سرزمین ،فاصله از کشنتزارهنا و فاصنله از مننابع
آب بهعنوان مهم ترین متریرهای مؤثر بر پنراکنش بنالقوۀ
آهنو در منطقننۀ مننورد مطالعنه از دینندگاه جوامننع محلننی

معرفی شد (هر چه میانگین رتبهها کمتنر باشند ،اهمینت
متریر مربوطه بیشتر خواهد بود) (جدول .)1
همچنننین ،اهمیننت نسننبی متریرهننای محیطننی در
مدل سازی با استفاده از الگوریتم آنتروپی بیشینه براسا
تحلیل جکنایف در شکل  6نشان داده شده است .بر اینن
اسا  ،سه متریر فاصله از منابع آب ،فاصله از کشتزارهنا
و کاربری سرزمین به ترتیب بهعنوان مهم ترین متریرهای
مدلسازی تعیین شدهاند .بنابراین ،در هر دو رویکرد فازی
و مکسنننت ،سننه متریننر ینناد شننده بننهعنننوان مهننمتننرین
متریرهای تأثیرگذار در مدلسازی به شمار میروند.

جدول  .1بررسی وجود تفاوت آماری معنادار در اولویتبندی متغیرهای محیطی مؤثر بر پراکنش آهوی ایرانی از سوی جوامع محلی
متریرهای محیطی
ردیف

نام متریر

میانگین رتبهها

1

کاربری سرزمین

2/39

2

فاصله از کشتزارها

3/33

3

فاصله از منابع آب

4/09

4

فاصله از مناطق مسکونی

4/51

5

فاصله از جاده

5/64

6

ارتفاع از سطح دریا

5/81

7

NDVI

6/59

آماره کای دو

466/322

درجه آزادی

9

Sig

0/005
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شکل  .6بررسی اهمیت متغیرهای محیطی مؤثر بر پراکنش گونۀ مورد مطالعه طی رویکرد مکسنت با استفاده از آزمون جکنایف

در ادامه ،منحننی هنای پاسنخ هنر ینک از متریرهنای
محیطی مورد استفاده در مدلسازی بنا رویکنرد مکسننت
(الگننوریتم آنتروپننی بیشننینه) نشننان داده شننده اسننت
(شکل  .)7همچنین ،توابع عضویت مربوط بنه هنر ینک از
متریرهای محیطی مورد استفاده در مدلسازی با رویکنرد
فازی در شکل  ،8قابل مشاهده است.
به عالوه ،نمایش سه بعدی عملکرد سه متریر کناربری
سننرزمین ،فاصننله از کشننتزارهننا و فاصننله از منننابع آب
به عنوان مهم ترین متریرهای مدلسازی در شکل  9آورده

شده است؛ تا نحوۀ تأثیرپذیری پراکنش بالقوۀ گونۀ منورد
مطالعه از این متریرها به شنکل واضنحتنری نمنایش داده
شود؛ به این ترتینب کنه ،تمرکنز نقناط در محندودههنای
خاصی از هر یک از این متریرهنا بنه شندت تأثیرپنذیری
پراکنش بالقوۀ گونۀ مورد مطالعنه از اینن متریرهنا در آن
محدوده های خاص اشناره دارد؛ بنه عنالوه ،متریرهنای بنا
بیش ترین تمرکز نقاط را می توان برخوردار از تأثیر و سهم
بیشتری در مدلسازی دانست.

شکل  .7منحنیهای پاسخ هر یک از متغیرهای محیطی طی مدلسازی با رویکرد مکسنت
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شکل  .8توابع عضویت هر یک از متغیرهای محیطی طی مدلسازی با رویکرد فازی

شکل  .9نمایش سه بعدی عملکرد سه متغیر کاربری سرزمین ،فاصله از کشتزارها و فاصله از منابع آب در مدلسازی

مدلسازی پراکنش بالقوۀ گونههای حیاتوحش بر...

بر این اسا  ،نمودار النف (مربنوط بنه مندلسنازی بنا
رویکرد فازی) بنا برخنورداری از بنیشتنرین تمرکنز نقناط،
نشان دهندۀ شدت تأثیرپذیری پراکنش بنالقوۀ گوننۀ منورد
مطالعه از دو متریر کاربری سرزمین و فاصله از کشتزارهنا
یا به عبارت دیگر سهم بیشتر این دو متریر در مدلسنازی
فازی است .این یافتنه پنیش از اینن نینز ،از سنوی جوامنع
محلی مورد تأکید قرار گرفته بود؛ به این ترتیب که ،جوامع

محلی دو متریر کاربری سرزمین و فاصله از کشنتزارهنا را
بهعنوان مهمترین متریرهای مؤثر بر پنراکنش بنالقوۀ گوننۀ
مورد مطالعه مورد تأکید قرار دادند (جدول .)1


نتیجهگیری 
.4بحثو 
براسا یافته های پهوهش ،پنیش بیننی بسنیار خنوب
سامانۀ استنتاج فازی و الگنوریتم آنتروپنی بیشنینه منورد
تأیید قرار میگینرد؛ کنه در رابطنه بنا الگنوریتم آنتروپنی
بیشینه این یافته دال بر موفقیتآمیز بودن بهنرهگینری از
بررس نیهننای مینندانی محنندود در ارتبنناط بننا متریرهننای
محیطی در پیشبینی پراکنش گونۀ منورد مطالعنه اسنت.
در واقع امیدبخش بودن بهرهگیری از این گونه مدلهنا در
پیش بیننی پنراکنش بنالقوۀ گوننه هنای حینات وحنش در
پننهوهشهننای دیگننر از جملننه پننهوهش  Swanepoelو
همکاران ( Velez–Liendo ،)2012و همکناران (،)2013
 McCarthyو همکاران ( )2015و  Obeidaviو همکناران
( )2017aمورد تأکید قرار گرفته ،اینن پهوهشنگران خناطر
نشان کردهاند که ،این گونه مندلهنا منیتواننند بنهعننوان
ابننزاری مننؤثر در طننر ریننزی حفاظننت ،پننایش و منندیریت
تنوعزیستی مطر باشند .در رابطه با سامانۀ استنتاج فنازی
نیز یافتههای این پهوهش بر عملکنرد موفنق اینن مندل در
پیشبینی پراکنش بالقوۀ گونۀ مورد مطالعنه تأکیند دارنند؛
کارایی این سامانه در مدلسازی پراکنش گوننهای پنیش از
ایننن توسننط  Luو همکنناران ( Mocq ،)2012و همکنناران
( Costa ،)2013و همکنننننننناران ( )2015و  Obeidaviو
همکاران ( )2017bمورد تأکید قرار گرفته بود.
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بننهعننالوه ،یافتننههننای پننهوهش بیننانگر آن اسننت کننه
بهرهگیری از سنامانۀ اسنتنتاج فنازی درصند بنیشتنری از
مناطق مورد مطالعه را بنهعننوان منناطق مطلنوب (حضنور
بالقوه) پیشبینی مینماید؛ که در این زمینه میتوان اظهنار
داشت که ،بهرهگیری از روشهنا و الگنوریتمهنای مختلنف
مدلسازی منیتوانند منجنر بنه پنیشبیننیهنای متفناوت
گنردد ( ;Thuiller et al., 2004; Elith et al., 2006
 .)Pearson et al., 2007بهعالوه ،چنانچه این یافتنه را بنا
ضرورت اجتناب از بیش برآوردهایی که منیتواننند نقنش
گمراه کننده ای در طر ریزی حفاظت ،پنایش و مندیریت
حیات وحش ایفا نمایند ،در نظر آوریم ،شاید بتنوان مندل
پیشبینی شده توسط الگوریتم آنتروپی بیشینه را در اینن
زمینه مناسبتر دانست؛ اما در مقابل چنانچه کاربردهنایی
را که هدفشنان هندایت نمنودن کنار میندانی در جهنت
شناسایی مناطق پراکنش ناشنناخته و گوننه هنای کشنف
نشده است ،در نظر بیاوریم ،سامانۀ استنتاج فنازی بسنیار
مناسب تر خواهد بود .به هر حال پرهینز از کلنیگنویی در
برتری دادن هر یک از دو رویکرد فازی و مکسنت نسنبت
به یکدیگر شایستهتر مینماید؛ چنرا کنه هنر ینک از اینن
رویکردهنا ،کاربردهنای خناص خنود را داشنته ،از مزاینا و
معایبی برخوردارند (.)Obeidavi, 2015
الگوریتم آنتروپی بیشینه بهعنوان یک روش مبتنی بنر
داده های حضور بی شنک متنأثر از ابهنام و عندم قطعینت
موجود در دادههای ورودی بهویهه دادههای حضور خواهند
بننود .در حننالی کننه سننامانۀ اسننتنتاج فننازی بننه دلیننل
برخورداری از قابلیت مدل نمنودن ابهنام و عندم قطعینت
موجود در داده های ورودی ،همچنین عندم وابسنتگی بنه
داده های حضور به مراتنب از حساسنیت بسنیار کنم تنری
نسبت به ابهنام و عندم قطعینت موجنود در اینن داده هنا
برخوردار است .بهعالوه ،آنچه روشن است این است که در
رویکرد مکسنت ،الگوریتم آنتروپی بیشنینه بنا مبننا قنرار
دادن داده های حضور و تمرکز دادن جستجوها در نزدیکی
این نقاط ،به شدت تحت تأثیر نقاط حضور است؛ در حالی
که سامانۀ استنتاج فازی با مبننای کنار قنرار دادن داننش
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افراد خبره و ویهگنیهنای بنومشنناختی گوننههنا ،دامننۀ
جسننتجوهای خننود را بننه کننل منطقننه تعمننیم داده ،بننه
جسننتجوی بخننشهننای مطلننوب در سرتاسننر منطقننه
میپردازد .امری که میتواند منجر بنه شناسنایی هنر چنه
بهتر لکه های پراکنش ناشنناخته جهنت لحنا شندن در
برنامههای حفاظتی شود (.)Obeidavi, 2015
نکتۀ قابل توجه دیگر ،عملکرد موفنق سنامانۀ اسنتنتاج
فازی در مدلسازی دانش بنومشنناختی جوامنع محلنی در
رابطه با پراکنش بالقوۀ گونۀ مورد مطالعه است؛ به گوننهای
که پهوهش حاضنر ،نموننهای موفنق از مندلسنازی داننش
سنتی بومیان یک منطقه در رابطه با پنراکنش بنالقوۀ ینک
نمونه از گونههای حیاتوحش بوده ،میتوان اظهنار داشنت
که آگاهیهای بومشناختی بومیان هر منطقه منبعنی غننی
از واقعیننات مننرتبط بننا کنننشهننا و واکنننشهننای متقابننل
حیات وحش و محیط زیسنت پیرامنون آن اسنت .بننابراین،
بهره گیری از این آگاهیها در قالنب سنامانههنای اسنتنتاج
فازی می تواند ما را به درک صنحیحی از پاسنخ گوننههنای
حیات وحش بنه مجموعنۀ محنرک هنای محیطنی برسناند.
مشکلی کنه فنائق آمندن بنر آن ارج نهنادن بنه دانشنی را
میطلبد که انسان آن را در طول زمان از طبیعنت آموختنه
است؛ اما عدم آگاهی از چگونگی بنهکنارگیری آمنوزههنای
طبیعت چالش عمدهای است که اغلب منجر به غافل شندن
از این گنجینۀ ارزشمند میشنود؛ و اینجاسنت کنه رویکنرد
فازی با فائق آمدن بر وابستگیهای موجود به اندازهگیریها
و نمونهبرداریهای زمانبر و پرهزینه و در مقابل ارج نهنادن
به دانش سنتی بومینان هنر منطقنه (داننش افنراد خبنره)
میکوشد تا پدیدههای مختلف را آن گونه کنه افنراد خبنره
میبینند یا میپندارند به تصویر بکشد .امری که بنه لحنا
زمان و هزینه بسیار مقرون به صرفه خواهد بود.
بهعالوه ،در بررسی متریرهای محیطزیسنتی منؤثر بنر
مدلسازی ،معرفی متریر کاربری سرزمین بهعنوان یکی از
مهم ترین متریرهای مدلسازی پراکنش بالقوۀ گونۀ منورد
مطالعه و چگونگی اثر آن بر پراکنش و فراوانی موجنودات
را می توان با بوم شناسی سیمای سرزمین منرتبط دانسنت

( .)Flather & Sauer, 1996مفهنومی کنه در دنینای در
حال توسعه و پیشرفت کنونی ،منیبایسنت آن را فراتنر از
آنچه تنها در قالب مفناهیم جررافینایی ،بنومشنناختی ینا
بیولننو یکی مطننر اسننت ( ،)Potschin, 2002دانسننت؛ و
بحث از آن را با توجه و تأکید بنر ابعناد چنند رشنتهای و
متشکل از علوم مختلف ترتیب داد (.)Makhdoum, 2008
همچنین ،اهمیت متریر فاصله از کشتزارها حناکی از
گرایش گونه به کشتزارها است .گرایش آهوان کشنور بنه
کشتزارها طی پهوهشهای پیشنین ( Akbari-Harouni
 )et al., 2008; Shams Esfandabad, 2002بنه اثبنات
رسیده است؛ که مطالعۀ حاضر نیز ضمن تأیید این امنر در
منطقۀ مورد مطالعه ،تداخالت موجود میان حیناتوحنش
منطقه و مشاغلی همچون کشاورزی را گوشزد منینمایند.
بهعالوه ،معرفی متریر فاصله از منابع آب بنهعننوان یکنی
دیگر از متریرهای مهم اثرگذار در مدلسازی نیز یافتنهای
است که با یافتههای سایر پهوهشهای صنورت گرفتنه در
رابطه با آهنوی ایراننی ( ;Akbari-Harouni et al., 2008
)Farhadinia et al., 2009; Ramezanizadeh et al., 2013
مطابقنننت دارد؛ بنننه گوننننهای کنننه پنننیش از اینننن
 Akbari-Harouniو همکنناران در پهوهشنی کننه در سننال
 2008انجام دادند ،اظهار داشتند که در منطقنۀ کالمنند-
بهادران بیشترین فراوانی آهوان تا شنعاع  5کیلنومتری از
منابع آب اسنت .همچننین اینن گوننه در فصنل تابسنتان
فاصلۀ خنود را از مننابع آب بنه طنور محسوسنی کناهش
میدهد .بهعنالوه Ramezanizadeh ،و همکناران ()2013
طی پهوهش خود دریافتند که ،آهنوان منناطقی را کنه در
مجاورت منابع آب قرار دارند به سایر مناطق ترجیح داده،
فراوانی آهوان در این مناطق بیش از سایر منناطق اسنت.
در مطالعننهای کننه در سننال  2009توسننط  Farhadiniaو
همکاران در پناهگاه حیاتوحش میاندشت صورت گرفنت
نیز منابع آب بهعنوان یک عامل مهم و اثرگذار بر پراکنش
و فراوانی آهنوان شنناخته شندند .بنه طنور کلنی ،تطنابق
موجود در زمینۀ مهم ترین متریرهای محیطنی تأثیرگنذار
بر مدلسازی در هنر دو رویکنرد فنازی و مکسننت و نینز
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...مدلسازی پراکنش بالقوۀ گونههای حیاتوحش بر

 اقدیرواشکر
نویسندگان این مقاله از همکاری و همراهی صنمیمانه
آقایننان سننید محمنندباقر موسننوی (محننیطبننان منطقننۀ
حفاظتشدۀ میشنداغ) و سنید محمند موسنوی در طنول
.عملیننات مینندانی صننمیمانه سپاسننگزاری مننینمایننند
 از اهننالی خننونگرم و صننمیمی شننهر بسننتان و،همچنننین
 ابوغرینب و مراغینه کنه بنا صنبر و،روستاهای ام الندبس
،حوصله منا را در انجنام اینن پنهوهش همراهنی نمودنند
.بینهایت سپاسگزاریم

تطابق این بخش از یافتههنا بنا یافتنههنای پنهوهشهنای
 تأییدکنندۀ لنزوم توجنه بنه داننش بنومشنناختی،پیشین
 این تطابق انتخناب درسنت.جوامع محلی هر منطقه است
متریرها از سوی جوامع محلی و در نتیجه پیشبینی قابل
 از.اطمینان توسط سامانۀ استنتاج فازی را نشان میدهند
 این مطالعه را منی تنوان از ینک سنو تأکیندی بنر،این رو
ضرورت توجه به رویکردهایی همچنون رویکنرد فنازی در
مدلسازی پراکنش بالقوۀ گونههای حیاتوحنش کشنور و
از سننوی دیگننر تأکینندی بننر ضننرورت توجننه بننه دانننش
.بومشناختی جوامع بومی هر منطقه دانست
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