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در ) Gazella subgutturosa subgutturosa( مطلوبيت زيستگاه آهوي ايراني سازي مدل
 منطقه شكارممنوع قراويز و استان كرمانشاه با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي

  3سيد مجيد حسيني و 2، محمد كمانگر1پيمان كرمي

  رزيابي و آمايش سرزمينا دانشگاه هرمزگان، دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي، گروه ،ندرعباسب 1
  و سامانه اطالعات جغرافيايي ازدور سنجش دانشگاه هرمزگان، دانشكده علوم انساني، گروه ،ندرعباسب 2

  زيستي تنوع و ها زيستگاه گروه زيست، گرگان، دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، دانشكده شيالت و محيط 3

  29/2/95 :تاريخ پذيرش  21/7/94 :تاريخ دريافت

  چكيده
كه شرايط حضور گونه  هايي زيستگاهها و  آن اشغالهاي تحت  وضعيت زيستگاه وحش، هاي حيات كنش گونهوضعيت پراتعيين 

 سازي مدلمنظور  به. وحش برخوردار است از اهميت بسزايي در مديريت حيات زيستگاهارزيابي  هاي روشبه كمك  دارند را
مدل شبكه  عدم حضور با استفاده/از روش حضور) Gazella subgutturosa subgutturosa( مطلوبيت زيستگاه آهوي ايراني

و ) فصول پاييز و زمستان( ويزدر منطقه شكارممنوع قرا سازي مدل منظور به. استفاده شد )MLP( چنداليهپرسپترون عصبي 
ها با  جي مدلاعتبارسن. استفاده شدر محيطي متغي 12و  14و به ترتيب  نقاط حضور گونه پراكنش بالقوه در استان كرمانشاه از

 محاسبه شد كه 78/0و  84/0، 87/0كه به ترتيب براي فصول پاييز، زمستان و كل استان برابر انجام گرفت  ROCاستفاده از آمار 
در  نظامي مناطقو  آبشخور و چشمه جاده، متغيرهاي از فاصله سنجي نشان داد كهحساسيت نتايج. بود MLPتائيد كننده مدل 

را بر پراكنش  تأثيربيشترين  در فصل زمستان گياهي پوشش تيپ و عشاير حضور مناطق از فاصله ارتفاع، ايمتغيرهيز و فصل پاي
ضريب . اند ترين عوامل مؤثر بر پراكنش گونه در مقياس كالن بوده و متغيرهاي ارتفاع، دما و تيپ پوشش گياهي مهم  گونه داشته

هكتار از  P( .2551>05/0( بين مطلوبيت زيستگاه پاييز و زمستانه است 83/0همبستگي پيرسون بيانگر وجود همبستگي معنادار 
درصد از مساحت استان  70/12نتايج نشان داد كه  .در هردو فصل پاييز و زمستان داراي مطلوبيت باال است مطالعه موردمنطقه 

ارتفاع  ،زاگرس كوه رشتهشرق  آهو در يها زيستگاهبه نسبت ساير براساس نتايج  .است مطالعه موردجزء زيستگاه مطلوب گونه 
  .كمتر استزيستگاه مطلوب در قراويز 

  .، منطقه شكارممنوع قراويز، استان كرمانشاهGazella subgutturosa ،MLPمطلوبيت زيستگاه،  :كليديهاي واژه

  Peymankarami1988@Gmail.com :، پست الكترونيكي09183583955 :نويسنده مسئول، تلفن* 

  مقدمه
به  وحش حيات هاي جمعيتاز  مؤثريريت و حفاظت مد

انسان در مورد روابط بين جمعيت  بيني پيشدرك و 
تعيين پراكنش ). 9( استو زيستگاه وابسته  وحش حيات

براي  ويژه به، ها جمعيتگونه براي حفظ و مديريت 
امروزه ). 18( استتهديد شده ضروري  هاي گونه
سيستم اطالعات  هاي آماري مناسب و كارگيري روش به

 يافته است شناسي توسعه سرعت در بوم به )GIS(جغرافيايي 
مطلوبيت زيستگاه با استفاده از سامانه  هاي مدل ).43(

آماري چند متغيره ارتباط  هاي تحليلو  اطالعات جغرافيايي
را بررسي  محيطي زيستبين حضور گونه و متغيرهاي 

زيستگاهي  يها سازي مدلكار اين اساس  .)24( كنند مي
كمي كردن روابط بين توزيع گونه و محيط زنده و غيرزنده 
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سته به مشاهدات صحرايي تعيين اين روابط واب). 40(است 
و يا عدم حضور گونه و متغيرهاي زيستگاهي از حضور 

آشيان  دهنده تشكيلعناصر  كننده تداعياست كه 
در بسياري از  )26،27( است موردنظرگونه  شناختي بوم
هاي مخرب انساني رويكرد حفاظت  رد به دليل فعاليتموا

ها  در محل، كارايي الزم را ندارد و مانع انقراض گونه
مانده خيلي كوچك  هاي باقي كه جمعيت شود درصورتي نمي

 معرفي مجدد .باشند حفظ زيستگاه به تنهاي كافي نيست
تر، ثبات  زمان طوالني براي مدت  حفظ گونهباهدف  ،ها گونه
ها و  ها و تالش در جهت حفظ خدماتي كه گونه يستماكوس

آورند صورت  ها براي انسان به ارمغان مي اكوسيستم
 سازي مدل هاي روشنتايج خروجي  درواقع ).13( گيرد مي

 كنند ميزيستگاه شرايط بالقوه حضور گونه را معرفي 
 20در ) Goitered gazelle( آهوي گواتردار .)30،32(

در محدوده وسيعي شامل  و كند يكشور دنيا زندگي م
جزيره عربستان، آسياي مركزي و خاورميانه پراكنش  شبه
 Gazella subgutturosa( آهوي ايراني ).20( دارد

subgutturosa ( ،در كشورهاي تركيه، سوريه، عراق، ايران
گرجستان، پاكستان، افغانستان،  ارمنستان، آذربايجان،

تاجيكستان، قرقيزستان  تركمنستان، ازبكستان، قزاقستان،
در  احتماالًاما  )11( چين و مغولستان پراكنش دارد

كشورهاي قرقيزستان، پاكستان، افغانستان، يمن، گرجستان، 
طوركلي  شده باشد و به ارمنستان، كويت و قطر منقرض

هزار تخمين  120000- 140000بين   جمعيت آن در جهان
 است پذير آسيب اي آهوي ايراني گونه). 20( استشده  زده 

است كه  زي دشت هاي گونه ازجمله گونه اين )5(
 .)2( استجمعيتي آن در چند اخير زياد بوده  هاي نوسان

 گونه در كشور روندي كاهشي داشته تغييرات جمعيتي اين
البته آغاز مسير سير قهقرايي و كاهش محسوس در ) 31(

 زمان پيدايش( 1330جمعيت آهوان ايران به اوايل دهه 
تندروي صحرايي، سالح و ادوات پيشرفته شكار و  وسايل
ترين تهديدات آن  مهمدر ايران،  .)15( گردد برمي) صيد

توسعه كشاورزي، ، )25،36،42( شامل شكار غيرمجاز

در  داده رخ هاي جنگ، )25،36( رويه بي پروري و چراي دام
. ذكرشده است) 36،42( از معادن برداري بهرهو  منطقه

خود باعث در معرض  نوبه بهيت آهوان كاهش جمع
 ).29و  22( آسيايي شده است يوزپلنگانقراض قرارگرفتن 

هاي  مطالعات فراواني پيرامون بررسي رابطه گونه
با استفاده از  ها عوامل اكولوژيك پيرامون آنوحش با  حيات
 كرمي .گرفته است زيستگاه انجام سازي مدلهاي  روش

بيت زيستگاه آهوي ايراني را در بررسي خود مطلو )1393(
 ممنوع قراويز با استفاده از روش در منطقه شكار

 Ecological Niche( اكولوژيكآشيان  وتحليل تجزيه

Factor Analysis (نتايج نشان داد كه . كرد سازي مدل
آشيان اكولوژيك آهوان از فصل پاييز به زمستان 

ل در سا همكارانرمضان زاده و  ).11( شده است كوچك
بهار و پاييز آهوي ايراني را در  مطلوبيت زيستگاه 1391

 بررسي) ENFA(روش پارك ملي سالوك را با استفاده از 
به  مطالعه موردآهوان در فصول براساس نتايج . كردند

 تمايل داردزيستگاه زيستن در محدوده باريكي از شرايط 
به بررسي ترجيحات و ) 2009(همكاران فرهادي نيا و  ).7(
وحش  ياتحيازهاي زيستگاهي آهوي ايراني در پناهگاه ن

مياندشت با استفاده از روش نمايه مطلوبيت زيستگاه 
زيستگاه حياتي و مهم آهوان در مناطق . جاكوب پرداختند

 ي مسطح براي تغذيه است وها دشتو نزديك  ماهور تپهبا 
هاي اطراف نيز براي فرار از دست شكارچيان ماهور تپه

بر اساس نتايج آهوان در فصول تابستان و . شود يمانتخاب 
زي اطراف پناهگاه جذب راوكشهاي  ينزماوايل زمستان به 

يت رؤي تاماريكس اطراف مزارع ها دشتشوند و در  يم
  ). 23(يابد يمافزايش  ها آن

توزيع فضايي و زماني و نيز  )2007( همكاران ويانگ 
گاه طبيعي  انتخاب زيستگاه آهوي ايراني را در ذخيره

Kalamaili با استفاده از سامانه اطالعات جغرافيايي )GIS (
 كه داده نشان نتايج. بررسي كردند) RS( ازدور و سنجش

 دارايچهارفصل  طول در منطقه اين در آهوان توزيع
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پوشش گياهي تيپ و  يآبمنابع . است معناداري تفاوت
بر روي پراكنش گونه  تأثيرگذارعوامل  عنوان به

 تخمين بررسي به )2013( دورموس). 41( اند شده اييشناس
 از استفاده با ايراني آهوي زيستگاه انتخاب و خانگي گستره
 حاصل نتايج .است شانلي روفا پرداخته در متري تله روش
از سامانه  حاصل شده ثبت زيستگاهي متغير هفت بررسي
 كرد مشخص آهوان به متصل) GPS( يجهانياب  يتموقع
 محدوده وسعت از بيش در آهوان خانگي گستره كه

) 2014(همكاران و  راد يباقر. )20( است شده حفاظت
ي ايراني را در پارك ملي گلستان با آهوزيستگاه  مطلوبيت

 سازي مدل) ENFA(به روش ي حضور ها دادهاستفاده از 
يدنظر در تجددر اين بررسي مشخص گرديد كه . كردند

از گونه  مؤثرترحفاظت مرزهاي پارك ملي گلستان براي 
هاي عصبي مصنوعي  تاكنون روش شبكه ).16(است الزم 
 هاي پوششو تفكيك  ها گونهتوزيع مكاني  سازي مدلدر 

 قرارگرفته استفاده مورد ازدور سنجش هاي روشگياهي در 
زيستگاه  سازي مدلاي در  و در ساليان اخير كاربرد گسترده

پراكنش بالقوه  سازي مدل ).35،37،38،44( استداشته 
يابي مناطق  تواند در مكان هاي گياهي و جانوري مي گونه

و در  )6( گياهيهاي  ها گونه مستعد احياي رويشگاه
معرفي مجدد  ،جانوري در معرض خطر هاي گونهخصوص 
 هاي زيستگاهقبلي يا به  شده ترميم هاي زيستگاهگونه به 

  .شاياني نمايد كمك) 28( جديد

مطلوبيت زيستگاه آهوي  سازي مدله هدف از اين مطالع 
 ممنوع شكاردر منطقه  )Gazella s. Subgutturosa( ايراني

شاه با در استان كرمان بررسي پراكنش بالقوه آنقراويز و 
 Multi-layer( مصنوعيعصبي مدل شبكه استفاده از روش 

perceptron( است. 

  مواد و روشها
وسعت با  يزممنوع قراو شكار منطقه: منطقه موردمطالعه

طول  45°45'55,02"موقعيت جغرافيايي هكتار و  3600
 430عرض شمالي با ارتفاع متوسط  34°30'39,21"شرقي 

متر از سطح درياي آزاد بين  816متر و بيشترين ارتفاع 
ذهاب و قصر شيرين قرارگرفته  سرپلهاي  شهرستان

در مركز  اطراف يك دشت ماهورهاي تپهسيماي كلي منطقه 
  ).1 شكل(. تاس آن

  
  تصوير نقشه محدوده موردمطالعه -1شكل 

. آهوان منطقه داراي پراكنشي فراتر از مرزهاي منطقه هستند
پوشش كامل گستره پراكنش آهوان مرز محدوده  منظور به

نظر اين بررسي برابر حد نهايي پراكنش در مطالعاتي در 
 مرز مطالعاتي جديد داراي موقعيت. گرفته شد

عرض شمالي  34°31'35,60"طول شرقي  47°45'39,39"
 1482هكتار با حداكثر ارتفاع  97/39879با مساحتي معادل 

متر از سطح درياي آزاد در  355و حداقل ارتفاع 
- 500جگيران و الوند با بارش متوسط  آبريزهاي  حوضه

و  گراد درجه سانتي 5/17- 20متر متوسط دماي  ميلي 400
در مرز ). 11( استارگرفته قر خشك معتدل در اقليم نيمه

كشاورزي  هاي زميندر ميان  قراويز ماهورهاي تپه جديد
به  توان مياز منابع آبي منطقه . اند قرارگرفتهپيرامون منطقه 

و چند چشمه و آبشخور طبيعي و رودخانه قوره تو و الوند 
 هاي گياهي منطقه عمدتاً از گونه. اشاره كرد ساز دست

اهان خانواده نخود يا نو اسفناجيان خانواده گرامينه و گي
ازجمله يوالف، جو وحشي، گل مينا، گل گندم، فرفيون، 

  ).11( باشند درمنه، ني جگن و بيد مي

از : )MLP( چنداليهپرسپترون  عصبي هاي شبكهروش 
گر است و تقريبعنوان يك  ديدگاه رياضي شبكه عصبي به
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عث توانايي آن در تقريب بين الگوهاي يك مسئله با
با پيچيدگي زياد از قبيل  مسائل پيچيده دشود تا بتوان مي

الگو  بندي طبقه، )Pattern recognition(شناسايي الگو 
)Pattern classification( نگاشت غيرخطي ،)Nonlinear 

mapping( حافظه انجمني ،)Associative memory( ،
و كنترل را انجام ) Self organization(دهي  خودسازمان

 Pittsو  Mcculloch توسط اگرچه ايده شبكه عصبي. دده
 ولي نخستين كاربرد )33( شدپيش ارائه  سال 60بيشتر از 

با معرفي  Rosenblattعملي شبكه عصبي مصنوعي توسط 
). 10( انجام شد) MLP(هاي پرسپترون چنداليه  شبكه

هاي ديگر داراي  عالوه بر آن اين روش نسبت به روش
كه شبكه عصبي مصنوعي از  زجمله اينهايي است، ا مزيت

ها مستقل است و به متغيرهاي آماري  توزيع آماري داده
طوركلي ساختار شبكه  به ).19(مخصوصي نياز ندارد 

از سه اليه ورودي، پنهاني و خروجي  MLPعصبي 
شده كه براي معماري شبكه در هر اليه تعدادي  تشكيل
 هاي نوروناد تعد). 2شكل( شود در نظر گرفته مي نورون

هاي ورودي و خروجي با توجه به ماهيت  موجود در اليه
آنكه تعداد  شود، حال مشخص مي موردبررسيي  مسئله
هاي پنهاني و همچنين تعداد اين  موجود در اليه نورون
ها يا سعي و خطا در جهت كاهش خطا توسط طراح  اليه

  ).34( گردد مشخص مي

  

  
  )8( هساختار شبكه عصبي چندالي -2شكل 

 طول به درمجموع ترانسكت 36 تعداد: روش پژوهش
در  هرماهدر  بار دو و گرديد مستقر منطقه در كيلومتر 170

 هاي نمايه و شدند پيمايش )1392(فصول پاييز و زمستان 
 .گرديد ثبت استراحت محل و سرگين مانند گونه

ضور گونه نقطه ح 198در دو فصل تعداد  درمجموع
جهت  نقطه حضور 147تعداد  از اين نقاط .برداشت شد

 .استان استفاده شد ومنطقه  درپراكنش آهوان  سازي مدل
 .قرارگرفت استفاده موردنقاط جهت اعتبارسنجي مدل  باقي

 2جهت تهيه نقشه متغير وابسته به نقاط عدم حضور ارزش 
نقاط عدم  .اختصاص يافت 1و به نقاط حضور ارزش 

شود  ي و استاني شامل مناطقي مي ور در مقياس منطقهحض
 سازي مدلمنظور  به. حضور نداشته است گونه آنكه در 

پراكنش بالقوه گونه در استان از متغيرهاي متوسط دما، 
شاورزي، طبقات مختلف هاي ك ارتفاع، فاصله از زمين

، نقشه تراكم مراتع، تيپ پوشش گياهي، فاصله از اقليم
و  موجود، فاصله از جاده، متوسط تبخير هاي رودخانه

، فاصله از مناطق مسكوني و ميانگين بارش استفاده تعرق
 روي آهوي ايراني برگرفته  با توجه به مطالعات انجام. شد

 مطلوبيت زيستگاه گونه سازي مدلمنظور  به) 2،3،5،11،20(
ممنوع قراويز نيز به ترتيب از متغيرهاي  در منطقه شكار
 انسانيارتفاع، فاصله از مناطق توسعه  شيب، جهت،

، فاصله از جاده، فاصله )ها، شهرك صنعتي، معادن كارخانه(
فاصله از مناطق حضور عشاير، فاصله از نقاط  از رودخانه،
فاصله از روستاهاي مجاور، فاصله از آبراهه،  حضور دام،

فاصله از چشمه و آبشخور، فاصله از مناطق نظامي، تيپ 
 ، شاخص تراكم پوشش گياهيپوشش گياهي

)Normalized Difference Vegetation Index ( استفاده
مطلوبيت زيستگاه در محدوده منطقه  سازي مدلبراي  .شد

متر  30×30 پيكسليبا اندازه  استفاده مورد هاي دادهقراويز 
مقياس در مقياس استاني با توجه به . وارد تحليل شدند

متر در نظر گرفته  100×100 اندازه سلولي برابرمطالعاتي 
  .شد
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نشان داد كه بين  همبستگينتايج حاصل از ماتريس 
لذا  .وجود ندارد 8/0كدام از متغيرها همبستگي باالي  هيچ
اين مدل . كدام از متغيرها از تحليل حذف نشدند هيچ

نظر كه در  مراحل زير را براي رسيدن به خروجي مورد
قوه و مطلوبيت زيستگاه اينجا شناسايي محدوده پراكنش بال

  .كند مطالعه است را طي مي در دو فصل مورد

 هاي اليه منظور از ايجاد شبكه واردكردن: ايجاد شبكه
هاي ورودي در اين مدل  اليه. است خروجي اليه و ورودي

تأثيرگذار و اليه خروجي، همان تصوير مطلوبيت  معيارهاي
يني ب است كه توسط اين مدل پيش موردمطالعهمنطقه 

  .خواهد شد

هـا  داده از بخشـي با شبكه مرحله اين در :شبكه آموزش
معيار مجذور ميانگين مربعات  خطاي كمترين يافتن براي
براي آموزش ). 8( گيرد مورد آموزش قرار مي) RMS( خطا

از مجموع نقاط حضور و عدم حضور  2و  1اليه  شبكه يك
بتواند  تهيه شد تا شبكه مطالعه موردموجود در منطقه 

طور تصادفي از تعدادي از اين نقاط براي آموزش و از  به
  .تعدادي براي آزمودن استفاده كند

آموزش  مرحله هاي داده از استفاده :شبكه اعتبارسنجي
اين  انجام به و نيست ممكن شبكه درباره قضاوت براي

هايي  بايست از داده جهت اعتبارسنجي مي. دارد نياز مرحله
لذا از  .)8( كرددل وارد نشده است، استفاده كه قبالً در م
 عنوان بهكه وارد تحليل نشده بودند  شده ثبتنقاط حضور 

 بيني پيشتصوير مرجع جهت اعتبارسنجي نقشه حاصل از 
 Receiverاين مرحله با استفاده از تابع ( مدل استفاده شد

operating characteristic افزار  در نرمIdrisi.TerrSet  قابل
 مورد هايمحاسبه مقادير كمي متغير منظور به ).جام استان

در توسعه مدل، طبقات مطلوبيت مناسب و بسيار  استفاده
به نقشه  از نقشه پيوسته مطلوبيت زيستگاه مناسب زيستگاه

 دو طبقهاين  )Mask( و نقشه ماسك تبديل) 1-0( بولين
 استخراج اطالعات جهت حاضرسپس نقشه . تهيه شد

بررسي ميزان  .در مدل استفاده شد شده كاربرده هبمتغيرهاي 
از  مطالعه موردهمبستگي مطلوبيت زيستگاه در فصول 

محاسبه مقادير كم  .ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد
 افزار نرمبا استفاده از  و ميزان همبستگي اهميت متغيرها

Statistica8.0 افزار نرمدر  ها اليه سازي آماده. انجام گرفت 
ArcGIS 10.2  و اجراي مدل شبكه عصبي پرسپترون

  .انجام گرفت Idrisi.TerrSet افزار نرمدر ) MLP( چنداليه
  نتايج

براي هركدام از اجراها در  شده اجرانتايج مدل  1جدول 
مدل با استفاده از  .دهد ميي نمايش  مقياس استاني و منطقه

نرخ  .تكرار انجام گرفت 1000به تعداد  Sigmoidتابع 
براي فصول پاييز و زمستان به ) Accuracy rate( قتد

در مقياس  سازي مدلو براي  %38/95، %44/93ترتيب برابر 
ميزان خطاي  4و  3شكل . محاسبه گرديد %100برابر استان 
RMS دهند نشان ميرا  مرحله آموزش و آزمودن در دو.   

  شده مدل پارامترهاي اجرا -1 جدول

  )MLP(چنداليهاطالعات حاصل از پرسپترون
  فصل زمستان   فصل پاييز   كل استان  پارامترها و كارايي
  Sigmoid Sigmoid  Sigmoid  تابع خروجي

RMS 01/0  01/0  01/0  قبول قابل  
  10000 10000 10000 تكرار

RMS 3054/0  2476/0  2615/0  آموزش  
RMS2442/0 2453/0 2521/0 آزمودن  

  %38/95 %44/93 %100 نرخ دقت
  90/0 86/0 1,00 يريگاندازهت مهار
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نمودار خطاي مربوط به مراحل آموزش و آزمودن در فصول  -3شكل 
   )سمت چپ( و زمستان) سمت راست( پاييز

  
نمودار خطاي مربوط به مراحل آموزش و آزمودن در كل  -4شكل 

  استان

نتايج بيانگر . بيني تهيه شد پس از آموزش مدل نقشه پيش
بيت زيستگاه از فصل پاييز به زمستان در مطلو كاهش ميزان
سازي پراكنش  نتايج حاصل از مدل). 5شكل (منطقه است 

هاي غربي براي  بالقوه گونه در استان بيانگر مطلوبيت بخش
  ).6شكل ( گونه است

- حساسيتبراساس نتايج حاصل از : سنجي مدلحساسيت

 R2از متغيرهاي موجود در تحليل كه مقدار  سنجي هريك

كل را به نسبت ديگر متغيرها به ميزان بيشتري كاهش دهد 
  . ت بيشتري خواهد بودداراي اهمي

  

  
 .Gazella s( نقشه مطلوبيت زيستگاه آهوي ايراني -5شكل 

Subgutturosa ( به روشMLP تانفصل پاييز و زمس  

 

 .Gazella s( نقشه پراكنش بالقوه آهوي ايراني -6شكل 

Subgutturosa ( به روشMLP در استان كرمانشاه  

پراكنش گونه در  سازي مدلترين متغيرهاي مؤثر در  مهم
 تأثيرمقياس كالن و در سطح استان به ترتيب رتبه 

)Influence order (رتفاع از سطح دريا، ميانگين دما شامل ا
 گذارتأثيراهميت متغيرهاي . استو تيپ پوشش گياهي 
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، فاصله از جاده فاصله ازدر فصل پاييز شامل  رفته كار به
از  فاصلهمناطق نظامي و ، فاصله از چشمه و آبشخور

ارتفاع، فاصله شامل به ترتيب اثر در فصل زمستان رودخانه 

و شاخص ، تيپ پوشش گياهي از مناطق حضور عشاير
نتايج حاصل  8و  7 هاي لشك. استتراكم پوشش گياهي 

  .دهند سنجي را نشان ميحساسيتاز 

 

  )بندي بر اساس رتبه( و زمستان نجي متغيرهاي ورودي در فصول پاييزحساسيت س -7 شكل

  
سازي پراكنش در  حساسيت سنجي متغيرهاي ورودي در مدل -8شكل 

  )بندي بر اساس رتبه( كل استان

براي  :ROCاعتبارسنجي با استفاده از رويكرد آماري 
. استفاده شد ROCاز منحني  بيني پيش هاي مدلارزيابي 

برابر با ) Area Under The Curve( منحنيسطح زير 
احتمال قدرت تشخيص ميان نقاط حضور و عدم حضور 

 كند مياين احتمال را ارزيابي  AUC. توسط يك مدل است
تصادفي  صورت بهحضور گونه كه  هاي مكانكه 

 هاي مكانباالتري به نسبت  بيني پيش، ارزش اند شده انتخاب
داشته  اند شده تخابانتصادفي  صورت بهعدم حضور كه 

رود  1به سمت  5/0هرچه از  AUC مقدار ).3(باشند 
ميزان  درواقعزش و اعتبار بيشتر مدل است و ردهنده ا نشان

 .)39( دهد هاي مستقل را نشان مي درستي با استفاده از داده
جز نقاط حضور كه  مانده باقياعتبارسنجي از نقاط  منظور به

. استفاده شدنشدند  وارده شبك آموزشدر مرحله بودند و 
نقطه  33نقطه حضور براي فصل زمستان و  18تعداد 

با  AUCمقدار . حضور براي فصل پاييز در نظر گرفته شد
ها به ترتيب براي كل  براي مدل %10اعمال حد آستانه 

 78/0و  84/0، 87/0استان و فصول پاييز و زمستان برابر 
راي نتايج اجراي مناسب بدهنده صحت  برآورد شد كه نشان

 .مدل است

پس : تغييرات مساحت زيستگاه از فصل پاييز به زمستان
 قشه پيوسته احتمال حضوراز محاسبه مطلوبيت زيستگاه ن

مطلوبيت  به پنج طبقه) 0- 1دامنه تغييرات بين ( مطلوبيت
مطلوبيت ، )2/0- 4/0( كممطلوبيت  ،)0- 2/0( كمبسيار 
بسيار و ) 6/0-8/0( مناسبمطلوبيت ، )4/0-6/0( متوسط
نتايج بررسي نشان داد . )17( تقسيم شد )8/0-1( مناسب

كه مساحت طبقات مختلف مطلوبيت زيستگاه در فصل 
مطلوبيت بسيار كم، كم، متوسط، براي پاييز به ترتيب 

 4195، 3577، 5340، 17003 مناسب و بسيار مناسب برابر
رتيب در فصل زمستان نيز طبقات به ت. است هكتار 9760و 

، 5520، 6287، 20308داراي مساحتي معادل  ذكرشده
در  بندي طبقهاز  نقشه حاصل  .كتار هستنده 2645و  5115

 شكل( گرديدنديكديگر مقايسه با  پاييز و زمستان دو فصل
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  .دهد زمستان نشان ميپاييز به از طبقات زيستگاه را   تغييرات  10شكل  .)9

  
  ز پاييز به زمستانتغييرات زيستگاه گونه ا -9 شكل

  
  تغييرات مساحت طبقات مطلوبيت در دو فصل موردمطالعه -10شكل 

  
نتيجه حاصل از ضريب همبستگي پيرسون بين دو زيستگاه  -11 شكل

  در فصول پاييز و زمستان

  دو  بين  همبستگي ميزان  : زيستگاهي همبستگي ضريب 

از طريق روش  مطالعه موردفصل پاييز و زمستان در منطقه 
درصد  05/0ضريب همبستگي پيرسون در سطح معناداري 

همبستگي مثبت نتايج بيانگر . )11شكل ( يدگردمحاسبه 
ه بين مطلوبيت زيستگاه گون) P>05/0(و معنادار ) 83/0(

  .در دو فصل پاييز و زمستان است
 بحث

دل در مقياس منتايج حاصل از حساسيت سنجي اجراي 
فاع، ميانگين دما و استاني مشخص كرد كه متغيرهاي ارت

 پراكنش بالقوهرا بر روي  تأثيرتيپ پوشش گياهي بيشترين 
پست به   ارتفاعداراي زيستگاه مطلوب گونه . دارندگونه 

طبقات نتايج نشان داد كه  .استنسبت ساير نواحي استان 
بسيار مناسب گونه داراي ارتفاع بين مناسب و زيستگاه 
در  .سطح دريا استمتر از  417 حداكثر تا 107حداقل 

بهادران  در كالمند )1387( يهاروناكبري بررسي مقايسه با 
در پارك ملي گلستان، رمضان ) 16(راد ، باقري )1( يزد

در ) 1388( يتاك، )7(سالوك پارك ملي در ) 1388(زاده 
پايين بودن بيانگر نتايج  ،)4( يشلوقم وحش ياتحپناهگاه 
به نسبت ديگر  كرمانشاه غرب استان يها يستگاهزارتفاع 

 زاگرس كوه رشتهگونه در شرق  شده يبررس هاي يستگاهز
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بر روي پراكنش  يرگذارتأثدومين عامل  دما متوسط .است
متوسط درجه حرارت مناطق غربي استان  .است بالقوه گونه

درجه  21در زيستگاه مطلوب گونه با متوسط دماي 
دل و نيمه معتدل خشك بياباني معت هاي يماقلدر  گراد يسانت
پوشش گياهي در زيستگاه  هاي يپت از. است يفتعر قابل

هاي پوشش  به تيپ توان يم ناسب و بسيار مناسب گونهم
-Salsola baryosma-Achillea santolinaگياهي 

Pteropyrum olivieri ،Artemisia chamaemelifolia-

Astragalus spp-Noaea mucronata  وSalsola rigida-

Atriplex leucoclada-Arrhenatherum kotschyi  اشاره
سنجي در فصل حساسيتراساس نتايج حاصل از ب .كرد

و مناطق  و آبشخور فاصله از جاده، چشمه يرهايمتغپاييز 
 هاي ينزم. دارندرا بر روي گونه  تأثيرنظامي بيشترين 

با كاربري ديم در اطراف  مطالعه موردكشاورزي منطقه 
و جاده روستاهاي  شيرينذهاب به قصر جاده قديم سرپل 

سرابله  و قراويز، گلم كبود عليا و تنگ همام، زرين جوب
، در بازديدهاي ميداني نقاط حضور فراواني اند قرارگرفته

اكبري  در مطالعه. ثبت شدند ها جادهكمي از اين  فاصله با
در كالمند بهادران يزد نيز ) 1387(همكاران هاروني و 

 شده گزارشمتري  500تا فاصله  ها جادهه نزديكي گونه ب
در كشاورزي  هاي ينزمحضور گونه در اطراف  ).1(است 

و ) 2010(دورموس  ،)1387(همكاران  و يهارون مطالعات
است  شده ييدتأنيز  )2009(همكاران نيا و فرهادي 

فاصله از چشمه و آبشخور دومين متغير  .)1،20،23(
در بررسي  .فصل پاييز استبر مطلوبيت گونه در  يرگذارتأث

در پارك ملي سالوك آهوان مناطق همكاران رمضان زاده و 
 مطالعه در). 7(اند  داده يممجاور منابع آبي را ترجيح 

 كه مشاهده شد )2002( يقاض كاله ملي پارك در فرهمند
 حفظ آبي منابع به نسبت را كيلومتري 5 فاصله آهوان

 در )2009(همكاران  و يان يفرهاد مطالعه در. )21( كنند يم
 يك عنوان به آبي منابع مياندشت، وحش حيات پناهگاه

 فصول در موارد برخي در كه بودمتغير زيستگاهي مهم 
اند  كرده مي مراجعهآن  به نامنظم طور به آهوان تابستان

در بررسي اكبري هاروني و همكاران در منطقه  .)23(
ز پراكنش آهوان كالمند بهادران يزد نتايج حاصله حاكي ا

) 1(است كيلومتري منابع آبي و آبشخورها بوده  5تا شعاع 
فاصله از مناطق . كه با نتايج اين بررسي همسو هستند

. است سازي مدلدر  يرگذارتأثسومين متغير  عنوان بهنظامي 
مرزي هستند كه در غرب  يها پاسگاهاين مناطق شامل 

رند به دليل با كشور عراق قرار دا مجاورتمنطقه و در 
، ماهورها تپهو قرار گرفتن در  عبور و مرور هاي يتمحدود

به  وآمد رفتدر حال آهوان  يها گلهاين مناطق همواره  در
وجود  شود يماحتمال داده . شوند يمكشور عراق مشاهده 

 در اين منطقه )رودخانه، چشمه و آبشخور( يآبمنابع 
. )11(باشد  فصل در اين گونهداليل بازگشت از  تواند يم

سنجي در فصل زمستان بيانگر حساسيتنتايج حاصل از 
عشاير و تيپ پوشش مناطق حضور ارتفاع، فاصله از  تأثير

عشاير منطقه در فصل پاييز به . است سازي مدلگياهي در 
 ماند ميمنطقه رجوع و تا پايان فصل زمستان در منطقه باقي 

بودن  يريگرمسزمستان با توجه به  در فصلاز طرفي 
به نسبت ديگر  منطقهكشاورزي در  هاي يتفعالمناطق 

لذا حضور  ،)11(شود  يمنواحي استان زودتر شروع 
كشاورزي و نيز حضور عشاير در  هاي ينزمكشاورزان در 

 يماهور تپهبه حضور در ارتفاعات  تمايلمنطقه منجر به 
خود منجر به افزايش  كه شدهمنطقه به نسبت فصل پاييز 

 هاي ينزمقاط حضور گونه و فاصله گرفتن از ارتفاع ن
تيپ پوشش  ينتر عمده .شود ميكشاورزي پيرامون منطقه 

گياهي منطقه كه گونه به حضور در آن تمايل دارد تيپ 
در بررسي  .است Poa bulbosa-Annual grassesپوشش 
علف شور بر روي استفاده از ) 1388(همكاران و  يحاضر

در بررسي  ).5(است ثبت داشته زيستگاه توسط گونه اثر م
آهوي ايراني از تيپ پوشش گياهي ) 1388( يتاك

Centaurea-Stipa و Astragalus-Scariola  بيشتر از ساير
در مطالعه دهقاني تفتي و  .)4(است استفاده كرده  ها يپت

در منطقه كالمند بهادران مشخص شد ) 1387(اول پروانه 
 ينوگ، گل Artemisia siberiدرمنه آهوان از چهار گونه 
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Tecrium polinimشور به  ، بهSalsola Tomentosa  ينسو 
Plumosea Stipagrostis  كه بيشترين ميزان  كنند يمتغذيه

مقايسه بين  .)12(است استفاده آهوان از گونه درمنه 
زيستگاه بسيار مطلوب دو فصل نشان داد كه  طبقات

وب گونه در هكتار از زيستگاه مطل 7115معادل  مساحتي
نتايج اجراي مدل  .)10شكل (است  رفته ازدستفصل پاييز 

آشيان اكولوژيك نيز  وتحليل يهتجزبا استفاده از روش 
هكتار از  5165بيانگر از دست رفتن مساحتي معادل 

 .)11(است بوده  پاييزدر مقايسه با فصل  يستگاه مطلوبز
يرات عوامل اين تغي ينتر مهمحضور عشاير، ورود دام از 

محدوده  رسد يمبراساس نتايج به نظر  .)11(باشند  يم
مطلوب زيستگاه گونه در فصل زمستان به نسبت فصل 

به معناي باريك شدن آشيان  تواند يمپاييز كاسته شده كه 
ضريب همبستگي پيرسون بين . اكولوژيك گونه باشد

نشان داد كه بين دو زيستگاه دو فصل  زيستگاهمطلوبيت 
كه ، )P>05/0(دارد وجود ) 86/0(الي همبستگي با

مناطق  يميان ارزش پيكسل يبستگ هم دهنده نشان تواند يم
 يگرد عبارت به. در دو فصل باشدمطلوب زيستگاهي 

در  مطالعه موردمطلوبيت زيستگاه گونه در دو فصل 
 ها آنمناطقي يكسان است كه در فصل زمستان از مساحت 

 پراكنش بالقوه سازي دلمنتايج حاصل از  .كاسته شده است
در  به ترتيب هاي مطلوب بيانگر وجود زيستگاهآهوان 

 غربگيالنو  سرپل ذهابهاي قصرشيرين،  شهرستان
 مشاهدات فراواني بانان محيطدر بازديدهاي ميداني . است

استان در مجاورت با كشور  در مناطق غربي از حضور گونه
مار، منطقه نفت شهر، سو(در شهرستان قصرشيرين  وعراق 

مقايسه نتايج  .اند داشته) زرد زله شكارممنوعتيراندازي و 
 تر وسيعدر مرز مطالعاتي جديد بيانگر پراكنش  آمده دست به

گونه شاخص . آهوان نسبت به مرز اصلي منطقه است
قراويز آهو است اين در حالي است كه  شكارممنوعمنطقه 

گونه تمام  شناسي بوموسعت محدوده مطالعاتي با توجه به 
دهد  در مرز خود پوشش نمي را گونه اين حياتي هاي فعاليت

. از مرز اصلي منطقه است فراترداراي پراكنشي  گونه اينلذا 
در مطالعه خود با عنوان اثر اندازه ) 1392( باقريو  ملكيان

 بر روي غنا و تنوع به اين شده حفاظتو شكل مناطق 
مثبتي بر روي تنوع  تأثيرنتيجه رسيدند كه مساحت منطقه 

 هاي گونهاست كه در بين  حالي دراين . )14( داردو غنا 
نيازهاي  واسطه به، پستانداران بزرگ جثه وحش حيات

كم و تراكم  زادآوريقلمرو وسيع، نرخ ( ويژهزيستگاهي 
. )14( هستند تر حساسزيستگاه و اثر حاشيه  اندازه به) كم

 شكارت مرز محدوده لزوم تغيير در وسع ها مهمبررسي اين 
روشن  گونه ازاينرا در راستاي حفاظت بهتر  قراويز ممنوع

  .سازد مي

  منابع
 زاده كيابي، ب، حسنو ، .، بهروزي راد، ب.اكبري هاروني، ح -1

بررسي مطلوبيت زيستگاه آهوي ايراني در منطقه  .1387
سال سي و  ،شناسي مجله محيط ،شده كالمند بهادران يزد حفاظت
  .118 - 113صفحه  ،1387تابستان  ،46شماره  ،چهارم

. 1391 ،.و خوزميري، ر زارع ،.، حبيبي پور، ا.اكبري هاروني، ح -2
هاي جمعيتي، الگوي اجتماعي و علل كاهش  بررسي مشخصه

در منطقه ) Gazella Subgutturosa( جمعيت آهوي ايراني
هاي  فصلنامه پژوهش ،شده كالمند بهادران يزد حفاظت
  .75-81صفحات . 6، شماره 3يست، سال ز محيط

، .، پورمنافي، س.، تركش اصفهاني، م.ر.همامي، م ،.بردخواني، م -3
سازي پراكنش  مدل. 1392 ،.و اسعيلي، س ،.اكبري هاروني، ح

هاي اصفهان و  در استان) Gazella bennettii(بالقوه جبير 
 ،اولين همايش سراسري كشاورزي و منابع طبيعي پايدار ،يزد

  .8صفحه  ،موسسه آموزش عالي مهر اروند

 زيستگاه انتخاب .1395. كرمي،م و عليزاده، ا. همامي، م. ز تاكي، -4
 Ovis Orientalis(ايراني آهوي و وحشي گوسپند

Isphahanica( فصلنامه .  قميشلو وحش حيات پناهگاه در
، 2، ويژه نامه شماره 18علوم و تكنولوژي محيط زيست، دوره 

  .427-431صفحات 

 از استفاده. 1388 ،.س الدين، خواجهو  ،.م همامي، ،.ف حاضري، -5
) Gazella subgutturosa( ايراني آهوي توسط گياهي جوامع

 منابع و كشاورزي فنون و علوم. موته وحش حيات پناهگاه در



 1395، 3، شماره 29جلد                                                                                  )     مجله زيست شناسي ايران(مجله پژوهشهاي جانوري 

350 

 ،1388 تابستان ،هشتم چهل شماره ،سيزدهم سال ،طبيعي
  .427-435صفحات 

، .ر.، پورمنافي، س و وهابي، م.ش اصفهاني، م، ترك.رحمتي، ز -6
 Ferula ovina( تعيين رويشگاه بالقوه گونه گياهي كما. 1393

Boiss ( با استفاده از مدل شبكه عصبي مصنوعي در منطقه
شناسي كاربردي، سال چهارم،  فصلنامه بوم ،شهر اصفهان فريدون

  .41- 52شماره يازدهم، صفحات 

شمس و ، .، دهدار درگاهي، م.ج ري،منصو ،.، صرمضان زاده -7
 Gazella(ارزيابي زيستگاه آهوي ايراني . 1391، .اسفند آباد، ب

subgutturosa subgutturosa ( در پارك ملي سالوك با
). ENFA( شناختي استفاده از روش تحليل عاملي آشيان بوم

اولين كنفرانس ملي راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در 
  .8صفحه  ،زيست اورزي، منابع طبيعي و محيطهاي كش بخش

هاي  سازي ارزش مدل. 1393 ،.ماهيني، عو ، .سعيدي، س -8
مطالعه (زيباشناختي سرزمين با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي 

نامه  ويژه ،)حوضه آبخيز زيارت،گرگان، گلستان: موردي
صفحات  ،1391زمستان  ،زيست، سال اول هاي محيط پژوهش

10-3.  

بررسي تأثير مقياس . 1394. سلمان ماهيني، ع، او ، .عبدالهي، ص -9
فصلنامه  ،برمدلسازي زيستگاه پلنگ در پارك ملي گلستان

- 180صفحات  ،11، شماره 6زيست، سال  هاي محيط پژوهش
173. 

. 1389، .، او هزار جريبي ،.، حسام، م.، مساعدي، ا.قبائي سوق، م -10
رامترهاي ورودي به شبكه عصبي پردازش پا ارزيابي تأثير پيش

گام و  به هاي رگرسيون گام با استفاده از روش) ANN( مصنوعي
نشريه  ،تر تبخير و تعرق روزانه منظور تخمين سريع گاما تست به

  .3، شماره 24وخاك، جلد  آب

 سازي مطلوبيت زيستگاه آهوي ايراني مدل .1393 ،.كرمي، پ -11
)Gazella subgutturosa subgutturosa (در منطقه شكار 

 وتحليل آشيان اكولوژيك ممنوع قراويز با استفاده از روش تجزيه
)ENFA(دانشگاه  ،زيست نامه كارشناسي ارشد محيط ، پايان

 .121صفحه هرمزگان، دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي، 

تعيين ميزان پروتئين . 1387 ،.پروانه اول، ا ،.م دهقاني تفتي، -12
) Gazellasubgutturosa( ب مورد مصرف آهوهاي غال گونه

مجله  ،)يزد(بهادران مهريز -شده كالمند بهادران در منطقه حفاظت
  ,594-598، صفحات 4شماره  ،22جلد  ،شناسي ايران زيست

 ،شناسي حفاظت مباني زيست. 1391، .ر.ملكيان، م و همامي، م -13
  .305صفحه  ،انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد

تأثير اندازه و شكل مناطق . 1392 ،.، م و باقري، رملكيان -14
اي پستانداران، مطالعه موردي  شده بر غنا و تنوع گونه حفاظت

مجله ( شناسي ايران انجمن زيست ،استان كهگيلويه و بويراحمد
  .233-243، صفحات 2، شماره 28، جلد )هاي جانوري پژوهش

اختي و انتشار بررسي وضعيت آرايه شن. 1373 ،.ر .همامي، م -15
صفحه نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران،  پايان ،آهوان ايران

140.  

16- Bagherirad, E., Salmanmahiny, A.R., Norhayati, 

A., Maimon, A., and Erfanian, B., 2014. 
Predicting habitat suitability of the goitered 
gazelle (Gazella subgutturosa subgutturosa) 
using presence-only data in Golestan National 
Park, Iran, International Journal of Biological 
Sciences and Applications. 1(4), PP: 124-136. 

17- Behdarvand, N., Kaboli, M., Ahmadi, M., 
Nourani, E., Salman Mahini, A.B., and Asadi 
Aghbolaghi, M., 2014. Spatial risk model and 
mitigation implications for wolf–human conflict 
in a highly modified agroecosystem in western 
Iran, Biological Conservation. 177, PP: 156–
164. 

18- Candas, A., Sagarminaga, R., Stephanis, R.D., 
Urquiola, E., and Hammond, P.S., 2005. Habitat 
preference modelling as a conservation tool: 
proposals for marine protected areas for 
cetaceans in southern Spanish waters, Aquatic 

Conservation Marine Freshwater. Ecosystems. 
15, PP: 495–521. 

19- Civco, D.L., Waug, Y., 1994. Classification of 
multispectral, multitemporal, multisource spatial 
data using artificial neural networks. In: 
Proceedings of Annual American Society of 
Photogrammetry and Remote Sensing/American 
Congress of Surveying and Mapping 
(ASPRS/ACSM) Convention, Reno, NV, 
ACSM, Gaithersburg, MD, pp. 123-133.  

20- Durmuş. M., 2010. Determination of Home 
Range Size and Habitat Selection of Gazelles 
(Gazella subgutturosa) by GPS Telemetry In 
Şanliurfa, Master of sciences Thesis. School of 
natural and applied sciences of Middle East 
technical university Ankara Turkey, 139 p. 

21- Farahmand, M., 2002. An investigation on 
factors affecting ungulate distribution in Kolah 
Qazy National Park, Master thesis, Faculty of 



 1395، 3، شماره 29جلد                                                                                  )     مجله زيست شناسي ايران(مجله پژوهشهاي جانوري 

351 

Natural Resources, University of 
Tehran.Tehran. 

22- Farhadinia, M.S., and Hemami, M.R., 2010. 
Prey selection by the critically endangered 
Asiatic cheetah in central Iran, Journal of 
Natural History. 44, PP: 1239-1249. 

23- Farhadinia, M.S., Shams Esfandabad, B., 
Karami, M., Hosseini-Zavarei, F., Absalan, H., 
and Nezami, B., 2009. Goitered Gazelle Gazella 
subgutturosa Guldenstaedt, 1780: its habitat 
preference and conservation needs in Miandasht 
Wildlife Refuge, northeastern Iran. Zoology in 
the Middle East. 46, PP: 9-18. 

24- Gibson, L.A., Wilson, B.A., Cahill, D.M., and 
Hill, J., 2004. Modelling habitat suitability of 
the swamp antechinus, (Antechinus minimus 
maritimus) in the coastal heathlands of southern 
Victoria, Australia, International Journal of 
Biological Conservation. 117. PP: 143- 150. 

25- Hemami, M.R., and Groves, C.P., 2001. Iran, In: 
Mallon, D.P. and Kingswood, S.C. (eds.), 
Antelopes. Part 4: North Africa, the Middle East 
and Asia, Global Survey and Regional Action 
Plans. IUCN/SSC Antelope Specialist Group, 
IUCN, Gland and Cambridge, PP: 114-118. 

26- Hirzel, A.H., and Le Lay, G., 2008. Habitat 
suitability modelling and niche theory, Applied 
Ecology, 45, PP: 1372-1381. 

27- Hirzel, A.H., Posse, B., Oggier, P.A., 
Crettenand, Y., Glenz, C., and Arlettaz, R., 
2004. Ecological requirements of a reintroduced 
species, with implications for release policy: the 
bearded vulture recolonizing the Alps. Journal 
of Applied Ecology, 41, PP: 1103-1116. 

28- Hirzel. A.H, Le Lay, G., Helfera. V, Randina, C 
and Guisana, A., 2006. “Evaluating the ability 
of habitat suitability models to predict species 
presences". Ecological modelling.NO.1 9 9 
.pp.142–152. 

29- Karami, M., Hemami, M.R., and Groves, C.P., 
2002. Taxonomic, distributional and ecological 
data on gazellaess in Iran, Zoology in the 
Middle East. 26, PP: 29-36. 

30- Liu, C., Berry, P.M., Dawson, T.P., and Pearson, 
R.G., 2005. "Selecting thresholds of occurrence 
in the prediction of species distributions." 
Ecography. 28(3), PP: 385-393. 

31- Mallon, D.P., 2008. Gazella subgutturosa. In: 
IUCN 2009. IUCN Red List of Threatened 
Species. Version 2009.2 
<www.iucnredlist.org>. Downloaded on 11 
November 2009. 

32- McShea, W. J., Underwood, H. B., Rappole, 
J.H., 1997. The science of overabundance: deer 
ecology and population management. 
Washington, DC. Smithsonian Institution 
Press.402p. 

33- McCulloch, W.S., and Pitts, W.A., 1943. 
Logical calculus of the ideas immanent in 
nervous activity. Bull Math Biophys. 5, PP: 
115–33. 

34- Moghaddamnia, A., Ghafari Gousheh, M., Piri, 
J., Amin, S., and Han, D., 2009. Evaporation 
estimation using artificial neural networks and 
adaptive neuro-fuzzy inference system 
techniques. Advances in Water Resources. 32, 
PP: 88–97. 

35- Moisen, G., and Frescino, T., 2002. Comparing 
five modelling techniques for predicting forest 
characteristicsEco, Ecological Modelling. 
157(2-3), PP: 209-225. 

36- Nowzari, H., Behrouzi Rad, B., and Hemami, 
M.R., 2007. Habitat use by Persian gazelle 
(Gazella subgutturosa subgutturosa) in Bamoo 
National park during autumn and winter, Acta 
Zoologica Mexicana, 23, PP: 109–121. 

37- Olden, J.D., Lawler, J.J., and Leroy Proff, N., 
2008. Machine learning methods without tears: 
a primer for ecologist. Quarterly Review of 
Biology. 83, PP: 171-199. 

38- Parviainen, M., Luoto, M., and Heikkinen, R.K., 
2009. The role of local and landscape level 
measures of greenness in modeling boreal plant 
species richness. Ecological Modeling, 220, PP: 
2690-2701. 

39- Phillips, S.J, Dudlk, M., and Schapire, R. E., 
2004. A maximum entropy approach to species 
distribution modeling, In: Proceedings of the 
21st International Conference on Machine 
Learning, ACMPress, New York, PP: 655–662. 

40- Rushton, S.P., Ormerod, S.J., Kerby, G., 2004. 
New paradigms for modeling species 
distributions? Journal of Applied Ecology. 
41(2), PP: 193-200. 

41- Ying, L., WenXuan, X., JianFang, Q., and 
WeiKang, Y., 2007. Spatio-temporal 
distribution and habitat selection of Gazella 
subgutturosa in Kalamaili Mountain Nature 
Reserve in four seasons. Arid Land Geography 
2009 Vol. 32 No. 2, PP: 261-267. 

42- Zachos, F.E., Karami, M., Günther, B.H., 
Eckert, I., and Kirschning, J., 2009. First genetic 
analysis of a free-living population of the 
threatened goitered gazelle (Gazella 



 1395، 3، شماره 29جلد                                                                                  )     مجله زيست شناسي ايران(مجله پژوهشهاي جانوري 

352 

subgutturosa). Mammalian Biology, 
doi:10.1016/j.mambio.2009.01.001. 

43- Zare Chahouki, M.A., Jafari, M., Azarnivand, 
H., Moqadam, M., Farahpoor, M., and 
Shafizade, M., 2007. Application of logistic 
regression to study the relationship between 
presence of plant species and environmental 

factors. Pajouhesh & Sazandegi, 76, PP: 136-
143. 

44- Zare Chahouki, M.A., Khalasi Ahvazi, L., and 
Azarnivand, H., 2012. Comparison of three 
modelling approaches for predicting plant 
species distribution in mountainous scrub 
vegetation (Semnan Rangelands, Iran). Polish 
Journal of Ecology. 60, PP: 27–28. 

 

 

 

Modelling of Habitat Suitability of Persian Gazella (Gazella 
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Abstract 
Determining the status of distribution of wildlife species, habitats under their 
occupation and habitats which have conditions for the presence of species is of great 
importance in the wildlife management. In order to model the habitat suitability of 
Persian gazelle (Gazella subgutturosa subgutturosa) presence/absent method by using 
Multi-Layer perceptron (MLP) neural network was used. In order to modelling in 
Qaraviz No Hunting Area (autumn and winter seasons) and potential dispersion in 
Kermanshah province the presence points of the species and 14 and 12 environment 
variables were used, respectively. Model validation was performed by ROC statistic 
which was 0.87, 0.84 and 0.78 for autumn, winter and entire province and it was 
confirmer of MLP model. The results of sensitivity analysis showed that distance from 
road, spring and trough and military areas in autumn and variables of Altitude, distance 
from tribal areas and vegetation types in winter have the most influence on the specie 
distribution and variables of height, temperature and vegetarian type were the most 
effective factors on the specie distribution in large scale. Pearson correlation coefficient 
indicated significant correlation of 0.83 between habitat suitability of autumn and 
winter (P<0.05). 255 hectares of the area under study in both autumn and winter have 
high suitability and 12.70 percent of province is part of desirable habitat of under study 
species. According to the results height of suitable habitat in Qaraviz area is less in 
comparison with other deer habitats in the east of Zagros mountain ranges. 

Key words: Habitat suitability, Gazella subgutturosa subgutturosa, MLP, Qaraviz No 
Hunting Area, Kermanshah Province. 


