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 (08/08/1396؛ تاریخ پذیرش: 14/2/1396)تاریخ دریافت: 

 چکیده

ینن پنهوهش،   است. بنابراین در اای  و پراکنش گونه مطلوب های سازی زیستگاه دلم ها نیازمند و زیستگاه وحش های حیات جمعیت مدیریتپایش و 

در های حضور گونه(  )مبتنی بر داده مکسنتی جوامع بومی( و شناخت بومبا دو رویکرد فازی )مبتنی بر دانش  ایرانی آهوی سازی پراکنش بالقوۀ مدل

 یآنتروپن  یتمالگنور و  استنتاج فازی )رویکرد فنازی(  ه از سامانۀای با استفاد کنش گونهسازی پرا تا ضمن مدلاجرا شد؛ میشداغ  ۀشد حفاظت ۀمنطق

با استفاده از تحلیل  ها هر یک از مدلارزیابی عالوه،  به هر یک از این دو رویکرد پرداخته شود. کارایی ، به بررسی و مقایسۀ(مکسنتیشینه )رویکرد ب

هنا، سنه مترینر کناربری سنرزمین، فاصنله از        یافتنه  براسنا  . صورت گرفت% 10 حضور گذاری نیز با استفاده از آستانۀ هنایف انجام شد. آستان جک

در هنر ینک از    ،سازی شناخته شدند. همچنین ی مدلترین متریرها عنوان مهم به مکسنتزارها و فاصله از منابع آب در هر دو رویکرد فازی و  کشت

 ینزان مننایف،   تحلینل جنک   براسا  .بینی شد پیشبالقوه  حضور منطقۀ عنوان منطقه به %08/14و  %45/47به ترتیب  مکسنترویکردهای فازی و 

 سنامانۀ  بنایی  کنارایی  مؤیند  پنهوهش  های یافته .(p<0.01) برآورد شد% 66/66% و 95/80، به ترتیبمکسنت های فازی و  مدلهر یک از  یتموفق

توان از یک سو تأکیدی بر ضرورت توجه  این مطالعه را می است. ایرانی آهوی پراکنش بالقوۀسازی  در مدلاستنتاج فازی و الگوریتم آنتروپی بیشینه 

وحش کشور و از سوی دیگر تأکیدی بر ضرورت توجه بنه داننش    های حیات گونه سازی پراکنش بالقوۀ د فازی در مدلبه رویکردهایی همچون رویکر

   شناختی جوامع بومی هر منطقه دانست.  بوم

 .آنتروپی بیشینهالگوریتم فازی، استنتاج  سامانۀ، پراکنش بالقوه ی،بوم شناختی، جوامع بومدانش  :واژگانکلید
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 مقدمه.1

 مینان ، تحلینل تضناد   هنا  مندی جمعیت تحلیل زیست

هنای مناسنب    یسنتگاه وحنش و شناسنایی ز   انسان و حیات

و  سنازی  طنور عمنده وابسنته بنه مندل      برای حفاظت، بنه 

 اسنت هنا   گوننه  پنراکنش زیسنتگاه و   میان ۀرابط شناخت

(Carvalho & Gomes, 2003 .)، در تاکنون  بر این اسا

 پنراکنش سنازی زیسنتگاه و    مدلبه ی های متعدد پهوهش

پنراکنش   یساز مدل اخته شده است.دپرهای مختلف  گونه

هنا و   گوننه  ینان ضنمن روشنن سناختن روابنط م     ،هنا  گونه

انسنان   های یتآنها، به درک اثرات بالقوه فعال زیست یطمح

  نمایننند یمننن یانیهنننا کمنننک شنننا بنننر پنننراکنش گوننننه

(Santos & Lirman, 2012 در حال حاضر، مندل .)  یسناز 

منرتبط بنا    یهنا  پراکنش بالقوه در کانون توجنه پنهوهش  

واقع اسنت   یستیز یایو جرراف شناسی یستز ،شناسی بوم

(Holguin-Gonzalez, 2013.) ،هنا   مدلگونه  ینا در واقع

 هنننای یازمنننندیضنننمن فنننراهم آوردن امکنننان درک ن 

 یهنا  طنر   یتدر هدا یدیها، از نقش کل گونه شناختی بوم

در  ؛ کنه (Zielinski et al., 2010برخوردارنند )  یحفناظت 

 درهنای   گوننه  ها و پراکنش زیستگاه سازی مدل ،این میان

اینن  هنای   جمعیت مدیریتپایش و با هدف ید تهد معرض

ضنروری   ینند عننوان ینک فرآ   به یشانها و زیستگاه ها گونه

امننروزه، رویکردهننای  (. Gaston, 1996اسننت ) مطننر 

هنا   سازی زیستگاه و پراکنش گونه متعددی به منظور مدل

 هماننند  ینیماش یادگیری های یتمالگور .توسعه یافته است

نسبت به بسیاری  ،یتر بیشا گستردگی ب یشینهب یآنتروپ

منورد توجنه پهوهشنگران قنرار گرفتنه       ،دیگر از رویکردها

 آنتروپی بیشنینه،  الگوریتم .(Phillips et al., 2006) است

 است؛ کههای مورد مطالعه  حضور گونه های مبتنی بر داده

ملزم به صرف زمان و  آناستفاده از  به منظورپهوهشگران 

 هستند.حضور  های داده برداری و تهیۀ نمونه برایهزینه 

ارتباط مسنتقیم بنا   از که جوامع محلی  ،از سوی دیگر

واسنطۀ   بنه  ،هسنتند برخنوردار  های گیاهی و جانوری  گونه

 ارزشنمند خنود   شنناختی  هنای بنوم   آگناهی و  یدانش بوم

منرتبط   های پهوهش ۀتوانند در کاستن از زمان و هزین می

سنازی پنراکنش    یهه مدلو بههای گیاهی و جانوری  با گونه

 ،یننه زم ینن در ا باشنند.  تنوجهی  ایفاگر نقش قابل ای گونه

 ی،جوامنع محلن   شنناختی  بنوم داننش   یاضیر یبند فرمول

از  ینری گ است که منا را بنه بهنره    یزیچالش برانگ ۀمسئل

 یفناز  هنای  سامانه ،. در واقعسازد یرهنمون م یمنطق فاز

 ینن هسنتند کنه ا   یهوشمند های سامانه ینتر از مهم یکی

سناده انجننام   بننه نسنبت  یبنند  فرمنول  یننکرا بنا   یلتبند 

برخاسنته از   یداننش سننت   سنازی  مندل امکان  دهند ومی

 ی. امرآورند یرا فراهم م یعتروابط و تعامالت انسان و طب

 ای ینهه و یگناه از جا وحش یاتح های پهوهشدر  یههو که به

 هننای یاز آگنناه یمننند برخننوردار بننوده، امکننان بهننره  

حفاظنت و   یهنر منطقنه را در راسنتا    یانبوم شناختی بوم

آن منناطق ممکنن    وحنش  ینات ح یها مؤثر گونه یریتمد

 .سازد یم

 براسننا ( Gazella subgutturosa) آهننوی ایرانننی 

 و از طبیعننت حفاظننت یجهننان یننۀفهرسننت سننرح اتحاد

( Vulnerable) پذیر یبآس ۀ( در طبقIUCN) طبیعی منابع

 رشد جمعیت اینن گوننه در اینران توسنط     روند .قرار دارد

Mallon  منفننی یننا کاهشننی  بننه صننورت ،2008در سننال

هنای   بیشنتر جمعینت   ،حاضنر . در حال است شدهارزیابی 

و  کشور زیست دارنند  ۀشد در مناطق حفاظت یرانیا یآهو

شنده بنه    های خارج از منناطق حفاظنت  در اغلب زیستگاه

انند  ینا بنه شندت کناهش یافتنه     و انند  کلی از بنین رفتنه  

(Hemami & Groves, 2001; Nowzari et al., 2007; 

Zachos et al., 2010  ۀمنطقن ، (؛ که یکی از اینن منناطق 

آهوی این  در استان خوزستان است. یشداغم ۀشد حفاظت

منبعی حائز اهمیت جهت انتقال و معرفی عنوان  به منطقه

هنای   به دیگر منناطق اسنتان، در راسنتای اجنرای پنرو ه     

در قابل توجهی  یگاهاز جا ها فی مجدد آهو به زیستگاهمعر

ک یابی به دردسترو،  ینبرخوردار است. از اسطح استان 

هنای منطقنه بنه     درستی از وضعیت جمعینت و زیسنتگاه  

منظننور اتخننای رویکردهننای منندیریتی و حفنناظتی بسننیار 

پراکنش سازی  مدل ،رسد. در این راستاضروری به نظر می
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تواند اطالعنات ارزشنمندی در اختینار    می این گونه بالقوۀ

وهش وحش قرار دهند. در پنه   مدیران و کارشناسان حیات

بنا دو   ایراننی  آهنوی  پنراکنش بنالقوۀ  سنازی   حاضر، مندل 

شناختی جوامنع بنومی(    رویکرد فازی )مبتنی بر دانش بوم

 ۀدر منطقننهننای حضننور(   )مبتنننی بننر داده  مکسنننتو 

ضنمن   ،بنه اینن ترتینب    اجنرا شند.  میشداغ  ۀشد حفاظت

 یآنتروپ یتمالگورای با استفاده از  سازی پراکنش گونه مدل

)رویکرد استنتاج فازی  و سامانۀ (مکسنتیشینه )رویکرد ب

هنر ینک از اینن دو     کنارایی  فازی(، به بررسنی و مقایسنۀ  

 رویکرد پرداخته شد.



هاموادوروش.2

موردمطالعهۀمنطقمعرفی.1.2
مشنداح( بنا    یمیشداغ )با نام محلن  ۀشد حفاظت ۀمنطق

در شهرسننتان دشننت  هکتننار  54362از  یشبننمسنناحت 

گرفتنه اسنت )بخشنی از    قنرار  )استان خوزسنتان(  آزادگان 

 ینانگین م (.1)شکل  منطقه در شهرستان شوش واقع است(

بارش  یانگینم گراد، یسانت ۀدرج 9/23منطقه  ۀساین یدما

 47رطوبننت سنناینه  یننانگینمتننر و م یلننیم 6/217سنناینه 

موجنود در   یناهی جوامنع گ  ازدرصد گنزارش شنده اسنت.    

 (،.Salsola sp) مختلننف علننف شننور یهننا گونننه ،منطقننه

 یل(، اسنکنب .Suaeda spشنور )  یاهمختلنف سن   یهنا  گونه

( و اسننننتبر  Calligonum intertextum)ی بسننننتان

(Calotropis procera )از علفخننواران قابننل یکننر اسننت .

  یشو منن و قننو یرانننی ا یآهننویننز بننزرم منطقننه ن 

(Ovis orientalisرا م )عنالوه بنر حضنور    نام بنرد.   توان ی

هنای   شمار به نسبت اندکی از آهوهای ایرانی در زیسنتگاه 

طبیعی منطقه، یک محل محصور نیز در حال حاضر برای 

 (.Obeidavi, 2015)داری از این گونه وجود دارد  نگه

.نقاطحضورگونۀموردمطالعه2.2
 تنا  1392هنای   سنال نقاط پنراکنش آهنو در    یتموقع

هنا،   ، با استفاده از مشاهدۀ مسنتقیم گوننه و نماینه   1394

کارشناسنان اداره کنل حفاظنت    بانان و  های محیط گزارش

های قابنل اعتمناد سناکنین     و گزارش استان زیست یطمح

یناب جهنانی    محلی تعینین و بنا کمنک سنامانۀ موقعینت     

(GPSثبت شد )  (1)شکل. 

 

 مورد مطالعه آهو در منطقۀبه همراه نقاط حضور  در استان خوزستان میشداغ شدۀ منطقۀ حفاظتموقعیت  .1شکل 
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مؤثربرپراکنشگونهمتغیرهایمحیطی.3.2
منؤثر بنر پنراکنش     یطنی مح یرهایمترپس از تعیین 

 یرامنون انجنام شنده پ   هنای  پهوهش براسا  یرانیا یآهو

 ورد مطالعننهمنن ۀشننناختی گوننن بننومو نیازهننای  یسننتگاهز

(Akbari-Harouni et al., 2008; Durmus, 2010; 

Nowzari et al., 2007)،  و بومیننان نظننر کارشناسننان

 ۀهننا در سننامان داده یگنناهپا یلبننه منظننور تشننک منطقننه،

 1:50000 ی بنا مقینا   هنا  نقشنه از  ینایی اطالعات جرراف

 ETM ۀسنجند یرمسلح، تصو یروهاین یاییسازمان جرراف

مربنوط بنه    38 ینف و رد 166بنا گنذر    8لندست  ۀماهوار

منطقنننه  یمتنننر یسنننتب DEMو  29/11/1392 یختننار 

 سنازی  ادهاستخراج و آمن  یری،محاسبات تصو .استفاده شد

و  ENVI 5.1 یافزارهنا  با استفاده از نرم یورود یرهایمتر

ArcGIS 10 های اطالعاتی شامل  در برخی ییه .انجام شد

از معینار   ها ه، مناطق مسکونی و جادزارها منابع آبی، کشت

که  ؛آهو نسبت به هر کدام از این منابع استفاده شد فاصلۀ

حلیل فاصله کمک گرفته شند. در تهینۀ   به این منظور از ت

پننس از تصننحیح  ،1گینناهی تفاضننلی نرمننال شننده نمایننۀ

ایننن نمایننه بننا ، 8ی لندسننت ا اتمسننفری تصننویر منناهواره

دو باند قرمز و منادون قرمنز نزدینک محاسنبه      استفاده از

، ه همراه مترینر کناربری سنرزمین   ب به این ترتیب گردید.

 سازی انتخاب شدند مدل متریر برای ورود به مرحلۀ فته

 .(2)شکل 

آوریدانشسنتیبومیانمنطقه.جمع2.4
 یجوامع محل دربرگیرندۀ پهوهش حاضر یآمار ۀجامع

است؛ که به  یشداغم ۀشد حفاظت ۀمنطقداخل و پیرامون 

تکمینننل  از ینننان،بوم یمنظنننور دریافنننت داننننش سننننت

حضنوری   ۀدار بنه همنراه مصناحب    جنواب  یهنا  نامه پرسش

آوری اطالعات در رابطه  امر با هدف جمع ینشد. ااستفاده 

تنرین   با وضعیت زیستی و زیسنتایی آهنوی منطقنه، مهنم    

ترین عوامل مؤثر  گونه و زیستگاه، مهم ۀکنندعوامل تهدید

 یسنتگاهی ز یح، پراکنش آهنو و تنرج  یستگاهز یتبر مطلوب

 یجوامنع محلن   یدگاهها از د آن بندی یتاولو ینآن، همچن

 صورت گرفت.  

 

 

میشداغ شدۀ آهوی ایرانی در منطقۀ حفاظت اکنشمتغیرهای محیطی مؤثر بر پر .2شکل 
1 

 
1
 Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 
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پرسشننامه و   یسناز  در آمناده  ،یکنر اسنت کنه    یانشا

 هننای مننرتبط  پننهوهش یرآن از سننا یرهننایمتر یننینتع

(Akbari-Harouni et al., 2008; Durmus, 2010; 

Nowzari et al., 2007)  نظننر کارشناسننان دریافننت و

نظنرات،   ارائنۀ همچننین بنه بومینان امکنان     ؛ استفاده شد

افنزودن متریرهنایی خنارج از فهرسنت     و نینز   پیشننهادها 

 ، داده شد.موجود

منطقنه   جوامع محلیز ا نفر 68 ،پهوهش آماری جامعۀ

 )ساکن در شهر بستان و روستاهای ام الدبس، ابوغرینب و 

از روش  ینز ها ن . در انتخاب نمونهشود را شامل می( مراغیه

بنا   ینرا استفاده شد. ز ای یرهزنج یا یبرف ۀگلول یریگ نمونه

 دارایعدم اطالع از افنراد   یزو ن محدودیت زمانیتوجه به 

روش انتخناب افنراد،    ینمصاحبه، بهتنر  برای انجام یطشرا

  بننود ای یننرهزنج یننا یبرفنن ۀبننه روش گلولنن یننریگ نمونننه

(Azkia & Darban-Astane, 2003 .) و  یبررسن همچنین

انجنام   یعامل یلبا استفاده از روش تحل سازه ییروا یینتع

بنا اسنتفاده    یاکتشاف یعامل یلپهوهش از تحل ین. در اشد

 ینالکنن -یرمننا -یسننرک یننریگ از آزمننون شنناخو نمونننه

(KMOاستفاده شده، نقط )عنوان حداقل  به 40/0عطف  ۀ

حفن  هنر عبنارت در عوامنل      یبنرا  یناز منورد ن  یبار عامل

در نظننر گرفتننه شنند   املیعنن یننلاسننتخراج شننده از تحل

(Madhoushi & Jabbari, 2014تع .)یننناییپا ینننین 

آلفنا(   یبکرونبناح )ضنر   یاز آلفانیز با استفاده پرسشنامه 

 یدرونن  یاز همسنان  یبرخوردار به منظورشد.  گیری ندازها

تنا   70/0 ینبن  باحکرون یآلفا سطح ی،در حد خوب و کاف

محاسنبات   (.Bland & Atman,1997) شند لحنا    80/0

 Excelو  SPSS 21 هننایافزار نننرمآمنناری بننا اسننتفاده از 

 .صورت گرفت

آهویایرانییبیاسازیپراکنشبالقوۀمدل.5.2

 مکسنتدورویکردفازیو

بنه منظنور    ،شناره شند  اگونه که پنیش از اینن    همان

مورد مطالعه از دو رویکنرد   سازی پراکنش بالقوۀ گونۀ مدل

 (.3استفاده شد )شکل مکسنت فازی و 

 

 مکسنتانی با دو رویکرد فازی و آهوی ایر سازی پراکنش بالقوۀ فرآیند مدل .3شکل 

 

رویکردفازی.5.1.2
اسنتنتاج فنازی    سنامانۀ گینری از   این رویکرد بنا بهنره  

 ،منندل اجننرایو  یبننه منظننور طراحننسننازی شنند.  پینناده

سازی متریرهای ورودی و خروجنی، سناخت موتنور     فازی

سازی خروجی در دستور کار  استنتاج و در نهایت غیرفازی

نخستین گام، متریرهای محیطی منؤثر بنر    در. گرفتر قرا

ند مورد مطالعه، بر حسب نیاز رسترسازی شد گونۀپراکنش 

 ،متریرها به فرمنت متننی تبندیل شند. همچننین      تمامی و
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شناختی جوامع محلی که از طریق توزیع  بومدانش  براسا 

نامه و مصاحبه بنا بومینان منطقنه بنه دسنت آمند،        پرسش

 ۀهای زبانی، مقنادیر زبنانی و محندود   تعریف و تعیین متریر

. سپس توابنع عضنویت فنازی    صورت گرفتها  هر یک از آن

کنه در   شند؛ هر یک از متریرهای ورودی و خروجی تعریف 

  ای ضنننویت یوزنقنننه دو ننننوع تنننابع ع  اینننن پنننهوهش 

(Mocq et al., 2013; Obeidavi et al., 2017b ) و فازی

منورد اسنتفاده قنرار    ( Obeidavi et al., 2017b)گسسته 

متریر خروجی پنهوهش بنا   همچنین، تابع عضویت  گرفت.

در  آهوی ایراننی تعینین شند.    عنوان نمایۀ پراکنش بالقوۀ

منرتبط بنا    سنازی اطالعنات  مندل بعد بنه منظنور    مرحلۀ

 براسنا  مورد مطالعه، پایگاه قنوانین   پراکنش بالقوۀ گونۀ

کننندگان ینا بنه عبنارت دیگنر       نظرات دریافتی از شنرکت 

کنننده   شناختی جوامع محلی مشنارکت  دانش بوم براسا 

گیری  در فرآیند نتیجههمچنین،  تشکیل شد. در پهوهش،

اسنتنتاج   سنامانۀ قوانین فنازی تعرینف شنده،     ۀاز مجموع

در آخننرین گننام، مننورد اسننتفاده قننرار گرفننت.  1دانیممنن

بنه  کنه تبندیل آن    فازی خروجی ۀمجموعسازی  غیرفازی

طنی   شنود، انجنام شند؛    را شامل منی قطعی  ۀیک مجموع

سازی خروجی با استفاده از روش  پهوهش حاضر، غیرفازی

مرکز ثقل صورت گرفت. تمنام مراحنل طراحنی و اجنرای     

 انجام شد. MATLAB افزار نرم با استفاده ازمدل 

مکسنت.رویکرد5.2.2
منورد   گوننۀ  ۀپراکنش بالقوسازی  در این رویکرد، مدل

مطالعه با اسنتفاده از الگنوریتم آنتروپنی بیشنینه صنورت      

انتخناب   یطنی مح یرهایمترسازی،  گرفت. به منظور مدل

)تقسیم  یمکان یشده به همراه نقاط حضور فاقد همبستگ

 یهننا %( و داده75آمننوزش ) یهننا دو گننروه دادهشننده بننه 

افنزار   وارد ننرم  یورود یرهنای عنوان متر به( %(25آزمون )

MaxEnt 3.3.3k  ( شندPhillips et al., 2006) .  در اینن

در نظنر   00001/0برابنر   ینی همگرا ۀحد آسنتان پهوهش، 

تحنت عننوان نقناط    نینز  نقاط حضنور کنایب    گرفته شد.

از تمنام   یتصادف طورنقطه به  10000به تعداد  ینهزم پس

ی بنا  سناز  مندل  همچننین، . شند انتخاب  یمطالعات ۀمنطق

بنوت   یابیروش ارز )به1تکرار 5000اجرا و  15 استفاده از

ارائه شده  یانگینم ۀنقشسرانجام،  صورت گرفت. (2استرپ

در نظنر   آهوی ایراننی  بالقوۀپراکنش  یینها ۀعنوان نقش به

 .گرفته شد

مدلارزیابی.6.2
با توجه به تعداد کم نقناط حضنور منورد اسنتفاده در     

بنا  مکسننت  های فنازی و   مدلهر یک از ارزیابی ، پهوهش

 (P value Compute ۀ)برنامن  ننایف  تحلیل جک استفاده از

 یوسنته پ ۀنقشن گنذاری جهنت تبندیل     آسنتانه . انجام شند 

حضننور و ای  دو طبقننه ۀبننه نقشنن گونننه احتمننال حضننور

 درصند  10حضنور   حد آستانۀبا استفاده از نیز حضور  عدم

 ;Anderson & Gonzalez, 2011) صننورت گرفننت 

Escalante et al., 2013; Obeidavi, et al., 2017a; 

Pearson et al., 2007) .ینز پرهاین آستانه، انتخاب  یلدل 

منورد مطالعنه در    ۀگون ۀپراکنش بالقو برآورد یشب یااز کم 

 یکنی مذکور  ۀآستانعالوه،  بهاست؛  یمطالعات طقۀسطح من

 .استمورد استفاده  یها آستانه یناز پرکاربردتر

نمتغیرهییایبررسیییاهمیییتوروابیی میییا.7.2

موردمطالعهمحیطیوپراکنشبالقوۀگونۀ
ترین متریرهنای   مهم به منظور ارائۀ ،در پهوهش حاضر

سنازی، در رویکنرد فنازی از آزمنون      محیطی مؤثر بر مدل

 یننلتحلاز مکسنننت بننندی فرینندمن و در رویکننرد   رتبننه

مندل و مشنخو    سننجی  یتبه منظنور حساسن   یفنا جک

سنازی پنراکنش    مندل محیطی مهنم در   یرهاینمودن متر

هنای   منحننی  ،همچننین  .شند استفاده  آهوی ایرانی بالقوۀ

بننه تفکیننک  مربننوط بننه هننر یننک از متریرهننای محیطننی

روابنط موجنود مینان     نمایش برایسازی  رویکردهای مدل

منورد   متریرهای محیطی و پراکنش بالقوۀ گونۀ هر یک از

 .ارائه شده استمطالعه 

 
1 Mamdani  
2
 Bootstrap 
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نتایج.3

کنندگانشناختیمشارکتهایجمعیتویژگی.1.3
نفری که مورد پرسش و  68در پهوهش حاضر از مجموع 

درصد منرد   18/66درصد زن و  82/33مصاحبه قرار گرفتند؛ 

 کننننده در پننهوهش  زنننان شننرکتبودننند. میننانگین سنننی  

 16/42± 49/6سال و میانگین سنی منردان   ±80/38 78/5

 درصد منردان متأهنل   80و درصد زنان  57/69سال بود؛ که 

درصند و در   74/19سنوادی در مینان زننان     درصد بی بودند.

 تنر  بیشدرصد بود که این درصد فراوانی  78/17میان مردان 

مننردان  تننر بننیشعننالوه،  مربننوط بننه سنننین بننای بننود. بننه 

درصنند( را کشنناورزان  23/62) کننننده در پننهوهش شننرکت

افننراد درصنند( را  48/43) زننناناغلننب و  دادننندمننی تشننکیل

 .ندداد یم تشکیلنده در امور کشاورزی کن دار مشارکت خانه

سازیپراکنشبالقوههایمدلیافته.2.3
 ۀشند  حفاظنت  ۀدر منطقن  یراننی ا یآهنو  ۀپراکنش بالقو

 4شننکل  فننازی و مکسننت در  یشنداغ در هننر دو رویکنرد  م

شود، شنر    هده میهمانگونه که مشا .نشان داده شده است

عنوان  شده در هر دو رویکرد به حفاظت شر  منطقۀ و شمال

های منطقنه جهنت حضنور گوننه منورد       ترین بخش مطلوب

ای  دو طبقنه  نقشنۀ همچننین،  شنده اسنت.    بنرآورد مطالعه 

در منطقه که با استفاده از حضور آهوی ایرانی  حضور و عدم

نمنایش   5شنکل   در، دست آمند  هدرصد ب 10ور حض آستانۀ

مندل   براسنا  دهد که  ها نشان می . بررسیداده شده است

 10حضنور   حاصل از سنامانۀ اسنتنتاج فنازی و بنا آسنتانۀ     

شنندۀ میشننداغ را  منطقننۀ حفاظننت درصنند 45/47درصنند، 

آهوی ایراننی در نظنر   بالقوۀ حضور  عنوان منطقۀ توان به می

سنازی بنر مبننای     این در حالی است که طنی مندل  گرفت. 

 معادل بالقوه حضورالگوریتم آنتروپی بیشینه درصد مناطق 

تفناوت   .محاسنبه شند   منورد مطالعنه   منطقۀ درصد 08/14

ریشه در برآورد شده،  موجود در میزان مناطق حضور بالقوۀ

که در ادامه  ماهیت هر یک از دو رویکرد مورد استفاده دارد

 شود. اخته میبه آن پرد

.ارزیابیمدل3.3
هنر ینک از    ینت موفق یزانمنایف،  براسا  تحلیل جک

 پنراکنش منناطق   بینی یشمکسنت در پهای فازی و  مدل

ۀ ( با آسنتان Success rate = Low omission rateبالقوه )

درصد  66/66و  درصد 95/80، درصد به ترتیب 10 حضور

 یمعننادار  یاز اخنتالف آمنار   یافتنه  ینکه ا محاسبه شد،

این یافته مؤید تنوان و کنارایی   . (p<0.01) استبرخوردار 

سازی پنراکنش   ویهه منطق فازی در مدل هر دو رویکرد به

 بالقوۀ آهوی ایرانی در منطقۀ مورد مطالعه است.

 

 استنتاج فازی سامانۀ -آنتروپی بیشینه، ب -: الفمیشداغ شدۀ حفاظتپراکنش بالقوۀ آهوی ایرانی در منطقۀ  .4شکل 
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 استنتاج فازی سامانۀ -بیشینه، ب آنتروپی -: الفمورد مطالعه ایرانی در منطقۀحضور آهوی  ای حضور و عدم دو طبقه نقشۀ .5شکل 

 

بررسیییمتغیرهییایمحیطیییدرارابییاطبییا.3.4

پراکنشگونه
بررسنی   که بنه منظنور  نتایج حاصل از آزمون فریدمن 

انجنام شنده توسنط افنراد محلنی پیرامنون       بنندی   اولویت

حناکی از   ،مورد اسنتفاده قنرار گرفنت   متریرهای محیطی 

ی صورت گرفتنه  دبن در اولویتمعنادار وجود تفاوت آماری 

 هنای تریربنه ترتینب م   هنا،  یافته براسا . (p<0.01است )

فاصنله از مننابع    و زارهنا  کشنت فاصله از ، سرزمین یکاربر

پنراکنش بنالقوۀ    برمؤثر  متریرهایترین  عنوان مهم به آب

از دینندگاه جوامننع محلننی  مننورد مطالعنه  آهنو در منطقننۀ 

باشند، اهمینت    تنر  کمها  )هر چه میانگین رتبه معرفی شد

   .(1 جدول) خواهد بود( تر بیشمتریر مربوطه 

در متریرهننای محیطننی  همچنننین، اهمیننت نسننبی  

براسا  با استفاده از الگوریتم آنتروپی بیشینه  سازی مدل

نشان داده شده است. بر اینن   6نایف در شکل  جک تحلیل

زارهنا   اسا ، سه متریر فاصله از منابع آب، فاصله از کشت

ترین متریرهای  عنوان مهم و کاربری سرزمین به ترتیب به

ین، در هر دو رویکرد فازی بنابرا. اند سازی تعیین شده مدل

تننرین  عنننوان مهننم ، سننه متریننر ینناد شننده بننهمکسنننتو 

 روند.سازی به شمار می متریرهای تأثیرگذار در مدل

 آهوی ایرانی از سوی جوامع محلی پراکنش برمؤثر  یطیمح یرهایمتغ بندی یتاولودر معنادار  یوجود تفاوت آماربررسی  .1جدول 

 متریرهای محیطی
 Sig درجه آزادی آماره کای دو

 ها میانگین رتبه نام متریر ردیف

 39/2 کاربری سرزمین 1

322/466 9 005/0 

 33/3 زارها کشتفاصله از  2

 09/4 فاصله از منابع آب 3

 51/4 یفاصله از مناطق مسکون 4

 64/5 فاصله از جاده 5

 81/5 یاارتفاع از سطح در 6

7 NDVI 59/6 
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 نایف ون جکمبا استفاده از آزمکسنت طی رویکرد گونۀ مورد مطالعه  پراکنش برمؤثر بررسی اهمیت متغیرهای محیطی  .6شکل 

 

هنای پاسنخ هنر ینک از متریرهنای       منحننی ، در ادامه

مکسننت  سازی بنا رویکنرد    مورد استفاده در مدلمحیطی 

 شننده اسننت   نشننان داده)الگننوریتم آنتروپننی بیشننینه(  

توابع عضویت مربوط بنه هنر ینک از     ،(. همچنین7)شکل 

سازی با رویکنرد   مدلمورد استفاده در محیطی  متریرهای

 ، قابل مشاهده است.8فازی در شکل 

عالوه، نمایش سه بعدی عملکرد سه متریر کناربری   به

زارهننا و فاصننله از منننابع آب   سننرزمین، فاصننله از کشننت

آورده  9سازی در شکل  ترین متریرهای مدل عنوان مهم به

شده است؛ تا نحوۀ تأثیرپذیری پراکنش بالقوۀ گونۀ منورد  

تنری نمنایش داده    مطالعه از این متریرها به شنکل واضنح  

هنای   ن ترتینب کنه، تمرکنز نقناط در محندوده     شود؛ به ای

خاصی از هر یک از این متریرهنا بنه شندت تأثیرپنذیری     

پراکنش بالقوۀ گونۀ مورد مطالعنه از اینن متریرهنا در آن    

عنالوه، متریرهنای بنا     های خاص اشناره دارد؛ بنه   محدوده

توان برخوردار از تأثیر و سهم  ترین تمرکز نقاط را می بیش

 ازی دانست.س تری در مدل بیش

 

 مکسنتبا رویکرد  یساز مدل یطهای پاسخ هر یک از متغیرهای محیطی  منحنی .7شکل 
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  سازی با رویکرد فازی لتوابع عضویت هر یک از متغیرهای محیطی طی مد .8شکل 

 

 

 سازی در مدلزارها و فاصله از منابع آب  فاصله از کشت ین،سرزم یکاربر یرعملکرد سه متغ یسه بعد یشنما .9شکل 
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سنازی بنا    بر این اسا ، نمودار النف )مربنوط بنه مندل    

 ،ین تمرکنز نقناط  تنر  بنیش رویکرد فازی( بنا برخنورداری از   

منورد   ننۀ گو پراکنش بنالقوۀ تأثیرپذیری شدت  دهندۀ نشان

زارهنا   بری سرزمین و فاصله از کشتکاردو متریر از  مطالعه

سنازی   در مدل دو متریراین  تر بیشیا به عبارت دیگر سهم 

از سنوی جوامنع    ،این یافتنه پنیش از اینن نینز     .استفازی 

جوامع  ،محلی مورد تأکید قرار گرفته بود؛ به این ترتیب که

را  زارهنا  کشنت فاصله از سرزمین و  یکاربرمتریر محلی دو 
 مؤثر بر پنراکنش بنالقوۀ گوننۀ    ترین متریرهای مهمعنوان  به

 (.1)جدول مورد تأکید قرار دادند مورد مطالعه 



گیرینتیجهبحثو.4
 خنوب  یاربسن  بیننی  یشپن  ،پهوهش های یافته براسا 

منورد  الگنوریتم آنتروپنی بیشنینه     و استنتاج فازی ۀسامان

رابطنه بنا الگنوریتم آنتروپنی     در گینرد؛ کنه    تأیید قرار می

از  ینری گ بودن بهنره  آمیز یتدال بر موفق یافته ینابیشینه 

 یرهننایمحنندود در ارتبنناط بننا متر ینندانیم هننای یبررسنن

اسنت.   منورد مطالعنه   ۀپراکنش گون بینی یشدر پ یطیمح

هنا در   گونه مدل یناز ا یریگ بخش بودن بهرهیددر واقع ام

در وحنش   حینات  یهنا  گوننه  پنراکنش بنالقوۀ   بیننی  یشپ

 و Swanepoel پننهوهشاز جملننه  یگننرد هننای پننهوهش

 ،(2013) و همکناران  Velez–Liendo، (2012)همکاران 

McCarthy  و  (2015)و همکارانObeidavi   و همکناران

(a2017) خناطر   اینن پهوهشنگران  قرار گرفته،  یدمورد تأک

عننوان   هتواننند بن   یهنا من   گونه مندل  ینا ،که اند کردهنشان 

 یریتو منند یشحفاظننت، پننا ریننزی طننر مننؤثر در  یابننزار

استنتاج فنازی   در رابطه با سامانۀمطر  باشند.  یستیز تنوع

های این پهوهش بر عملکنرد موفنق اینن مندل در      نیز یافته

مورد مطالعنه تأکیند دارنند؛     پراکنش بالقوۀ گونۀ بینی پیش

پنیش از   ای سازی پراکنش گوننه  این سامانه در مدل کارایی

همکنناران و  Mocq ،(2012و همکنناران ) Luایننن توسننط 

(2013)، Costa  و (2015)و همکنننننننناران Obeidavi  و

 مورد تأکید قرار گرفته بود. (b2017)همکاران 

 بیننانگر آن اسننت کننههننای پننهوهش  یافتننه عننالوه، بننه

ی از تنر  بنیش اسنتنتاج فنازی درصند     سنامانۀ گیری از  بهره

عننوان منناطق مطلنوب )حضنور      مناطق مورد مطالعه را بنه 

توان اظهنار   در این زمینه میکه  نماید؛ میبینی  بالقوه( پیش

هنای مختلنف    هنا و الگنوریتم   گیری از روش بهره ،که داشت

  هنای متفناوت   بیننی  انند منجنر بنه پنیش    تو سازی منی  مدل

 ;Thuiller et al., 2004; Elith et al., 2006) گنردد 

Pearson et al., 2007.) چنانچه این یافتنه را بنا    عالوه، به

تواننند نقنش    ضرورت اجتناب از بیش برآوردهایی که منی 

ریزی حفاظت، پنایش و مندیریت    ای در طر  گمراه کننده

ل شاید بتنوان مند   ،وحش ایفا نمایند، در نظر آوریم حیات

را در اینن   الگوریتم آنتروپی بیشینه بینی شده توسط پیش

ما در مقابل چنانچه کاربردهنایی  ا ؛تر دانست زمینه مناسب

شنان هندایت نمنودن کنار میندانی در جهنت        را که هدف

کشنف   هنای  ناشنناخته و گوننه   پراکنششناسایی مناطق 

استنتاج فنازی بسنیار    سامانۀ ،نشده است، در نظر بیاوریم

گنویی در   پرهینز از کلنی  تر خواهد بود. به هر حال  مناسب

نسنبت  مکسنت فازی و  رویکردبرتری دادن هر یک از دو 

اینن  نماید؛ چنرا کنه هنر ینک از      تر می به یکدیگر شایسته

کاربردهنای خناص خنود را داشنته، از مزاینا و       رویکردهنا، 

 .(Obeidavi, 2015) معایبی برخوردارند

عنوان یک روش مبتنی بنر   به الگوریتم آنتروپی بیشینه

شنک متنأثر از ابهنام و عندم قطعینت       های حضور بی داده

های حضور خواهند   ویهه داده های ورودی به موجود در داده

اسننتنتاج فننازی بننه دلیننل   سننامانۀبننود. در حننالی کننه  

برخورداری از قابلیت مدل نمنودن ابهنام و عندم قطعینت     

همچنین عندم وابسنتگی بنه     ،های ورودی موجود در داده

ی تنر  کنم های حضور به مراتنب از حساسنیت بسنیار     داده

هنا   نسبت به ابهنام و عندم قطعینت موجنود در اینن داده     

آنچه روشن است این است که در  ،عالوه برخوردار است. به

، الگوریتم آنتروپی بیشنینه بنا مبننا قنرار     مکسنترویکرد 

ها در نزدیکی های حضور و تمرکز دادن جستجو دادن داده

در حالی  ؛استاین نقاط، به شدت تحت تأثیر نقاط حضور 

استنتاج فازی با مبننای کنار قنرار دادن داننش      ۀسامانکه 
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 ۀهنا، دامنن   شنناختی گوننه   هنای بنوم   گنی افراد خبره و ویه

جسننتجوهای خننود را بننه کننل منطقننه تعمننیم داده، بننه  

هننای مطلننوب در سرتاسننر منطقننه    جسننتجوی بخننش 

تواند منجر بنه شناسنایی هنر چنه      پردازد. امری که می می

ناشنناخته جهنت لحنا  شندن در      پراکنشهای  بهتر لکه

 .(Obeidavi, 2015) های حفاظتی شود برنامه

اسنتنتاج   سنامانۀ عملکرد موفنق   قابل توجه دیگر، نکتۀ

در جوامنع محلنی    شنناختی  بنوم سازی دانش  مدلفازی در 

ای  به گوننه  مورد مطالعه است؛ کنش بالقوۀ گونۀرابطه با پرا

سنازی داننش    مندل ای موفنق از   نموننه  ،پهوهش حاضنر  که

ینک   در رابطه با پنراکنش بنالقوۀ   سنتی بومیان یک منطقه

توان اظهنار داشنت    می بوده،وحش  های حیات گونهنمونه از 

بومیان هر منطقه منبعنی غننی   شناختی  بومهای  که آگاهی

هننای متقابننل  هننا و واکنننش از واقعیننات مننرتبط بننا کنننش

 ،بننابراین زیسنت پیرامنون آن اسنت.     وحش و محیط حیات

اسنتنتاج   هنای  سنامانه در قالنب   ها گیری از این آگاهی بهره

هنای   گوننه  تواند ما را به درک صنحیحی از پاسنخ   فازی می

هنای محیطنی برسناند.     محنرک  ۀوحش بنه مجموعن   حیات

مشکلی کنه فنائق آمندن بنر آن ارج نهنادن بنه دانشنی را        

در طول زمان از طبیعنت آموختنه   طلبد که انسان آن را  می

هنای   کنارگیری آمنوزه   هاما عدم آگاهی از چگونگی بن  است؛

ب منجر به غافل شندن  ای است که اغل طبیعت چالش عمده

شنود؛ و اینجاسنت کنه رویکنرد      ارزشمند می نجینۀاز این گ

ها  گیری های موجود به اندازه بر وابستگی فائق آمدنفازی با 

بر و پرهزینه و در مقابل ارج نهنادن   های زمان برداری و نمونه

)داننش افنراد خبنره(     سنتی بومینان هنر منطقنه   به دانش 

های مختلف را آن گونه کنه افنراد خبنره     کوشد تا پدیده می

بنه لحنا    امری که پندارند به تصویر بکشد.  بینند یا می می

 زمان و هزینه بسیار مقرون به صرفه خواهد بود.

منؤثر بنر    زیسنتی  یطمح یرهایمتر یبررس درعالوه،  به

یکی از عنوان  به سرزمین یکاربر یرمتر ، معرفییساز مدل

منورد   پراکنش بالقوۀ گونۀ یساز مدل هایترین متریر مهم

 موجنودات  یو فراوان پراکنشبر  آناثر  یچگونگو  مطالعه

سنت  نادمنرتبط   ینسرزم یمایس یشناس با بوم توان می را

(Flather & Sauer, 1996 مفهنوم .)کنه در دنینای در    ی

آن را فراتنر از   بایسنت  یمن  ی،حال توسعه و پیشرفت کنون

ینا   شنناختی  بنوم آنچه تنها در قالب مفناهیم جررافینایی،   

و  ؛(، دانسننتPotschin, 2002بیولننو یکی مطننر  اسننت )

ای و  با توجه و تأکید بنر ابعناد چنند رشنته    بحث از آن را 

 .(Makhdoum, 2008) متشکل از علوم مختلف ترتیب داد

از  یحناک زارها  کشتفاصله از  یرمتراهمیت ، ینهمچن

آهوان کشنور بنه    یش. گرااست زارها کشت هگونه ب یشگرا

 Akbari-Harouni) پیشنین های  پهوهش یط زارها کشت

et al., 2008; Shams Esfandabad, 2002)    بنه اثبنات

در  امنر  ینا ییدضمن تأ یزحاضر ن ۀکه مطالع ؛است یدهرس

وحنش   ینات ح یانتداخالت موجود م ،مورد مطالعه ۀمنطق

. نمایند  یرا گوشزد من  یهمچون کشاورز یمنطقه و مشاغل

 یکنی عننوان   فاصله از منابع آب بنه  یرمتر یعالوه، معرف به

 ای یافتنه  یزن یساز مهم اثرگذار در مدل یرهایاز متر یگرد

صنورت گرفتنه در    یها پهوهش یرسا های یافتهاست که با 

 ;Akbari-Harouni et al., 2008) یراننی ا یرابطه با آهنو 

Farhadinia et al., 2009; Ramezanizadeh et al., 2013) 

  ینننناز ا یشکنننه پننن  یا دارد؛ بنننه گوننننه  ابقنننتمط

Akbari-Harouni کننه در سننال  یو همکنناران در پهوهشنن

 -کالمنند  ۀدادند، اظهار داشتند که در منطقن  انجام 2008

از  یلنومتری ک 5آهوان تا شنعاع   یفراوان ینتر بیشبهادران 

گوننه در فصنل تابسنتان     ینن ا ین. همچنن اسنت منابع آب 

کناهش   محسوسنی خنود را از مننابع آب بنه طنور      ۀفاصل

( 2013و همکناران )  Ramezanizadehعنالوه،   . بهدهد یم

را کنه در   یآهنوان منناطق   ،که یافتندپهوهش خود در یط

داده،  یحمناطق ترج یرمنابع آب قرار دارند به سا اورتمج

منناطق اسنت.    یراز سا یشمناطق ب ینآهوان در ا یفراوان

و  Farhadiniaتوسننط  2009کننه در سننال  یا در مطالعننه

صورت گرفنت   یاندشتوحش م ت یاهمکاران در پناهگاه ح

عامل مهم و اثرگذار بر پراکنش  یکعنوان  منابع آب به یزن

تطنابق   ،بنه طنور کلنی    .ندآهنوان شنناخته شند    یو فراوان

تریرهای محیطنی تأثیرگنذار   ترین م مهم موجود در زمینۀ

 و نینز مکسننت  در هنر دو رویکنرد فنازی و     سازی بر مدل
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هنای   هنای پنهوهش   یافتنه  هنا بنا   تطابق این بخش از یافته

شنناختی   لنزوم توجنه بنه داننش بنوم      تأییدکنندۀ ،پیشین

انتخناب درسنت   این تطابق  جوامع محلی هر منطقه است.

بینی قابل  جوامع محلی و در نتیجه پیش از سویمتریرها 

از دهند.   را نشان میفازی  استنتاج نۀماسااطمینان توسط 

تنوان از ینک سنو تأکیندی بنر       این مطالعه را منی  ،این رو

د فنازی در  ضرورت توجه به رویکردهایی همچنون رویکنر  

وحنش کشنور و    های حیات گونه سازی پراکنش بالقوۀ مدل

از سننوی دیگننر تأکینندی بننر ضننرورت توجننه بننه دانننش   

 شناختی جوامع بومی هر منطقه دانست. بوم

اقدیرواشکر
 همراهی صنمیمانه و  همکارینویسندگان این مقاله از 

بننان منطقننۀ  )محننیط آقایننان سننید محمنندباقر موسننوی 

در طنول   و سنید محمند موسنوی    شدۀ میشنداغ(  حفاظت

نمایننند.  مینندانی صننمیمانه سپاسننگزاری مننی   عملیننات

شننهر بسننتان و همچنننین، از اهننالی خننونگرم و صننمیمی 

روستاهای ام الندبس، ابوغرینب و مراغینه کنه بنا صنبر و       

 حوصله منا را در انجنام اینن پنهوهش همراهنی نمودنند،      

 نهایت سپاسگزاریم. بی
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