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چکیده
 بهخصوص گونههای در معرض خطر انقراض و آسیبپذیر یکی از رویکردهای مهم در مدیریت و حفاظت،امروزه شناخت زیستگاههای مطلوب گونههای حیاتوحش
 در سیستان در معرض خطر انقراض قرار گرفته است و به منظور حفظ ذخایر، دراج سیاه یکی از کمجمعیتترین زیرگونههای دراج.حیاتوحش محسوب میگردد
1397  بدینصورت که در بهار سال.) پرداخته شدMaxEnt(  در این پژوهش به بررسی مطلوبیت زیستگاه دراج با استفاده از مدل تحلیل آنتروپی بیشینه،ژنتیکی آن
 نقطه حضور گونه در مناطق مختلف دشت سیستان از طریق پایش میدانی و روش ترانسکت خطی تصادفی شناسایی و توسط دستگاه موقعیتیاب جهانی65 تعداد
 و آزمون تحلیل جکنایفROC )Receiver operating characteristic(  برای اعتبارسنجی مدل از سطح زیر منحنی عامل ویژه دریافتکننده.ثبت گردید
 متر از500  درصد و ارتفاع کمتر از5  مناطق با توپوگرافی شیب کمتر از، زیستگاه مطلوب دراج، نتایج این پژوهش نشان داد که در دشت سیستان.استفاده شده است
 نی،)Hammada-Rhazya( اشورک- پوششهای ترات، در دشت سیستان، مطابق پیشبینی مکسنت.سطح دریا و اقلیم فراخشک سرد میباشند
) درصد1/85(  هکتار31188  مساحت مناطق مطلوب دراج مقدار.( و زراعت آبی و باغ مورد عالقه دراج هستندTamarix sp)  گز،)Phragmites australis(
.محاسبه شد
کلماتکلیدی
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Abstract
Nowadays, recognizing the desirable habitats of wildlife species, especially endangered and vulnerable
species, is one of the important approaches in wildlife management and protection. Black Francolin is
one of the least populated subspecies of Francolinus francolinus is endangered in Sistan and in order to
preserve its genetic resources, in this study, the desirability of Black Francolin habitat was investigated
using the Maximum Entropy Analysis (MaxEnt) model. Thus, in the spring of 2018, 65 species presence
points in different areas of Sistan plain were identified through field monitoring and random linear
transect method and recorded by the Global Positioning System. To validate the model, the area below
the ROC receiver operating characteristic curve and the Jacknife analysis test were used. The results of
this study showed that in Sistan plain, the optimal habitat of Black Francolin, areas with a topography
of slope less than 5% and altitude less than 500 meters above sea level and dry arid climate are cold.
According to Maxent, in the Sistan plain, the coverings of Hamada-Rhazya, Phragmites australis,
Tamarix sp, and aquaculture and garden are the favorite. The area of desirable areas in the amount of
31188 hectares (1.85%) was calculated.
Key words
Francolinus francolinus, Sistan, Habitat suitability, Maximum entropy analysis.
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خردل ،آفتابگردان) تغذیه میکند و نواحی نزدیک آب را ترجیح میدهد.
 (2015) Negi & Lakheraدامنه حضور دراج را در آتراخاند
هیماالیا کشور هند ،هنگام جوجهآوری محدوده  1300تا  1700متر از
سطح دریا و در پژوهشی دیگر بر روی توزیع دراج در سال 2019
بیشترین تعداد حضور دراج را به ترتیب در محدوده  1500تا  2000متر،
 1000تا  1500متر 500 ،تا  1000متر و ارتفاعات کمتر از  500متر از
سطح دریا گزارش نمودند (2017) Kukreti .در منطقه گرهوال
هیماالیا کشور هند ،ارتفاع حضور دراج را در مناطق نزدیک سکونتگاه-
های انسانی و مزارع کشاورزی در مناطق باالی  1500متر از سطح
دریا تعیین نمود )2010( Mahmood et al .بیشترین تعداد حضور
دراج را در مناطق دارای پوشش گیاهی پنجاب کشور پاکستان مشاهده
نمودند )1994( Turker & Heath .ارتفاع حضور دراج را در اروپا
حداکثر  400متر از سطح دریا گزارش نمودند .کابلی و همکاران ()1395
و نوری و همکاران ( )1389زیستگاه دراج را علفزارهای انبوه ،بوتهزارها،
محل رویش گز ،اراضی کشاورزی و کنار تاالبها معرفی نمودند.
 (2015) Negi & Lakheraمقادیر حداقل و حداکثر درجه
حرارت آتراخاند هیماالیا هند را هنگام جوجهآوری دراج محدوده -31
 2/9درجه سانتیگراد گزارش نمودند .هدف پژوهش حاضر ،بررسی
متغیرهای موثر بر مطلوبیت زیستگاه دراج در سیستان با استفاده از مدل
آنتروپی بیشینه ( )MaxEntمیباشد .شناسایی زیستگاهها و متغیرهای
موثر بر جوجهآوری دراج در سیستان میتواند در حفاظت از آن مفید
واقع شود .

 -1مقدمه
زیستگاه یک پرنده مکانی است که کلیۀ نیازهای آن را اعم از تغذیه،
تولیدمثل و پناه تامین کند (کابلی و همکاران .)1395 ،با وجود قدرت
پرواز ،پرندگان قادر هستند تا از زیستگاههای خود بهصورت فصلی و یا
دایم استفاده نمایند و با نامناسب شدن شرایط آب و هوایی یا منابع غذا،
زیستگاه خود را به زیستگاههای جدید و مناسبتر ترک کنند (کابلی و
همکاران .)1395 ،امروزه با پیشرفت دانش زیستشناسی حفاظت،
شناخت و ارزیابی زیستگاهها بیش از پیش مورد توجه قرارگرفته و
پایداری زیستگاهها ضامنی بر بقاء گونهها قلمداد میشود (کابلی و
همکاران .)1395 ،بررسی زیستگاه یکی از ارکان مدیریت و حفاظت
حیاتوحش محسوب میگردد (فراشی .)1393 ،زیستگاه مطلوب تاثیر
بسزایی بر بقاء و تولیدمثل گونهها دارد و در امر مدیریت و حفاظت
حیاتوحش بسیار مورد توجه است (فراشی .)1393 ،دراج
( )Francolinus francolinusپرندهای خشکیزی از راسته
( )Galliformsو خانواده قرقاوول
ماکیانشکالن
( )Phasianidaeاست (کابلی و همکاران1395 ،؛ نوری و همکاران،
1389؛  .Kaur, (2011 & Crowe, 2013در کشورهای قبرس،
ترکیه ،ایران ،ترکمنستان ،هندوستان ،پاکستان ،کشمیر ،آمریکا ،اروپا
( )Mahmood et al, 2010و آفریقای جنوبی ( Kukreti,
 )2017و افغانستان (محمدیان )1390 ،پراکنش دارد .این گونه دارای
 6زیرگونه در جهان است ( & Forcina et al, 2018 & Negi
 .)Lakhera, 2019دراج سیاه یکی از کم جمعیتترین زیرگونههای
دراج ( ،)Mahmood et al, 2010گونه حمایتشده کشور ایران
است و ارزش حفاظتی دارد (کابلی و همکاران .)1395 ،این گونه از
گونههای بومی استان سیستان و بلوچستان است (منصوری 1392 ،و
نوری و همکاران )1389 ،و در مناطقی از جمله سیستان ،ایرانشهر و
باهوکالت زیست میکند (نوری و همکاران .)1389 ،عالوه بر نقش
دراج در زنجیره غذایی گوشتخواران ،در طب سنتی نیز دارای خواص
درمانی از جمله رفع بلغم و درمان بیماریهای صفراوی (ارزانی دهلوی،
 )1394است .بر اساس باور مردم بومی بویژه افراد مسن ،عالوه بر آفت
مزرعه بودن دراج ،گوشت آن مقوی بوده و باعث تقویت و رفع سستی
بدن میگردد و در گذشته از سرگین آن به عنوان مرهم و ضماد برای
رفع درد گوشها استفاده میشده است بر همین اساس با وجود حمایت-
های محیطزیست و ممنوع بودن شکار ،جمعیت آن بهدلیل شکار بی-
رویه ،تخریب زیستگاه رو به کاهش نهاده است ،بهطوریکه در سیستان
جمعیت آن با کاهش شدید مواجه شده است .بههمین دلیل ،تعیین
زیستگاه مطلوب دراج در سیستان بهمنظور حمایت و حفاظت از آن،
امری مفید محسوب میشود .تا کنون مطالعات بسیاری بر روی
زیستگاه و جوجهآوری دراج در کشورهای مختلف انجام شده است.
 )2011( Kaurبه مطالعه تغذیه و جوجهآوری دراج در اکوسیستم
کشاورزی پرداخت و در مطالعه خود دراج را گونهای خشکیزی با تنوع
باالی غذایی و زیستگاهی معرفی نمود و به حضور فراوان دراج در
جنگل ) Sarkanda (Sacbarum sppاشاره نموده و پوشش-
های ساوانا ،علفزار و اراضی کشاورزی را از مکانهای جوجهآوری دراج
تعیین نمود .بر اساس مطالعات  )2011( Kaurدراج در نزدیک اراضی
کشاورزی ،باغ گلهایزینتی ،تاکستان و باغ مرکبات زیست و از انواع
حشرات ،خزندگان ،دوزیستان ،عنکبوتها و کرمهایخاکی ،محصوالت
باغی (انگور و مرکبات) و محصوالت زراعی (گندم ،ذرت ،سورگوم،

 -2مواد و روشها

منطقه مورد مطالعه

منطقه سیستان با مساحت  8117کیلومترمربع در شمال استان سیستان
و بلوچستان در محدوده جغرافیایی ˝ 60˚ ʼ36 18تا ˝ 61˚ ʼ48 24طول
شرقی و ˝ 30˚ ʼ03 32تا ˝ 31˚ ʼ22 50عرض شمالی قرار دارد .این
منطقه از شمال و شرق به کشور افغانستان ،از جنوب به شهرستان
زاهدان و از غرب به استان خراسان جنوبی منتهی میشود (حسینی و
همکاران( ،)1392 ،شکل .)1سیستان با آب و هوای گرم و خشک
بیابانی (زمردیان و پورکرمانی )1367 ،پوششگیاهی در اشکال رویشی
علفی ،بوتهای ،درختچهای و درختی را شامل میشود که در این میان
گونه بومی اصلی ،درختچه گز ( )Tamarix spمیباشد که از گیاهان
شورپسند محسوب میگردد (مطالعات آمایش استان سیستان و
بلوچستان .)1387 ،این گونه در تمامی فصول سال سبز و در اکثر مناطق
دشت سیستان موجود و سازگار با رویشگاه خود میباشد (مطالعات
آمایش استان سیستان و بلوچستان .)1387 ،تیپ رویشی گز در اراضی
دشتهایسیالبی ،آبرفتی ،اطراف رودخانهها قرار گرفته است .در برخی
مناطق این گونه در کنار گونههای همراه مانند Suaeda fruticosa
و  alsola sppرویش دارد (مطالعات آمایش استان سیستان و
بلوچستان.)1387 ،
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شکل  .1منطقه مورد مطالعه (سیستان) به همراه نقاط حضور دراج

مدل تحلیل آنتروپی بیشینه ()MaxEnt

بهمنظور تحلیل زیستگاه گونهها ،مدلهای پیشبینیکننده مطلوبیت
زیستگاه طراحی گشتهاند .این مدلها بر اساس متغیر وابسته به دو دسته
مدلهای وابسته به دادههای حضور و عدمحضور و مدلهای وابسته به
دادههای فقط حضور تقسیمبندی میشوند (زیدی و همکاران 1392 ،و
فراشی .)1393 ،مکسنت یکی از الگوریتمهای بسیار رایج یادگیری
ماشینی است .اصل مکسنت به حداکثر آنتروپی یا نزدیک به واقعیت
برمیگردد .این مدل برای یک گونه توسط تعدادی الیه محیطزیستی
همراه با تعدادی نقاط حضور گونه بهدست میآید و مطلوبیت هر سلول
در زیستگاه را بهصورت تابعی از متغیرهای محیطزیستی بیان میکند
(زیدی و همکاران .)1392 ،مکسنت از مدلهای وابسته به دادههای
فقط حضور میباشد و وقتیکه تعداد کمی دادههای حضور در اختیار
است یکی از بهترین مدلها معرفی میگردد ( & Phillips
 )Dudik, 2008استفاده از مدلهایی که تنها نیازمند دادههای
حضور هستند ،میتواند از خطاهای حاصل از بهکارگیری دادههای عدم
حضور اشتباه جلوگیری کند (زیدی و همکاران.)1392 ،
نمونهبرداری

با توجه به وسعت زیاد منطقه مورد مطالعه ،ابتدا مناطق حضور دراج در
دشت سیستان ،از کشاورزان ،چوپانان و مردم بومی و اداره محیطزیست
سوال شد .سپس از میان آنها ،یک منطقه به طور تصادفی انتخاب و
نمونهبرداری نقاط حضور دراج ،با بازدیدهای میدانی بههمراه
کارشناسهای محیطزیست در قسمتهای مختلف منطقه در بهار
 1397با استفاده از روش ترانسکت خطی تصادفی و دوربین دوچشمی
انجام گرفت و سعی شد تمام مناطق حضور گونه بازدید شوند .در طول
مسیر ترانسکتها با مشاهده مستقیم گونه و یا نمایههای حضور (صدا
و النه) ،مختصات جغرافیایی نقطه با استفاده از سیستم موقعیتیاب
جهانی (( ،)Global Positioning System)GPSبهعنوان
نقطه حضور ثبت شدند .در فصل بهار در مجموع  65نقطه حضور قابل
استفاده در نرمافزار در طول پژوهش ثبت شد (شکل  .)1بهمنظور
افزایش قدرت دید ،عملیات جستجوی میدانی و نمونهبرداری در
روزهای بدون وزش باد و گرد و غبار صورت پذیرفته است (صیاد شیخی
و همکاران.)1395 ،
 متغیرهای محیطزیستی
با در نظر گرفتن این موضوع که دراج گونهای با تنوع زیستگاهی باال
محسوب میشود ( )Kaur, 2011و بر اساس نتایج مطالعات انجام

شده بر ویژگیهای زیستگاه ،ویژگیهای رفتاری و بومشناسی دراج
( Kukreti, 2017., Kaur, 2011., Negi & Lakhera,
2019., Negi & Lakhera, 2015 & Mahmood et
 ،)al, 2010در تعیین متغیرهای محیطی تاثیرگذار بر مطلوبیت
زیستگاه دراج در فصل زادآوری ،از هفت متغیر محیطی ارتفاع از سطح
دریا ،درصد شیب ،جهت دامنه ،کاربری /پوشش اراضی ،فاصله از
سکونتگاه انسانی (شهر و روستا) ،فاصله از جاده (آسفالت و خاکی)،
دادههای اقلیمی استفاده شد .دراج در فصل بهار ،ماههای اردیبهشت و
فروردین زادآوری میکند (کابلی و همکاران .)1395 ،بنابراین ،زمان
انجام نمونهبرداری از نقاط پراکنش دراج ،فصل بهار انتخاب شد .برای
شناخت مکانهای مطلوب جوجهآوری دراج؛ متغیرهای ارتفاع از سطح
دریا ،شیب و دامنه جغرافیایی به دلیل مطالعه ویژگیهای توپوگرافی
زیستگاه ،فاصله از سکونتگاههای انسانی و جادهها به دلیل مطالعه میزان
انسانگریزی و تاثیر حضور انسان بر میزان زادآوری گونه ،پوشش
اراضی به دلیل گزارشهای اهمیت پوشش گیاهی در امر جوجهآوری
دراج ،فاصله از متغیر زراعت آبی و باغ برای مطالعه تغذیه گونه ،فاصله
از منابع آبی برای مطالعه میزان وابستگی دراج به آب برای امر زادآوری
و دادههای اقلیمی برای مطالعه تاثیر اقلیم بر زدآوری دراج انتخاب
شدند .برای تهیه نقشههای طبقهبندی ارتفاع ،شیب و دامنه جغرافیایی
از مدل رقومی ارتفاع ( )DEMسازمان نقشهبرداری کشور استفاده شد.
طبقهبندی نقشههای طبقات ارتفاعی و شیب بر اساس نقاط حضور دراج
انجام شد.
 تهیه نقشه مطلوبیت زیستگاه
برای ورود الیههای محیطزیستی به نرمافزار  MaxEntالزم است
تا کلیه نقشهها قابلیت روی هم گذاری داشته باشند و تمامی الیهها
تمام سطح محدوده مطالعاتی را پوشش دهند و دارای بزرگنمایی و
سیستم اطالعات جغرافیایی یکسانی باشند (حسینی و همکاران.)1396 ،
بدین منظور از مرز منطقه به عنوان قالب یکسان برای تمام نقشهها
استفاده شد .آمادهسازی الیههای متغیرهای محیطزیستی برای ورود به
نرمافزار مکسنت در محیط نرمافزار  ArcGISانجام شد و تمام
الیهها با اندازه سلول مشترک (در این پژوهش سلول )100*100
قابلیت تلفیق پیدا نمودند .به جهت تعیین فاصله هر متغیر نسبت به
توزیع گونه ،الیهها با استفاده از تابع  Distancesبه الیه فاصلهای
تبدیل شدند .در اجرای مدل بهمنظور انجام آنالیزهای آماری ساده توسط
نرمافزار مکسنت معموال  70-75درصد نقاط حضور بهصورت تصادفی
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زیستگاه ارائه میکند .نقشه بهصورت پیوسته و از صفر تا یک میباشد.
یک نشاندهنده مطلوبیت باال و صفر نشاندهنده مطلوبیت پایین است.
بدین منظور با استفاده از آستانه مطلوبیت ( Suitability
 )thresholdاینگونه نقشهها طبقهبندی شده و نقشهای بهدست می-
آید که سطح زیستگاه را به دو طبقه مطلوب و نامطلوب طبقهبندی
میکند (.)Phillips et al, 2006
 اعتبارسنجی مدل
جهت اعتبارسنجی مدل از سطح زیر منحنی ( Receiver
 ROC )operating characteristicاستفاده میشود
( .)Young et al, 2011سطح زیر منحنی  AUCیک مدل،
دامنهای از اعداد بین  0/5-1را شامل میگردد .سطح زیر منحنی برابر
با  0/5بیانکننده تصادفی بودن مدل و هرچه این مقدار به یک نزدیکتر
باشد ،میزان قدرت تشخیص مدل بیشتر خواهد شد ( Young et al,
 2011و صیاد شیخی و همکاران .)1395 ،اگر مقدار آن برابر با یک
باشد به معنی پیشبینی کامل بدون حذف هیچ یک از نقاط حضور
است .اگر مقدار آن از  0/9باالتر باشد نشاندهنده عملکرد بسیار خوب،
مقدار باالتر از  0/8نشاندهنده عملکرد خوب و مقدار باالتر از 0/7
بیانگر عملکرد قابل قبول مدل است (مالکپور و همکاران.)1397 ،
 تعیین میزان سودمندی متغیرهای محیطزیستی
متغیرهای تاثیرگذار بر مطلوبیت زیستگاه دراج در محیط نرمافزار
 MaxEntبا آزمون جکنایف ( )Jackknifeو درصد سهم هر متغیر
توسط منحنیهای پاسخ گونه به ویژگیهای محیطی ( Create
 )response curvesتعیین شدند (.)Young et al, 2011
 -3نتایج
در این پژوهش ،روش بوتاسترپ با دو تکرار باالترین سطح زیر منحنی
 ROCبرابر با  0/982را بهدست آورده است که نشاندهنده قدرت
بسیار باالی تشخیص مدل است (شکل .)2

برای دادههای آموزشی جهت آموزش مدل و از  25-30درصد باقیمانده
برای ارزیابی نتایج مدل استفاده میشود .تعداد نقاط پسزمینه که نرم-
افزار بهجای نقاط عدم حضور از آن استفاده میکند با تعداد نقاط 10000
برای انجام بهترین عملکرد (باالترین سطح زیرمنحنی (( Area
 ،)AUC )under the curveدر نظر گرفته میشود .سه روش
برای تکرار مدلسازی در نرمافزار میتواند مورد استفاده قرارگیرد .روش
بررسی اعتبار متقابل ( )Cross validateکه در این صورت دادههای
حضور بهصورت تصادفی به تعدادی گروه با اندازه مساوی تقسیم می-
گردند .مزیت باالی اعتبار متقابل این است که از همه دادهها برای
اعتبار و آزمون مدل استفاده میکند .نوع دیگری از تکرار ،نمونهبرداری-
های مکرر ( )Subsampleاست که در این صورت نقاط حضور به-
طور تکراری به سری دادههای آموزشی و آزمون تصادفی تقسیم می-
شوند .روش بوتاسترپ ( ،)Bootstrapکه در آن دادههای آموزشی
با نمونهبرداری با جایگزینی از نقاط حضور ،با تعداد نمونه برابر با تعداد
کل نقاط حضور انتخاب میشوند .با بوتاسترپ ،تعدادی از نقاط حضور
در هر مجموعه با تعداد کل نقاط حضور برابر است بهطوریکه مجموعه
دادههای آموزشی رکوردهای تکراری خواهند داشت .نتایج حاصل از
اجرای مدل باید نشان دهد که تکرار با کدام روش بهترین عملکرد
(باالترین  )AUCرا دارد .(Phillips et al, 2006 (&Young
 et al, 2011برای اجرای مدل نهایی مطلوبیت زیستگاه از دادههای
آزمون  25درصد با ضریب تنظیم ( Regularization
 )multiplierبرابر با  ،2نقاط حضور پسزمینه ()Background
برابر با  ،10000آستانه ( )Thresholdبرابر با  10درصد حضور
آموزشی ())10 percentile training presence (10 PTP
و تکرار بوتاسترپ ( )Bootstrapاستفاده شد .برای سهولت در
تحلیل از فرمت  Logesticsکه بین بازه صفر و یک ،نقشه مطلوبیت
را طبقهبندی میکند ،استفاده شد .سایر تنظیمات ،در حالت پیشفرض
نرمافزار باقی ماند .نقشه مطلوبیت زیستگاه دامنهای از مطلوبیت را برای

شکل  .2میزان درستنمایی مدل بهدست آمده برای مطلوبیت زیستگاه دراج

رنگ قرمز بیشتر از سایر مکانها است .بر اساس نقشه پیش-
بینی مطلوبیت زیستگاه توسط مکسنت ،احتمال حضور دراج در
سیستان در فصل جوجهآوری در مناطق جنگلی جزینک ،نیاتک،
زراعت آبی و باغ در حاشیه جنگلها و منطقه میلک ،پوشش-
های حاشیه ذخیرهگاههای آبی چاهنیمه ،منطقه کوهخواجه در

مطابق پیشبینی مکسنت ،میزان مطلوبیت دامنهای بین اعداد
 0/5-1را شامل میشود که با طیفی از رنگهای سرد تا گرم
نمایش داده میشوند و مطلوبیت هر چه به سمت رنگهای
گرم پیش میرود ،افزایش پیدا میکند و احتمال حضور گونه در
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متر از سطح دریا و شیب کمتر از  5درصد در نزدیک آب ،مناطق
جنگلی و زراعت آبی و باغ را ترجیح میدهد .مناطق مطوب
دراج اشکال پوششی غالب گز ،نی ،ترات -اشورک با اقلیم
فراخشک سرد (متوسط دمای  20درجه سانتیگراد) شناخته شده
است .بر اساس تحلیل منحنیهای پاسخ گونه به متغیرهای
زیستی دراج از مناطق مسکونی فاصله میگیرد و تمایلی به
حضور در این مکانها ندارد .دراج در فصل جوجهآوری از اراضی
بایر و بدون پوشش فاصله گرفته و هیچ تمایلی به حضور در
این مناطق نشان نداده است که حاکی از اهمیت پوشش گیاهی
در افزایش مطلوبیت زیستگاه گونه در فصل جوجهآوری است.

تاالب بینالمللی هامون ،پوششهای حاشیه هامون پوزک،
صابوری ،مراتع لورگباغ ادیمی ،حاشیه شمالی هامون هیرمند
و منطقه حفاظتشده شیله وجود دارد (شکل  .)3نتایج تحلیل
آزمون جکنایف نشان داد که تیپ رویشی گز مهمترین متغیر
تاثیرگذار بر مطلوبیت زیستگاه دراج است و بر اساس منحنی
پاسخ گونه به متغیرهای زیستی ،تاثیر مثبت و مستقیم بر
افزایش مطلوبیت زیستگاه دارد .در حالت حذف متغیرها نیز
تاثیرگذارترین متغیر شناخته شده است به طوریکه با حذف این
متغیر از مدل ،تغییر قابل مالحظهای در نتایج مشاهده میشود
(شکل  .)4در این پژوهش مشخص شد که دراج در فصل
جوجهآوری در سیستان مناطق دشتی با ارتفاع کمتر از 500

شکل  .3نقشه پیشبینی حضور دراج در سیستان توسط مکسنت

شکل  .4میزان سودمندی متغیرهای محیطزیستی بر اساس آزمون جکنایف
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لورگ باغ ادیمی ،اکبرآباد ،حاشیه هامون صابری ،جنگلهای جزینک
و نیاتک ،زراعت آبی و باغ در حاشیه جنگلها و منطقه میلک و مقدار
کمی از پوششهای حاشیه هامون پوزک در مرز با افغانستان نشان
میدهد که مقدار  31188هکتار ( 1/85درصد) از کل سیستان را
تشکیل میدهند (شکل .)6

شکل  5برخی از منحنیهای پاسخ و عکسالعمل دراج نسبت به
فاصله از متغیرهای زیستی را نشان میدهد .مطابق این منحنیها،
دراج به هیچیک از دامنهای جغرافیایی تمایلی نداشته است .نقشه
نهایی مطلوبیت زیستگاه دراج که بر اساس عدد حد آستانه مطلوبیت
فایل پیشبینیها طبقهبندی میشود ،مناطق مطلوب دراج را در
پوششهای مناطق دشتی حاشیه چاهنیمهها ،منطقه کوهخواجه،

شکل  .5نمودارهای پاسخ گونه به فاصله از متغیرهای محیطزیستی

شکل  .6نقشه نهایی مطلوبیت زیستگاه دراج در منطقه سیستان

 -4بحﺚ و نتیجهگیری
یکی از مشکالت اساسی مدلهایی که نیاز به دادههای حضور و عدم
حضور به عنوان متغیر وابسته دارند ،نبود دادههای عدم حضور مطمئن
است .بنابراین در مطالعات بیشتر از روشهایی که تنها مبتنی بر داده-
های فقط حضور گونه هستند ،مانند مکسنت ،استفاده میشود (زیدی و
همکاران .)1392 ،در برخی مدلهای مبتنی بر دادههای فقط حضور
الزم است تا در ابتدا مرز محدوده مطالعاتی کمی بزرگتر از مقدار واقعی

در نظر گرفته شود و این مدلها مناسب برای مناطق مرزی مانند
سیستان نیستند .زیرا نقشههای تهیه شده توسط سازمان نقشهبرداری
کشور بر اساس مرز حقیقی مناطق تهیه میشوند و در این مدلها،
امکان مطالعه فراتر از مرزهای سیاسی کشور برای محقق وجود ندارد.
مکسنت از مدلهایی است که در آن الیههای زیستی در همان ابتدای
کار در ابعاد مرز حقیقی منطقه تهیه میشوند .بنابراین برای مطالعات
مطلوبیت زیستگاه گونهها در مناطق مرزی ،مدل مکسنت یکی از
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سانتیگراد ،همباران  50میلیمتر و همتبخیر  )460شناخته شد .مقایسه
نتایج مطالعات با یکدیگر نشان میدهد که دراج وابسته به اقلیم خاصی
نیست و گونهای مقاوم به تغییرات آب و هوایی میباشد .پژوهش حاضر
نشان داد که دراج در طبقه ارتفاعی پایینتر از  500متر از سطح دریا
جوجهآوری دارد .مجموع نتایج مطالعات انجام شده بر توزیع و جوجه-
آوری دراج نشان میدهد که دراج هیچگونه اولویت ارتفاعی برای زندگی
و جوجهآوری ندارد و تنها متغیر موثر بر جوجهآوری آن ،پوشش گیاهی
است .مطابق نتایج پژوهش (2015) Negi & Lakheraحفاظت
از پوشش گیاهی برای جوجهآوری دراج مهم و ضروری است.
 )2010(Mahmood et alبیشترین تراکم حضور دراج را در
پوششهای ،Adhatoda vesica ،Dalbergia sissoo
Adhatoda ،Acacia modesta ،Cynodon dactylon
،Acacia nilotica ،Cynodon dactylon ،vesica
 Calotropis proceraو  Triticum aestivumمشاهده
نمودند و از میان آنها باالترین مقدار تراکم حضور را در رویشگاه گندم
معمولی ( )Triticum aestivumمحاسبه نمودندNegi & .
 (2015) Lakheraدر آتراخاند هیماالیا ،النهسازی دراج را در
پوششهای ,Imperata cylindrical, cyanodon
dactylon ,Heteropogon contortus, Poa species
 Ageratina adenophoraو  Rubus ellipticusمشاهده
نمودند (2019) Negi & Lakhera .در آتراخاند هیماالیا ،دراج
را در پوششهای ,Rubus ellipticus, Rosa ,brunonii
,Artemisia ,Rubus niveus ,Artemisia japonica
Lantana ,camara ,Ziziphus
nilagirica
Ficus ,Carissa opaca ,Acasia sp ,Eupatorium sp,
 palmataو  Ficus roxburghiiمشاهده نمودند و از میان آنها
بیشترین تعداد حضورگونه را در پوشش تمشک ( Rubus
 )ellipticusثبت نمودند .مطابق نتایج پژوهش حاضر ،زیستگاه
مطلوب دراج در سیستان ،در پوششهای ترات-اشورک
( ،)Hammada-Rhazyaنی ( ،)Phragmites australisگز
) (Tamarix spو زراعت آبی و باغ مشاهده شد .از این میان،
بیشترین تعداد حضور دراج در پوشش گز مشاهده و ثبت شد .مقایسه
نتایج مطالعات  (2010) Mahmood et alو & Negi
) Lakhera (2015و  (2019) Negi & Lakheraبا نتایج
پژوهش حاضر با یکدیگر نشان میدهد که دراج به پوشش گیاهی
خاصی وابسته نیست و با توجه به وابستگی جوجهآوری دراج به پوشش
گیاهی و غالبیت پوشش گز در سیستان ،دراج در این پوششها بیشتر
مشاهده شده است .گیاه ترات گونهای از خانواده اسفناجیان
( )chenopodiaceaeو گیاه اشورک گونهای از خانواده خرزهره
( )Apocynaceaeاست که دارای میوه خوراکی است و از تاج گل
آن برای رفع تشنگی در بیابان استفاده میشود (عماد .)1378 ،از
آنجاییکه دراج ،گونهای همهچیزخوار شناخته شده است لذا به نظر می-
رسد که دراج برای تغذیه از این گیاهان در رویشگاه آنها حضور داشته
و در مناطق خشک ،دراج با تغذیه از آنها آب بدن خود را تامین میکند.
همچنین ،ساختار پرپشت این گیاهان ،مکان مناسبی برای النهسازی و
پنهان نمودن دستهتخم برای دراج شناخته میشود .از میان مناطق
مطلوب دراج ،تنها منطقه حفاظتشده شیله و پناهگاه حیاتوحش
هامون در فهرست مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیطزیست قرار
دارند که طبق نتایج پژوهش حاضر بیشتر وسعت هامون و شیله بر اثر

مناسبترین روشها شناخته میشود .دراجها در فصل جوجهآوری
قلمروطلب هستند (کابلی و همکاران )1395 ،و در دستههای چند تایی
دیده میشوند .لذا هنگام نمونهبرداری از نقاط حضور آن ،فرد آماربردار
باید توجه داده باشد تا به النه و قلمرو نزدیک نشود تا از انتقال شوک و
استرس به گونه جلوگیری نماید .یک راهکار بسیار مهم برای حفاظت
دراج ،مطالعه و شناخت مکانهای جوجهآوری آن است (Mahmood
 .)et al, 2010بنابراین مطالعه مطلوبیت زیستگاه دراج در فصل بهار
ضرورت دارد و دربردارنده اطالعات مفیدی برای حفاظت از آن میباشد.
مطابق نتایج پژوهش حاضر ،زیستگاه مطلوب دراج در سیستان ،مناطق
دشتی دارای پوشش گیاهی (عمدتا گز ،نی و ترات -اشورک) و زراعت
آبی و باغ میباشد .زیرا پوشش گیاهی و زراعت آبی و باغ نیازهای
غذایی ،امنیتی گونه را فراهم میکنند (2017) Kukreti .اهمیت
پوششگیاهی را مربوط به ویژگیهای بومشناسی و رفتاری گونه در امر
النهسازی و پرورش جوجهها دانست .مطابق مطالعات )2011( Kaur
محصوالت زراعی و باغی منبع تغذیه دراج هستند .لذا دور از انتظار
نیست که در سیستان ،دراج برای کسب انرژی الزم برای تولیدمثل از
محصوالت زراعی و باغی استفاده کندNegi & (2015) .
 Lakheraنشان دادند که جوجهآوری دراج به علت حفاظت و تامین
منابع غذایی بیشتر در مناطق دارای پوشش گیاهی از جمله علفزار و
درختچهزار انجام میشود .نتایج پژوهش حاضر ،نشان داد که دراج به
علت کاهش فشار طعمهخواری و در امان ماندن تخمها در برابر صیادان،
النه و دستهتخم را در زیر و البهالی پوششهای گیاهی پنهان میکند
از اینرو به پوشش گیاهی وابسته است و با نتایج پژوهش & Negi
 (2015) Lakheraتطابق خوبی دارد )2011( Kaur .نشان داد
که دراج تنوع زیستگاهی دارد اما مناطق دارای پوششگیاهی متراکم و
نزدیک آب را ترجیح میدهد که با نتایج پژوهش حاضر تطابق خوبی
دارد .مطابق نتایج پژوهش حاضر ،دراج در فصل جوجهآوری از
سکونتگاههای انسانی فاصله گرفته است که میتواند حاکی از خجالتی
و انسانگریز بودن گونه به علت ترس از شکارشدن توسط انسان باشد.
 )2011( Kaurو  (2017) Kukretiدر مطالعاتشان دراج را در
نزدیکی مناطق مسکونی نیز مشاهده نمودهاند که با نتایج پژوهش حاضر
مطابقت ندارد .بازدیدهای میدانی در سیستان نشان داد که شرایط آب و
هوایی و خشکسالیهای پی در پی قسمت اعظم پوشش گیاهی و منابع
آبی را نابود کرده است و از آنجایی که دراج در فصل جوجهآوری
وابستگی زیادی به پوشش گیاهی دارد ،میل به حضور در مناطق دارای
پوشش دارد و از سکونتگاههای انسانی دوری میکند .مطابق نتایج
مطالعات همامی و زائری امیرانی ( )1389بر رابطه میزان شلوغی بر
تنوع و غنای پرندگان ،رابطه معکوس میان افزایش میزان شلوغی و
غنای پرندگان وجود دارد .لذا دور از انتظار نیست که شلوغی سکونتگاه-
های انسانی باعث بروز اضطراب و ترس در دراج شود و گونه از این
مکانها فاصله بگیرد .جنگل نیاتک یکی از جنگلهای طبیعی سیستان
است و دو جاده آسفالت که از این جنگل عبور میکنند آن را به سه
قسمت تقسیم نموده و به نظر میرسد دراج از جادهها به عنوان کوریدور
اتصالی برای رفت و آمد میان قسمتهای مختلف زیستگاه استفاده می-
نماید (2015) Negi & Lakhera .مقادیر حداقل و حداکثر درجه
حرارت آتراخاند هیماالیا هند را هنگام جوجهآوری دراج محدوده -31
 2/9درجه سانتیگراد گزارش نمودند .مطابق نتایج پژوهش حاضر ،اقلیم
مناسب جوجهآوری دراج در سیستان ،فراخشک سرد (همدما  20درجه
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خشکسالیهای پی در پی در وضعیت خشکی قرار گرفته و از پوشش
ضعیفی برخوردار هستند و با توجه به اهمیت پوشش گیاهی برای جوجه-
آوری دراج ،احیا و حفاظت از پوشش گیاهی این مناطق ضرورت دارد.
مطابق مدل پیشبینی مکسنت (شکل  ،)3مناطق جنگلی نیاتک و
جزینک و چاهنیمهها برای جوجهآوری دراج از مطلوبیت باالیی برخوردار
هستند اما جزو مناطق تحت حفاظت محیطزیست قرار ندارند و توجه
چندانی به این زیستگاهها نمیشود .مطابق نتایج پژوهش حاضر،
راهکارهایی همچون؛ حفاظت از زیستگاههای مطلوب دراج ،احداث
آبشخورهای مصنوعی (به علت باالبودن تبخیر در منطقه توصیه میشود
تا آبشخورها دارای سقف پوشیده از گیاهان مانند نی باشند) ،جلوگیری
-

از شکار ،حفظ و احیای پوششگیاهی ،ترویج امر حفاظت مشارکتی برای
مدیریت و حفاظت دراج پیشنهاد میشود .مجموع نتایج بهدست آمده
نشان داد که نرمافزار مکسنت ابزار مناسبی برای شناسایی زیستگاههای
مطلوب دراج در منطقه سیستان
قدردانی
بدینوسیله از مردم بومی و کشاورزان سیستان ،اداره محیطزیست
شهرستان زابل ،سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان به
دلیل همکاری برای تحقق اهداف پژوهش صورت گرفته نهایت قدردانی
و سپاسگذاری انجام میپذیرد.
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