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 چکیده
پذیر یکی از رویکردهای مهم در مدیریت و حفاظت های در معرض خطر انقراض و آسیبخصوص گونهوحش، بههای حیاتلوب گونههای مطامروزه شناخت زیستگاه

های دراج، در سیستان در معرض خطر انقراض قرار گرفته است و  به منظور حفظ ذخایر ترین زیرگونهجمعیتگردد. دراج سیاه یکی از کموحش محسوب میحیات
 1397که در بهار سال  صورت( پرداخته شد. بدینMaxEntآن، در این پژوهش به بررسی مطلوبیت زیستگاه دراج با استفاده از مدل تحلیل آنتروپی بیشینه )ژنتیکی 

یاب جهانی موقعیت دستگاه نقطه حضور گونه در مناطق مختلف دشت سیستان از طریق پایش میدانی و روش ترانسکت خطی تصادفی شناسایی و  توسط  65تعداد 
نایف و آزمون تحلیل جک ROC( Receiver operating characteristicکننده )ثبت گردید. برای اعتبارسنجی مدل از سطح زیر منحنی عامل ویژه دریافت

متر از  500درصد و ارتفاع کمتر از  5تر از استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که در دشت سیستان، زیستگاه مطلوب دراج، مناطق با توپوگرافی شیب کم
(، نی Hammada-Rhazyaاشورک )-های تراتبینی مکسنت، در دشت سیستان، پوششباشند. مطابق پیشسطح دریا و اقلیم فراخشک سرد می

(Phragmites australis گز ،)(Tamarix sp)  درصد(  85/1هکتار ) 31188دراج مقدار و زراعت آبی و باغ مورد عالقه دراج هستند. مساحت مناطق مطلوب
 محاسبه شد.
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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. 
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 مقدمه -1
زیستگاه یک پرنده مکانی است که کلیۀ نیازهای آن را اعم از تغذیه، 

(. با وجود قدرت 1395تولیدمثل و پناه تامین کند )کابلی و همکاران، 
و یا  صورت فصلیهای خود بهپرواز، پرندگان قادر هستند تا از زیستگاه

سب شدن شرایط آب و هوایی یا منابع غذا، دایم استفاده نمایند و با نامنا
ی و تر ترک کنند )کابلهای جدید و مناسبزیستگاه خود را به زیستگاه

شناسی حفاظت، (. امروزه با پیشرفت دانش زیست1395همکاران، 
ها بیش از پیش مورد توجه قرارگرفته و شناخت و ارزیابی زیستگاه

و  شود )کابلیها قلمداد میها ضامنی بر بقاء گونهپایداری زیستگاه
(. بررسی زیستگاه یکی از ارکان مدیریت و حفاظت 1395همکاران، 

(. زیستگاه مطلوب تاثیر 1393گردد )فراشی، وحش محسوب میحیات
ها دارد و در امر مدیریت و حفاظت بسزایی بر بقاء و تولیدمثل گونه

(. دراج 1393توجه است )فراشی، وحش بسیار مورد حیات
(Francolinus francolinusپ )زی از راسته ای خشکیرنده

 ( و خانواده قرقاوولGalliforms) شکالنماکیان
(Phasianidae ،؛ نوری و همکاران، 1395( است )کابلی و همکاران

. در کشورهای قبرس، Kaur, (2011 & Crowe, 2013؛ 1389
یکا، اروپا مرترکیه، ایران، ترکمنستان، هندوستان، پاکستان، کشمیر، آ

(Mahmood et al, 2010( و آفریقای جنوبی )Kukreti, 

( پراکنش دارد. این گونه دارای 1390( و افغانستان )محمدیان، 2017
 & Forcina et al, 2018 & Negiزیرگونه در جهان است ) 6

Lakhera, 2019ای هترین زیرگونه(. دراج سیاه یکی از کم جمعیت
شده کشور ایران (، گونه حمایتMahmood et al, 2010دراج )

(. این گونه از 1395است و ارزش حفاظتی دارد )کابلی و همکاران، 
و  1392های بومی استان سیستان و بلوچستان است )منصوری، گونه

( و در مناطقی از جمله سیستان، ایرانشهر و 1389نوری و همکاران، 
عالوه بر نقش  (.1389کند )نوری و همکاران، باهوکالت زیست می

دراج در زنجیره غذایی گوشتخواران، در طب سنتی نیز دارای خواص 
های صفراوی )ارزانی دهلوی، درمانی از جمله رفع بلغم و درمان بیماری

( است. بر اساس باور مردم بومی بویژه افراد مسن،  عالوه بر آفت 1394
ی ع سستو رف مزرعه بودن دراج، گوشت آن مقوی بوده و باعث تقویت

گردد و در گذشته از سرگین آن به عنوان مرهم و ضماد برای بدن می
-شده است بر همین اساس با وجود حمایتها استفاده میرفع درد گوش

-دلیل شکار بیزیست و ممنوع بودن شکار، جمعیت آن بههای محیط

تان طوریکه در سیسرویه، تخریب زیستگاه رو به کاهش نهاده است، به
همین دلیل، تعیین ن با کاهش شدید مواجه شده است. بهجمعیت آ

ظت از آن، حفامنظور حمایت و زیستگاه مطلوب دراج در سیستان به
شود. تا کنون مطالعات بسیاری بر روی امری  مفید محسوب می

آوری دراج در کشورهای مختلف انجام شده است. زیستگاه و جوجه
Kaur (2011به مطالعه تغذیه و جوجه ) آوری دراج در اکوسیستم

زی با تنوع ای خشکیکشاورزی پرداخت و در مطالعه خود دراج را گونه
باالی غذایی و زیستگاهی معرفی نمود و به حضور فراوان دراج در 

-اشاره نموده و پوشش Sarkanda (Sacbarum spp)جنگل 

 آوری دراجهای جوجههای ساوانا، علفزار و اراضی کشاورزی را از مکان
( دراج در نزدیک اراضی 2011) Kaurتعیین نمود. بر اساس مطالعات 

زینتی، تاکستان و باغ مرکبات زیست و از انواع هایکشاورزی، باغ گل
خاکی، محصوالت هایها و کرمحشرات، خزندگان، دوزیستان، عنکبوت

باغی )انگور و مرکبات( و محصوالت زراعی )گندم، ذرت، سورگوم، 

هد. دکند و نواحی نزدیک آب را ترجیح میدان( تغذیه میخردل، آفتابگر
Negi & Lakhera (2015)  دامنه حضور دراج را در آتراخاند

متر از  1700تا  1300آوری محدوده هیماالیا کشور هند، هنگام جوجه
 2019سطح دریا  و در پژوهشی دیگر بر روی توزیع دراج در سال 

متر،  2000تا  1500تیب در محدوده بیشترین تعداد حضور دراج را به تر
متر از  500متر و ارتفاعات کمتر از  1000تا  500متر،  1500تا  1000

وال در منطقه گره Kukreti (2017)سطح دریا گزارش نمودند. 
-هیماالیا کشور هند، ارتفاع حضور دراج را در مناطق نزدیک سکونتگاه

متر از سطح  1500های انسانی و مزارع کشاورزی در مناطق باالی 
( بیشترین تعداد حضور 2010) Mahmood et alدریا تعیین نمود. 

دراج را در مناطق دارای پوشش گیاهی پنجاب کشور پاکستان مشاهده 
( ارتفاع حضور دراج را در اروپا 1994)Turker & Heath نمودند. 
( 1395کابلی و همکاران ) متر از سطح دریا گزارش نمودند. 400حداکثر 

زارها، زارهای انبوه، بوتهفعل( زیستگاه دراج را 1389و نوری و همکاران )
ها معرفی نمودند. محل رویش گز، اراضی کشاورزی و کنار تاالب

Negi & Lakhera (2015)  مقادیر حداقل و حداکثر درجه
-31آوری دراج محدوده حرارت آتراخاند هیماالیا هند را هنگام جوجه

د گزارش نمودند. هدف پژوهش حاضر، بررسی گرادرجه سانتی 9/2
متغیرهای موثر بر مطلوبیت زیستگاه دراج در سیستان با استفاده از مدل 

ی ها و متغیرهاباشد. شناسایی زیستگاه( میMaxEntآنتروپی بیشینه )
تواند در حفاظت از آن مفید آوری دراج در سیستان میموثر بر جوجه

 . واقع شود
 

 هامواد و روش -2

 منطقه مورد مطالعه 

کیلومترمربع در شمال استان سیستان  8117منطقه سیستان با مساحت 
طول  48ʼ ˚61 24˝تا  36ʼ ˚60 18˝و بلوچستان  در محدوده جغرافیایی 

عرض شمالی قرار دارد. این  ʼ22 ˚31 50˝تا  ʼ03 ˚30 32˝شرقی و 
منطقه از شمال و شرق به کشور افغانستان، از جنوب به شهرستان 

شود )حسینی و منتهی میزاهدان و از غرب به استان خراسان جنوبی 
سیستان با آب و هوای گرم و خشک  (.1)شکل(، 1392همکاران، 

رویشی گیاهی در اشکال ( پوشش1367بیابانی )زمردیان و پورکرمانی، 
شود که در این میان ای و درختی را شامل میای، درختچهعلفی، بوته

باشد که از گیاهان ( میTamarix spگونه بومی اصلی، درختچه گز )
گردد )مطالعات آمایش استان سیستان و سند محسوب میپشور

(. این گونه در تمامی فصول سال سبز و در اکثر مناطق 1387بلوچستان، 
باشد )مطالعات موجود و سازگار با رویشگاه خود میدشت سیستان 

(. تیپ رویشی گز در اراضی 1387آمایش استان سیستان و بلوچستان، 
ها قرار گرفته است. در برخی سیالبی، آبرفتی، اطراف رودخانههایدشت

 Suaeda fruticosaهای همراه مانند مناطق این گونه در کنار گونه
)مطالعات آمایش استان سیستان و رویش دارد  alsola sppو 

  (.1387بلوچستان، 
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 منطقه مورد مطالعه )سیستان( به همراه نقاط حضور دراج. 1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( مدل تحلیل آنتروپی بیشینهMaxEnt) 

لوبیت کننده مطبینیهای پیشها، مدلمنظور تحلیل زیستگاه گونهبه
ته ها بر اساس متغیر وابسته به دو دساند. این مدلزیستگاه طراحی گشته

های وابسته به حضور و مدلهای حضور و عدمهای وابسته به دادهمدل
و  1392شوند )زیدی و همکاران، بندی میهای فقط حضور تقسیمداده

یادگیری  های بسیار رایجیکی از الگوریتم  (. مکسنت1393فراشی، 
ر آنتروپی یا نزدیک به واقعیت کثماشینی است. اصل مکسنت به حدا

ستی زیگردد. این مدل برای یک گونه توسط تعدادی الیه محیطبرمی
آید و مطلوبیت هر سلول دست میهمراه با تعدادی نقاط حضور گونه به

کند زیستی بیان میصورت تابعی از متغیرهای محیطدر زیستگاه را به
های های وابسته به داده(. مکسنت از مدل1392یدی و همکاران، )ز

های حضور در اختیار که تعداد کمی دادهباشد و وقتیفقط حضور می
 & Phillipsگردد )ها معرفی میاست یکی از بهترین مدل

Dudik, 2008) های هایی که تنها نیازمند دادهاستفاده از مدل
های عدم کارگیری دادهای حاصل از بهتواند از خطاهحضور هستند، می

 (.1392حضور اشتباه جلوگیری کند )زیدی و همکاران، 

 بردارینمونه 

با توجه به وسعت زیاد منطقه مورد مطالعه، ابتدا مناطق حضور دراج در 
ست زیدشت سیستان، از کشاورزان، چوپانان و مردم بومی و اداره محیط

نطقه به طور تصادفی انتخاب و ها، یک مسوال شد. سپس از میان آن
همراه میدانی به های، با بازدیددراجبرداری نقاط حضور نمونه

در بهار  های مختلف منطقهقسمتزیست در های محیطکارشناس
با استفاده از روش ترانسکت خطی تصادفی و دوربین دوچشمی  1397
طول  گرفت و سعی شد تمام مناطق حضور گونه بازدید شوند. درانجام 

های حضور )صدا یا نمایه و  مستقیم گونه با مشاهده هامسیر ترانسکت
 بیاموقعیت سیستم ازاستفاده  با نقطه جغرافیایی ، مختصاتو النه(

عنوان به، (Global Positioning System(GPSجهانی ))
نقطه حضور قابل  65ثبت شدند. در فصل بهار در مجموع  نقطه حضور

منظور به(. 1افزار در طول پژوهش ثبت شد )شکل استفاده در نرم
برداری در افزایش قدرت دید، عملیات جستجوی میدانی و نمونه

روزهای بدون وزش باد و گرد و غبار صورت پذیرفته است )صیاد شیخی 
 (.  1395و همکاران، 

 زیستییطمتغیرهای مح 
اال ای با تنوع زیستگاهی ببا در نظر گرفتن این موضوع که دراج گونه 

( و بر اساس نتایج مطالعات انجام Kaur, 2011شود  )محسوب می

ج شناسی دراهای رفتاری و بومهای زیستگاه، ویژگیشده بر ویژگی
(Kukreti, 2017., Kaur, 2011., Negi & Lakhera, 

2019., Negi & Lakhera, 2015 & Mahmood et 

al, 2010 در 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(

های اردیبهشت و های اقلیمی استفاده شد. دراج در فصل بهار، ماهداده
(. بنابراین، زمان 1395کند )کابلی و همکاران، فروردین زادآوری می

برداری از نقاط پراکنش دراج، فصل بهار انتخاب شد. برای انجام نمونه
آوری دراج؛ متغیرهای ارتفاع از سطح های مطلوب جوجهشناخت مکان

افی های توپوگرریا، شیب و دامنه جغرافیایی به دلیل مطالعه ویژگید
ه میزان ها به دلیل مطالعهای انسانی و جادهزیستگاه، فاصله از سکونتگاه

گریزی و تاثیر حضور انسان بر میزان زادآوری گونه، پوشش انسان
آوری های اهمیت پوشش گیاهی در امر جوجهاراضی به دلیل گزارش

صله از متغیر زراعت آبی و باغ برای مطالعه تغذیه گونه، فاصله دراج، فا
از منابع آبی برای مطالعه میزان وابستگی دراج به آب برای امر زادآوری 

های اقلیمی برای مطالعه تاثیر اقلیم بر زدآوری دراج انتخاب و داده
 بندی ارتفاع، شیب و دامنه جغرافیاییهای طبقهشدند. برای تهیه نقشه

برداری کشور استفاده شد. ( سازمان نقشهDEMز مدل رقومی ارتفاع )ا
های طبقات ارتفاعی و شیب بر اساس نقاط حضور دراج بندی نقشهطبقه

 انجام شد. 
 تهیه نقشه مطلوبیت زیستگاه 
الزم است  MaxEntافزار زیستی به نرمهای محیطبرای ورود الیه 

ا هداشته باشند و تمامی الیهها قابلیت روی هم گذاری تا کلیه نقشه
نمایی و تمام سطح محدوده مطالعاتی را پوشش دهند و دارای بزرگ
(. 1396سیستم اطالعات جغرافیایی یکسانی باشند )حسینی و همکاران، 

ا هبدین منظور از مرز منطقه به عنوان قالب یکسان برای تمام نقشه
ه زیستی برای ورود بهای متغیرهای محیطسازی الیهآمادهاستفاده شد. 

انجام شد و تمام    ArcGISافزار زار مکسنت در محیط نرمفانرم
( 100*100ها با اندازه سلول مشترک )در این پژوهش سلول الیه

قابلیت تلفیق پیدا نمودند. به جهت تعیین فاصله هر متغیر نسبت به 
ای اصلهبه الیه ف  Distancesها با استفاده از تابعتوزیع گونه، الیه
منظور انجام آنالیزهای آماری ساده توسط به مدل اجرای تبدیل شدند. در

صورت تصادفی درصد نقاط حضور به 70-75افزار مکسنت معموال نرم



 3123-3115 ، صفحه1399مطالعات علوم محیط زیست ، دوره پنجم ، شماره چهارم ، فصل زمستان ، سال 

3118 

 

مانده درصد باقی 25-30های آموزشی جهت آموزش مدل و از برای داده
-نرم هزمینه کشود. تعداد نقاط پسبرای ارزیابی نتایج مدل استفاده می

 10000کند با تعداد نقاط جای نقاط عدم حضور از آن استفاده میافزار به
 Areaبرای انجام بهترین عملکرد )باالترین سطح زیرمنحنی ))

under the curve)AUC شود. سه روش میفته (، در نظر گر
تواند مورد استفاده قرارگیرد. روش افزار میسازی در نرمبرای تکرار مدل

های ( که در این صورت دادهCross validateتبار متقابل )بررسی اع
-صورت تصادفی به تعدادی گروه با اندازه مساوی تقسیم میحضور به

ها برای گردند. مزیت باالی اعتبار متقابل این است که از همه داده
-رداریبکند. نوع دیگری از تکرار، نمونهاستفاده می اعتبار و آزمون مدل

-( است که در این صورت نقاط حضور بهSubsampleهای مکرر )

-های آموزشی و آزمون تصادفی تقسیم میطور تکراری به سری داده

های آموزشی (، که در آن دادهBootstrapاسترپ )شوند. روش بوت
برداری با جایگزینی از نقاط حضور، با تعداد نمونه برابر با تعداد با نمونه

 استرپ، تعدادی از نقاط حضورد. با بوتشونکل نقاط حضور انتخاب می
 که مجموعهطوریدر هر مجموعه با تعداد کل نقاط حضور برابر است به

های تکراری خواهند داشت. نتایج حاصل از های آموزشی رکوردداده
اجرای مدل باید نشان دهد که تکرار با  کدام روش  بهترین عملکرد 

 Phillips et al, 2006 (&Young).( را داردAUCترین )باال

et al, 2011 هایبرای اجرای مدل نهایی مطلوبیت زیستگاه از داده 
 Regularizationدرصد با ضریب تنظیم ) 25آزمون 

multiplier نقاط حضور پس2( برابر با ،( زمینهBackground )
درصد حضور  10( برابر با Threshold، آستانه )10000برابر با 

( percentile training presence (10 PTP) 10آموزشی )
برای سهولت در  ( استفاده شد.Bootstrapاسترپ )و تکرار بوت

که بین بازه صفر و یک، نقشه مطلوبیت  Logesticsتحلیل از فرمت 
رض فکند، استفاده شد. سایر تنظیمات، در حالت پیشبندی میرا طبقه

را برای  ای از مطلوبیتهافزار باقی ماند. نقشه مطلوبیت زیستگاه دامننرم

اشد. بصورت پیوسته و از صفر تا یک میکند. نقشه بهزیستگاه ارائه می
ست. دهنده مطلوبیت پایین ادهنده مطلوبیت باال و صفر نشانیک نشان

 Suitabilityبدین منظور با استفاده از آستانه مطلوبیت )

thresholdمی دستی بهابندی شده و نقشهها طبقهگونه نقشه( این-

ندی بمطلوب طبقهآید که سطح زیستگاه را به دو طبقه مطلوب و نا
  (.Phillips et al, 2006کند )می
  اعتبارسنجی مدل 

 Receiverسنجی مدل از سطح زیر منحنی )جهت اعتبار

operating characteristic )ROC شود استفاده می
(Young et al, 2011 سطح زیر منحنی .)AUC ل، یک مد

گردد. سطح زیر منحنی برابر را شامل می 5/0-1ای از اعداد بین دامنه
ر تچه این مقدار به یک نزدیککننده تصادفی بودن مدل و هربیان 5/0با 

 ,Young et alشد )باشد، میزان قدرت تشخیص مدل بیشتر خواهد 

(. اگر مقدار آن برابر با یک 1395و صیاد شیخی و همکاران،  2011
بینی کامل بدون حذف هیچ یک از نقاط حضور به معنی پیش باشد

دهنده عملکرد بسیار خوب، باالتر باشد نشان 9/0است. اگر مقدار آن از 
 7/0دهنده عملکرد خوب و مقدار باالتر از نشان 8/0مقدار باالتر از 

 (. 1397پور و همکاران، بیانگر عملکرد قابل قبول مدل است )مالک
  زیستیسودمندی متغیرهای محیطتعیین میزان  

فزار اگذار بر مطلوبیت زیستگاه دراج در محیط نرمهای تاثیرمتغیر
MaxEnt نابا آزمون جک( یفJackknife و درصد سهم هر متغیر )

 Createهای محیطی )های پاسخ گونه به ویژگیتوسط منحنی

response curves( تعیین شدند )Young et al, 2011.) 

 نتایج  -3
نحنی مرپ با دو تکرار باالترین سطح زیر استدر این پژوهش، روش بوت

ROC  دهنده قدرت دست آورده است که نشانرا به 982/0برابر با
 (.  2بسیار باالی تشخیص مدل است )شکل 

 

 
 اجدرزیستگاه  مطلوبیتآمده برای  دستنمایی مدل به. میزان درست2شکل 

 

ن اعداد یای ببینی مکسنت، میزان مطلوبیت دامنهمطابق پیش
های سرد تا گرم شود که با طیفی از رنگرا شامل می 1-5/0

های شوند و مطلوبیت هر چه به سمت رنگنمایش داده می
کند و احتمال حضور گونه در رود، افزایش پیدا میگرم پیش می

-ها است. بر اساس نقشه پیشرنگ قرمز بیشتر از سایر مکان

بینی مطلوبیت زیستگاه توسط مکسنت، احتمال حضور دراج در 
آوری در مناطق جنگلی جزینک، نیاتک، سیستان در فصل جوجه

-ها و منطقه میلک، پوششزراعت آبی و باغ در حاشیه جنگل

خواجه در نیمه، منطقه کوههای آبی چاهگاههای حاشیه ذخیره
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های حاشیه هامون پوزک، المللی هامون، پوششتاالب بین
باغ ادیمی، حاشیه شمالی هامون هیرمند صابوری، مراتع لورگ

(. نتایج تحلیل 3شده شیله وجود دارد )شکل و منطقه حفاظت
یر مهمترین متغ نایف نشان داد که تیپ رویشی گزآزمون جک

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 

حذف این  که باتاثیرگذارترین متغیر شناخته شده است به طوری
ود شای در نتایج مشاهده میمالحظهمتغیر از مدل، تغییر قابل 

(. در این پژوهش مشخص شد که دراج در فصل 4)شکل 
 500آوری در سیستان  مناطق دشتی با ارتفاع کمتر از جوجه

درصد در نزدیک آب، مناطق  5متر از سطح دریا و شیب کمتر از 
دهد. مناطق مطوب جنگلی و زراعت آبی و باغ را ترجیح می

اشورک با اقلیم  -غالب گز، نی، ترات دراج اشکال پوششی
گراد( شناخته شده درجه سانتی 20فراخشک سرد )متوسط دمای 

های پاسخ گونه به متغیرهای است. بر اساس تحلیل منحنی
ه گیرد و تمایلی بزیستی دراج از مناطق مسکونی فاصله می

آوری از اراضی ها ندارد. دراج در فصل جوجهحضور در این مکان
و بدون پوشش فاصله گرفته و هیچ تمایلی به حضور در بایر 

این مناطق نشان نداده است که حاکی از اهمیت پوشش گیاهی 
ت.آوری اسدر افزایش مطلوبیت زیستگاه گونه در فصل جوجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

مکسنت توسط سیستان در دراج حضور بینیپیش نقشه. 3 شکل
 

 نایفجک آزمون اساس بر زیستیمحیط متغیرهای سودمندی میزان. 4 کلش
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العمل دراج نسبت به های پاسخ و عکسبرخی از منحنی 5شکل 
ا، هدهد. مطابق این منحنیفاصله از متغیرهای زیستی را نشان می

شه است. نقای جغرافیایی تمایلی نداشته یک از دامنهدراج به هیچ
نهایی مطلوبیت زیستگاه دراج که بر اساس عدد حد آستانه مطلوبیت 

شود، مناطق مطلوب دراج را در بندی میها طبقهبینیفایل پیش
خواجه، ها، منطقه کوهنیمههای مناطق دشتی حاشیه چاهپوشش

نک های جزیلورگ باغ ادیمی، اکبرآباد، حاشیه هامون صابری، جنگل
 ها و منطقه میلک و مقدارعت آبی و باغ در حاشیه جنگلو نیاتک، زرا

های حاشیه هامون پوزک در مرز با افغانستان نشان کمی از پوشش
درصد( از کل سیستان را  85/1هکتار ) 31188دهد که مقدار می

 (.6دهند )شکل تشکیل می

 

 
 زیستینمودارهای پاسخ گونه به فاصله از متغیرهای محیط .5شکل 

 

 

 
نزیستگاه دراج در منطقه سیستا مطلوبیتنهایی نقشه  .6کل ش

 

 گیریو نتیجهبحث  -4
های حضور و عدم هایی که نیاز به دادهیکی از مشکالت اساسی مدل

های عدم حضور مطمئن نبود دادهحضور به عنوان متغیر وابسته دارند، 
-ههایی که تنها مبتنی بر داداست. بنابراین در مطالعات بیشتر از روش

دی و شود )زیهای فقط حضور گونه هستند، مانند مکسنت، استفاده می
های فقط حضور های مبتنی بر داده(. در برخی مدل1392همکاران، 

 می بزرگتر از مقدار واقعی الزم است تا در ابتدا مرز محدوده مطالعاتی ک

 

 

ها مناسب برای مناطق مرزی مانند در نظر گرفته شود و این مدل
رداری بهای تهیه شده توسط سازمان نقشهسیستان نیستند. زیرا نقشه

ها، شوند و در این مدلکشور بر اساس مرز حقیقی مناطق تهیه می
مرزهای سیاسی کشور برای محقق وجود ندارد. امکان مطالعه فراتر از 

های زیستی در همان ابتدای هایی است که در آن الیهمکسنت از مدل
شوند. بنابراین برای مطالعات کار در ابعاد مرز حقیقی منطقه تهیه می

ها در مناطق مرزی، مدل مکسنت یکی از مطلوبیت زیستگاه گونه
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آوری ها در فصل جوجهراجشود. دها شناخته میترین روشمناسب
های چند تایی ( و در دسته1395قلمروطلب هستند )کابلی و همکاران، 

برداری از نقاط حضور آن، فرد آماربردار شوند. لذا هنگام نمونهدیده می
باید توجه داده باشد تا به النه و قلمرو نزدیک نشود تا از انتقال شوک و 

اهکار بسیار مهم برای حفاظت استرس به گونه جلوگیری نماید. یک ر
 Mahmoodآوری آن است )های جوجهدراج، مطالعه و شناخت مکان

et al, 2010 بنابراین مطالعه مطلوبیت زیستگاه دراج در فصل بهار .)
 باشد.ضرورت دارد و دربردارنده اطالعات مفیدی برای حفاظت از آن می

طق سیستان، منامطابق نتایج پژوهش حاضر، زیستگاه مطلوب دراج در 
اشورک( و زراعت  -دشتی دارای پوشش گیاهی )عمدتا گز، نی و ترات

باشد. زیرا پوشش گیاهی و زراعت آبی و باغ نیازهای آبی و باغ می
اهمیت  Kukreti (2017)کنند. غذایی، امنیتی گونه را فراهم می

 شناسی و رفتاری گونه در امرهای بومگیاهی را مربوط به ویژگیپوشش
Kaur (2011 )ها دانست. مطابق مطالعات سازی و پرورش جوجهالنه

محصوالت زراعی و باغی منبع تغذیه دراج هستند. لذا دور از انتظار 
نیست که در سیستان، دراج برای کسب انرژی الزم برای تولیدمثل از 

   & Negi (2015)محصوالت زراعی و باغی استفاده کند. 
Lakhera  و تامین آوری دراج به علت حفاظت د که جوجهدننشان دا

منابع غذایی بیشتر در مناطق دارای پوشش گیاهی از جمله علفزار و 
شود. نتایج پژوهش حاضر، نشان داد که دراج به زار انجام میدرختچه

ها در برابر صیادان، خواری و در امان ماندن تخمعلت کاهش فشار طعمه
ند کیهای گیاهی پنهان مالی پوششتخم را در زیر و البهالنه و دسته

 & Negiاز اینرو به پوشش گیاهی وابسته است و با نتایج پژوهش

Lakhera  (2015)  .تطابق خوبی داردKaur (2011 نشان داد )
 گیاهی متراکم وکه دراج تنوع زیستگاهی دارد اما مناطق دارای پوشش

دهد که با نتایج پژوهش حاضر تطابق خوبی نزدیک آب را ترجیح می
آوری از پژوهش حاضر، دراج در فصل جوجه دارد. مطابق نتایج

جالتی تواند حاکی از خهای انسانی فاصله گرفته است که میسکونتگاه
 گریز بودن گونه به علت ترس از شکارشدن توسط انسان باشد.و انسان
Kaur (2011) (2017) و Kukreti   در مطالعاتشان دراج را در

ضر ند که با نتایج پژوهش حاانزدیکی مناطق مسکونی نیز مشاهده نموده
مطابقت ندارد. بازدیدهای میدانی در سیستان نشان داد که شرایط آب و 

های پی در پی قسمت اعظم پوشش گیاهی و منابع هوایی و خشکسالی
آوری آبی را نابود کرده است و از آنجایی که دراج در فصل جوجه

ارای مناطق دوابستگی زیادی به پوشش گیاهی دارد، میل به حضور در 
کند. مطابق نتایج های انسانی دوری میپوشش دارد و از سکونتگاه

( بر رابطه میزان شلوغی بر 1389مطالعات همامی و زائری امیرانی )
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 
یستان های طبیعی سها فاصله بگیرد. جنگل نیاتک یکی از جنگلمکان

کنند آن را به سه است و دو جاده آسفالت که از این جنگل عبور می
ها به عنوان کوریدور رسد دراج از جادهو به نظر می قسمت تقسیم نموده

-اده میاستف های مختلف زیستگاهبرای رفت و آمد میان قسمت اتصالی

مقادیر حداقل و حداکثر درجه  Negi & Lakhera  (2015)نماید. 
-31آوری دراج محدوده حرارت آتراخاند هیماالیا هند را هنگام جوجه

مطابق نتایج پژوهش حاضر، اقلیم  گراد گزارش نمودند.درجه سانتی 9/2
درجه  20دما راج در سیستان، فراخشک سرد )همآوری دمناسب جوجه

( شناخته شد. مقایسه 460تبخیر متر و هممیلی 50باران گراد، همسانتی
ی دهد که دراج وابسته به اقلیم خاصنتایج مطالعات با یکدیگر نشان می

ر باشد. پژوهش حاضای مقاوم به تغییرات آب و هوایی مینیست و گونه
متر از سطح دریا  500تر از طبقه ارتفاعی پایین نشان داد که دراج در

-آوری دارد. مجموع نتایج مطالعات انجام شده بر توزیع و جوجهجوجه

گونه اولویت ارتفاعی برای زندگی دهد که دراج هیچآوری دراج نشان می
آوری آن، پوشش گیاهی آوری ندارد و تنها متغیر موثر بر جوجهو جوجه

حفاظت  Negi & Lakhera (2015)وهشاست. مطابق نتایج پژ
 آوری دراج  مهم و ضروری است.از پوشش گیاهی برای جوجه

Mahmood et al (2010 بیشترین تراکم حضور دراج را در )
، Dalbergia sissoo ،Adhatoda vesicaهای پوشش

Cynodon dactylon ،Acacia modesta ،Adhatoda 

vesica ،Cynodon dactylon ،Acacia nilotica ،
Calotropis procera  وTriticum aestivum  مشاهده

نمودند و از میان آنها باالترین مقدار تراکم حضور را در رویشگاه گندم 
 & Negi( محاسبه نمودند. Triticum aestivumمعمولی )

Lakhera (2015) سازی دراج را در در آتراخاند هیماالیا، النه
 Imperata cylindrical, cyanodon,های پوشش

dactylon ,Heteropogon contortus, Poa species 
Ageratina adenophora  وRubus ellipticus  مشاهده

در آتراخاند هیماالیا، دراج  Negi & Lakhera (2019)نمودند. 
  Rubus ellipticus, Rosa ,brunonii,های را در پوشش

,Artemisia japonica ,Rubus niveus ,Artemisia 

nilagirica ,Ziziphus  Lantana ,camara 
,Eupatorium sp, ,Acasia sp ,Carissa opaca Ficus 

palmata  وFicus roxburghii  مشاهده نمودند و از میان آنها
 Rubusبیشترین تعداد حضورگونه را در پوشش تمشک )

ellipticus ثبت نمودند. مطابق نتایج پژوهش حاضر، زیستگاه )
اشورک -های تراتدر سیستان، در پوششمطلوب دراج 

(Hammada-Rhazya( نی ،)Phragmites australis گز ،)
(Tamarix sp)  ،و زراعت آبی و باغ مشاهده شد. از این میان

بیشترین تعداد حضور دراج در پوشش گز مشاهده و ثبت شد. مقایسه 
 & Negi و  Mahmood et al (2010)نتایج مطالعات 

Lakhera (2015)   (2019)و Negi & Lakhera  با نتایج
دهد که دراج به پوشش گیاهی پژوهش حاضر با یکدیگر نشان می

وشش آوری دراج به پخاصی وابسته نیست و با توجه به وابستگی جوجه
یشتر ها بگیاهی و غالبیت پوشش گز در سیستان، دراج در این پوشش

سفناجیان ای از خانواده امشاهده شده است. گیاه ترات گونه
(chenopodiaceaeو گیاه اشورک گونه ) ای از خانواده خرزهره
(Apocynaceae است که دارای میوه خوراکی است و از تاج گل )

(. از 1378شود )عماد، آن برای رفع تشنگی در بیابان استفاده می
-چیزخوار شناخته شده است لذا به نظر میای همهکه دراج، گونهآنجایی

 ها حضور داشتهبرای تغذیه از این گیاهان در رویشگاه آن رسد که دراج
د. کنها آب بدن خود را تامین میو در مناطق خشک، دراج با تغذیه از آن

ازی و سهمچنین، ساختار پرپشت این گیاهان، مکان مناسبی برای النه
شود. از میان مناطق تخم برای دراج شناخته میپنهان نمودن دسته

وحش شده شیله و پناهگاه حیاتنها منطقه حفاظتمطلوب دراج، ت
زیست قرار هامون در فهرست مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط

دارند که طبق نتایج پژوهش حاضر بیشتر وسعت هامون و شیله بر اثر 
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های پی در پی در وضعیت خشکی قرار گرفته و از پوشش خشکسالی
-همیت پوشش گیاهی برای جوجضعیفی برخوردار هستند و با توجه به اه

آوری دراج، احیا و حفاظت از پوشش گیاهی این مناطق ضرورت دارد. 
(، مناطق جنگلی نیاتک و 3بینی مکسنت )شکل مطابق مدل پیش

آوری دراج از مطلوبیت باالیی برخوردار ها برای جوجهنیمهجزینک و چاه
د و توجه زیست قرار ندارنهستند اما جزو مناطق تحت حفاظت محیط

شود. مطابق نتایج پژوهش حاضر، ها نمیچندانی به این زیستگاه
های مطلوب دراج، احداث راهکارهایی همچون؛ حفاظت از زیستگاه

ود شآبشخورهای مصنوعی )به علت باالبودن تبخیر در منطقه توصیه می
تا آبشخورها دارای سقف پوشیده از گیاهان مانند نی باشند(، جلوگیری 

گیاهی، ترویج امر حفاظت مشارکتی برای ر، حفظ و احیای پوششاز شکا
دست آمده شود. مجموع نتایج بهمدیریت و حفاظت دراج پیشنهاد می

ای هافزار مکسنت ابزار مناسبی برای شناسایی زیستگاهنشان داد که نرم
 مطلوب دراج در منطقه سیستان 

 قدردانی

 زیستاز مردم بومی و کشاورزان سیستان، اداره محیط وسیلهبدین 
شهرستان زابل، سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان به 
دلیل همکاری برای تحقق اهداف پژوهش صورت گرفته نهایت قدردانی 

پذیرد.و سپاسگذاری انجام می
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