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چکیده
تغییرات اقلیمی ،کاربری اراضی و عوامل انسانی از جمله محرکهای اصلی تغییرات تنوع زیستی در قرن حاضر بهشمار میروند .به گونهای
که اکثر مطالعات انجام گرفته در دهههای اخیر این واقعیت را در مطالعات خود نشان دادهاند .زیستگاههای استپی از جمله زیستگاههایی
میباشند،که بهشدت تحت تاثیر عوامل ذکر شده هستند .لذا مطالعه حاضر با هدف شناسایی مهمترین متغیرهای اقلیمی ،پوشش سرزمینی و انسانی
بر توزیع گونه چکاوک گندمزار در محدوده منطقه داغ تنوع زیستی ایرانو-آناتولی انجام گرفت .از گونه چکاوک گندمزار بهعنوان یک گونه
شاخص از پرندگان علفزار در مدلسازیها استفاده شد تا بتوان نحوه تاثیرپذیری سایر پرندگان همزیستگاه را پیشبینی نمود .پس از جمعآوری
نقاط حضور گونه در محدوده مورد مطالعه ،مدلسازی زیستگاه گونه با وارد کردن الیههای اقلیمی ،محیطی و انسانی و با استفاده از مدل حداکثر
آنتروپی ( )MaxEntدر فضای پکیج مدلسازی  sdmانجام شد .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیلها و مدلسازیها نشان داد که این گونه عمدتا وابسته
به زیستگاههای غرب ،شمال و مرکز منطقه ایرانو-اناتولی است .همچنین فاکتور میانگین بارش سالیانه ،میانگین تغییرات فصلی بارش و ردپای
انسانی توانستند در مجموع  80درصد در پیشبینی زیستگاههای مطلوب برای چکاوک گندمزار نقش داشته باشند .در مجموع بهنظر میرسد که
کشاورزی فشرده و تغییر الگوهای بارشی در دهههای اخیر ازجمله موارد تاثیرگذار بر انتخاب زیستگاه پرندگان علفزار هستند .لذا جهت حفاظت
از این گونهها بایستی توجهات الزم به فاکتورهای ذکر شده در مدیریت سرزمینی صورت گیرد.
کلمات کلیدی :تنوع زیستی ،مدیریت زیستگاه ،ایران ،ترکیه ،مدلسازی ،چکاوک گندمزار
* پست الکترونیکی نویسنده مسئولsohrab.ashrafi@ut.ac.ir :
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مقدمه
تغییرات اقلیمی بهعنوان یکی از محرکهای اصلی تغییرات تنوع
زیستی در جهان محسوب میشوند ( Salaو همکاران2000 ،؛  Jetzو
همکاران2007 ،؛  De Chazalو  .)2009 ،Rounsevellدر واقع تاکنون
بسیاری از مطالعات تالش کردهاند تا تاثیرات آینده تغییرات محیطی
جهان را بر روی تنوع زیستی تخمین بزنند ( Thuillerو همکاران،
2005؛  Araujoو همکاران2006 ،؛  Garciaو همکاران.)2011 ،
بسیاری از این مطالعات تغییرات اقلیمی را به تنهایی مورد بررسی
قرار داده و اثرات دیگر فاکتورها نادیده گرفته شده است ( Harfootو
همکاران2014 ،؛  Morelliو 2015 ،Tryjanowski؛  Titeuxو همکاران،
 .(2016درحالیکه تغییرات ناشی از استفاده زمین توسط انسان
بهدلیل تاثیر آن بر دسترسی به منابعی مانند غذا ،محل زادآوری و
پناهگاه بهعنوان یکی از تاثیرگذارترین فاکتورها بر روی جمعیت جانوران
محسوب میشود ( Wiensو همکاران1986 ،؛  .)1998 ،Newtonلذا
در مطالعات مختلف به بررسی اثرات تغییرات اقلیمی بر روی تنوع
زیستی همراه با سایر مولفهها مانند فاکتورهای توسعه انسانی تاکید
شده است ( Claveroو همکاران2011 ،؛  Hofو همکاران؛ Maxwell
و همکاران .)2016 ،در بسیاری از مناطق جهان ،پرندگان علفزار
بهعلت تبدیل زیستگاههای خود به زمینهای شهری ،جنگل و مزرعه
دچار نابودی شدهاند ( Jonesو 2002 ،Bock؛  Brennanو ،Kuvlesky
2005؛  Laioloو  .)2006 ،Tellaبهطوریکه درطی سه دهه گذشته،
تشدید چشمگیر تدابیر کشاورزی منجربه نابودی بسیاری از پرندگان
علفزار شده است ( Barnettو همکاران2004 ،؛  Brotonsو همکاران،
2004؛  Brennanو 2005 ،Kuvlesky؛  Donaldو همکاران.)2006 ،
بهعنوان مثال پرندگان چشماندازهای باز مانند علفزارها ،زمینهای
کشاورزی و مناطق استپی قاره اروپا بیش از پرندگان دیگر دچار
کاهش جمعیتی در دهههای اخیر شدهاند (،BirdLife International
 .)2018علیرغم این تهدیدات ،برخی گونهها در طول تغییرات به
محدودههای قلمرو انسانی سازش یافتهاند ،که عمدتا زیستگاههایی
مانند مراتع با فشار چرای اندک و زمینهای آیش کشاورزی است
( Bestو همکاران2001 ،؛  Delgadoو 2000 ،Moreira؛  Bataryو
همکاران .)2007 ،گونههای شاخص ابزار مناسبی برای بحث پایش و
حفاظت از اکوسیستمها بهشمار میروند و در میان گونههای جانوری
و براساس مطالعات صورت گرفته ،پرندگان شاخصهای زیستی مناسبی
برای سالمت اکوسیستم بهشمار میروند ( Feltonو همکاران2010 ،؛
 Lindenmayerو همکاران2010 ،؛  Rey Benayasو همکاران2010 ،؛
 Santosو همکاران .)2006 ،بهطوریکه پرندگان استپی بهدلیل دارا
بودن شاخصهای عمومی مناسب و اطالعات مفید در ارتباط با روند
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تغییر کاربری اراضی در چشم اندازهای کشاورزی بهعنوان گروههای
تاکسونومیک هدف مورد مطالعه قرار میگیرند .همچنین چکاوک
گندمزار بهدلیل احتیاجات زیستگاهی شاخص خود بهعنوان بهترین
گونه شاخص زیستی استپ -آگروسیستم معرفی شده است ( Martiو
 .)2003 ،Del Moralلذا در این مطالعه و با توجه بهدالیل ذکر شده
از گونه چکاوک گندمزار برای تعیین مناطق مطلوب حفاظتی در منطقه
ایرانو -اناتولی استفاده شد .هدف از مطالعه حاضر  )1تعیین مناطق
زیستگاهی مطلوب برای پرندگان علفزار در منطقه ایرانو -آناتولی و
همچنین  )2تعیین متغیرهای تاثیرگذار بر انتخاب زیستگاه توسط
گونه چکاوک گندمزار بود.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :منطقه داغ ایرانو -آناتولی 899.773
کیلومترمربع مساحت دارد که  134.966کیلومترمربع از پوشش
گیاهی آن باقیمانده است .لکه داغ ایرانو -آناتولی بخش وسیعی از
مرکز و شرق ترکیه ،بخش کوچکی از جنوب گرجستان و بخشی از
آذربایجان و ارمنستان ،شمالشرقی عراق ،از شمالغربی ایران ،رشته
کوه زاگرس تا ذخیرهگاه زیستکره گنو ،رشتهکوه البرز تا کوههای
کپه داغ ترکمنستان میپوشاند (شکل .)1این لکه داغ  2500گونه
گیاهی اندمیک 10 ،گونه پستاندار 12 ،گونه خزنده 30 ،گونه ماهی و
 2گونه دوزیست اندمیک دارد .تعداد کل گونههای گیاهی این منطقه
برابر با  6000گونه ،پستانداران برابر با  140گونه ،پرندگان برابر با
 362گونه ،خزندگان برابر با  116گونه ،دوزیستان برابر با گونه 18و
ماهیها برابر با  90گونه میباشند .تراکم جمعیت انسانی آن در هر
کیلومترمربع  58نفر و مساحت مناطق حفاظتشده این لکه 56.193
هزار کیلومترمربع است .پستترین نقطه این لکه تپهماهورهای کپه
داغ و غرب رشتهکوه زاگرس با ارتفاع  300متر و بلندترین نقطه آن
آتشفشان آرارات در خاک ترکیه و دماوند در البرز بهترتیب با 5165
و  5671متر ارتفاع هستند .فالت آناتولی تا محدوده ارمنستان و غرب
ایران گسترش دارد و ارتفاع آن از  800تا  2هزار متر متغیر است .از
نظر اقلیمی تابستانهایی گرم و زمستانهایی بسیار سرد دارد .بارش
ساالنه آن نیز از  100تا  1000میلیمتر متغیر استSheykhi ( .
 Ilanlooو .)2016 ،Karimi
اطالعات حضور گونه :دادههای توزیع گونه ممکن است که
فقط دادههای حضور و یا دادههای حضور/عدم حضور باشند .روشهای
مختلف مدلسازی با هر کدام از این دادهها توسعه داده شدهاند .در
برخی موارد نشان داده شده است که باوجود رکوردهای عدم حضور،
عملکرد مدل بهبود بخشیده میشود ( Brotonsو همکاران،
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 .)2004اما همواره رکوردهای عدم حضور در دسترس نیست و یا در
برداشت دادههای عدم حضور گونه اشتباهات فراوانی رخ میدهد که
حدود اطمینان به این دادهها را بهشدت کاهش میدهد و میتواند
موجب خطا در مدلسازی شود ( Hirzelو همکاران .)2002 ،بنابراین
در مطالعه حاضر تنها از اطالعات حضور گونه برای ساخت مدل
استفاده شد.

شکل  :1موقعیت جغرافیایی منطقه داغ تنوع زیستی ایرانو-آناتولی و
کشورهای تحت پوشش این منطقه

برای نمونه برداری منطقه مورد مطالعه به شبکه سلولی با اندازه
سلولهای  10×10کیلومتر تقسیمبندی شد .سپس اطالعات موجود
در بانکهای اطالعاتی ،مقاالت و گزارشات استخراج و پس از پاالیش
بهعنوان دادههای حضور گونه دستهبندی شد .سپس برای سلولهای
بازدید نشدهای که تاکنون که اطالعاتی وجود نداشت پایشهای میدانی
انجام شده و با پرنده نگرها برای جمعآوری دادههای حضور مصاحبه
شد.
دادههای محیطی :دادههای محیطی باوجود اینکه پتانسیل

سال دوازدهم ،شماره  ،3پاییز 1399

واقع تمایل به توصیف محیط غیرزنده دارند ( Pearsonو همکاران،
 .)2007متغیرها اغلب برای توصیف شرایط محیطی که تصور میشود
با تأثیر بر فیزیولوژی و رفتار گونه نقش مستقیمی بر توزیع گونهها
دارند ،مورد پردازش واقع میشوند .هر چند از آنجاییکه ارتباطات
غیرمستقیم ممکن است هنگامیکه مدل برای پیشبینی توزیع گونهها
در منطقه جدید یا تحت سناریوهای اقلیمی مختلف مورد استفاده قرار
میگیرد ،مدلسازی را با مشکل مواجه کنند ( Guisanو ،Thuiller
 .)2005اما مطالعات متعدد نشاندهنده این نکته است که استفاده
درست از متغیرهای غیرمستقیم برای توصیف توزیع گونهها میتواند
بسیار مفید واقع شود ( Mostafaviو همکاران .)2014 ،متغیرهای
محیطی ممکن است متشکل از دادههای پیوسته (دادههایی که میتوانند
هر مقداری را درون یک محدوده مشخص داشته باشند مثل دما یا
بارش) یا دادههای گسسته (دادههایی که در گروههای مجزا دستهبندی
می شوند مثل نوع پوشش سطح زمین یا نوع خاک) باشند (Pearson
و همکاران.)2002 ،
در مطالعه حاضر از متغیرهای اقلیمی ،توپوگرافی ،شاخص نرمال
شده پوشش گیاهی ( )NDVIو شاخص ردپای انسانی در مدلسازی
استفاده شد (جدول  .)1پیوستهسازی متغیرهای استخراج شده از الیه
مورد نظر ،فاصله اقلیدسی سایر پیکسلها از پوششهای مورد نظر در
محیط نرمافزار  GISانجام و متغیرهای اقلیمی از بانک داده World
 Hijmans ( Climو همکاران )2005 ،تهیه شد .در این مطالعه
همچنین الیه ارتفاع نیز از بانک داده United States ( USGS
 )Geological Surveyتهیه و با استفاده از آن در نرمافزار  GISالیه
شیب ساخته شد .از آنجاییکه همبستگی باالیی بین متغیرهای
محیطی وجود دارد ابتدا همبستگی متغیرها در منطقه مورد مطالعه
بررسی و سپس متغیرهای که همبستگی باالیی داشتند حذف شد و
با متغیرهای باقیمانده مدلسازی انجام شد .برای سنجش میزان
همبستگی بین متغیرهای اقلیمی از نرمافزار  ENM Toolsاستفاده
شد.

لحاظ تقابالت زیستی و زنده را در مدلسازی فراهم میکنند ولی در
جدول  :1متغیرهای پیشبینی کننده مدل مطلوبیت زیستگاه چکاوک گندمزار در منطقه داغ تنوع زیستی ایرانو-آناتولی
متغیر
پوشش گیاهی
توپوگرافی
انسانی
اقلیمی

توصیف متغیر

منبع

پوشش گیاهی ()NDVI

Forests, Rangelands, and Watershed Management
Organization

شیب ()Slope
ردپای انسانی ()Human footprint
دمای سالیانه ( ،)Temperature Annual Rangeبارش سالیانه ( Annual
 ،)Precipitationتغییرات فصلی بارش ()Precipitation Seasonality

U.S. Geological Survey

 Venterو همکاران2016 ،
 Hijmansو همکاران2005 ،
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تهیه نقشه مطلوبیت زیستگاه :در سالهای اخیر ،مدلسازی
توزیع گونهها ( )SDMبهطور گستردهای جهت تخمین نیازهای
بومشناختی گونههای خاص و همچنین تشخیص توزیع مکانی
زیستگاههای اشغالشده توسط گونهها استفاده میشود ( Phillipsو
 ،)2013 ،Elithاما یکی از چالشهای استفاده از  SDMتعداد زیاد و
رو به رشد مدلهای کمی میباشد که انتخاب بهترین روش برای
مدلسازی را با مشکل مواجه کرده است ( Araujoو .)2007 ،New
در مطالعه حاضر از مدل توزیع گونهای حداکثر آنتروپی ( Maximum
 ،)Maxent( )Entropyکه نشان داده شده یکی از موثرترین مدلها در
بین سایر مدلهای موجود است استفاده شد .برای ساخت مدل
مکسنت نیز از بسته  Naimi( SDMو  )2016 ،Arajuoدر محیط
نرمافزار  ،R version 3.3.2استفاده شد.

نتایج
نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که گونه چکاوک گندمزار
در ارتباط با متغیرهای پیشبینیکننده بهصورت عمده در بخش غربی
منطقه ایرانو -آناتولی دارای اولویتهای زیستگاهی باالیی میباشد.
همچنین براساس نتایج بخشهایی از مناطق مرکزی و شمالی این
منطقه نیز لکههای مطلوبی را برای حضور این گونه نشان داده است.
از نکات قابل توجه نتایج بهدست آمده عدم مطلوبیت زیستگاهی
مناطق جنگلی بهخصوص در محدوده جنگلهای زاگرس برای چکاوک
گندمزار میباشد .براساس نتایج بهدست آمده میتوان بیان نمود که
مناطق مرزی بین ایران و عراق ،ایران و ترکیه ،ارمنستان و گرجستان
ازجمله مناطق دارای مطلوبیت باال برای حضور این گونه هستند (شکل
.)2

شکل  :2نقشه مطلوبیت زیستگاهی چکاوک گندمزار براساس متغیرهای
پیشبینی کننده محیطی و انسانی در منطقه داغ تنوع زیستی ایرانو-آناتولی

نتایج بهدست آمده از درصد تاثیرگذاری متغیرهای بهکار رفته
در مدلسازی زیستگاههای مطلوب برای چکاوک گندمزار نشان داد
که زیستگاههای مطلوب این گونه بهصورت غالب تحت تاثیر متغیرهای
اقلیمی انتخاب میشوند .بهطوریکه در مجموع دو متغیر میانگین
بارش سالیانه ( 20/6درصد) و تغییرات فصلی بارش ( 33/6درصد)
بیش از  53درصد در ساخت مدل زیستگاهی مطلوب برای این گونه
تاثیرگذار بودند .همچنین در مجموع متغیرهای اقلیمی بهمیزان 61/8
درصد ،متغیرهای پوشش گیاهی و شیب  8/5درصد و همچنین متغیر
رد پای انسانی  27درصد در ساخت مدل نهایی زیستگاههای مطلوب
برای این گونه نقش داشتند (جدول .)2

جدول  :2درصد اثرگذاری متغیرهای پیشبینی کننده در ساخت مدل نهایی مطلوبیت زیستگاه چکاوک گندمزار در منطقه داغ تنوع زیستی ایرانو-آناتولی
متغیر
درصد اثرگذاری

دامنه تغییرات

تغییرات

بارش

میانگین دمای

شاخص پوشش

رد پای

دمایی سالیانه

فصلی بارش

سالیانه

سالیانه

گیاهی

انسانی

4/6

33/6

20/6

5

7/2

27

منحنی پاسخ متغیر تغییرات فصلی بارش نشان داد که با افزایش
تغییرات فصلی میزان بارش مطلوبیت زیستگاهی برای چکاوک
گندمزار در منطقه مورد مطالعه با روند نزولی کاهش پیدا میکند .در
حالیکه منحنی پاسخ میزان بارش سالیانه برای این گونه ابتدا با
افزایش میزان بارندگی سالیانه تا حدود  350میلیمتر بارش در سال
افزایش یافته و پس از آن روند نزولی را طی مینماید (شکل  .)3البته
محدوده  180الی  800میلیمتر بارندگی سالیانه میتواند بهعنوان
80

شیب
1/3

پارامتری نسبتاً مطلوب برای گونه بهشمار رود .منحنی پاسخ متغیر
ردپای انسانی نیز در این مطالعه در مجموع ارتباط مثبتی با مطلوبیت
زیستگاهی گونه چکاوک گندمزار نشان داد .در واقع نتایج منحنی
نشان داد که زیستگاههای مطلوب این گونه تحت تاثیر فعالیتهای
انسانی نیز هستند (شکل .)3
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شکل  :3منحنیهای پاسخ متغیرهای پیشبینی کننده مدل مطلوبیت زیستگاهی چکاوک گندمزار در منطقه داغ تنوع زیستی ایرانو-آناتولی

بحث
مطالعات متعدد نشان داده است که گونههای مرتبط با زیستگاههای
علفزار با کاهش چشمگیری روبرو هستند (1988 ،Goriup؛ Blanco
و همکاران1998 ،؛  Tellaو 2000 ،Forero؛  Brotonsو همکاران،
2004؛  Donaldو همکاران )2006 ،بهطوریکه نزدیک به  76درصد
گونههای مرتبط با این نوع از زیستگاهها در اروپا این کاهش را تجربه
کردهاند ( Sanchez-Zapataو همکاران .)2003 ،مطالعه حاضر نیز
بررسی وضعیت زیستگاهی گونههای علفزار در منطقه ایرانو -اناتولی
پرداخت ،که در این مطالعه از گونه چکاوک گندمزار بهعنوان یک گونه
شاخص برای مطالعه استفاده شد .نتایج حاصل از مطالعه نشان داد
که این گونه در منطقه ایرانو -آناتولی تنها در بخشهایی از غرب،
شمال و مرکز منطقه دارای زیستگاههای مطلوب است .همچنین در
این مطالعه فاکتورهای انسانی و محیطی تاثیرگذار بر انتخاب
زیستگاههای مطلوب توسط چکاوک گندمزار استفاده شد و نتایج
نشان داد که انتخاب زیستگاه توسط این گونه بهصورت غالب تحت
تاثیر فاکتورهای اقلیمی و بهویژه میزان بارش میباشد .این فاکتور در
مطالعات مشابه دیگر نیز ازجمله فاکتورهای تاثیرگذار بر انتخاب
زیستگاه پرندگان زیستگاههای علفزار بوده است (1998 ،Newton؛

 Puigcerverو همکاران1999 ،؛  Moralesو همکاران2002 ،؛
 Juanaو 2005 ،Garcia؛  ،)2005 ،Delgadoلذا توجه به این فاکتور
در مدیریت زیستگاههای علفزار قابل توجه و حیاتی است .همچنین
فاکتور عوامل انسانی نیز تاثیر قابل توجهی را در انتخاب زیستگاه
توسط چکاوک گندمزار با  27درصد اثرگذاری نشان میدهد.
De

فاکتورهای اقلیمی زیستگاه :فاکتورهای بارش در مطالعه
حاضر تاثیرگذارترین فاکتورهای پیشبینیکننده برای انتخاب زیستگاه
توسط چکاوک گندمزار بودند .بهصورت کلی میتوان بیان نمود که با
افزایش هر دو فاکتور در مجموع شاهد کاهش مطلوبیت شرایط
زیستگاهی برای این گونه در منطقه مورد مطالعه خواهیم بود.
بهطوریکه این مطلوبیت در ارتباط با میزان بارش سالیانه ابتدا روند
افزایشی را تا حدود  300میلی متر بارش نشان داده و سپس روند
مطلوبیت سیر نزولی پیدا میکند .هرچند مناطق دارای بارندگی
سالیانه  800میلیمتر نیز جزو زیستگاههای نسبتاً مطلوب برای این
گونه بهشمار میروند .لذا میتوان نتیجهگیری نمود که این گونه به
زیستگاههای پرباران مانند مناطق جنگلی و کوهستانهای منطقه مورد
مطالعه که دارای میزان بارندگی بیشتری نسبت به مناطق اطراف
خود هستند ،پاسخ منفی نشان میدهد Reino .و همکاران ()2013
در مطالعهای مشابه بر روی چکاوک گندمزار نیز نشان دادند که
81
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شناسایی متغییرهای محیطی تاثیرگذار بر توزیع گونه چکاوک گندمزار در منطقه....

احتمال حضور این گونه با افزایش میانگین دمای سالیانه و بارش
کاهش مییابد .دو متغیر میانگین بارش سالیانه و تغییرات فصلی
بارش در مجموع با مشارکت  53درصدی نقش بسیار مهمی در ساخت
مدل توزیع گونه داشتند .این یافته نشان میدهد که توزیع گونه در
منطقه مورد مطالعه بیش از هر عامل دیگری بهوسیله اقلیم تعیین
می شود .از آنجاییکه تحت تاثیر تغییرات اقلیمی پارامترهای مختلف
اقلیمی تغییر خواهند کرد پیشبینی میشود توزیع این گونه نیز تحت
تاثیر قرار گیرد .بهعالوه بررسی مقاالت منتشر شده در ارتباط با
تغییرات اقلیمی نشان داده که این مهم یک تهدید جدی برای حفاظت
تنوع زیستی در ایران خواهد بود ( Yousefiو همکاران.)2019 ،
بنابراین ضروری است مدل توزیع گونه تحت سناریو های اقلیمی آینده
تعیین و برای مدیریت و حفاظت آن برنامهریزی نمود.
عوامل انسانی :عوامل انسانی ازجمله فاکتورهای تاثیرگذار بر
روی تنوع زیستی و بهخصوص زیستگاههای حیاتوحش میباشند،
که در اکثر مطالعات بهعنوان یک عامل تاثیرگذار مورد مطالعه قرار
میگیرد .در مطالعه حاضر نیز استفاده از این فاکتور در مدلسازی
مطلوبیت زیستگاهی چکاوک گندمزار نشان داد که این گونه تحت
تاثیر این فاکتور پیشبینیکننده قرار دارد .در واقع قرار گرفتن در
معرض فعالیتهای انسانی میتواند باعث تغییر در رفتار ،وضعیت
فیزیولوژیک و در نهایت تغییر در وضعیت پراکنش جانوران شود
( Barjaو همکاران2007 ،؛  Ellenbergو همکاران .)2007 ،همانگونه
که بیان شد ،علیرغم تهدیدات ناشی از حضور انسان در زیستگاههای
جانوران برخی از گونههای پرندگان علفزار به قلمروهای انسانی سازش
یافتهاند ( Bestو همکاران2001 ،؛  Delgadoو  .)2000 ،Moreiraدر
مطالعه حاضر نیز مطلوبیت زیستگاهی گونه چکاوک گندمزار با فاکتور
ردپای انسانی ارتباط مثبتی را نشان داده است .با توجه به اینکه این
گونه عمدتاً در زیستگاههای کشاورزی حضور دارد ،لذا این ارتباط
میتواند به نوعی گواهی برای وابستگی این گونه به زیستگاههای
کشاورزی باشد .البته این ارجحیت زیستگاهی برای این گونه برای
زمینهای کشاورزی سنتی با فشار تولیدی کمتر میباشد.
در مجموع میتوان بیان نمود که چکاوک گندمزار در منطقه
مورد مطالعه تحت تاثیر فاکتور بارش و ردپای انسانی بهصورت عمده
زیستگاه متنوعی از چشماندازهای کشاورزی را بهعنوان زیستگاههای
مطلوب انتخاب میکند .لذا توجه به این زیستگاهها برای مدیریت این
گونه و گونههای همبوم آن باید بهصورت جدی پیگیری شود .تاکنون
تالشهای متعددی برای درک تعامل بین جمعیت پرندگان و تدابیر
کشاورزی برای توسعه دستورالعملهای مدیریتی که بتواند به نفع
حفاظت از قلمروهای پرندگان در مناطق زراعی باشد ،صورت گرفته
است ( Kleijnو همکاران2006 ،؛  Barnettو همکاران2004 ،؛
82

 Whittinghamو همکاران .)2005 ،در واقع حفاظت از پرندگان علفزار
در چشماندازهای کشاورزی میتواند بسیار چالش برانگیز باشد ،چرا
که پرندگان در زمینهای زراعی الزامات زیستگاهی خاصی در مقیاسهای
مکانی دارند ( Bataryو همکاران .)2007 ،ازسوی دیگر ،ممکن است
این پرندگان بهشدت به ویژگیهای محلی از قبیل ساختار و ترکیب
مزارع وابسته باشند ( Barnettو همکاران ،)2004 ،که بهشدت به
تصمیمات مدیریتی خود کشاورزان وابستگی زیادی دارد .با ذکر این
نکته که پرندگان علفزار تحت تاثیر چشمانداز زیستی بوده و غالباً
لکههای بزرگ و همگن زیستگاههای باز علفزار را انتخاب میکنند
( Helzerو 1999 ،Jelinski؛  Johnsonو 2001 ،Igl؛  Hamerو
همکاران .)2006 ،بهنظر میرسد تشدید استفاده از زمینهای کشاورزی
و همچنین از بین بردن ساختارهای زیستگاهی موجود در زمینهای
کشاورزی و بهخصوص ساختارهای زیستگاهی مانند پرچینها موجب
از بین رفتن منابع غذایی ،رفتاری و پناه برای پرندگان علفزار سازگار
به زمینهای کشاورزی خواهد شد .همچنین تکهتکه شدگی بیش از
حد زمین و از دست رفتن یکپارچگی زمینها در اثر سیاستهای
نادرست مدیریت زمینهای کشاورزی میتواند از دیگر عوامل کاهش
گونهها باشد .لذا نیاز است برای حفاظت از پرندگان مناطق علفزار و
بهخصوص در مناطق توسعه یافته برای کشاورزی اقدامات الزم برای
حفظ ساختارها و چشماندازهای الزم برای تامین نیازهای زیستگاهی
گونه فراهم شود.
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Abstract
Climate change, land use, and human-factor are some of the most important biodiversity
changes currently, as many of the surveys through the recent decades have shown the fact.
Steppe habitats are one of the most impressed habitats by the mentioned elements. So this study
aims to identify the most important climate variables, land cover and human cover on
distribution of Clandra Lark in biodiversity hot spot, Iran-Anatoly. Clandra Lark is used as one
of the Indicator species of farm land birds in modeling in order to predict how other birds of the
same habitat get influenced. We modeled the habitat for the Clandra lark after assembling
presence point of this species in study area, and by the use of climatical, environmental, and
human elements, and the Maximum Entropy (MaxEnt) in the Modeling Package (SDM).
Analysis and modeling data show that this species is largely dependent on the habitats of west,
north and central of Irano-Anatolian region. Also average annual rain and average seasonal rain
changes, and human footprint provided about 80 percent of the prediction process respectively.
Totally agricultural intensification and changing the rain pattern seem to be one of the most
effective elements on choosing the farm land birds’ habitat. Therefore, in order to protect these
species we should notice the mentioned elements in land management.
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