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در استان گلستان با  (Phasianus colchicus)تعیین مطلوبیت زیستگاه قرقاول 

 ی شناختبومی آشیان سازمدلاستفاده از 
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 9313 آبانتاریخ پذیرش:            9313 مردادتاریخ دریافت: 
 

 چکیده

ای از شود که در محدوده نسبتاً گستردهشده محسوب می( یکی از پرندگان حمایتPhasianus colchicusقرقاول )

 چنین اتخاذ های این گونه در کشور و همتر از جمعیتبا توجه به لزوم حفاظت جدیکند. یمهای شمال ایران زیست یستگاهز

در این پژوهش،  ناپذیر است.های مرتبط با نیازهای زیستگاهی این گونه ضرورتی اجتنابهای مدیریتی کارآمدتر، دستیابی به دانستهبرنامه

متغیر مهم که  51ی تعیین شد. در این راستا، شناختبومی آشیان سازمدلاول در سطح استان گلستان با استفاده از مطلوبیت زیستگاه قرق

ی آنتروپهند شناسایی شدند و با استفاده از الگوریتم دیمی قرقاول را در مقیاس وسیع تشکیل شناختبومرسید ابعاد آشیان یمبه نظر 

داری بهتر از مدل تصادفی طور معنیبینی شده قرقاول، بهیشپی شد. نتایج نشان داد که پراکنش سازمدل بیشینه، پراکنش قرقاول در استان

(. اگرچه سه منطقه مجزا از پراکنش قرقاول در بخش غربی، مرکزی و شرقی جنوب استان و بخش کوچکی >15/1pعمل کرده است )

های یستگاهزتر محدود به قسمت جنوبی استان یا منطقه جنگلی و رقاول بیشنیز در بخش شمال غربی استان شناسایی شد، اما پراکنش ق

های با مطلوبیت زیاد، متوسط و کم در زیستگاهترتیب بهاز سطح استان گلستان  %3/63و  %5/88، %6/8کلی طوراطراف آن است. به

و  "فاصله تا جنگل"عبارت از  اندداشتهترین سهم را در پراکنش قرقاول ین متغیرهایی که بیشترمهمقرار گرفتند. نتایج نشان داد که 

 باشند. یم "رژیم بارش"

 

  ، استان گلستانرقاول، قبیشینه یلگوریتم آنتروپا ،ایسازی پراکنش گونهمدل کلمات کلیدی:
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 مقدمه
(، Habitat Suitability Models) زیستگاه مطلوبیت یهامدل       

از  ،کنندیمبینی یشپوحش را یاتحی از اگونهتوزیع مکانی هر 

زیستی، مدیریت ی، جغرافیای شناسبومطور گسترده در رو بهینا

 Huck) شوندیموحش استفاده یاتحمختلف  یهاگونه حفاظت و

و همکاران،  Huber؛ Elith ،0222و  Barry؛ 0202و همکاران، 

 .(Austin ،0220؛ 0222و همکاران،  Wiegand؛ 0222

ی حضور یک گونه و متغیرهای هادادهگیری از با بهره       

(، GISاطالعات جغرافیایی )زیستی و با کمک سامانه یطمح

های مختلف یتمالگوری را با استفاده از شناختبومتوان آشیان یم

بینی نمود یشپی کرد و گستره پراکنش یک گونه را سازمدل

(Elith  ،0222و همکاران .)یی که در این فرآیند تهیه هانقشه

و  Anderson) گر پراکنش بالقوه گونه هستندشوند نشانمی

Martı´nez-Meyer، 0222.) گونه پراکنش بهتر بینیپیش 

های جغرافیایی در مناطقی یژگیو)پراکنش بالفعل( با توجه به 

پوشانی با نقشه کاربری اراضی که گونه مشاهده شده است و هم

ی شناختبوم آشیان(. Peterson ،0222و  Sobero) آیدیم دستبه

 ،پراکنش آن استی از اکنندهی عامل تعیین اگونهبنیادی هر 

 اگرشود. یمی تعریف شناختبومصورت فضای چندبعدی که به

توان پذیرفت که آشیان واقعی در طبیعت تنها با بررسی یمچه 

اما  ،در سرتاسر پراکنش جغرافیایی آن قابل مشاهده است گونه

تواند براساس زیستگاه بالقوه مطلوب یماحتمال پراکنش گونه 

ی بنیادی شناختبومابراین نمایی از آشیان شود و بن محاسبه گونه

رویکردهای گوناگونی تا کنون (. Peterson ،0220فراهم آید )

ی بنیادی استفاده شده است. شناختبومی آشیان سازمدلبرای 

 ی بیشینه یا مکسنتآنتروپیکی از این رویکردها، الگوریتم 

(Maxent)  .سازی پراکنش مکسنت، الگوریتمی برای مدلاست

ی است که براساس اصول و قواعد یادگیری ماشین عمل اگونه

ی اندک، هادادهکند که از این طریق قادر است تا براساس یم

(. درحال حاضر Baldwin ،0222بینی کند )یشپ را گونه پراکنش

ی اگونهپراکنش  سازیمدل هایالگوریتم ترینیقو از یکی مکسنت

 هادادهاست و قادر است تا حدی بر اریب و خودهمبستگی در 

 . (Baldwin ،0222؛ 0200و همکاران،  Elith) هم غلبه کند

های متعددی در زمینه تعیین مطلوبیت تاکنون پژوهش       

وحش در سطح کشور انجام یاتحی مختلف هاگونهزیستگاه 

 های فراشیپژوهشتوان به یم هاآنین ترمهمشده است، که از 

 (،0832) همکاران و آبادینجفملکی (،0832) همکاران و

اشاره  (0822) همکاران و فراشی(، 0822) همکاران و زادهسرهنگ

 های یادشده، در مقیاس کوچک مانندکرد که تمام این پژوهش

و با استفاده از تحلیل عاملی  ملی پارک یا شده حفاظت منطقه

هایی هم به پژوهش اًًًًاند. اخیرشده ی اجراشناختبومآشیان 

 وحش با استفاده ازهای مختلف حیاتسازی پراکنش گونهمدل

های توان به پژوهشاند که میپرداخته بیشینه آنتروپی الگوریتم

برای مدیریت بهتر . ( اشاره کرد0820زایی و همکاران )میر

 هاگونهوحش کشور، الزم است بررسی مطلوبیت زیستگاه یاتح

رو، در این ینامورد توجه قرار گیرد. از  تربزرگهای یاسمقدر 

ای از پرندگان عنوان گونهپژوهش مطلوبیت زیستگاه قرقاول به

شده کشور در مقیاس بزرگی مانند استان گلستان مورد  حمایت

 توجه و بررسی قرار گرفت. 

  

 هاشمواد و رو
 بر بالغ مساحتی گلستان با استان: منطقه مورد مطالعه       

 و شده واقع مازندران شرقی دریایجنوب در کیلومترمربع 02832

 شودیم شامل را کشور کل  مساحت از درصد 8/0 حدود در

 02 و درجه 82 بین استان این .(0820میرزایی و همکاران، )

 22و درجه 28 و شمالی عرض دقیقه 3 و درجه 83 تا دقیقه

 شده است واقع شرقی طول دقیقه 03 و درجه 22 تا دقیقه

 ای ویهکوهپای، اجلگه(. استان گلستان به سه بخش 0)شکل

 کوهستانی تقسیم شده و دارای تنوع آب و هوایی خشک و نیمه

 خشک، معتدل و کوهستانی است. میانگین بارندگی ساالنه

 متر است که این میزان در نواحی شمالی آن،یلیم 222استان 

 رسد. میانگین تبخیر ساالنه دریممتر هم یلیم 022از  ترکمبه 

 متر و در نواحی شمالییلیم 322نواحی جنوبی و نواحی مرتفع 

 (.0832رشیدی، رسد )یممتر یلیم 0222تا 
 

 
 موقعیت استان گلستان در ایرانمنطقه مورد مطالعه و   :1شکل
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 مربع یهاسلول شبکه صورتبه استان ابتدا در: روش کار       

سپس، (. Scott ،0222) شد بندیتقسیم کیلومتری 02 ضلع با

 ییهاسلولدر  0832منظور بررسی حضور قرقاول، طی سال به

 یاترانسکت نقطه شیوه از گرفتند،یم قرار جنگلی مناطق در که

 از پس. شد استفاده خطی ترانسکت شیوه از باز مناطق در و

  ثبت شد. GPS کمک به آن مکانی موقعیت گونه، مشاهده

بر پراکنش گونه،  مؤثری موجود و عوامل هادادهبراساس        

این متغیرها شامل متغیرهای شد  انتخاب زیستییطمح متغیر 02

مستقیم )مانند بارش و دما( و متغیرهای غیرمستقیم )مانند 

 و پناه ایجاد مانند مختلف طرق به متغیرها. باشدارتفاع( می

 . متغیرهایباشندمی اثرگذار نظر مورد گونه پراکنش بر غذا تامین

دانلود  World Clim الینآن داده پایگاه از مستقیم صورتبه اقلیمی

 گرتحلیل ابزار جعبه از استفاده با جهت و شیب هایالیه شد.

 تهیه برایشد. از نقشه رقومی ارتفاع استخراج  ArcMap مکانی

 ایتصاویر ماهواره NDVI ازشده شاخص گیاهی تفاضلی نرمال

و  0832 روز برای دوره بهار 02با فاصله زمانی  Modis سنجنده

 اشاره مورد تصاویر. شد استفاده روز 02 پذیریبا قدرت تفکیک

. شد دانلود ناسا الینآن داده پایگاه از مستقیم صورتبه

 فاصله کشاورزی، هایکاربری اراضی، فاصله تا زمینمتغیرهای 

 و آبی منابع تا فاصله رودخانه، تا فاصله ساخت،انسان مناطق تا

از روی نقشه کاربری اراضی منطقه استخراج  جنگل تا فاصله

( Multi-collinearity analysis) خطیاز تحلیل هم استفاده با شد.

این متغیرها، متغیرهایی شد.  برگزیدهمتغیر پیوسته  08 چندگانه

تر از کم هاآنبرای  (VIF) هستند که مقدار عامل تورم واریانس

(. در نهایت به همراه دو Hadi ،0222و  Chatterjeeاست ) 02

عنوان متغیرهای گسسته، شیب، به جهت و سرزمین کاربری متغیر

 (. 0ی شد )جدولسازمدلمتغیر وارد مرحله  02

ی بیشینه و با آنتروپی با استفاده از الگوریتم سازمدل       

ی هاداده( انجام شد، Maxent3.3.3kافزار مکسنت )نرم از استفاده

( و %22ی آموزش )هادادهنقطه( به دو گروه  22حضور قرقاول )

ینه )حضور کاذب( زمپسشد. نقاط  تقسیم (%02) آزمون یهاداده

صورت تصادفی از تمام منطقه مورد مطالعه انتخاب شد و به

صورت به ی نقاط حضور و عدم حضور در مدلبردارنمونهروش 

مرتبه  02اجرا شد. نقشه پراکنش قرقاول براساس  متقابل ارزیابی

تکرار تولید شد و نقشه میانگین  0222ی و سازمدل اجرای

سپس نقشه پیوسته  ارائه شد، نهایی هنقش عنوانبه شده بینییشپ

 طبقه مطلوبیت ارائه شد. ی و در سهبندطبقه حضور، احتمال

 ی متغیر آماری تحلیل منحنیسازمدلهای برای ارزیابی یافته

 Receiver Operating Characteristic) کننده دریافت عامل ویژگی

Curve ).استفاده شد 
 

ی سازمدل زیستی انتخابی براییطمحمتغیرهای  :1 جدول

 پراکنش قرقاول در استان گلستان

 VIF اختصارینام متغیر ردیف

 Bio_3 80/3 همدمایی )ایزوترمالی( 0

 Bio_8 32/2 ین فصلترمرطوبمیانگین دمای  0

 Bio_9 28/2 ین فصلترخشکمیانگین دمای  8

 Bio_15 02/2 رژیم بارش 2

 Bio_18 02/2 ین فصلترگرمبارش  2

 Dem 28/2 ارتفاع 2

 Slope 22/0 شیب 2

 D_t_AA 22/2 های کشاورزیینزمفاصله تا  3

 D_t_F 32/8 فاصله تا جنگل 2

 Dis_t_V 22/8 مناطق مسکونی فاصله تا 02

 D_t_W 28/8 فاصله تا منابع آب 00

 D_t_R 23/8 فاصله تا رودخانه 00

 NDVI 02/0 شدهنرمالشاخص گیاهی تفاضلی  08

  Landuse کاربری سرزمین 02

  Aspect جهت شیب 02
    

را در  (sensitivityصحیح ) این منحنی میزان نقاط حضور       

کشد. یمتصویر  ( بهspecificityعدم حضور صحیح )مقابل نقاط 

بینی یشپبه معنی  0( با امتیاز AUCمساحت زیرمنحنی آن )

با امتیاز  AUCکدام از نقاط حضور است. کامل بدون حذف هیچ

بین  AUCبینی تصادفی مورد انتظار است. یشپبرای یک  2/2

مدل عالی و  2/2تا  3/2گر یک مدل خوب، بین بیان 3/2تا  2/2

AUC  عالی مدل است بینی بسیاریشپ گربیان 2/2بیش از 

(Giovanelli  ،0202و همکاران .)و مدل سنجیبرای حساسیت 

 نایفجک تحلیل از پراکنش، در مهم متغیرهای کردن مشخص

 افزارنرمبینی با استفاده از یشپنقشه نهایی . شد استفاده

ArcGIS 9.3 .تولید شد 

 

 نتایج
، نقشه پیوسته پراکنش، انحراف معیار، کمینه 0شکل در        

ی شده قرقاول در محدوده بندطبقهو بیشینه و نقشه مطلوبیت 

مشخص  هانقشهروی  طورکههمان است. شده آورده گلستان استان

تر محدود به قسمت جنوبی استان یا است پراکنش قرقاول بیش

طورکلی سه های اطراف آن است. بهیستگاهزمنطقه جنگلی و 
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منطقه مجزا در بخش غربی، مرکزی و شرقی جنوب استان قابل 

غربی استان مشاهده است و بخش کوچکی نیز در بخش شمال

دست آمده مربوط به ترین مطلوبیت بهمشخص شده است. بیش

را  نماجهان باشد که منطقه حفاظت شدهیمغربی استان جنوب

کردن نقشه مطلوبیت این وضع  یبندطبقهدهد. با یمپوشش  نیز

که تمام مناطق با مطلوبیت زیاد صورتیشود بهیمبهتر مشخص 

 طبقه در غربیشمال بخش و گیرندیم قرار جنوبی بخش در

و  %0/03، %2/3طورکلی گیرد. بهیممطلوبیت متوسط قرار 

های با مطلوبیت زیاد، در گروهترتیب بهاز استان گلستان  8/28%

، انحراف معیار (ب) 0شکل  . در نقشهاندگرفتهمتوسط و کم قرار 

شده است. بیشینه  قرقاول آورده پراکنش بینییشپ میانگین نقشه

دست آمده است. به 02/2انحراف معیار مشاهده شده حدود 

گر این است که هر شبکه آن حداقل ینه ارائه شده بیاننقشه کم

اجرا کسب کرده است. همین مطلب برای نقشه  02مقدار را در 

طورکه مشخص است اختالف کند. همانیمبیشینه نیز صدق 

( و کمینه 22/2بیشینه احتمال مشاهده شده در نقشه بیشینه )

جه به است. براساس این اختالف کم و تو 23/2( حدود 32/2)

نقشه انحراف معیار، مشخص است که نقاط حضور و عدم حضور 

 .اندشدهخوبی در کل منطقه پراکنده تصادفی انتخابی به
 

  

  

 
 استان گلستان محدوده در )ه( ی شده قرقاولبندطبقهمطلوبیت  نقشه د( و) یشینهبج(، ) ینهکمب(، ) یارمع)الف(، انحراف  نقشه پیوسته پراکنش :2 شکل

 د ج

 الف ب

 ه
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ی را برای میانگین اجراها سازمدل ROCمنحنی  8شکل       

برای  AUCدهد. میزان یمهمراه انحراف معیار آن نشان به

ی هادادهو برای  22/2ی یادگیری بهترین اجرا حدود هاداده

گر پیش بینی خوب مدل در که نشان است 33/2آزمون حدود 

بینی یشپکه به معنی تصادفی بودن  2/2با مقدار  AUCمقابل 

میانگین  AUC اگرچه (.>220/2Binomial tests, P) باشدیم است

کاهش یافته است، اما باز این مقدار نشانه  30/2در این حالت به 

 باشد.یمکارایی زیاد مدل 

سازی درصد سهم نسبی متغیرهای مورد استفاده در مدل       

آورده شده است. این  0پراکنش قرقاول در منطقه در جدول 

بنابراین نتایج  ،جدول براساس اجرای مکسنت تولید شده است

نایف است. براساس این رویکرد، آن متفاوت از تحلیل جک

ترین عامل اثرگذار بر پراکنش مهم %82فاصله تا جنگل با 

در رتبه دوم  %2/02قرقاول شناخته شده است و رژیم بارش با 

ترین فصل، میانگین گیرد و متغیرهای جهت، بارش گرمقرار می

ترین له تا زمین کشاورزی کمترین فصل و فاصدمای مرطوب

  اند.سازی پراکنش قرقاول داشتهسهم را در مدل
 

 
( در مقابل حضور sensitivityمنحنی میزان حضور صحیح ) :3شکل

 مورد منطقه در قرقاول پراکنش یساز( در مدلspecificity -1اشتباه )
  میزان عدم حضور صحیح است. specificity مطالعه،

دهد. این یمیف را نشان ناجکنیز، نتایج تحلیل  2شکل        

در سه حالت مختلف است. در  AUCمنحنی شامل دستیابی به 

و در محور عمودی متغیرها آورده شده  AUCمحور افقی مقدار 

ی با حذف سازمدلگر زمانی است که است. حالت اول بیان

طورکه در همان شود.یمزیستی مورد نظر انجام یطمحمتغیر 

رودخانه و جنگل، متغیرهایی هستند  تا فاصله است مشخص شکل

حالت  افتد.یماتفاق  AUCترین کاهش در بیش هاآن حذف با که

ی تنها براساس وجود یک سازمدلدوم مربوط به زمانی است که 

 گردد.یمبرآورد  AUCشود و براساس آن میزان یممتغیر انجام 

ی پراکنش سازمدلمتغیرها در  نسبی سهم درصد :2جدول

 قرقاول در منطقه مورد مطالعه

 درصدسهم نام اختصاری متغیر ردیف

 dis_to_forest 82 فاصله تا جنگل 0

 bio_15 2/02 رژیم بارش 0

 landuse 3/2 کاربری سرزمین 8

 dis_t_r 2/3 فاصله تا رودخانه 2

 slope 2/2 شیب 2

 ndvi 2 شده گیاهیشاخص تفاضلی نرمال 2

 bio_3 2/2 همدمایی )ایزوترمالی( 2

 altitude 0/8 ارتفاع 3

 bio_9 8/0 ترین فصلمیانگین دمای خشک 2

 dis_t_wb 0/0 فاصله تا منابع آبی 02

 dis_t_hma 0 ساختانسانفاصله تا مناطق  00

 aspect_2 2/2 جهت شیب 00

 bio_18 2/2 ین فصلترگرمبارش  08

 bio_8 2/2 ین فصلترمرطوبمیانگین دمای  02

 dis_t_aga 2/2 فاصله تا زمین کشاورزی 02

    

ین متغیر فاصله تا جنگل است که ترمهمدر این حالت نیز        

متغیر  دیگر، به عبارت ،را ایجاد کند 22/2حدود  AUCتواند یم

که به تنهایی استفاده فاصله تا جنگل متغیری است که هنگامی

نظر معنی که به همراه دارد به اینترین افزوده را بهشود بیشیم

ارزشمند و  رسد این متغیر به تنهایی حاوی اطالعات بسیاریم

 ینترمهم دهدیمنایف نشان طورکلی تحلیل جکبه است. مفیدی

 عبارت اندداشتهی سازمدلترین سهم را در متغیرهایی که بیش

طورکه مشخص  باشند. همانیمفاصله تا جنگل و رژیم بارش  از

طبق  بارش است تنها دو متغیر اول یعنی فاصله تا جنگل و رژیم

 باشند.یمهای یکسانی یگاهجادو رویکرد، دارای 
 

 
برای بررسی اهمیت هر کدام از  یفناآزمون جکنتایج  :4شکل

 مدل توسعه در زیستییطمتغیرهای مح



  .....ی آشیانسازمدلتعیین مطلوبیت زیستگاه قرقاول در استان گلستان با استفاده از                            میرزایی و همکاران

18 
 

 بحث
زیستگاه یک جانور، ساختار چندبعدی از سیستمی از        

ی شناختبوم. عوامل هاستآنبین  ارتباط و یشناختبوم متغیرهای

باشند. چنین یمزیادی در گزینش زیستگاه یک گونه اثرگذار 

بنابراین،  ،عواملی وابسته به مکان یا مقیاس مطالعه هستند

های گوناگون، نتایج متفاوتی یاسمقزیستگاه در  مطلوبیت تعیین

بر پراکنش گونه را فراهم خواهد نمود. چنین  مؤثراز عوامل 

بر انتخاب زیستگاه یا پراکنش گونه آشیان  مؤثرمجموعه عوامل 

کند. براساس همین مفهوم پراکنش یم فراهم را گونه یشناختبوم

یرهای تبع آن، متغگلستان انجام شد و به استان بالقوه قرقاول در

طور رسید بهیمنظر انتخابی نیز شامل متغیرهایی است که به

مستقیم یا غیرمستقیم در مقیاس بزرگ بر پراکنش قرقاول 

 باشند.یم مؤثر

 AUC تعیین مطلوبیت زیستگاه قرقاول نشان داد که نتایج       

موفق بوده است  مدل، مکسنت در اجرای 30/2 با میانگین

(Swets ،0233 اگرچه .)ی مبتنی بر نقاط حضور کاذب هامدل

ی با نقاط عدم حضور واقعی برازش هامدلتصادفی در قیاس با 

( اما اطمینان از نقاط Guisan ،0222و  Wiszتری را دارند )کم

، Ke´ryو پرهزینه است ) برزمانواقعی اغلب بسیار  حضورعدم

ه مقیاس واقعی در محدود حضورعدم(. اطمینان از نقاط 0220

 یر نبوده است. اگر چه تعداد نقاطپذامکاناین پژوهش نیز 

که با تعدادی از ویژه هنگامیاست، به پایین تاحدی گونه حضور

؛ 0222و همکاران،  Elithشود )یمهای دیگر مقایسه پژوهش

Hernandez شده است که تعداد  اما مشخص (0222همکاران،  و

کند. ینمبینی را تضمین یشپتر صحت بیش حضور، نقاط تربیش

های دیگر نیز به این مطلب اشاره شده طورکه در پژوهشهمان

ی آنتروپ الگوریتم که ویژهبه (،0222 همکاران، و Hernandez) است

های موجود در این زمینه بسیار یتمالگوربیشینه نسبت به سایر 

 ریبا سا سهیدر مقاکم نمونه تعداد به  باًًیو تقرکارا است 

 (.0222همکاران،  و Hernandez)است  ها غیرحساسیتمالگور

ی، سازمدل روشی بهشناختبوم آشیان یسازمدل هر اعتبار       

و کیفیت و جامعیت  هاگونهی حضور هادادهکیفیت و جامعیت 

 بینییشپ عنواناستفاده شده به زیستییطمح متغیرهای هاییهال

بنابراین الزم است  ،(Ron ،0222کننده در مدل بستگی دارد )

ی استفاده شده در این پژوهش، بدون هادادهذکر شود مجموعه 

ی سازمدلخطا و اریب نیست. اصوالًً یکی از مشکالت مهم در 

و محدوده  هاگونهی حضور هادادهی، اریب در اگونهپراکنش 

به این معنی  هادادهزیستی است. اریبی در یطمحجغرافیایی یا 

تر توسط الگوهای موجود شده بیش یسازمدلکه ارتباطات  است

شوند تا کل منطقه مورد یمیری مشخص گنمونهدر منطقه 

 Barryشود )یمنوبه خود موجب خطای مکانی  مطالعه و این به

ی مورد استفاده دارای دو اریب هاداده(. مجموعه Elith ،0222و 

شود به زمان یم اریب زمانی که مربوط -مهم و اصلی است: الف

دهد و محدود به ینمیت میدانی که تمام سال را پوشش فعال

یری گنمونهباشد. باید اذعان داشت که حتی یمفصول گرم سال 

ممکن است دارای خالءهای اطالعاتی  سال نیزاز تمام فصول یک

باشد و بهتر آن است که اطالعات مربوط به چند سال متوالی 

ی گونه فراهم سازمدلی شود تا اطالعات کافی برای آورجمع

یری است. گنمونهاریب مکانی که مربوط به مناطق  -ب .شود

صورت سیستماتیک و اگرچه سعی شده است مطالعه میدانی به

رسد در این امر موفق هم یمنظر با روش علمی انجام شود و به

اریب و خطا  هرحال هر مطالعه میدانی خالی ازاما به ،بوده است

ی هادادهین منبع اریب مکانی در ترمهمرسد یمنظر نیست و به

موجود مربوط به امکان دسترسی به مناطق مختلف استان است 

تر ی دسترسی قرار داشته است. در بیشهاراهیر تأثکه تحت 

گیرد یمصورت  هاجادهنزدیک به  معموالًًیری گنمونهها، پژوهش

(Kadmon  ،برای0222و همکاران .) کاهش اثر این اریب در 

 جاده از فاصله متغیر -الف: گرفت صورت اقدام چندین ،هاداده

 پذیرییکتفک -ب شد، حذف زیستییطمح متغیرهای بین از

ضریب  -ج شد، انتخاب مربع کیلومتر 0 پرندگان پراکنش نقشه

 استان یهاداده -د و یافت تغییر 20/0 به 0 از پذیرییمتعم

 به اریب کاهش هم و یسازمدل فرآیند بهبود برای هم مازندران

 .شد اضافهها داده مجموعه

در این مطالعه مشخص شد که فاصله تا مناطق جنگلی و        

بر پراکنش قرقاول در منطقه  مؤثرعوامل  نیترمهمرژیم بارش، 

و  Liها ). این موضوع تا حد زیادی در سایر پژوهشباشندیم

( نیز به آن اشاره شده 0220همکاران، و  Ni؛ 0222همکاران، 

دلیل تفاوت ، در موارد مختلف بهرسدیمنظر طورکلی بهاست. به

ها و مناطق پژوهش اسیمقی گوناگون استفاده شده، هاروشدر 

بنابراین این امر  ،دست آمده استگوناگون، نتایج گوناگونی به

 .کندیمها سخت مقایسه بین این مطالعه را با سایر پژوهش

ها اشاره کردند که قرقاول اغلب در حاشیه برخی پژوهش       

ی کشاورزی و مناطق جنگلی حضور هانیزممانند  ییهاستگاهیز

، با شیب ترارتفاعکمدارد. از جنبه توپوگرافی، قرقاول مناطق 

و همکاران،  Li) دهدیمشرقی را ترجیح شمالمالیم و جهت 

اما در یک زیستگاه خاص، این  ،(0220همکاران، و  Ni؛ 0222

ی هانیزم در باشد. متفاوت است ممکن موضوع
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تر تر، شیب بیشکشاورزی، مناطق انتخابی دارای ارتفاع بیش

و اشاره شده  اندشدهبوده و نزدیک مرز مناطق جنگلی واقع 

 مؤثرعامل  نیترمهماست که نزدیکی به حاشیه مناطق جنگلی 

( که این 0220همکاران، و  Ni) بر پراکنش قرقاول بوده است

های متعددی خوانی دارد. پژوهشنتایج این مطالعه هم با موضوع

ی هاستگاهیز، براساس منطقه، هاقرقاولکه  اندکردهمشخص 

ی زادآور هامادهعنوان نمونه، . بهکنندیمگوناگونی را انتخاب 

گندم را طی زمستان در امریکای شمالی انتخاب  زارهایکشت

زارها و مناطق جنگلی که در انگلستان درخت، درحالیاندکرده

 (. 0222و همکاران،  Liرا در آوریل و می انتخاب کردند )

چنین، قرقاول در مراحل مختلف زندگی، ممکن است هم

عنوان نمونه، ی با شرایط متفاوتی را انتخاب کنند. بههاستگاهیز

ی، پوشش گیاهی انبوه را برای داشتن پناه کشجوجهدر دوران 

. اگرچه برخی دهندیمتر ترجیح و استفاده از حشرات بیش

(، اطالعات دقیقی از 0222و همکاران ) Liها نیز مانند پژوهش

و بیان داشتند که که  انددادهمطلوبیت زیستگاه قرقاول ارائه 

عوامل ارتفاع، نوع پوشش گیاهی، شیب، جهت، تراکم درختان، 

درصد پوشش علفی، دیدپذیری و فاصله تا منابع آب بر گزینش 

دلیل تفاوت در ماهیت اما به ،باشندیمتاثیرگذار  قرقاول زیستگاه

 خوبی فراهم نیست.پژوهش امکان مقایسه به این با یشناختروش

ی مطلوبیت زیستگاه، هامدلکاربردهای  نیترمهمیکی از        

ی مختلف هاگونه ءمنظور بقای با کیفیت بههاستگاهیزشناسایی 

است. در این بررسی، مطلوبیت زیستگاه گونه مهم  وحشاتیح

ی بیشینه آنتروپقرقاول در استان گلستان با استفاده از الگوریتم 

درصد از سطح استان دارای  3طورکلی حدود انجام شد. به

مطلوبیت زیاد برای زیست قرقاول شناسایی شد که بخش عمده 

بنابراین حفاظت  ،استان یا مناطق جنگلی قرار دارد جنوب آن در

ی جنگلی برای حفظ گونه ضروری است. نتایج این هاستگاهیز

ی صحیح پراکنش هانقشهچنین نشان داد که تولید مطالعه هم

ی بزرگ، با استفاده از هااسیمقف کشور در ی مختلهاگونه

است. این پژوهش،  ریپذامکانراحتی ی رقومی موجود بههاداده

ی از ایران بود، اما امنطقهمطالعه موردی با بررسی محدود در 

ی پراکنش بهتری از هانقشه تواندیقطعاًً ممشخص شد که مدل 

 ی موجود تولید کند.هانقشهاطالعات و 
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