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تعیین مطلوبیت زیستگاه قرقاول ( )Phasianus colchicusدر استان گلستان با
استفاده از مدلسازی آشیان بومشناختی
 روح اهلل یرزاا


ی* :گروه محیطزیست ،دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه کاشان

یحمودرضا همایی :گروه محیطزیست ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه صنعتی اصفهان

 عباس اسماعرلیساری:

گروه محیطزیست ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،صندوق

پستی351-41494 :

 حمردرضا رضا

ی :گروه محیطزیست ،دانشکده شیالت و محیط زیست ،دانشگگاه علگوم کشگاورزی و منگابع

طبیعی گرگان ،صندوق پستی41934-95731 :
تاریخ دریافت :مرداد 9313

تاریخ پذیرش :آبان 9313

چکیده
قرقاول ( )Phasianus colchicusیکی از پرندگان حمایتشده محسوب میشود که در محدوده نسبتاً گستردهای از
زیستگاههای شمال ایران زیست میکند .با توجه به لزوم حفاظت جدیتر از جمعیتهای این گونه در کشور و همچنین اتخاذ
برنامههای مدیریتی کارآمدتر ،دستیابی به دانستههای مرتبط با نیازهای زیستگاهی این گونه ضرورتی اجتنابناپذیر است .در این پژوهش،
مطلوبیت زیستگاه قرقاول در سطح استان گلستان با استفاده از مدلسازی آشیان بومشناختی تعیین شد .در این راستا 51 ،متغیر مهم که
به نظر میرسید ابعاد آشیان بومشناختی قرقاول را در مقیاس وسیع تشکیل میدهند شناسایی شدند و با استفاده از الگوریتم آنتروپی
بیشینه ،پراکنش قرقاول در استان مدلسازی شد .نتایج نشان داد که پراکنش پیشبینی شده قرقاول ،بهطور معنیداری بهتر از مدل تصادفی
عمل کرده است ( .) p<1/15اگرچه سه منطقه مجزا از پراکنش قرقاول در بخش غربی ،مرکزی و شرقی جنوب استان و بخش کوچکی
نیز در بخش شمال غربی استان شناسایی شد ،اما پراکنش قرقاول بیشتر محدود به قسمت جنوبی استان یا منطقه جنگلی و زیستگاههای
اطراف آن است .بهطورکلی  %88/5 ،%8/6و  %63/3از سطح استان گلستان بهترتیب در زیستگاههای با مطلوبیت زیاد ،متوسط و کم
قرار گرفتند .نتایج نشان داد که مهمترین متغیرهایی که بیشترین سهم را در پراکنش قرقاول داشتهاند عبارت از "فاصله تا جنگل" و
"رژیم بارش" میباشند.
کلمات کلیدی :مدلسازی پراکنش گونهای ،الگوریتم آنتروپی بیشینه ،قرقاول ،استان گلستان
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مقدمه
مدلهای مطلوبیت زیستگاه (،)Models Habitat Suitability
توزیع مکانی هر گونهای از حیاتوحش را پیشبینی میکنند ،از
اینرو بهطور گسترده در بومشناسی ،جغرافیای زیستی ،مدیریت
و حفاظت گونههای مختلف حیاتوحش استفاده میشوند (Huck
و همکاران0202 ،؛  Barryو 0222 ،Elith؛  Huberو همکاران،
0222؛  Wiegandو همکاران0222 ،؛ .)0220 ،Austin
با بهرهگیری از دادههای حضور یک گونه و متغیرهای
محیطزیستی و با کمک سامانه اطالعات جغرافیایی (،)GIS
میتوان آشیان بومشناختی را با استفاده از الگوریتمهای مختلف
مدلسازی کرد و گستره پراکنش یک گونه را پیشبینی نمود
( Elithو همکاران .)0222 ،نقشههایی که در این فرآیند تهیه
میشوند نشانگر پراکنش بالقوه گونه هستند ( Andersonو
 .)0222 ،Martı´nez-Meyerپیشبینی بهتر پراکنش گونه
(پراکنش بالفعل) با توجه به ویژگیهای جغرافیایی در مناطقی
که گونه مشاهده شده است و همپوشانی با نقشه کاربری اراضی
بهدست میآید ( Soberoو  .)0222 ،Petersonآشیان بومشناختی
بنیادی هر گونهای عامل تعیین کنندهای از پراکنش آن است،
که بهصورت فضای چندبعدی بومشناختی تعریف میشود .اگر
چه میتوان پذیرفت که آشیان واقعی در طبیعت تنها با بررسی
گونه در سرتاسر پراکنش جغرافیایی آن قابل مشاهده است ،اما
احتمال پراکنش گونه میتواند براساس زیستگاه بالقوه مطلوب
گونه محاسبه شود و بنابراین نمایی از آشیان بومشناختی بنیادی
فراهم آید ( .)0220 ،Petersonتا کنون رویکردهای گوناگونی
برای مدلسازی آشیان بومشناختی بنیادی استفاده شده است.
یکی از این رویکردها ،الگوریتم آنتروپی بیشینه یا مکسنت
( )Maxentاست .مکسنت ،الگوریتمی برای مدلسازی پراکنش
گونها ی است که براساس اصول و قواعد یادگیری ماشین عمل
میکند که از این طریق قادر است تا براساس دادههای اندک،
پراکنش گونه را پیشبینی کند ( .)0222 ،Baldwinدرحال حاضر
مکسنت یکی از قویترین الگوریتمهای مدلسازی پراکنش گونهای
است و قادر است تا حدی بر اریب و خودهمبستگی در دادهها
هم غلبه کند ( Elithو همکاران0200 ،؛ .)0222 ،Baldwin
تاکنون پژوهشهای متعددی در زمینه تعیین مطلوبیت
زیستگاه گونههای مختلف حیاتوحش در سطح کشور انجام
شده است ،که از مهمترین آنها میتوان به پژوهشهای فراشی
و همکاران ( ،)0832ملکینجفآبادی و همکاران (،)0832
سرهنگزاده و همکاران ( ،)0822فراشی و همکاران ( )0822اشاره
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کرد که تمام این پژوهشهای یادشده ،در مقیاس کوچک مانند
منطقه حفاظت شده یا پارک ملی و با استفاده از تحلیل عاملی
آشیان بومشناختی اجرا شدهاند .اخیراًً پژوهشهایی هم به
مدلسازی پراکنش گونههای مختلف حیاتوحش با استفاده از
الگوریتم آنتروپی بیشینه پرداختهاند که میتوان به پژوهشهای
میرزایی و همکاران ( )0820اشاره کرد .برای مدیریت بهتر
حیاتوحش کشور ،الزم است بررسی مطلوبیت زیستگاه گونهها
در مقیاسهای بزرگتر مورد توجه قرار گیرد .از اینرو ،در این
پژوهش مطلوبیت زیستگاه قرقاول بهعنوان گونهای از پرندگان
حمایت شده کشور در مقیاس بزرگی مانند استان گلستان مورد
توجه و بررسی قرار گرفت.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :استان گلستان با مساحتی بالغ بر
 02832کیلومترمربع در جنوبشرقی دریای مازندران واقع شده و
در حدود  0/8درصد از مساحت کل کشور را شامل میشود
(میرزایی و همکاران .)0820 ،این استان بین  82درجه و 02
دقیقه تا  83درجه و  3دقیقه عرض شمالی و  28درجه و22
دقیقه تا  22درجه و  03دقیقه طول شرقی واقع شده است
(شکل .)0استان گلستان به سه بخش جلگهای ،کوهپایهای و
کوهستانی تقسیم شده و دارای تنوع آب و هوایی خشک و نیمه
خشک ،معتدل و کوهستانی است .میانگین بارندگی ساالنه
استان  222میلیمتر است که این میزان در نواحی شمالی آن،
به کمتر از  022میلیمتر هم میرسد .میانگین تبخیر ساالنه در
نواحی جنوبی و نواحی مرتفع  322میلیمتر و در نواحی شمالی
تا  0222میلیمتر میرسد (رشیدی.)0832 ،

شکل :1منطقه مورد مطالعه و موقعیت استان گلستان در ایران
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روش کار :در ابتدا استان بهصورت شبکه سلولهای مربع
با ضلع  02کیلومتری تقسیمبندی شد ( .)0222 ،Scottسپس،
بهمنظور بررسی حضور قرقاول ،طی سال  0832در سلولهایی
که در مناطق جنگلی قرار میگرفتند ،از شیوه ترانسکت نقطهای
و در مناطق باز از شیوه ترانسکت خطی استفاده شد .پس از
مشاهده گونه ،موقعیت مکانی آن به کمک  GPSثبت شد.
براساس دادههای موجود و عوامل مؤثر بر پراکنش گونه،
 02متغیر محیطزیستی انتخاب شد این متغیرها شامل متغیرهای
مستقیم (مانند بارش و دما) و متغیرهای غیرمستقیم (مانند
ارتفاع) میباشد .متغیرها به طرق مختلف مانند ایجاد پناه و
تامین غذا بر پراکنش گونه مورد نظر اثرگذار میباشند .متغیرهای
اقلیمی بهصورت مستقیم از پایگاه داده آنالین  World Climدانلود
شد .الیههای شیب و جهت با استفاده از جعبه ابزار تحلیلگر
مکانی  ArcMapاز نقشه رقومی ارتفاع استخراج شد .برای تهیه
شاخص گیاهی تفاضلی نرمالشده از  NDVIتصاویر ماهوارهای
سنجنده  Modisبا فاصله زمانی  02روز برای دوره بهار  0832و
با قدرت تفکیکپذیری  02روز استفاده شد .تصاویر مورد اشاره
بهصورت مستقیم از پایگاه داده آنالین ناسا دانلود شد.
متغیرهای کاربری اراضی ،فاصله تا زمینهای کشاورزی ،فاصله
تا مناطق انسانساخت ،فاصله تا رودخانه ،فاصله تا منابع آبی و
فاصله تا جنگل از روی نقشه کاربری اراضی منطقه استخراج
شد .با استفاده از تحلیل همخطی ()analysis Multi-collinearity
چندگانه  08متغیر پیوسته برگزیده شد .این متغیرها ،متغیرهایی
هستند که مقدار عامل تورم واریانس ( )VIFبرای آنها کمتر از
 02است ( Chatterjeeو  .)0222 ،Hadiدر نهایت به همراه دو
متغیر کاربری سرزمین و جهت شیب ،بهعنوان متغیرهای گسسته،
 02متغیر وارد مرحله مدلسازی شد (جدول.)0
مدلسازی با استفاده از الگوریتم آنتروپی بیشینه و با
استفاده از نرمافزار مکسنت ( )Maxent3.3.3kانجام شد ،دادههای
حضور قرقاول ( 22نقطه) به دو گروه دادههای آموزش ( )%22و
دادههای آزمون ( )%02تقسیم شد .نقاط پسزمینه (حضور کاذب)
بهصورت تصادفی از تمام منطقه مورد مطالعه انتخاب شد و
روش نمونهبرداری نقاط حضور و عدم حضور در مدل بهصورت
ارزیابی متقابل اجرا شد .نقشه پراکنش قرقاول براساس  02مرتبه
اجرای مدلسازی و  0222تکرار تولید شد و نقشه میانگین
پیشبینی شده بهعنوان نقشه نهایی ارائه شد ،سپس نقشه پیوسته
احتمال حضور ،طبقهبندی و در سه طبقه مطلوبیت ارائه شد.
برای ارزیابی یافتههای مدلسازی متغیر آماری تحلیل منحنی
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ویژگی عامل دریافت کننده (Characteristic Receiver Operating

 )Curveاستفاده شد.
جدول  :1متغیرهای محیطزیستی انتخابی برای مدلسازی
پراکنش قرقاول در استان گلستان
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این منحنی میزان نقاط حضور صحیح ( )sensitivityرا در
مقابل نقاط عدم حضور صحیح ( )specificityبه تصویر میکشد.
مساحت زیرمنحنی آن ( )AUCبا امتیاز  0به معنی پیشبینی
کامل بدون حذف هیچکدام از نقاط حضور است AUC .با امتیاز
 2/2برای یک پیشبینی تصادفی مورد انتظار است AUC .بین
 2/2تا  2/3بیانگر یک مدل خوب ،بین  2/3تا  2/2مدل عالی و
 AUCبیش از  2/2بیانگر پیشبینی بسیار عالی مدل است
( Giovanelliو همکاران .)0202 ،برای حساسیتسنجی مدل و
مشخص کردن متغیرهای مهم در پراکنش ،از تحلیل جکنایف
استفاده شد .نقشه نهایی پیشبینی با استفاده از نرمافزار
 ArcGIS 9.3تولید شد.

نتایج
در شکل  ،0نقشه پیوسته پراکنش ،انحراف معیار ،کمینه
و بیشینه و نقشه مطلوبیت طبقهبندی شده قرقاول در محدوده
استان گلستان آورده شده است .همانطورکه روی نقشهها مشخص
است پراکنش قرقاول بیشتر محدود به قسمت جنوبی استان یا
منطقه جنگلی و زیستگاههای اطراف آن است .بهطورکلی سه
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منطقه مجزا در بخش غربی ،مرکزی و شرقی جنوب استان قابل
مشاهده است و بخش کوچکی نیز در بخش شمالغربی استان
مشخص شده است .بیشترین مطلوبیت بهدست آمده مربوط به
جنوبغربی استان میباشد که منطقه حفاظت شده جهاننما را
نیز پوشش میدهد .با طبقهبندی کردن نقشه مطلوبیت این وضع
بهتر مشخص میشود بهصورتیکه تمام مناطق با مطلوبیت زیاد
در بخش جنوبی قرار میگیرند و بخش شمالغربی در طبقه
مطلوبیت متوسط قرار میگیرد .بهطورکلی  %03/0 ،%3/2و
 %28/8از استان گلستان بهترتیب در گروههای با مطلوبیت زیاد،
متوسط و کم قرار گرفتهاند .در نقشه شکل ( 0ب) ،انحراف معیار

نقشه میانگین پیشبینی پراکنش قرقاول آورده شده است .بیشینه
انحراف معیار مشاهده شده حدود  2/02بهدست آمده است.
نقشه کمینه ارائه شده بیانگر این است که هر شبکه آن حداقل
مقدار را در  02اجرا کسب کرده است .همین مطلب برای نقشه
بیشینه نیز صدق میکند .همانطورکه مشخص است اختالف
بیشینه احتمال مشاهده شده در نقشه بیشینه ( )2/22و کمینه
( )2/32حدود  2/23است .براساس این اختالف کم و توجه به
نقشه انحراف معیار ،مشخص است که نقاط حضور و عدم حضور
تصادفی انتخابی بهخوبی در کل منطقه پراکنده شدهاند.

ب

الف

ج

د

ﻫ

شکل  :2نقشه پیوسته پراکنش (الف) ،انحراف معیار (ب) ،کمینه (ج) ،بیشینه (د) و نقشه مطلوبیت طبقهبندی شده قرقاول (ه) در محدوده استان گلستان
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شکل 8منحنی  ROCمدلسازی را برای میانگین اجراها
بههمراه انحراف معیار آن نشان میدهد .میزان  AUCبرای
دادههای یادگیری بهترین اجرا حدود  2/22و برای دادههای
آزمون حدود  2/33است که نشانگر پیش بینی خوب مدل در
مقابل  AUCبا مقدار  2/2که به معنی تصادفی بودن پیشبینی
است میباشد ( .)Binomial tests, P<2/220اگرچه  AUCمیانگین
در این حالت به  2/30کاهش یافته است ،اما باز این مقدار نشانه
کارایی زیاد مدل میباشد.
درصد سهم نسبی متغیرهای مورد استفاده در مدلسازی
پراکنش قرقاول در منطقه در جدول  0آورده شده است .این
جدول براساس اجرای مکسنت تولید شده است ،بنابراین نتایج
آن متفاوت از تحلیل جکنایف است .براساس این رویکرد،
فاصله تا جنگل با  %82مهمترین عامل اثرگذار بر پراکنش
قرقاول شناخته شده است و رژیم بارش با  %02/2در رتبه دوم
قرار میگیرد و متغیرهای جهت ،بارش گرمترین فصل ،میانگین
دمای مرطوبترین فصل و فاصله تا زمین کشاورزی کمترین
سهم را در مدلسازی پراکنش قرقاول داشتهاند.

شکل :3منحنی میزان حضور صحیح ( )sensitivityدر مقابل حضور
اشتباه ( )specificity -1در مدلسازی پراکنش قرقاول در منطقه مورد
مطالعه specificity ،میزان عدم حضور صحیح است.

شکل  2نیز ،نتایج تحلیل جکنایف را نشان میدهد .این
منحنی شامل دستیابی به  AUCدر سه حالت مختلف است .در
محور افقی مقدار  AUCو در محور عمودی متغیرها آورده شده
است .حالت اول بیانگر زمانی است که مدلسازی با حذف
متغیر محیطزیستی مورد نظر انجام میشود .همانطورکه در
شکل مشخص است فاصله تا رودخانه و جنگل ،متغیرهایی هستند
که با حذف آنها بیشترین کاهش در  AUCاتفاق میافتد .حالت
دوم مربوط به زمانی است که مدلسازی تنها براساس وجود یک
متغیر انجام میشود و براساس آن میزان  AUCبرآورد میگردد.

سال هفتم ،شماره  ،3پاییز 9314

جدول :2درصد سهم نسبی متغیرها در مدلسازی پراکنش
قرقاول در منطقه مورد مطالعه
ردیف

متغیر

0
0
8
2
2
2
2
3
2
02
00
00
08
02
02

فاصله تا جنگل
رژیم بارش
کاربری سرزمین
فاصله تا رودخانه
شیب
شاخص تفاضلی نرمالشده گیاهی
همدمایی (ایزوترمالی)
ارتفاع
میانگین دمای خشکترین فصل
فاصله تا منابع آبی
فاصله تا مناطق انسانساخت
جهت شیب
بارش گرمترین فصل
میانگین دمای مرطوبترین فصل
فاصله تا زمین کشاورزی

نام اختصاری

درصدسهم

dis_to_forest

82
02/2
2/3
3/2
2/2
2
2/2
8/0
0/8
0/0
0
2/2
2/2
2/2
2/2

bio_15
landuse
dis_t_r
slope
ndvi
bio_3
altitude
bio_9
dis_t_wb
dis_t_hma
aspect_2
bio_18
bio_8
dis_t_aga

در این حالت نیز مهمترین متغیر فاصله تا جنگل است که
میتواند  AUCحدود  2/22را ایجاد کند ،به عبارت دیگر ،متغیر
فاصله تا جنگل متغیری است که هنگامیکه به تنهایی استفاده
میشود بیشترین افزوده را بههمراه دارد به این معنی که بهنظر
میرسد این متغیر به تنهایی حاوی اطالعات بسیار ارزشمند و
مفیدی است .بهطورکلی تحلیل جکنایف نشان میدهد مهمترین
متغیرهایی که بیشترین سهم را در مدلسازی داشتهاند عبارت
از فاصله تا جنگل و رژیم بارش میباشند .همان طورکه مشخص
است تنها دو متغیر اول یعنی فاصله تا جنگل و رژیم بارش طبق
دو رویکرد ،دارای جایگاههای یکسانی میباشند.

شکل :4نتایج آزمون جکنایف برای بررسی اهمیت هر کدام از
متغیرهای محیطزیستی در توسعه مدل
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بحث
زیستگاه یک جانور ،ساختار چندبعدی از سیستمی از
متغیرهای بومشناختی و ارتباط بین آنهاست .عوامل بومشناختی
زیادی در گزینش زیستگاه یک گونه اثرگذار میباشند .چنین
عواملی وابسته به مکان یا مقیاس مطالعه هستند ،بنابراین،
تعیین مطلوبیت زیستگاه در مقیاسهای گوناگون ،نتایج متفاوتی
از عوامل مؤثر بر پراکنش گونه را فراهم خواهد نمود .چنین
مجموعه عوامل مؤثر بر انتخاب زیستگاه یا پراکنش گونه آشیان
بومشناختی گونه را فراهم میکند .براساس همین مفهوم پراکنش
بالقوه قرقاول در استان گلستان انجام شد و بهتبع آن ،متغیرهای
انتخابی نیز شامل متغیرهایی است که بهنظر میرسید بهطور
مستقیم یا غیرمستقیم در مقیاس بزرگ بر پراکنش قرقاول
مؤثر میباشند.
نتایج تعیین مطلوبیت زیستگاه قرقاول نشان داد که AUC
با میانگین  ،2/30مکسنت در اجرای مدل موفق بوده است
( .)0233 ،Swetsاگرچه مدلهای مبتنی بر نقاط حضور کاذب
تصادفی در قیاس با مدلهای با نقاط عدم حضور واقعی برازش
کمتری را دارند ( Wiszو  )0222 ،Guisanاما اطمینان از نقاط
عدمحضور واقعی اغلب بسیار زمانبر و پرهزینه است (،Ke´ry
 .)0220اطمینان از نقاط عدمحضور واقعی در محدوده مقیاس
این پژوهش نیز امکانپذیر نبوده است .اگر چه تعداد نقاط
حضور گونه تاحدی پایین است ،بهویژه هنگامیکه با تعدادی از
پژوهشهای دیگر مقایسه میشود ( Elithو همکاران0222 ،؛
 Hernandezو همکاران )0222 ،اما مشخص شده است که تعداد
بیشتر نقاط حضور ،صحت بیشتر پیشبینی را تضمین نمیکند.
همانطورکه در پژوهشهای دیگر نیز به این مطلب اشاره شده
است ( Hernandezو همکاران ،)0222 ،بهویژه که الگوریتم آنتروپی
بیشینه نسبت به سایر الگوریتمهای موجود در این زمینه بسیار
کارا است و تقریباًً به تعداد نمونه کم در مقایسه با سایر
الگوریتمها غیرحساس است ( Hernandezو همکاران.)0222 ،
اعتبار هر مدلسازی آشیان بومشناختی بهروش مدلسازی،
کیفیت و جامعیت دادههای حضور گونهها و کیفیت و جامعیت
الیههای متغیرهای محیطزیستی استفاده شده بهعنوان پیشبینی
کننده در مدل بستگی دارد ( ،)0222 ،Ronبنابراین الزم است
ذکر شود مجموعه دادههای استفاده شده در این پژوهش ،بدون
خطا و اریب نیست .اصوالًً یکی از مشکالت مهم در مدلسازی
پراکنش گونهای ،اریب در دادههای حضور گونهها و محدوده
جغرافیایی یا محیطزیستی است .اریبی در دادهها به این معنی
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است که ارتباطات مدلسازی شده بیشتر توسط الگوهای موجود
در منطقه نمونهگیری مشخص میشوند تا کل منطقه مورد
مطالعه و این به نوبه خود موجب خطای مکانی میشود (Barry
و  .)0222 ،Elithمجموعه دادههای مورد استفاده دارای دو اریب
مهم و اصلی است :الف -اریب زمانی که مربوط میشود به زمان
فعالیت میدانی که تمام سال را پوشش نمیدهد و محدود به
فصول گرم سال میباشد .باید اذعان داشت که حتی نمونهگیری
از تمام فصول یکسال نیز ممکن است دارای خالءهای اطالعاتی
باشد و بهتر آن است که اطالعات مربوط به چند سال متوالی
جمعآوری شود تا اطالعات کافی برای مدلسازی گونه فراهم
شود .ب -اریب مکانی که مربوط به مناطق نمونهگیری است.
اگرچه سعی شده است مطالعه میدانی بهصورت سیستماتیک و
با روش علمی انجام شود و بهنظر میرسد در این امر موفق هم
بوده است ،اما بههرحال هر مطالعه میدانی خالی از اریب و خطا
نیست و بهنظر میرسد مهمترین منبع اریب مکانی در دادههای
موجود مربوط به امکان دسترسی به مناطق مختلف استان است
که تحت تأثیر راههای دسترسی قرار داشته است .در بیشتر
پژوهشها ،نمونهگیری معموالًً نزدیک به جادهها صورت میگیرد
( Kadmonو همکاران .)0222 ،برای کاهش اثر این اریب در
دادهها ،چندین اقدام صورت گرفت :الف -متغیر فاصله از جاده
از بین متغیرهای محیطزیستی حذف شد ،ب -تفکیکپذیری
نقشه پراکنش پرندگان  0کیلومتر مربع انتخاب شد ،ج -ضریب
تعمیمپذیری از  0به  0/20تغییر یافت و د -دادههای استان
مازندران هم برای بهبود فرآیند مدلسازی و هم کاهش اریب به
مجموعه دادهها اضافه شد.
در این مطالعه مشخص شد که فاصله تا مناطق جنگلی و
رژیم بارش ،مهمترین عوامل مؤثر بر پراکنش قرقاول در منطقه
میباشند .این موضوع تا حد زیادی در سایر پژوهشها ( Liو
همکاران0222 ،؛  Niو همکاران )0220 ،نیز به آن اشاره شده
است .بهطورکلی بهنظر میرسد ،در موارد مختلف بهدلیل تفاوت
در روشهای گوناگون استفاده شده ،مقیاس پژوهشها و مناطق
گوناگون ،نتایج گوناگونی بهدست آمده است ،بنابراین این امر
مقایسه بین این مطالعه را با سایر پژوهشها سخت میکند.
برخی پژوهشها اشاره کردند که قرقاول اغلب در حاشیه
زیستگاههایی مانند زمینهای کشاورزی و مناطق جنگلی حضور
دارد .از جنبه توپوگرافی ،قرقاول مناطق کمارتفاعتر ،با شیب
مالیم و جهت شمالشرقی را ترجیح میدهد ( Liو همکاران،
0222؛  Niو همکاران ،)0220 ،اما در یک زیستگاه خاص ،این
موضوع ممکن است متفاوت باشد .در زمینهای

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

کشاورزی ،مناطق انتخابی دارای ارتفاع بیشتر ،شیب بیشتر
بوده و نزدیک مرز مناطق جنگلی واقع شدهاند و اشاره شده
است که نزدیکی به حاشیه مناطق جنگلی مهمترین عامل مؤثر
بر پراکنش قرقاول بوده است ( Niو همکاران )0220 ،که این
موضوع با نتایج این مطالعه همخوانی دارد .پژوهشهای متعددی
مشخص کردهاند که قرقاولها ،براساس منطقه ،زیستگاههای
گوناگونی را انتخاب میکنند .بهعنوان نمونه ،مادههای زادآور
کشتزارهای گندم را طی زمستان در امریکای شمالی انتخاب
کردهاند ،درحالیکه در انگلستان درختزارها و مناطق جنگلی
را در آوریل و می انتخاب کردند ( Liو همکاران.)0222 ،
همچنین ،قرقاول در مراحل مختلف زندگی ،ممکن است
زیستگاههای با شرایط متفاوتی را انتخاب کنند .بهعنوان نمونه،
در دوران جوجهکشی ،پوشش گیاهی انبوه را برای داشتن پناه
و استفاده از حشرات بیشتر ترجیح میدهند .اگرچه برخی
پژوهشها نیز مانند  Liو همکاران ( ،)0222اطالعات دقیقی از
مطلوبیت زیستگاه قرقاول ارائه دادهاند و بیان داشتند که که
عوامل ارتفاع ،نوع پوشش گیاهی ،شیب ،جهت ،تراکم درختان،
درصد پوشش علفی ،دیدپذیری و فاصله تا منابع آب بر گزینش
زیستگاه قرقاول تاثیرگذار میباشند ،اما بهدلیل تفاوت در ماهیت
روششناختی با این پژوهش امکان مقایسه بهخوبی فراهم نیست.
یکی از مهمترین کاربردهای مدلهای مطلوبیت زیستگاه،
شناسایی زیستگاههای با کیفیت بهمنظور بقاء گونههای مختلف
حیاتوحش است .در این بررسی ،مطلوبیت زیستگاه گونه مهم
قرقاول در استان گلستان با استفاده از الگوریتم آنتروپی بیشینه
انجام شد .بهطورکلی حدود  3درصد از سطح استان دارای
مطلوبیت زیاد برای زیست قرقاول شناسایی شد که بخش عمده
آن در جنوب استان یا مناطق جنگلی قرار دارد ،بنابراین حفاظت
زیستگاهها ی جنگلی برای حفظ گونه ضروری است .نتایج این
مطالعه همچنین نشان داد که تولید نقشههای صحیح پراکنش
گونههای مختلف کشور در مقیاسهای بزرگ ،با استفاده از
دادههای رقومی موجود بهراحتی امکانپذیر است .این پژوهش،
مطالعه موردی با بررسی محدود در منطقهای از ایران بود ،اما
مشخص شد که مدل قطعاًً میتواند نقشههای پراکنش بهتری از
اطالعات و نقشههای موجود تولید کند.
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