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 Introduction: There is not hidden from anyone, that the effects of climate change and 

droughts in the Sistan region on the degradation of wildlife habitat. Meanwhile, species 

that live close to residential areas are under increasing pressure due to human threats.     

Materials & Methods: Francolinus francolinus is one of these types that in this research 

applied MaxEnt (Maximum Entropy) algorithm to model its possible habitat distribution. 

Modeling considered nine environmental variables. Before implementing the algorithm, it 

was ensured that there was no correlation between the variables.  

Result: The results of the model evaluation based on the following level of the ROC curve 

showed that the model has an excellent prediction than the random state. Among the 

studied environmental variables, the highest percentage of share, distance from 

agricultural fields, and the most important is the grass cover type variable.   

Conclusion: Eastern Sistan regions were the most preferred areas for this species, where 

most agricultural lands are located there. There are no protected areas in these areas, and 

due to the widespread distribution of urban and rural uses in these areas, it is not possible 

to allocate land for conservation use, so only with management measures and public 

participation is it possible to survive. 
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 یندر ا .یستن یدهپوش یبر کس یوحش یهاگونه یستگاهز یببر تخر یستاندر منطقه س یمتوال هایسالیخشکو  یماقل ییرتغ اثر :مقدمه 

 . دارند قرار انسانی تهدیدات علت به مضاعفی فشار در دارند، مسکونی مناطق به نزدیک زیستگاهکه  ییهاگونه ینب

 نظمییب یشینهب روش ،آن یاحتمال زیستگاه توزیع سازیمدل منظوربه یقتحق یناست که در ا هاگونه این از یکی دراج :هامواد و روش

MaxEnt از  مذکور الگوریتم ی. قبل از اجرااست گرفته قرار توجه مورد زیستییطمح متغیر9  به توجه با سازیمدل. شد گرفته کاربه

 .شد حاصل اطمینان یرهامتغ ینب همبستگیعدم وجود 

 یرهایمتغ یندارد. از ب یعال بینییشپ یداد که مدل نسبت به حالت تصادف نشان ROC یمنحن یرمدل براساس سطح ز یابیارز نتایج :نتایج

 بر پوشش علفزار دارد. تیپ یرمتغ ،را یتاهم ترینیشو ب کشاورزی هایزمینفاصله از  ،درصد سهم را ترینیششده ب یبررس یطیمح

 .شد برآورد مربع کیلومتر 1676 و 25/1545 ترتیببهمطلوب دراج  زیستگاهوسعت  ،MTSS و ETSS یهااساس آستانه

 ین. در ادارد وجود کشاورزی اراضی ترینبیش کهجایی یستانگونه در شرق س ینا یمناطق برا نتریمطلوب :گیری و بحثنتیجه

 یصمناطق، امکان تخص یندر ا ییو روستا یشهر یهایگسترده کاربر یعتوز دلیلبهوجود ندارد و  یاشده منطقه حفاظت یچها همحدوده

 .است میسرگونه  ینا بقاء یو مشارکت مردم یریتیمد یرتداب با تنها ینوجود ندارد بنابرا یزن یحفاظت یبه کاربر یاراض
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 مقدمه

گونه 43جامع نسبت به وضعیت یک دست آوردن دیدجهت به       

گستره توزیع، زیستگاه، برآورد جمعیت  خاص نیاز به اطالعاتی در مورد

 Kumar) کند، استو شناسایی خطرات احتمالی که گونه را تهدید می

ترین عامل عنوان مهمحفاظت از زیستگاه به . امروزه(2020و همکاران، 

تکه حفاظت از تنوع زیستی مطرح است. از بین رفتن زیستگاه و تکه

کاهش جمعیت موجب  و ها شدهکاهش جمعیت گونه شدن آن منجر به

در  (Biological distinctiveness) شناختیاز بین رفتن تمایز زیست

یک گونه منجر به کاهش تنوع ژنتیکی و در نتیجه  مناطق توزیع

های محلی برای مقابله با تغییرات جهانی پتانسیل تکاملی زیست توده

. با (2018و همکاران،  Forcina) شودامروزی و آشفتگی انسان می

تر مورد شکار توسط ها که بیشاین حال شرایط برای بسیاری از گونه

تر پیچیده (Gamebirds) پرندگان قابل شکارمانند  ،گیرندمی قرار انسان

های اصلی، امروزه بسیار هایی که با نابودی زیستگاهاست، خصوصاً گونه

ساخت مانند مناطق کشاورزی هستند های انساناکوسیستم وابسته به

علت سهولت . به(Lakhera ،2015 و Negi ؛1399)زمانی و همکاران، 

بررسی وضعیت  مناسبی جهت ی زیستیهاها نمایهمطالعه پرندگان، آن

با نام  (. دراج1398زیست هستند )گلزار و همکاران، محیط تغییرات

ها است که نسبت یکی از این گونه ،Francolinus francolinus علمی

 Mahmood) تری داردتر و جمعیت کمگذشته گستره انتشار کوچک به

 Behbash) ونه دارد. این گونه در ایران سه زیر گ(2010و همکاران، 

شرق دریای های پست و خشک جنوبو در استپ (2010و همکاران، 

خوزستان  ایالم و مناطق پست استان شیرین کرمانشاه، استان قصر خزر،

طور امتداد رودخانه ارس در تا استان سیستان و بلوچستان و همین

زش شود. این گونه در ایران دارای ارشرقی دیده میشمال آذربایجان

)کابلی و همکاران،  دارد قرار شده حمایت پرندگان زمره در و است حفاظتی

1395 .)Francolinus francolinus bogdanovi (Zarudny, 1906) 

کند.  زیرگونه ای است که در سیستان و بلوچستان زیست میزیر گونه

Francolinus francolinus francolinus (Linnaeus, 1766)  شمال در

 Francolinus francolinusو زیرگونه  شرق ایرانمال و شمالغرب، ش

arabistanicus (Zarudny & Härms, 1913) غرب در جنوب و جنوب

. تاکنون (2017و همکاران،  Khaleghizadeh) کندزیست میایران 

مطالعات فراوانی در مورد ارجحیت و مطلوبیت زیستگاهی این گونه 

ها در ادامه اشاره شده برخی از آن در جهان انجام شده است که به

( زیستگاه و جمعیت دو گونه از 2010و همکاران ) Mahmood است.

در پاکستان  Lehriازجمله دراج را در پارک ملی  Francolinusجنس 

ترین زار را ارجحزار و علفها زیستگاه بوتهمورد بررسی قرار دادند. آن

زیستگاه  ارجحیت Lakhera (2015) و Negi کردند. دراج معرفی زیستگاه

ها غرب هیمالیا بررسی کردند. آن chamoliزادآوری دراج را در منطقه 

ای زراعی و پس از آن نشان دادند که جمعیت گونه در مناطق حاشیه

تر است و در اراضی جنگلی به تعداد اندک در مناطق زراعی بیش

انتخاب زیستگاه  پایش و بر Magri (2016)و  Hanane کنند.می زادآوری

در  Francolinusبعد از رهاسازی یک گونه درخطر انقراض از جنس 

مراکش مطالعه کردند. تعداد صدای نرهای این پرنده در مناطق با 

( از مناطق بدون پوشش wooden matorralتر )پوشش گیاهی بیش

شده مرتعی دو منطقه حفاظت در Anwar (2016)و  Khalil گیاهی بود.

 Francolinusهای جنس تان ارجحیت زیستگاهی یکی از گونهپاکس در

را مطالعه کردند و تراکم جمعیت باالی این گونه را مرتبط با وجود 

های زارها، مناطق وحشی مدیریت نشده و مزارع اطراف زیستگاهعلف

های در دشت جمعیت دراج را پویایی Kukreti (2017) دانستند. طبیعی

Shivalik رسی کردند و نشان دادند که این گونه هندوستان بر

مناطق بسیار خشک را های کوتاه قد مجاور اراضی زراعی در جنگل

غرب هیمالیا به ( در شمال2020و همکاران ) Kumar دهد.ترجیح می

شناختی دراج پرداختند و دریافتند این های بوممطالعه برخی از جنبه

راحتی کند که بهانتخاب می ایگونه، زیستگاه زادآوری خود را به گونه

اگرچه وضعیت جهانی این  در دسترس برای شکار شدن قرار دارد.

یا  LCترین نگرانی )حال حاضر در سطح کم در IUCNگونه در لیست 

Least concernو جمعیت آن پایدار است )(BirdLife International ،

عه از دیر ، اما در ایران و برخی دیگر از کشورهای دور از توس(2018

نیز  Roberts  (1991)که طوریای دیگر است، بهباز شرایط به گونه

را در آسیا رو به کاهش گزارش کرده  Francolinهای جمعیت گونه

علت چنین مطالعه انجام شده در پاکستان نشان داد که بهبود. هم

طور جدی در معرض پارچگی ژنتیکی این گونه بهکاهش جمعیت، یک

. در هندوستان نیز چنین (2018و همکاران،  Forcina) خطر باشد

شرایطی در برخی از مناطق غرب هیمالیا در اثر تخریب زیستگاه و 

 .(Lakhera ،2015 و Negi) رویه در منطقه دیده شده استشکار بی

میالدی و سیستان  2010در ایران نیز مطالعاتی در خوزستان در سال 

( 2010و همکاران ) Behbashاست.میالدی انجام شده  2009در سال 

در خوزستان اثر فاکتورهای پوشش گیاهی را بر حضور گونه دراج 

های گیاهی در بررسی کردند و نشان دادند که فراوانی برخی از گونه

ای توسط تر از مناطق شاهد است. مطالعهنقاط حضور گونه بیش

Heidari سیستان  خیرا هایسالیخشک تاثیر بر روی (2009) و همکاران

ها نشان داد که جمعیت گونه دراج انجام شد. بررسی آن بر جمعیت

 2004میالدی( و پس از آن )بازه زمانی  1999سالی )قبل از خشک

سالی و ها خشکطور چشمگیری کاهش یافته است. آن( به2007تا 

ترین عوامل تهدید جمعیت این گونه عنوان مهمشکار غیرقانونی را به

 فاکتورهای تهدیدنیز ( 2019)و همکاران Noori Jangi  دند.معرفی کر

کننده زیستگاه دراج را در منطقه جزینک سیستان بررسی کردند و 
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 ،سالی را عامل اصلی تهدید جمعیت این گونه معرفی کردندخشک

عنوان زیستگاه شود که بهزارها میچرا که باعث نابودی مزارع و بوته

شدت نیاز به مانده این گونه بهجمعیت باقی این گونه است. بنابراین،

های اصلی گونه دراج در ایران، سیستان حفاظت دارد.یکی از زیستگاه

گیر گستره پراکنش و تعداد جمعیت از است که با کاهش چشم

های گذشته تاکنون مواجه بوده است. بنابراین در این مطالعه دهه

ترین متغیرهای مهمضمن ارزیابی زیستگاه این گونه و شناسایی 

زیستگاهی در پراکنش این گونه، پایش وضعیت پراکنش آن نیز با 

 ( نیز انجام شد.2009و همکاران ) Heidariمقایسه با نتایج 

 هامواد و روش

کیلومتر  15.197سیستان با مساحت : منطقه مورد مطالعه      

 30حدوده متر باالتر از سطح دریا و در م 500تا  400مربع در ارتفاع 

درجه  60دقیقه عرض شمالی و  28درجه و  31درجه و پنج دقیقه تا 

درجه و پنجاه دقیقه طول شرقی قرار گرفته است  61دقیقه تا  15و 

 (. 1)شکل 

  

 )الف(
 )ب(

 )د( )ج(

 (دعلفزارها ) یاهیپوشش گ یپنقشه ت )ج( یجنگل و کشاورز یر،با یاراض ،)ب( NDVIشاخص موقعیت منطقه مورد مطالعه )الف(، : 1شکل 

حداقل میانگین و خشک با  و گرم نوع بیابانی ازمنطقه ب و هوای آ       

است. در تیر ماه  درجه 45ی درجه در دی ماه و حداکثر دما 7 یدما

درجه  7/22ترتیب میانگین دما و بارندگی ساالنه در این منطقه به

بارندگی منطقه دارای توزیع  ومتر بوده میلی 6/59گراد و سانتی

ترین بارندگی از آذر ماه که بیشطورییکنواخت در سال است بهغیر

. رود هیرمند (2009و همکاران،  Heidari) دهدتا اوایل بهار رخ می

ای آبی دشت سیستان است که در ابتدای عنوان تنها منبع تغذیهبه

ریان تقسیم مشترک سیستان و پ ورود به خاک ایران به دو شاخه

سالی و دلیل خشکشود. اگر چه این رودخانه دائمی است اما بهمی

عدم امکان کنترل  صورت تنها در در افغانستان، شده های انجامسازیسد

یابد. با صورت سیالب در این رودخانه جریان میآب در افغانستان به

های حال حاضر تنها پهنه المللی هامون، درهای بینخشک شدن تاالب

(. بخش 1386ها هستند )نوری و همکاران، آبی سیستان چاه نیمه

خود اختصاص زیادی از اراضی منطقه سیستان را کاربری کشاورزی به

های چند دهه اخیر و عدم کارایی سالیدلیل خشکداده است که به

رود. زیر کشت نمی عمده این اراضی آبرسانی به مزارع، قسمت هایطرح
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تیپ مشخص، پوشش  صورتای تاغ و گز بهتی و درختچهدرخ هایگونه

های گیاهی منطقه به گیاهی غالب منطقه هستند. بخش عمده گونه

خانواده اسفناجیان متعلق است و خانواده گندمیان پس از خانواده 

 و بز و کل یر،جب هوبره، گونه زیادی برخوردار است. تعداد اسفناجیان از

روند شمار میص جانوری سیستان نیز بههای شاخیش از گونهقوچ و م

های های مربوط به مختصات نقطهداده (.1389)نوری و همکاران، 

 1396های زمانی دو ساله بین سال در دوره GPSکمک حضور دراج به

آوری با مشاهده مستقیم گونه در منطقه مورد مطالعه جمع 1397تا 

همبستگی مکانی دعدد بود. خو 55های حضور شد. تعداد کل نقطه

بررسی شد و  Moranهای حضور گونه با استفاده از شاخص بین نقطه

دست آمد، از نبود به -35/1تر از کوچک Zکه میزان با توجه به این

 دست آمد.های حضور اطمینان بهوجود همبستگی مکانی میان داده

 یتمالگوردر این پژوهش از : سازی توزیع دراجروش مدل       

 Maxent version 3.3.3k (Phillipsافزار نظمی با کمک نرمینه بیبیش

جهت ارزیابی مطلوبیت زیستگاه دراج استفاده  (2006و همکاران، 

بینی پایه برای نظمی، تکنیکی کاربردی و پیشمدل بیشینه بی شد.

ترین و موثرترین ها براساس مهمهای توزیع جغرافیایی گونهسازیمدل

های ناشی از زیستی است. این مدل بر پایه پاسخمتغیرهای محیط

ها را از طریق اطالعات بینییادگیری ماشینی بنا شده است که پیش

و همکاران،  Moreno) دهدشود انجام میناقصی که به مدل داده می

حضور گونه  هایقطهن یشناختبوم یهایژگیو یتم،الگور. این (2011

 یکصفر تا  ینرا ب یستگاهز یتمطلوب و دامنه یسهرا با کل منطقه مقا

 ینترمطلوب یکو  ینکه صفر بدتر کهصورتیدهد. بهیگزارش م

زیستی متغیرهای محیط .(2006و همکاران،  Phillips) است یستگاهز

یابی یا مقایسه توان از برونشدت به حضور گونه وابسته است که میبه

بینی غرافیایی گونه را پیشهای مشابه تعیین کرد و توزیع جبا زیستگاه

این متغیرها از طریق مطالعه  .(2011و همکاران،  Moreno) نمود

درجه تفکیک  سپس شدند پیشین شناسایی و مرور مطالعات ایکتابخانه

متر تبدیل شد.  100های متغیرهای محیطی به مکانی تمامی الیه

ده برای آزمون همبستگی بین متغیرها از همبستگی پیرسون استفا

وجود  70/0که بین دو متغیر همبستگی باالتر از شد تا در صورتی

های نامطلوب ناشی از ها حذف شود تا تاثیرداشته باشد، یکی از آن

و همکاران،  Trisurat) ترین میزان برسدهمبستگی متغیرها به کم

 IDRISI Selvaافزار . بررسی همبستگی بین متغیرها در نرم(2012

نقطه  10.000تکرار انجام شد. تعداد  1000سازی با مدلانجام شد. 

عنوان نقاط عدم حضور جهت محاسبه خطای زمینه بهتصادفی پس

گیری مجدد با ارتکاب انتخاب شد و روش ارزیابی متقابل برای نمونه

های چندمتغیره بخش کار گرفته شد. تجزیه و تحلیل دادهپنج تکرار به

زی زیستگاه هر گونه با یک توزیع سامهمی از روش کار است. مدل

ترین متغیرهای براساس مهم تکرار گردد و با تعدادیمی شروع یکنواخت

دهد. اعتبارسنجی یا قابلیت بینی را ارائه میبهترین پیش زیستیمحیط

بینی مدل و یا به عبارتی ارزیابی عملکرد آن با بررسی پیش

سطح زیر منحنی  دهندهکه نشان AUC  (Area under curve)شاخص

، (Bell ،1997 و Fielding) ( استROCکننده )ویژگی عامل دریافت

سنجی و بررسی اهمیت نسبی هر یک از متغیرها حساسیت شد. بررسی

های پاسخ با کمک درصد سهم مشارکت و اهمیت هر متغیر، منحنی

منظور ارزیابی به های تک متغیره و روش جک نایفمتغیرها برای مدل

پس از حذف هر متغیر محاسبه شد. تعیین  AUCهای ذیریتغییرپ

های مطلوب براساس میزان آموزش بندی منطقهحد آستانه برای طبقه

 MTSS= Maximum Training Sensitivity plus) برابر حساسیت

Specificityعالوه ویژگی ( و ویژگی و آموزش حداکثر حساسیت به

(ETSS =Equal Test Sensitivity and Specificityانجام شد ). 

 

 نتایج 
ترین و موثرترین سازی مطلوبیت زیستگاه دراج، مهمبرای مدل       

زیستی شناسایی گردید. این متغیرهای تاثیرگذار در متغیرهای محیط

، تیپ NDVIگیاهی ارجحیت زیستگاه دراج عبارتند از شاخص پوشش

بایر، اراضی کشاورزی،  جنگل، اراضی زارها، فاصله ازپوشش گیاهی علف

ها ای و رودخانهمنابع آب پهنه جاده، شهری و روستایی، هایگاهسکونت

جاده و  یی،و روستا یشهر یهاگاهسکونت(. 5و  1های است )شکل

برداری با مقیاس از شیپ فایل توپوگرافی سازمان نقشه هارودخانه

ها از فاصله شه فاصله از آنمنظور تهیه نقبه استخراج شد و 1:25000

نظمی بعد از اجرای الگوریتم بیشینه بی 2اقلیدسی استفاده شد. شکل 

 طور کامال ً بینی مدل است. مدل بهدست آمد که بیانگر قابلیت پیشهب

بینی و قدرت پیش 5/0میزان به AUC رنگ برایتصادفی را با خط سیاه

های ترتیب با خطرا به (Test) و آزمون (Train) های تعلیمیمدل با داده

شود که در شکل دیده میطورینشان داده شده است. همان قرمز و آبی

دهنده دست آمده برای آزمون و تعلیم مدل از خط نشانهای بهمنحنی

هستند که نشان  91/0مدل کامالً تصادفی فاصله دارند و باالتر از 

پاسخ  3شکل  ار است.بینی عالی برخورددهد مدل از قابلیت پیشمی

دهد. محور عمودی مطلوبیت زیستگاه گونه را به متغیرها نشان می

دهنده اثر ها به صورت لگاریتمی است و هر منحنی نشاناین منحنی

 1جدول  است. Maxentبینی هر یک از متغیرها به تنهایی بر پیش

ترین درصد سهم را فاصله اراضی کشاورزی و دهد که بیشنشان می

ترین اهمیت را متغیر تیپ پوشش علفزار در احتمال مطلوبیت شبی

سنجی منظور حساسیتنایف بهنتایج آزمون جک زیستگاه دراج دارد.

کردن وزن نسبی متغیرهای موثر بر مطلوبیت زیستگاه دراج و مشخص

 نشان داده شده است. 4در شکل 

142 



 Journal of Animal Environment, Vol. 13, No. 1, Spring 2021                        1400، بهار 1، شماره 13زیست جانوری، سال فصلنامه علمی محیط

 

 

درصد سهم و اهمیت متغیرهای زیستگاهی در مطلوبیت  :1جدول

 زیستگاه دراج

 

 

 

 
 

)%( اهمیت )%( سهم   متغیر 

7/11  2/61  کشاورزی اراضی از فاصله 

15 5/18  روستا از فاصله 

9/10  8/6  جنگل از فاصله 

7/9  7/4  گیاهی پوشش شاخص 

1/5  5/3  شهر از فاصله 

8/1  3/2  بایر اراضی از فاصله 

3/40  4/1  گیاهی پوشش تیپ 

1/3  9/0  آبی های پهنه از فاصله 

3/2  9/0   رودخانه از فاصله 
 دراجمدل مطلوبیت زیستگاه  ROCنمودار  :2شکل 

 

 جنگلی اراضیصله از فا (هانیمه)چاه  آبی هایپهنهفاصله از  کشاورزی اراضیفاصله از 

   

 NDVI یاهیشاخص پوشش گ  شهرهافاصله از  بایر اراضیفاصله از 

   

 روستاهافاصله از  ها رودخانهله از فاص علفزارها گیاهی پوشش تیپ

   
 

متغیرهای زیستگاهی گونه به یستگاهز یتپاسخ مطلوب یمنحن :3 شکل  
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 314/0 و 344/0 ترتیببه MTSS و ETSS ایآستانه میزان نمیانگی       

ها نقشه مطلوبیت زیستگاه به دو طبقه آمد. براساس این آستانهدستبه

ترتیب مساحت ( و به6و  5بندی شد )شکل مطلوب و نامطلوب طبقه

 کیلومتر مربع برآورد شد. 1676و  25/1545منطقه مطلوب 

 بحث 
نشان داد که مدل  ROCارزیابی مدل براساس سطح زیرمنحنی        

توان به بینی عالی دارد و بنابراین مینسبت به حالت تصادفی پیش

 ترینیشبنتایج آن اتکا کرد. از بین متغیرهای محیطی بررسی شده 

را  یتاهم ترینیشو ب اورزیهای کشزمیندرصد سهم را فاصله از 

نایف براساس آزمون جک  .(1)جدول  داردزار تیپ پوشش علف یرمتغ

های کشاورزی و ( باالترین میزان اثر را متغیر فاصله از زمین4)شکل 

فاصله از روستا دارد و متغیر محیطی که هنگام حذف میزان اثر 

کند، متغیر میترین کاهش را در مطلوبیت زیستگاه ایجاد آموزش بیش

و همکاران  Behbashزار است. این نتایج با مطالعه تیپ پوشش علف

متغیرهای حاشیه  نیز Lakhera (2015)و  Negi دارد. خوانیهم (2010)

ارجح انتخاب زیستگاه  معیارهای عنوانزراعی را به زراعی و اراضی اراضی

کردند که  های دراج در غرب هیمالیا گزارشزادآوری یکی از زیرگونه

( نیز نتایج مشابهی 2017)Kukreti خوانی دارد. هم با نتایج این تحقیق

 را گزارش کرده است. 

( 6و  5های سازی شده )شکلمناطق مطلوب زیستگاهی مدل       

های انسانی گاهپوشانی مناطق مطلوب زیستگاه دراج را با سکونتهم

دست آمده ایسه نتایج بهدهد. مقخوبی نشان میو اراضی کشاورزی به

و همکاران Heidari از مطالعه حاضر با مطالعه انجام شده توسط 

نشان داد که روند محدود شدن گستره پراکنش گونه از سال ( 2009)

کنون ادامه تر و اراضی کشاورزی تاناطق شرقیمیالدی به م 1999

 ترین احتمال حضور گونه مربوط به اراضیکه بیشطوریداشته، به

ای، محمد کشاورزی اطراف رودخانه شیردل، کانال بنجار و ژاله

 طور جنگل نیاتک و جنگل جزینک است. شاهکرم و همین

سالی و ( خشک2009و همکاران ) Heidariبر اساس مطالعه        

ترین عوامل تهدید جمعیت این گونه در سیستان قانونی مهمشکار غیر

گستره مطلوب احتمالی این گونه  خوانیبوده است که با توجه به هم

چنان با اراضی مسکونی و کشاورزی احتمال شکار غیرقانونی نیز هم

ادامه خواهد داشت. تخریب زیستگاه و شکار غیرقانونی از گذشته در 

ترین عوامل محدودکننده این عنوان مهم( به1991)  Robertمطالعه 

( و 2010کاران )و هم Behbashحال در مطالعه گونه بوده و تا به

Forcina ( نیز مهم2018و همکاران ) ترین عامل محدودکننده این

خوانی دارد چرا که گونه گزارش شده است که با نتایج این مطالعه هم

های انسانی و اراضی زراعی احتمال شکار پرنده گاهنزدیکی به سکونت

طور خشک شدن تقریباً کامل مجموعه را افزایش داده است. همین

های تکه شدن زیستگاههای هامون و درنتیجه کاهش و تکهتاالب

طبیعی و مصنوعی )اراضی زراعی( پرنده در اثر کمبود آب فشار 

توان در مضاعفی را بر این پرنده وارد کرده است که نمود آن را می

 سازی شده آن در این مطالعه دید. گستره پراکنش احتمالی مدل

 
 نتایج آزمون جک نایف جهت تعیین اهمیت هر یک از متغیرها :4شکل 

 

 
 ETSSبندی شده مطلوبیت زیستگاه براساس آستانه نقشه طبقه :5شکل 

 

 

 
 MTSSه مطلوبیت زیستگاه بر اساس آستانه بندی شدنقشه طبقه :6شکل 
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ترین عامل حفاظت از عنوان مهمیستگاه بهامروزه حفاظت از ز       

ترین مناطق برای این گونه در زیستی مطرح است، اما مطلوبتنوع

های دارد )شکل وجود کشاورزی ترین اراضیبیش کهجایی سیستان شرق

ای وجود ها هیچ منطقه حفاظت شده( است. در این محدوده6و  5

شهری و روستایی در این های دلیل توزیع گسترده کاربریندارد و به

رو است. مناطق، تخصیص اراضی به کاربری حفاظتی نیز با مشکل روبه

دلیل کمبود البته الزم به ذکر است که وسعت مناطق زیر کشت نیز به

های آبرسانی از گذشته تاکنون رو به آب و عدم کارایی تمام پروژه

ر است، ی مذکوکاهش بوده است و این موضوع تهدیدی برای گونه

بنابراین تنها با تدابیر مدیریتی و مشارکت مردمی بقاء این گونه میسر 

است. جلوگیری از شکار این پرنده، پرورش در اسارت و رهاسازی در 

شناختی گونه منطقه، آموزش و آگاه کردن مردم نسبت به اهمیت بوم

مانند نقش آن در تعادل جمعیت حشرات و کنترل آفات، ایجاد منطقه 

تر ر ممنوع جدید در ناحیه شرق سیستان که پراکنش پرنده بیششکا

 شود.است، پیشنهاد می
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