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 Introduction: The choice of a nesting habitat is a key component of fitness for birds 

which influence population’s dynamic. Therefore, quantitative studies of habitat selection 

are fundamental for protecting species’ suitable habitat. Dead Sea Sparrow with sparse 

populations, and with two subspecies presence in southern of Iran. This species has 

unclear taxonomic and ecological situation. Surveying habitat selection behavior in 

micro-scale is a useful means for clarifying this species situation and its conservation. 

Materials & Methods: Here, we combined information from nest sites detected in 2018 

in Zabol (25 Presence and 15 absent plots) and Karkhe National Park in Shoush (20 

Presence and 22 absent plots), a set of environmental variables measured at landscape and 

fine spatial scales, and generalized linear models to identify patterns of nest site selection 

by two Dead Sea sparrow species.  
Result: These results revealed that among measured habitat variables (DHB, height and 

stability of nested tree, distance to water resource percentage of tamarix, bush, shrub and 

bare ground) tamarix tree percentage and distance to water have substantial role on 

presence, nesting and breeding of these sub species.   
Conclusion: Our results suggest that based on dependency of this specie to tamarix tree 

and water resource, in order to preserve this species specially P. m. yatii subspecies as it 

is geographically and genetically isolated, preserving of tamarix jungles near to rivers and 

Hamoon river should be accounted by managers. 
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 ایسازی دو زیرگونه گنجشک رودخانهرفتار انتخاب محل آشیانه مطالعه و مقایسه
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  در ایران
 

 

 2سیدبابک موسوی ،1محمد کابلی، *1بیتا شمس
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 کمیته ثبت پرندگان ایران 2

 چکیده  کلمات کلیدی

 متغیرهای زیستگاهی
 ایگنجشک رودخانه

 انتخاب محل آشیانه
مدل تعمیم یافته خطی 

(GLM) 
 

 

 
 
 

دهد. ها را تحت تأثیر قرار میشود که پویایی جمعیتسازی یک جزء کلیدی برای بقاء پرندگان محسوب میانتخاب محل آشیانه :مقدمه 

شود. گنجشک می ها محسوبگونه مطلوب هایحفاظت از زیستگاه سازی یک گام اساسی برایمحل آشیانه خصوصیات بنابراین شناسایی

شناسی وضعیت مبهمی دارد. بررسی لحاظ تاکسونومی و بومهای پراکنده و دو زیرگونه در ناحیه جنوبی ایران بهیتجمعی با ارودخانه

 ها است.رفتار انتخاب زیستگاه در مقیاس خرد ابزاری سودمند برای آشکار شدن وضعیت این گونه و حفاظت از آن

 50های به شعاع چندین متغیر زیستگاهی در نقاط حضور و عدم حضور این گونه در پالتبه این منظور در این مطالعه  :هامواد و روش

 15حضور و  25های شهرستان زابل )عدم حضور( و یکی از زیستگاه 22نقطه حضور و 20متر در پارک ملی کرخه شهرستان شوش )

یک با استفاده از  داری هرمیزان معنی و گیریها اندازهآنمنظور تعین ارتباط و اهمیت این متغیرها با حضور و عدم حضور عدم حضور( به

  مورد بررسی قرار گرفت. (GLM)رگرسیون منطقی خطی براساس مدل تعمیم یافته خطی روش 

، درصد درخت گز، درصد بوته بلند، بوته کوتاه و علفی، زمین DBHدست آمده از بین متغیرهای زیستگاهی )براساس نتایج به :نتایج

قطر بزرگ و کوچک درخت در محل ساخت آشیانه(، درصد درخت  فاصله با منبع آبی، ارتفاع درخت، استحکام درخت و پوشش،بدون 

  شوند.گزینی هر دو زیر محسوب میترین متغیرهای محیطی موثر بر النهگز و فاصله از آب مهم

 از این دو زیرگونه، الزم است مدیران جهت حفاظت شیرینآب ه وابستگی این گونه به درخت گز و منابعبا توجه ب :گیری و بحثنتیجه

حفاظت ای به توجه ویژهلحاظ جغرافیایی و ژنتیکی منزوی شده است، که این زیرگونه بهجایی، از آنP. m. yatiiخصوص زیرگونه به

  داشته باشند.ها و دریاچه هامون های نزدیک به رودخانهگزستاناز 
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 مقدمه

سازی در ارتباط با عواملی ازجمله صیادی، تغذیه و محل آشیانه       

شود از این رو یک جزء کلیدی برای رقابت توسط پرندگان انتخاب می

دهد ها را تحت تاثیر قرار میدر پرندگان است و پویایی جمعیتبقا 

(Boyce  وMcDonald ،1999 .)که میزان هر گونه برای این در واقع

های خاصی را برای های خود را باال ببرند، مکانموفقیت پرورش جوجه

( Cody ،1981ای )گونهدرون و بین کنند تا رقابتمی سازی انتخابالنه

، Jacksonو  Joernصید شدن را تا حد ممکن کاهش دهند )و احتمال 

تری به منابع غذایی دسترسی داشته باشند میزان فراوان( و به1983

(Sedgwick  وKnopf، 1992به .)دیگر، در طی ساخت آشیانه عبارت

های انتخاب محل آشیانه را برای پرندگان دامنه وسیعی از استراتژی

ر موفقیت تولیدمثلی و بقاء خود اتخاذ محیطی بکاهش اثرات زیست

(. Wiebe، 2001 ؛Clark، 1997و  Glouteny ؛Austin، 1974) کنندمی

ها است که ها، انتخاب محل آشیانه در خرد اقلیماستراتژی این از یکی

های متابولیکی را برای افراد بالغ که روی تخم این استراتژی هزینه

، Williams؛ 1996و همکاران،  Gloutneyدهد )خوابند، کاهش میمی

ها در برابر ها و جوجه( و از تخم1998و همکاران،  Thomson؛ 1996

 Quinneyکند )می حفاظت و بیماری( )بدشکلی رشدی مرگ و مشکالت

توان به این مورد اشاره های می(. از دیگر استراتژی1986و همکاران، 

سازی کنند تا شانس ا آشیانههها ممکن است در کلونیکرد که پرنده

( Brown ،1996و  Brownاز بین رفتن آشیانه خود را کاهش دهند )

کند اطالعاتی در مورد ها کمک میچنین زندگی در کلونی به پرندههم

اند را با هم ای پراکنده شدهطور لکهموقعیت مکانی منابع غذایی که به

ممکن رد دیگر پرنده (. در مواCoulson ،2002به اشتراک بگذارند )

سازی کنند طور منزوی النهطلبانه بهخاطر رفتارهای قلمرواست به

(Fretwell  وLucas ،1970 انتخاب محل آشیانه ممکن است در .)

سراسر گستره گونه مشابه باشد یا ممکن است بسته به در دسترس 

سازی در بین مناطق های موفقیت النهبودن زیستگاه یا محدودیت

کننده انتخاب محل آشیانه متفاوت باشد. بنابراین درک عوامل تعیین

گزینی، ساده و آسان نیست. با و اثرات متعاقب آن برای موفقیت النه

تواند برای هدایت توجهی میطور قابل وجود، این اطالعات بهاین 

های برای جمعیت خصوصدرست به هایمدیریتی در مسیر هایفعالیت

آوری پذیر جوجههای آسیبهای که در زیستگاهیا گونهپذیر آسیب

در گذشته مطالعات انتخاب زیستگاه  کنند، مهم و تاثیرگذار باشد.می

طور سنتی بر خصوصیات سیمای سرزمین متمرکز بوده است. اما  به

ای به رویکرد انتخاب زیستگاه در چندین سال است که توجه فزاینده

، Maguire ؛2005و همکاران،  Bollmanمقیاس خرد شده است )

ی رفتاری یک جانور هاپاسخانتخاب زیستگاه در مقیاس خرد  .(2006

دهد یمیژه عوامل محیطی و گیاهی نسبت وبهرا به متغیرهای محلی 

افزایش دنبال آن، که اغلب منجر به استفاده متنوع از زیستگاه و به

های انتخاب متغیرشود. بررسی کمی شایستگی و بقای افراد گونه می

یری فراوانی و نوع پوشش گاندازهطور معمول شامل زیستگاه اصلی، به

در (. 2002و همکاران،  Manlyاست ) در دسترسگیاهان یا غذای 

زیستگاه در مقیاس فضای محلی یا همان مقیاس  واقع مطالعات انتخاب

پوشش گیاهی و متغیرهای  خصوصیات که کدامتشخیص این برای خرد،

، Janesالزم است، مفید است )یابی آشیانه یستگاهی برای مکانز

پرندگان ممکن است ارتباطات متفاوتی را نسبت به برخی از  (.1985

های اجتماعی یا منابع در مقیاس مکانی خصوصیات زیستگاهی، نشانه

کنند تا دریابند که کدام افراد نشان دهند. اکثر محققان تالش می

پذیری ترین اهمیت را دارد. اما تطبیقیاس بیشمتغیر برای کدام مق

برای استفاده از زیستگاه در بین پرندگان شایع است و ارزیابی اهمیت 

متغیرهای خاص برای انتخاب زیستگاه در یک محل ممکن است فقط 

بنابراین برای درک فرایند انتخاب  معتبر باشد. برای یک منطقه محدود،

اهمیت است که نه تنها اثر متغیرهای فردی زیستگاه، این موضوع حائز 

های مختلف مقایسه شوند بلکه باید اثرات کلی هر متعلق به مقیاس

 و Jedlikowski) شود بررسی گزینیالنه محل درخصوص مقیاس

خصوصیات زیستگاهی شامل ارتفاع تاج پوشش،  (.2016همکاران، 

ی گیاهی، پوشش هاها، تنوع گونهها، تعداد درختارتفاع متوسط بوته

زمین، ارتفاع و سطوح گیاهی توسط پرندگان در طول فرایندهای 

شود. مطالعات گیری برای انتخاب محل النه، مدنظرگرفته میتصمیم

های زیستگاهی را سازی و ویژگیبسیاری روابط بین موفقیت آشیانه

در معرض  توان بهاند. ازجمله این خصوصیات میآزمایش قرار داده مورد

دید قرارگیری یا اختفای النه، پوشش زمین، تراکم پوشش گیاهی 

اطراف آشیانه، دوری و نزدیکی تا لبه جنگل و اندازه قطعات جنگلی 

 Warkentin؛ Polak ،2007؛ 2016و همکاران،  Zharikovاشاره کرد )

ترین راسته پرندگان در کشور ایران، راسته بزرگ (.2004همکاران،  و

ها از گونه است که این گونه 209خانواده و  32سانان با گنجشک

های های معتدله شمال ایران تا سواحل جنوب و از کوهستانجنگل

خشک شرق این کشور سرد و خشک غرب تا نواحی خشک و نیمه

ها در ایران شامل هفت گونه است اند. خانواده گنجشکگسترش یافته

با دو  P. moabiticusای (. گنجشک رودخانه1395)کابلی و همکاران، 

( در این خانواده محسوب Polytypicای )زیرگونه، یک گونه چند مونه

ای یا گنجشک دریای (. گنجشک رودخانهKirwan ،2004شود )می

های است گونه یکی از ایران جنوبی ناحیه های پراکنده درجمعیت با مرده

بندی و ردهکه در ایران اطالعات اندکی از وضعیت جمعیت، پراکنش، 

سازی ها از ماه فروردین تا به النهگونه آن در دست است. این شناسیبوم

ها شاخه ها گنبدی بزرگ ازپردازد. آشیانه این گونهآوری میو جوجه

طور کنند و بهیم های در خت گز است که آن را روی درخت بناو برگ
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از  هاتخمگذارد. تفریخ یممعمول چهار تا شش و به ندرت هفت تخم 

روز طول  13تا  11 هاجوجه پرورش انجامد.یمروز به طول  16تا  9

(. در خارج از فصل تولیدمثل در 1395کشد )کابلی و همکاران، یم

ی گذارتخم هابوته بین گروهی در صورتحضور دارند و به زارها نیزکشت

ی کرده و آورجوجهطور کلونی ی بهارودخانهکنند. گنجشک یم

تواند مهاجر، تاحدی مهاجر یا پراکنده در خارج از یمهایشان یتجمع

. در خارج از فصل تولیدمثل، این پرنده در ی باشندآورجوجهفصل 

شوند که های بزرگ برای غذایابی دورهم جمع میها و دستهگروه

و  Yosef؛ Kirwan ،2004تواند به صدها عدد برسد )ها میتعداد آن

غربی ای در جنوبهای از گنجشک رودخانهجمعیت. (2004همکاران، 

وسیله یک مانع شود. این دو جمیت بهشرقی ایران یافت میو جنوب

ند. برخی از محققان با هست طبیعی )بیابان دشت کویر( از هم جدا

فاحش  هایجمعیت و تفاوت ژن بین این دو جریان قطع به احتمال توجه

جمعیت، معتقد هستند که این  مشاهده شده در رنگ پر وبال این دو

؛ Kirwan ،2004توانند دو گونه مجزا باشند )خوبی میدو آرایه به

 Porter  وAspinall ،2010 ؛Ayé  های جنبه از یکی (.2012همکاران، و

گونه، تفاوت  و سطح زیرگونه ها و رسیدن بهجمعیت جدایی کنندهتعیین

ولی تاکنون  ها استآنآوری برای جوجه مطلوب خصوصیات زیستگاه در

خصوصیات و فاکتورهای موثر بر انتخاب زیستگاه این دو زیرگونه در 

تحقیق متغیرهای  در این منظور همین به نشده است. کشور ایران مطالعه

 ای در دو زیرگنجشک رودخانه انتخاب زیستگاه زیستگاهی تاثیرگذار بر

 ته است.گونه از این پرنده مورد بررسی و مقایسه قرار گرف

 

 هامواد و روش

ای در سه استان حضور گنجشک رودخانه: مورد مطالعه محدوده      

جا گزارش شده است. از آنخوزستان، بوشهر و سیستان و بلوچستان 

انتخاب زیستگاه در مقیاس خرد در بین که هدف این مطالعه مقایسه 

این در محدوده پراکنش  برداریدو زیرگونه این پرنده بود، لذا نمونه

دو استان خوزستان های از زیستگاه این دو زیرگونه در بخشگونه در 

 )شهرستان شوش( و سیستان و بلوچستان )شهرستان زابل( انجام شد

 (. 1)شکل 

در این مطالعه پس از مرور : انتخاب متغیرهای زیستگاهی       

 در زیستگاه انتخاب رفتار مقاالت مختلف مرتبط با مطالعات بررسی

شناسی گونه تحت مطالعه، هشت متغیر خرد و با توجه به بوم مقیاس

گزینی و موثر بر النهعنوان متغیرهای مهم زیستگاهی بهخصوصیات از 

 حضور در عدم و حضور نقاط بین مقایسه ای برایگنجشک رودخانه

دقیق آشیانه و محل خصوصیات  مقایسه چنین برایگرفته شد. هم نظر

  (.2و  1)جداول  متغیر انتخاب شدند 9 زیرگونه، دو بین آشیانه ساخت
 

 وگیری شده برای انتخاب محل آشیانه دمتغیرهای اندازه: 1 جدول

( جهت P. m. moabiticus, P. m. yatiiای )گونه گنشجک رودخانهزیر

 مقایسه بین نقاط حضور و عدم حضور

 

 منبع متغیر زیستگاهی

 یا درختچه )متر(ارتفاع درخت 

Siepielski  ،؛ 2001و همکارانBisson و 

 ؛Rodewald، 2004 ؛2002 همکاران،

Davis ،2005 ؛ Smith ،؛ 2007و همکاران

Rader ؛2007 همکاران، و Abe  ،و همکاران

 ؛2008 همکاران، وAguilar  ؛2007

Newlon   وSaab ،2011 

تر زنده آن )اگر بخش زنده کمهای توانایی یا استحکام درخت براساس میزان بخش

و  3امتیاز  %51-75، 2امتیاز  %26-50باشد استحکام درخت امتیاز یک،  %25از 

 شود(را حائز می 4امتیاز  100-76%

 متر()سانتیقطر بزرگ و کوچک درخت یا درختچه در محل ساخت آشیانه 

 (مترسانتیقطر برابر سینه )

 متر باالی سطح زمین( 4/1 )تقریبا  

Rodewald، 2004؛ Abe همکاران، و 

 ؛2008 همکاران، و Aguilar ؛2007

Bulluck  وBuehler ،2008 ؛Benson  و

؛ 2011و همکاران،  Zhou ؛2009 همکاران،

Newlon   وSaab ،2011 

 یآبترین منبع یکنزدفاصله تا 

 غیره( کانال، رودخانه، دریاچه و)

 (مترسانتی)

Marks، 2001؛ Lanham و Miller، 2006؛ 

Polak، 2007؛ Powell 2010همکاران،  و 

 2006 همکاران، و Lee ؛Rodewald، 2004 درصد درخت گز

 درصد بوته بلند
Rodewald ،2004 ؛Lee  ،و همکاران

 2007و همکاران،  Smith؛ 2006

 یو علفدرصد بوته کوتاه 
Rodewald ،2004 ؛Lee  ،و همکاران

 2007و همکاران،  Smith؛ 2006

 یاهیگ پوشش بدون نیزم درصد
Lusk  ،؛ 2003و همکارانLee  ،و همکاران

 2007و همکاران،  Rader؛ 2006

 
ی در ایران )محدوده بنفش ارودخانهدامنه پراکنش گنجشک : 1شکل 

 برداری )نقاط زرد رنگ(رنگ( و مناطق مورد هدف برای نمونه
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بین  گیری شده برای مقایسه محل آشیانهمتغیرهای اندازه :2 جدول

 دو زیرگونه در مقیاس آشیانه

سطح زیستگاهی در مقیاس خرد:  متغیرهای از بردارینمونه       

ترین مقیاس انتخاب زیستگاه است که این مقیاس مکان کوچک-خرد

و  Martínezشود )خصوصیات محل دقیق استقرار آشیانه را شامل می

ای آشیانه خود را بر که گنجشک رودخانهجایی(. ازآن2017همکاران، 

های نزدیک منبع آب، برای سازد، تمام گزستانروی درختان گز می

گیری متغیرهای زیستگاهی در ها مهیا است. جهت اندازهسازی آنالنه

آوری این )فصل جوجه 98مقیاس خرد این دو زیر گونه در طول بهار 

سازی یا ها در طول آشیانهه بالغهای مناسب با مشاهدگونه( زیستگاه

ها بودند، در هایی که در حال تفریخ تخمها و مادهغذادهی به جوجه

ای در شهرستان زابل و در پارک دو نقطه زادآوری گنجشک رودخانه

های گیریملی کرخه واقع در شهرستان شوش شناسایی شدند. اندازه

)نقطه حضور( و  همربوط به خصوصیات زیستگاه در اطراف محل آشیان

بدون حضور  آشیانه اما محل مشابه خصوصیات با های)محل تصادفی نقاط

(. سپس متغیرهای 2016و همکاران،  Jedlikowskiگونه( انجام شد )

زیستگاهی انتخاب شده برای بررسی خصوصیات سایت آشیانه در 

( در اواخر خرداد 2و 1مقیاس محل استقرار النه و لنداسکیپ )جدول 

وری این گونه آمحل جوجه سال دردر زابل و اوایل تیر ماه همان 1398

گیری متغیرها، پس جهت اندازه گیری شدند.در پارک ملی کرخه اندازه

متری اطراف درخت دارای  50از شناسایی آشیانه، پالتی به شعاع 

( 2016و همکاران،  Jedlikowski؛ Roper  ،1988و Martinآشیانه )

های تعیین و به چهار ربع تقسیم شد. در ادامه، درصد پوشش بوته

چنین درصد های کوتاه و علفی و درصد درختان گز و همبلند، بوته

( در هر ربع 2003و همکاران،  Boultonین بدون پوشش گیاهی )زم

و درصد متوسط هر چهار ربع برای پوشش کلی تخمین زده شد. در 

مقیاس آشیانه )درست محل استقرار النه(، درون هر پالت به شعاع 

و همکاران،  Jedlikowskiمتری، یک زیر پالت به شعاع سه متر ) 50

برای هر  هار گرفته شد و در این پالتتوسط متر نواری در نظ (2016

درخت دارای آشیانه تعداد هفت متغیر انتخاب محل آشیانه شامل 

قطر برابر سینه ارتفاع درخت، فاصله النه از زمین و از نوک تاج پوشش، 

ترین درخت یا درختچه یکنزدارتفاع استوانه آشیانه، میانگین فاصله تا 

یری شد، درصد اختفای گاندازهی در چهار جهت اصلی( توسط متر نوار

جهت )شمال، جنوب، شرق، غرب و پایین( از فاصله یک  5 النه در

شود و سپس ( تخمین زده می1997و همکاران،  Martinمتری النه )

 میانگین درصد اختفا محاسبه می شود.
 

 های نمونه برداریاطالعات مربوط به موقعیت :3جدول 

وجود : بررسی همبستگی بین متغیرهای مستقل محیطی       

به تخمین  منجر تواندیم محیطی مستقل متغیرهای همبستگی باال میان

ترتیب ممکن ( متغیرها شده و بدینCoefficient) نادرست ضریب تأثیر

منجر ( برخی متغیرها Overestimate) است به تخمین بیش از حد

میان متغیرها  هاییهمبستگ به نسبت ویژهبه رگرسیونی یهامدل گردد.

الزم است  یسازمدل تحلیل دارند. لذا پیش از انجام تریحساسیت بیش

منظور حذف شود. بدین یسازمتغیرهای با همبستگی باال از روند مدل

در پژوهش حاضر از تحلیل پیرسون و براساس ضریب همبستگی 

بر این اساس از بین دو شد.  استفادهدوتایی همبستگی میان متغیرها 

نظر به ها بناداشتند، یکی از آن 70/0که همبستگی باالتر از متغیری 

 حذف شد. هایلاز ادامه تحل اسیکارشن

 و تجزیه تحلیل آماری انتخاب محلرگرسیونی  یسازمدل       

انتخاب منظور بررسی ارتباط متغیرهای مستقل محیطی با به: آشیانه

متغیرهای مؤثر بر آن از روش  ینترو شناسایی مهم محل آشیانه

 منبع متغیر زیستگاهی

ترین درخت یکنزدمیانگین فاصله تا 

یا درختچه در چهار جهت اصلی 

 (مترسانتی)

Siepielski  ،؛ 2001و همکاران

Davis، 2005؛ Smith همکاران،  و

2007 

 درصد اختفای النه 

Chase، 2002؛ Boulton همکاران،  و

، Davis؛ Rodewald ،2004؛ 2003

؛ 2007و همکاران،  Smith؛ 2005

Rader  ،؛ 2007و همکارانLatif  و

و همکاران،  Zhou؛ 2011همکاران، 

2011   

 یری آشیانه در درخت قرارگ محل ارتفاع

 (مترسانتی) ینزمیا درختچه از     

Siepielski ؛2001 همکاران، و Smith 

، Gale و Pobprasert ؛2007 همکاران، و

   2011و همکاران،  Zhou؛ 2010

 نهکننده الهای حمایتتعداد شاخه

Siepielski ؛2001 همکاران، و 

Rodewald، 2004؛ Lanham و  

Miller ،2006  

 2008و همکاران،  Aguilar (مترسانتیارتفاع استوانه آشیانه )

  (مترسانتی) فاصله النه تا تاج پوشش

 (مترسانتی)قطر برابر سینه درخت آشیانه 
 

 منطقه طول و عرض جغرافیایی تعداد پالت حضور تعداد پالت عدم حضور زمان بردارتیم نمونه

 )هیرمند به هامونورودی رودخانه (زابل  E44 '02 61 " N36 '07 31 " 25 15 98خرداد  29-21 شمس و  صیادی
 )پارک ملی کرخه( شوش E44 '90 23 " N72 '51 35 " 20 22 98تیر ماه  10-1 شمس و الوندی
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( GLMخطی ) یافتهیمرگرسیون منطقی خطی براساس مدل تعم

رگرسیون  یهاتوزیع روش یسازمدل یهامیان روش از گردید. استفاده

طور گسترده مورد به GLM (Generalized Linear Models) لجستیک،

عنوان یک روش به GLM یهااستفاده محققان قرار گرفته است. مدل

رگرسیونی از یک مؤلفه تصادفی توصیف شده براساس نحوه توزیع 

یا دارای توزیع  (Binomial) صورت دوتاییبه توانندیمشاهدات )که م

ترکیبی  کنندهتشریح سیستماتیک مؤلفه یک باشند(، (Poisson) پویسان

تصادفی  یهامیان مؤلفه( Link) مستقل و یک پیوند متغیرهای خطی از

نحوه ارتباط میانگین  هامولفه این .شده است تشکیل مدل و سیستماتیک

را با متغیرهای مستقل در قالب معادالت خطی  العمل مشاهداتعکس

متغیر  کهی. هنگام(Weisberg ،2011و  Foxکند )یپیشگو مشخص م

روش با استفاده  این حضور(، عدم یا)حضور  باشد دوتایی صورتوابسته به

تصادفی و  یهامؤلفه ،(Logit transformation) از تبدیل لوجیت

عنوان به GLMصورت  یندر ا دهد.یپیوند میکدیگر سیستماتیک را به

 هاییب. این روش ترکشودییک مدل رگرسیون لجستیک شناخته م

. در دهدیدست مرا به کنندهیفمختلفی از متغیرهای محیطی توص

و تئوری اطالعات ( Parsimony) این حالت براساس قاعده پارسیمونی

( Akaike Information Criterion: AIC)طبق معیار آکائیکه  نیزو 

ترین واریانس متغیرهای کننده بیشبهترین مدل که تشریح توانیم

و  Burnham) محیطی در میان مشاهدات است را انتخاب نمود

Anderson ، 2002). دار یمتغیرهای معن ینترپس از شناسایی مهم

 هاییب( و براساس منطق پارسیمونی ترکAIC) براساس معیار آکائیکه

 ینیگزالنه یهامدل ینترعنوان مهممختلفی از متغیرهای مستقل به

ایجاد  ییهاشناسایی شد. براساس منطق پارسیمونی تالش شد مدل

ترین واریانس تغییرات مستقل بیشترین تعداد متغیر شود که با کم

مختلف تولید  یهامتغیر وابسته پوشش داد شود. در حقیقت مدل

شد. در ابتدا سعی در  بندییتاولو AICشده با استفاده از نمایه 

ترین ضریب که بیش شدمتغیرهایی با حداقل تعداد متغیر  یبندرتبه

ز اختالف ارزش را در رگرسیون داشته باشد. برای این منظور ا یرتأث

. در شدها استفاده برای انتخاب بهترین مدل (∆AICوزنی آکایکه )

به  این مطالعه از ارزش عددی حداکثر اختالف وزنی نمایه آکایکه

مطلوب رگرسیون خطی تعمیم داده  یهابرای انتخاب مدل دو میزان

ترین تکرار را در بین چنین متغیری که بیششده استفاده گردید. هم

روش دیگری  عنوانبه ،داشته باشد (∆>2AIC) مطلوب و مؤثر یهامدل

متغیرها درنظر گرفته شد. اهمیت هر مدل  ینتربرای شناسایی مهم

هرچه  کهیطوربه شدچنین با وزن آن در جدول آکایکه مشخص هم

چنین هم تر خواهد بود.آن بیش پذیرییهتر باشد توان توجوزن بیش

گیری متغیرهای انتخاب محل آشیانه در مقیاس آشیانه پس از اندازه

تست مستقل های این پرنده، از طریق آزمون آماری تیدر بین جمعیت

(Indepentedt t-testمعنی )ها آزمون شد.داری تفاوت 

 

 نتایج 
 P. m. moabiticusزیرگونه 

ورودی  هایماتریس داده: همبستگی متغیرهای مستقل       

زیستگاهی شامل ارتفاع درخت دارای  متغیرهای گیریپس از اندازه

های زنده، قطر آشیانه، توانایی و استحکام درخت براساس بخش

بزرگ و کوچک درخت آشیانه، عرض برابر سینه درخت، فاصله 

درخت تا آب، درصد پوشش گیاهی، درصد زمین بدون پوشش، 

های کوتاه و درصد بوته های بلنددرصد درخت گز، درصد بوته

)متغیرهای مستقل( در نقاط حضور یا عدم حضور )متغیر وابسته( 

گیری های متغیرهای اندازهقبل از شروع آنالیزها بین داده شد آماده

 مشخص همبستگی آزمون از شده آزمون همبستگی اجرا شد. پس

 پوشش بدون زمین درصد و درخت ارتفاع با سینه برابر قطر که شد

 برای دلیل همینبه دارد، باالی همبستگی گیاهی پوشش و

  .شد گذاشته کنار سینه برابر قطر و درخت ارتفاع بعدی آنالیزهای

مدل رگرسیون : گزینیی رگرسیونی الگوی النهسازمدل       

جداگانه و براساس  طوربهها گزینی برای هر یک از جمعیتالنه

برای  GLMمدل عمومی  4انجام گرفت. جدول  GLMروش 

دهد. براساس را نشان می P. m. moabiticusجمعیت زیرگونه 

آمده در مدل رگرسیونی این جمعیت متغیرهای  دستبهنتایج 

های حضور و عدم حضور فاصله تا آب و درصد درخت گز بین پالت

 داری است.یدرصد دارای تفاوت معن 99در سطح 
 

 جمعیتنتایج تحلیل رگرسیون النه گزینی در  :4جدول 

 GLM بر اساس مدل P. m. moabiticusزیرگونه 

 داریمتغیرهای معن* 

P. value Z value Std Error Estimate  

285/0 067/1- 184/9 802/9- 
عرض از مبدأ مدل 

(Intercept ) 
 تاج پوشش -354/0 241/0 -47/1 141/0
 عرض برابر سینه -406/0 485/0 838/0 402/0
 فاصله تا آب -002/0 001/0 -982/1 *047/0

937/0 078/0- 075/0 005/0- 
درصد زمین بدون 

 پوشش
 درصد درخت گز 235/0 106/0 185/2 *028/0

371/0 893/0- 003/0 002/0- 
تعامل بین درصد درخت 

 های بلندگز و بوته

272/0 097/1 001/0 001/0 
تعامل بین درصد درخت 

 های کوتاهگز و بوته
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شود فاصله تا آب و درصد درخت طورکه در خروجی مشاهده میهمان

گز از متغیرهای هستند که بین نقاط حضور و عدم حضور تفاوت 

و این بدین معنا است که این دو متغیرهای  دهندمی را نشان داریمعنی

متفاوتی هستند که در نقاط حضور و عدم حضور دارای الگوهای  مهمی

 کننده حضور این گونه هستند.هستند و در واقع از عوامل تعیین

عنوان به ∆≥2AIC با مختلفی از متغیرهای مستقل هاییبترک

این . ه استشد آورده 5انتخاب محل در جدول  یهامدل ینترمهم

ترین واریانس تغییرات ترین تعداد متغیر مستقل بیشها با کممدل

ین متغیرهای ترمهمپس از شناسایی . دهندیمرا توضیح وابسته  متغیر

ین ترمهمبندی گزینی و شناسایی و اولویتی النهسازمدلدار، معنی

 5های مؤثر بر آن براساس روش آکائیکه انجام گرفت. جدول مدل

های پیشنهادی را نشان بندی مدلنتایج ترکیب متغیرها و اولویت

های با مقادیر دلتا آکائیکه گفته شده مدل قبال که طورهماندهد. می

 قرار گرفتند. توجه مورد گزینیالنه هایمدل ینترمهمعنوان به 2از  ترکم

 P. m. moabiticus زیرگونه جمعیت برای آمده دستبه نتایج براساس
بهترین مدل شناسایی شده متشکل از متغیرهای سطح تاج پوشش، 

کنش درخت گز با بوته کوتاه برهمفاصله تا آب، درصد درخت گز و 

 های شناسایی شده متشکل از متغیرهایمدل بعدی هایمرتبه در است.

کلی طوربهسطح تاج پوشش، فاصله تا آب و درصد درخت گز است. 

سطح تاج پوشش و فاصله تا متغیر  P. m. moabiticusبرای جمعیت 

ه و های شناسایی حضور داشتدر همه مدل آب و درصد درخت گز

 گزینی است.ها در روند النهبیانگر تأثیر بسیار زیاد این متغیر
 

ای در گزینی گنجشک رودخانههای النهبندی مدلاولویت :5جدول 

 و روش آکائیکه GLMبراساس مدل جنوب غربی ایران منطقه 

های با دلتا اکایکه بندی شده است و تنها مدلاساس مقادیر اکایکه رتبهها بر* مدل

 آورده شده است. 2تر از کم

      

 P. m. yatiiزیرگونه 
های ورودی پس ماتریس داده: همبستگی متغیرهای مستقل       

گیری متغیرهای زیستگاهی شامل ارتفاع درخت، توانایی و از اندازه

های زنده، قطر بزرگ و کوچک درخت استحکام درخت براساس بخش

آشیانه، عرض برابر سینه درخت، فاصله تا آب، درصد پوشش گیاهی، 

های بلند و درصد زمین بدون پوشش، درصد درخت گز، درصد بوته

ی کوتاه )متغیرهای مستقل( در نقاط حضور و عدم حضور هادرصد بوته

)متغیر وابسته( آماده شد. قبل از برای این زیرگونه آماده شد. قبل از 

گیری شده این جمعیت های متغیرهای اندازهشروع آنالیزها بین داده

نیز آزمون همبستگی اجرا شد. پس از آزمون همبستگی مشخص شد 

فاع درخت و درصد زمین بدون پوشش و که قطر برابر سینه با ارت

همین دلیل برای آنالیزهای پوشش گیاهی همبستگی باالی دارد، به

 بعدی ارتفاع درخت و قطر برابر سینه کنار گذاشته شد.

با توجه به خروجی : گزینیی رگرسیونی الگوی النهسازمدل       

ترین متغیر مهممتغیرهای زیستگاهی منطقه زابل، درصد درخت  آنالیز

فاصله تا آب و  از آنو پس  است گونه حضور کننده براینیتعی محیطی

داری را تفاوت معنی حضور بین نقاط حضور و عدم گیاهی پوشش درصد

ها متغیرهای گونه برداشت کرد که اینتوان ایندهند و مینشان می

متفاوتی مهمی هستند که در نقاط حضور و عدم حضور دارای الگوهای 

در واقع از نقش حیاتی برای حضور این گونه برخوردار هستند.  و هستند

کننده حضور این زیرگونه با درنظر های توجیهچنین بهترین مدلهم

داری معنی تعامالت چنینهم است. 6 جدول قرار به 2 از ترکم آکایکه گرفتن

 تعامالت نیز به دلیل این همینبه شد، کوتاه و درخت یافته هایبین بوته

 .شد گنجانده اندازچشم مقیاس در هامدل در کنندهبینیپیش فاکتورها عنوان
 

زیرگونه نتایج تحلیل رگرسیون النه گزینی در جمعیت  :6جدول 

P. m. yatii براساس مدل  GLM 

 

 AICc AICc∆ iAIC w مدل

سطح تاج پوشش+ فاصله تا آب+ 

 درخت کنشبرهم+گز درخت درصد

 گز با بوته کوتاه

85/31 00/0 35/0 

سطح تاج پوشش+ فاصله تا آب+ 

 درصد درخت گز
43/32 58/0 26/0 

سطح تاج پوشش+ فاصله تا آب+ 

درصد  کنشگز+برهم درخت درصد

 بوته بلند با بوته کوتاه

64/32 79/0 24/0 

سطح تاج پوشش+ فاصله تا آب+ 

 درصد کنشدرخت گز+برهم درصد

کنش بوته بلند با بوته کوتاه+برهم

 درصد بوته بلند با بوته کوتاه

56/33 71/1 15/0 

P value Z value Std Error Estimate  

 ارتفاع درخت 000/0 000/0 369/2 024/0

 تاج پوشش 000/0 485/0 -702/0 487/0

 فاصله تا آب 000/0 001/0 -204/3 **003/0

002/0** 358/3 075/0 000/0 
درصد پوشش 

 گیاهی

000/0*** 844/7 106/0 001/0 
درصد درخت 

 گز

493/0 692/0 003/0 000/0 
تعامل بین 

درصد بوته کوتاه 

 بلند و بوته

164/0 424/1- 000/0 000/0 
تعامل بین 

درخت  درصد

 گز و بوته کوتاه
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بهترین مدل شناسایی شده  P. m. yatiiبرای جمعیت زیرگونه        

فاصله تا آب، درصد ( شامل متغیرهای 1براساس مقدار آکائیکه )مدل 

است. در این منطقه  درخت گز ، ارتفاع درخت و درصد پوشش گیاهی

داشت، درصد ها حضور پس از متغیر فاصله از آب که در تمامی مدل

های ترین دفعات در مدلدرصد پوشش گیاهی به بیش درخت گز و

ها را در روند رنگ این متغیرشناسایی شده حضور داشت که نقش پر

 (.7دهد )جدول گزینی نشان میالنه
 

 ایرودخانه گنجشک گزینیالنه هایمدل بندیاولویت :7 جدول

 و روش آکائیکه GLMبراساس مدل  شرقیجنوبدر منطقه 

 

: آشیانه مقیاس در زیستگاهی متغیرهای آماری تحلیل تجزیه       
منظور گیری شده در مقیاس النه برای دو منطقه بهمتغیرهای اندازه

 Independent) های تی مستقلکمک آزموندار بهبررسی تفاوت معنی

t test) و من ویتنی یو تست (Independent t test)  مورد بررسی قرار

گرفتند. نتایج نشان داد ارتفاع و عرض برابر سینه درختی که النه روی 

آن ساخته شده بود، فاصله النه تا زمین، میانگین فاصله النه تا 

ترین درخت یا درختچه در چهار جهت اصلی و فاصله النه تا نزدیک

نه، تعداد دار بودند، اما ارتفاع الینوک تاج پوشش دارای اختالف معن

دارنده آشیانه و درصد اختفای النه دارای اختالف های نگهشاخه

 (.8دار نبودند )جدول یمعن
 

داری متغیرهای زیستگاهی دو بررسی تفاوت معنی :8جدول 

  ایزیرگونه گنجشک رودخانه

 

 بحث
ویژه جانوران شناخت کامل زیستی بهبرای حفاظت پایدار از تنوع       

نیازهای زیستگاهی و پارامترهای مهم بر انتخاب زیستگاه مهم است 

ها منظور مدیریت جمعیت گونه( و به1394راد و همکاران، )الهامی

ها ضروری آگاهی از نیازهای زیستگاهی و عوامل دافع و جاذب گونه

های مطالعات بسیاری روابط بین موفقیت تولیدمثلی و ویژگیاست. 

 ؛2001 و همکاران، Siepielskiاند )آزمایش قرار داده را مورد زیستگاهی

Chase، 2002 مثلی و انتخاب زیستگاه برای مطالعات تولید(. در واقع

های درحال کاهش یتجمعی با هاگونهویژه به هاگونهارزیابی همه 

خوبی مطالعه شده انتخاب محل آشیانه در پرندگان بهضروری است. 

اند که ساختار زیستگاه و است و بسیاری از این مطالعات نشان داده

آوری ای گیاهان با محل جانمایی آشیانه و موفقیت جوجهترکیب گونه

 و همکاران، Lusk ؛Rotenberry ،2000 و Misenhelterمرتبط است )

توان ازجمله این خصوصیات می. (2003 و همکاران، Pidgeon ؛2003

معرض دید قرارگیری یا اختفای آشیانه، پوشش زمین، تراکم  به در

پوشش گیاهی اطراف آشیانه، دوری و نزدیکی تا لبه جنگل و اندازه 

و  Rader؛ 2003و همکاران،  Luskقطعات زیستگاهی اشاره کرد )

توانایی ما برای بررسی  (.2011و همکاران،  Latif؛ 2007همکاران، 

های  آماری مختلف خصوص با رشد استفاده از تکنیکاین ارتباطات به

 همکاران، و Dinsmore ؛Anderson، 2002 و Burnham) است یافته بهبود

های توجیه ها، توانایی محققان را در تشخیص مدلین تکنیکا (2002

دسته از متغیرها کند تا آن دهد و کمک میمی کننده جایگزین افزایش

درک  سازی دارد، شناسایی شوند.ترین تأثیر را بر رفتار آشیانهکه بیش

ویژه برای متخصصین ارزیابی زیستگاه حائز ذات این گونه روابط، به

 ریویژه نسبت به شرایط تغیاهمیت است، چرا که این قبیل جانواران به

حفاظتی هستند. هایی با اهمیت پذیر بوده و اغلب، گونهکننده آسیب

که جاییای از آندرک جامعی از انتخاب آشیانه در گنجشک رودخانه

تواند این گونه وابسته به آب و نسبت به تغیرات آن وابسته است، می

گزینی و در این مطالعه  نتایج  نشان داد که  محل النه با ارزش باشد.

هی و انتخاب آن در هر دو زیرگونه تحت تاثیر ساختار پوشش گیا

 این نتایج کامال   P. m. moabiticusفاصله تا آب است. برای زیرگونه 

هایی که فقط شامل پوشش درختی و فاصله تا آب روشن است، مدل

ها درنظر گرفته شدند. تر ازسایر مدلطور اساسی بهتر و مهمبودند، به

نیز درصد درخت گز و فاصله از آب مشترک  P. m. yatiiبرای زیرگونه 

کنند. با در نظر گرفتن با زیرگونه قبل و پوشش گیاهی نقش ایفا می

رسد این پرنده نظر میدست آمده از هر دو منطقه مختلف بهنتایج به

دهد آشیانه خود را در مناطقی که درختان گز میطور کلی ترجیح به

ای دارد، بسازد. ی از پوشش بوتهدرختی غالب هستند و درصد باال گونه

طور ای بهگنجشک رودخانه در واقع آنالیزها نشان داد که محل النه

 AICc AICc∆ iAIC w مدل

 فاصله تا آب+درصد درخت گز+ ارتفاع

 گیاهی پوشش درخت+درصد
34/13- 00/0 48/0 

 ارتفاع درصد درخت گز++فاصله تا آب

-پوشش گیاهی+برهم درصد+درخت

 کنش درصد بوته بلند با بوته

25/12- 09/1 28/0 

درصد  فاصله تا آب+ درصد درخت گز+

 پوشش گیاهی
89/11- 44/1 24/0 

 متغیر P value هانرمالیته داده

 ارتفاع درخت 000/0 غیرنرمال

 برابر سینهعرض  000/0 غیرنرمال

 فاصله النه تا زمین 000/0 غیرنرمال

 فاصله النه تا تاج پوشش 000/0 غیرنرمال

 ارتفاع النه 189/0 نرمال

 اختفای النه 63/0 غیرنرمال

 دارنده آشیانههای نگهتعداد شاخه 89/0 غیرنرمال
 است =05/0α دار در سطحدهنده تفاوت معنیبرجسته شده نشان Pمقادیر 
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هم در سطح خرد و هم در سطح کالن  داری با نقاط تصادفییمعن

ای در روی درختان زیستگاه متفاوت بوده است و گنجشک رودخانه

ایمی رفت بلندتر نزدیک به آب، دورتر از زمین کشاورزی و محل د

البته این رفتارهای ترجیحی برای  کند.سازی میآمد انسان آشیانه

انتخاب درخت گز، مانند برخی پرندگان دیگر مانند گنجشک آوازه 

های ساحلی کالیفرنیا آنقدر در خارستان (Melospiza melodia) خوان 

های پذیر است که این گونه پرنده از مزایایی خرد زیستگاهانعطاف

، Chaseمند شود )سازی در مناطق مختلف بهرهموجود برای آشیانه

در فلسطین  که ایرودخانه هایی از گنجشکبرای مثال جمعیت (.2002

برگ، زیتون، اند روی درختان میوه و پهناشغالی و ترکیه کلونی کرده

 (.Summers-Smith ،1988کنند )سازی میبید و صنوبر هم آشیانه

روی درختان  پرنده های اینالنه اکثر گاندانی نویسندمی طبق مشاهدات

ترین شاخه ساخته شده طور معمول روی بلندترین و خشکزنده و به

ها درصد اختفای پایینی برخوردار بودند. با توجه به بود و اغلب النه

توان این امر را به این شکل تفسیر سیستم پیچیده النه این گونه می

ای طراحی شده است که تخم ها به گونهآشیانهکرد که معماری این 

طور کامل از نور کشنده آفتاب در این مناطق در امان هها بو جوجه

مند بوده و در عین حال از گرمای مورد نیاز برای انکوباسیون بهره

مندی از خرد زیستگاه را بر اختفای النه شوند. در واقع این پرنده بهره

تر بودن فشار صیادی برای دلیل پایینبهدهد که شاید ارجحیت می

این پرنده باشد. البته این موضوع با توجه به این که هنوز درباره 

طور مستقل مطالعه نشده است، قابل فشارهای صیادی این پرنده به

چنین فاکتورهای غیر از صیادی ممکن است تأیید علمی نیست. هم

النه ممکن است  محل انتخاب ویژهمحل آشیانه را متأثر سازد. به انتخاب

، Lenningtonمرتبط به دسترسی و نزدیکی به منابع غذایی باشد )

دیگر از دالیل درصد اختفای  یکی (.Knopf ،1992و  Sedgwick؛ 1980

های نزدیک به آب پایین آشیانه این پرنده، این است که معموال  آشیانه

معرض فشار صیادی پستانداران شکارچی هستند. این موضوع  تر درکم

آمریکا  Maine در Blackbird Rustyهای نزدیک به آب گونه برای النه

پرنده استراتژی  گونههر (. Hunter ،1988 و Smallتأیید شده است )

خاص خود را برای مانع شدن از حمله صیادان به النه دارد. برخی 

، الویت را به اختفای ترمتراکمدر پوشش گیاهی  سازیبا آشیانه هاگونه

اهمیت  بازتربا انتخاب مناطق  هاگونهدهند و برخی یمتر النه بیش

رسد استراتژی گنجشک یمنظر دهند. بهیمتری به دید بهتر بیش

سازی این گونه النه معموال ها یکلون ی استراتژی دوم باشد.ارودخانه

 دهد که نزدیک هم گونه خودیمترجیح  معموال کند اما ینمرا محدود 

این گونه توسط آوازهای  آوری جوجههاجفتسازی کند. شاید النه

ی یهم گونه، برای شناسا افراد سایر تهدیدکننده و نمایشات هشداردهنده

 .(Anthony ،1989 و Greenمند شود )زودهنگام صیادان بهره

یک خصوصیت مهم زیستگاه  ایدر مطالعات متعدد پوشش بوته       

دلیل ارتباط آن با افزایش حشرات و طعمه برای ها، بهزادآوری گونه

، Tobalske ؛Bock ،1970ور درنظر گرفته شده است )آپرندگان زاد

یکی از دالیل وابستگی  به بیان دیگر ،(Vierling ،2001 و Saab ؛1997

تواند زادآوری میای کوتاه و بلند در زمان این پرنده به پوشش بوته

عنوان یک منبع غذایی پروتینی ها بهفراوانی حشرات وابسته به بوته

ضروری در این دوره حساس باشد. در ارتباط به وابستگی این گونه به 

رسد که این وابستگی مربوط به تأمین خرد اقلیم منبع آبی به نظر می

نقش پر خصوص تاالب و دریاچه هامون وتامین منبع غذای است، به

دنبال آن فراوانی غذا برای پرندگان این هها و برنگی در کنترل سیالب

در مشاهده میدانی  ای دارد.خصوص گنجشک رودخانهمنطقه و به

ها بین محل حضور و عدم حضور در پارک ملی کرخه، یکی از تفاوت

طورکلی در پرندگان، هسازی تا حاشیه پارک بود. بفاصله محل النه

حاشیه محدوده زیستگاه باالترین  متری از 50ی درون فاصله نرخ صیاد

رسد عرض نظر می(. در این مطالعه نیز بهPaton ،1994میزان است )

داری معنی طورهب پارک حاشیه ها تاآن ور و فاصلهآزاد هایکلونی هایلکه

خصوص در منطقه خوزستان رابطه دارد. این گونه بهبا حضور این 

خوانی دارد. ( هم2002) Chaseدست آمده با مطالعه هنتایج بنتایج با 

های حساس به حاشیه است از گونه Sageهای برای مثال گنجشک

(Bolger  ،1997و همکاران)، حساسیت  پرندگان، هایگونه از بسیاری در

به نزدیکی به حاشیه در ارتباط با افزایش صیادی النه با افزایش 

  (.Paton ،1994)نسان ساخت در ارتباط است های انزدیکی به حاشیه

های تصادفی های زیستگاهی از طرق مختلف با لکهکه لکهجایینآاز 

توان تفسیر کرد که گونه میدست آمده را اینتفاوت داشت، نتایج به

براساس ساختار گیاهی در  زیستگاهی خود را این گونه تا حدودی لکه

های ها شبیه گزارشکند. این یافتهمی متر( انتخاب 50) کوچک مقیاس

 Hermit Thrushes (Martin قبیلاز ها سایر گونه در غیرتصادفی انتخاب

 ،Roper ، 1988)، Black-throated Blue Warblers (Holway، 1991)و

Kentucky Warblers (Kilgo همکاران و، a1996)، Hooded Warblers 

(Kilgo ،و همکاران b1996)، Yellow-breasted Chats (Burhans و 

Thompson، 1999) .گنجشک که گفت توانمی مجموع در است 

گذاری و النه غذایابی زیستگاه با مرتبط که خصوصیاتی احتماال  ایرودخانه

که کند. درحالیهای فضایی مختلف انتخاب میاست را در مقیاس

 احتماال  دسترسیتر از قبیل اقلیم های وسیعمتغیرهایی با مقیاس

 و Rotenberryپذیری به منابع غذایی را تحت کنترل خود دارند )

Wiens ،1991 ؛ 1998وChalfoun و  Martin ،2007.) طورکه همان

Hilden (1965) و Svardson (1949) اند، انتخاب زیستگاه اظهار داشته

شناسی های رفتاری، فیزیولوژی و ریختتأثیر سازش گونه تحت در هر

بین متغیرهای محیطی،  ای از تعامالت پیچیدهدر واقع مجموعهاست. 
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