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احمدپور و همکاران

مدلسازی اثر توزیع جغرافیایی جربیل بزرگ بر پراکنش پشه خاکی در استان گلستان

مقدمه
گونه جربیل بزرگ ( )Rhombomis opimusاز راسته جوندگان،
خانواده موشها و زیرخانواده جربیلیان و جنس  Rhombomysمیباشد.
پراکندگی این گونه در ایران از ترکمن صحرا در استان گلستان،
خراسان ( Yaghoobi-Ershadiو همکاران2003 ،؛ ضیایی،)1387 ،
جنوبشرقی بلوچستان ،کاشان ( Doroudgarو ،)2000 ،Dehghani
اصفهان ( Doroudgarو همکاران )2009 ،و یزد (جعفری و همکاران،
 )1386گزارش شدند .زیستگاه این گونه ،دامنه تپههای کوتاه ،دشتهای
ناهموار ،کشتزارهای واقع در مناطق خشک بیابانی و استپی میباشد
که در منطقه ترکمن صحرا کلنیهای بزرگ این حیوان روی تپههای
کوچک واقع در مراتع و اراضی کشاورزی مشاهده میشود (ضیایی،
 .)1387همچنین جربیل بزرگ بهعنوان مخزن اصلی بسیاری از پاتوژنها
ازجمله باکتری یرسینیا ،عامل بیماری طاعون (1996 ،Pollitzer؛
 Gageو  ،)2004 ،Kosoyنوعی انگل تکیاخته به نام لیشمانیا ،عامل
بیماری لیشمانیوز و کنه هیالومای ناقل ویروس Crimean-Congo
 ،(CCHF) hemorrhagic feverعامل مولد تب کریمه و کنگو (،Macdonald
1984؛  )1999 ،Nowakمیباشد .این گونه یکی از اصلیترین مخزن
حیوانی عامل لیشمانیای جلدی در ایران ،افغانستان و مرکز آسیا است
( Strelkovaو همکاران2001 ،؛  Akhavanو همکاران .)2010 ،تکیاخته
لیشمانیا در درون سلولهای بیگانهخوار تکهستهای مهرهداران به
خصوص جوندگان ،تکثیر یافته و دوره تکاملی خود را تکمیل مییابند
( Strelkovaو همکاران2001 ،؛ ندیم و همکاران .)1388 ،این انگل،
عامل بیماری لیشمانیوز ،که بهعنوان یک بیماری مجدداً در حال ظهور
با افزایش نرخ برخورد آن در دهه اخیر مورد توجه قرار دارد (Reithinger
و همکاران .)2007 ،نرخ سرایت به لیشمانیور ناشی از مخزن حیوانی،
بهطور نرمال باال است بهطوریکه در مناطق آندمیک حضور این انگل
بیش از  %90افزایش یافته است ( Rassiو همکاران2008 ،؛ Akhavan
و همکاران .)2010 ،بیماری لیشمانیوز جلدی (سالک) ،به دو صورت
جلدی روستایی و جلدی شهری وجود دارد .گزارشات نشان میدهد
عامل بیماری لیشمانیوز جلدی نوع شهری ،انگل لیشمانیا تروپیکا
( )Lishmania tropicaو ناقل قطعی آن پشه فلبوتوموس سرگنتی
( )Phlebotomus sergentiاست اما عامل بیماری لیشمانیوز جلدی
روستایی انگل لیشمانیا ماژور ( )Lishmania majorو ناقل قطعی آن
پشه فلبوتوموس پاپاسی ( )Ph. Papatsiاست (راثی و حنفیبجد1385 ،؛
حنفیبجد و همکاران .)1385 ،پشه فلبوتوموس پاپاسی از راسته
دوباالن ،زیرراسته نماتوسرا و خانواده  Psychodidehو زیرخانواده
 Phlebotominaeمیباشد .این گونه انتشار وسیعی در ایران داشته و
نسبت به سایر گونهها در اماکن انسانی غالب بوده و استراحتگاه آن
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اماکن حیوانی و انسانی است (راثی و حنفیبجد .)1385 ،یکی از
کانونهای مهم این گونه پشه خاکی در ایران ترکمن صحرا در استان
گلستان گزارش شده است (حنفیبجد و همکاران.)1385 ،
سالمتی انسان ،حیوانات و محیط زیست ذاتاً به همدیگر ارتباط
دارند .بنابراین در کنترل بیماریهای مشترک بین انسان و حیوانات،
میزبان انسان ،حیوان و ناقلین نیز باید مورد توجه قرار گیرند (،Wardrop
 .)2016توسعه و کاربرد مطالعات مداخالت ناقلین بیماری ،نیازمند به
درک جامعای از ارتباطات اپیدمیولوژیک و اکولوژیکی بین ناقلین
بیماری ،سرایت حیوان و انسان است .علیرغم تأکید بر همهگیری
شناسی ناقلین بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان ،در روابط
انسان -حیوان -ناقل ،فقدان شدیدی در درک انسان از ارتباطات بین
ناقلین بیماری و جمعیتهای حیوانات وجود دارد .از سوی دیگر،
مطالعات زیادی در رابطه با مدلسازی توزیع جغرافیایی جوندگان با
استفاده از مدلهای مختلف انجام شده است ( Mapelliو ،Kittlein
2009؛  Hoshinoو همکاران2014 ،؛  Beanو همکاران.)2012 ،
همچنین مطالعاتی که در رابطه با گونههای ناقل صورت گرفته است،
بیشتر مربوط به همهگیریشناسی (همزوی و همکاران1387 ،؛
 ،)2016 ،Wardropبررسیهای ژنتیکی ( Belenو همکاران2011 ،؛
 Zhangو همکاران ،)2013 ،مطالعات فون این گونهها (عزیزی و
همکاران1387 ،؛ کاورزاده1382 ،؛ پرویزی و همکاران )1378 ،و
مواردی از این قبیل میباشد .اما مطالعهای در رابطه با تأثیر توزیع
جغرافیایی گونه مخزن بیماری بر پراکنش گونه ناقل ،بر پایه رویکردهای
مدلسازی با استفاده از نرمافزارهای سامانه اطالعات جغرافیایی یا
 )Geographic Information System( GISدر ایران صورت نگرفته است.
از آنجاییکه ترکمن صحرای استان گلستان بهعنوان یکی از
کانونهای اصلی بیماری لیشمانیوز جلدی در ایران بهخاطر فراوانی
پشه خاکی فلبوتوموس پاپاسی ،گزارش شد (حنفیبجد و همکاران،
 )1385و نیز کلنیهای متعددی از جوندگان صحرایی مانند جربیل
بزرگ و جرد لیبی ( )Meriones libycusدر این منطقه وجود دارند،
که میتوانند مخزن انگل لیشمانیا ماژور مولد بیماری لیشمانیوز جلدی
روستایی باشند (حاتمی و همکاران .)1392 ،بنابراین شناسایی تأثیر
توزیع جغرافیایی گونه جربیل بزرگ (بهعنوان مخزن اصلی تکسلولی
لیشمانیا ماژور در ایران) و سایر عوامل موثر در توزیع این جونده ،بر
پراکنش جغرافیایی پشه خاکی فلبوتوموس پاپاسی (ناقل اصلی انگل
مولد لیشمانیوز جلدی روستایی) در استان گلستان ،بهمنظور برنامهریزی
حفاظتی و کنترل بیماریها از طریق روشهای اکولوژیکی و زیست
شناختی اجتنابناپذیر است.
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مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :استان گلستان با مساحتی بالغ بر 20328
کیلومتر مربع در محدوده جغرافیایی  54درجه تا  56درجه طول
شرقی و  36/30تا  38/15درجه عرض شمالی ،در جنوبشرقی دریای
خزر واقع شده است .این استان از شمال به جمهوری ترکمنستان ،از
شرق به استان خراسان شمالی ،از جنوب و جنوبشرقی به استان
سمنان و از غرب به استان مازندران ،خلیج گرگان و دریای کاسپین
محدود میشود .استان گلستان از لحاظ ناهمواری به سه ناحیه تقسیم
میشود که عبارتند از :ناحیه کوهستانی ،ناحیه کوهپایهای ،ناحیه جلگهای
و اراضی پست .در بخش جلگهای دو گونه آب و هوا دیده میشود .یک
سوم این جلگه مانند نواری سبز بین بخش کوهستانی در جنوب و
بخش خشک و نیمهخشک در شمال جای گرفته است ،آب و هوای
معتدلی دارد .دو سوم این جلگه آب و هوای خشک و نیمهخشک دارد.
این استان با کاهش ارتفاع از ناحیه کوهستانی تا جلگهای و اراضی
پست ،بهترتیب از پوشش گیاهی متنوعی از قبیل جنگل انبوه ،چمنزار
و استپ برخوردار است .تعدد و تنوع فراوان جوامع و گونههای گیاهی
در استان گلستان موجب ایجاد زیستگاههای مناسب برای زندگی انواع
موجودات شده است .منطقه ترکمن صحرا در شمال این استان واقع
شده است که ناحیهای خشک و نیمهخشک ،جلگهای و در برخی
مناطق با تپههای بلند میباشد (استانداری گلستان )1395 ،که از
کانونهای اصلی حضور پشه خاکی فلبوتوموس پاپاسی در استان
گلستان است (حاتمی و همکاران.)1392 ،
روش کار :این مطالعه ،بهمنظور مدلسازی توزیع جغرافیایی و
تعیین عوامل محیطی موثر بر مطلوبیت زیستگاه جربیل بزرگ در استان
گلستان و تأثیر آن بر پراکنش پشه فلبوتوموس پاپاس ،انجام گرفت.
مدلسازیهای انجام شده در این مطالعه براساس رویکرد بیشینه آنتروپی
که خود هسته مرکزی تحلیلهای طراحی شده در نرمافزار MaxEnt
میباشد ( Phillipsو همکاران )2006 ،انجام شد .نرمافزار  MaxEntاز
دادههای فقط حضور برای مدلسازی توزیع گونهها استفاده میکند.
این مدل برای یک گونه توسط تعدادی الیه محیط زیستی همراه با
تعدادی نقاط حضور گونه بهدست میآید و مطلوبیت هر سلول در
زیستگاه را بهصورت تابعی از متغیرهای محیطی بیان میکند .بدین
منظور ،از الیههای محیطی توزیع جغرافیایی ،مطلوبیت زیستگاه و
مهمترین عوامل موثر بر مطلوبیت زیستگاه جربیل بزرگ براساس
رویکرد بیشینه آنتروپی که توسط احمدپور و همکاران ( )1395در
استان گلستان انجام گرفت به عنوان عوامل محیطی مستقل در این
مدلسازی استفاده شد .مهمترین عوامل محیطی موثر بر توزیع
جغرافیایی و مطلوبیت زیستگاه جربیل بزرگ شامل ارتفاع از سطح
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دریا ،اقلیم ،تیپ خاک و شاخص تراکم پوشش گیاهی بود .بهمنظور
بررسی حضور پشه فلبوتوموس پاپاسی در سطح استان گلستان به
خصوص منطقه ترکمن صحرا ،برای تهیه نقشه توزیع جغرافیایی این
گونه ،در طی فصل بهار  1392اقدام به بازدید و پیمایش این مناطق،
بهخصوص مناطقی که بهعنوان زیستگاه جربیل بزرگ و این گونه
معرفی شده بودند ،شد (1959 ،Misonne؛ 1967 ،Lay؛  Siahsarviو
2008 ،Darvish؛ حنفیبجد و همکاران1385 ،؛ روشنقلب و پرویزی،
 .)1390بدین منظور از افرادی که مبتال به لیشمانیای جلدی روستایی
بودند ،مناطقی که مورد گزش این پشه قرار گرفتند پرسیده و ثبت
گردید .همچنین در برخی موارد ،با توجه به مشاهده مستقیم این
گونه در هنگام غروب و اوایل صبح ،نقاط حضور آن ثبت شد .عالوه بر
این برای دریافت اطالعات تکمیلی مربوط به حضور گونه در منطقه از
اطالعات کارشناسان مستقر در شبکههای بهداشت مناطق استفاده
شد .کلیه نقاط حضور گونه فلبوتوموس پاپاسی با دستگاه  GPSثبت
گردید که در مجموع  378نقطه حضور بهدست آمد .در ابتدا نقاط
حضور جربیل بزرگ در استان گلستان که در مطالعه احمدپور و
همکاران ( )1395ثبت شده بود ،بهصورت یک الیه فاصلهای بهعنوان
فاصله از حضور جربیل بزرگ ،توسط نرمافزار  ArcGISنسخه 10/2
ساخته شد .سپس تمام الیههای اطالعاتی با اندازه سلول  80متر در
نرمافزار  ArcGISرستری شدند و پس از یکسانسازی مرزها ،سطر و
ستون ،به فرمت قابل قبول ) (ASCIIبرای ورود به نرمافزار MaxEnt
تبدیل شدند .قبل از انجام آنالیز ،میزان همبستگی متغیرها توسط
نرمافزار  ArcGISبررسی شد .از آنجاکه هیچیک از متغیرهای استفاده
شده میزان همبستگی آنها بیش از  0/8نبود ،بنابراین از همه آنها
در مدلسازی استفاده شد ( Phillipsو همکاران .)2006 ،سپس کلیه
نقاط حضور پشه فلبوتوموس پاپاسی در نرمافزار  Excelنسخه 2010
با فرمت قابل قبول ) (CSVبرای نرمافزار  MaXentآماده شدند.
بهطورکلی در این مطالعه از شش الیه محیطی که بیان شد ،بهعنوان
عوامل محیطی مستقل و نقاط حضور پشه فلبوتوموس پاپاسی بهعنوان
عامل وابسته در مدلسازی استفاده شدند .همچنین الیههای محیطی
مربوط به مهمترین عوامل موثر بر پراکنش جربیل بزرگ از بخش RS
و  GISاداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان تهیه گردید.
در این مطالعه  %75از این دادههای حضور برای ساختن مدل و %25
دیگر برای ارزیابی مدل مورد استفاده قرار گرفت .بهمنظور بررسی
اهمیت تکتک متغیرها در تهیه مدل از آزمون جکنایف (Kearney
و  )2009 ،Porterاستفاده شد و از تحلیل منحنی ویژگی عامل دریافت
کننده (Khleghizadeh( )Receiver operating characteristics curve/ROC
و  )2007 ،Javidkarو مساحت سطح زیرمنحنی یا همان AUC
( Parr( )Area under curveو همکاران )1995 ،برای ارزیابی کیفیت
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کلی مدل استفاده شد .در نهایت نقشه توزیع جغرافیایی پشه فلبوتوموس
پاپاسی با استفاده از نرمافزار  MaXentتهیه شد و سایر پردازشهای
مربوط به خروجی آن توسط نرمافزار  ArcGISانجام شد.

نتایج
نتایج بهدست آمده از مدلسازی توزیع پشه فلبوتوموس پاپاسی
که براساس  378نقطه حضور ،توسط نرمافزار  MaXentو براساس
رویکرد حداکثر آنتروپی انجام شد .منحنی  ROCحاصل از ،MaXent
که با توجه به آن میتوان مدل مذکور را مورد ارزیابی قرار داد و اساس
این تجزیه و تحیل نیز بر ( AUCسطح زیرمنحنی  )ROCاستوار است
( ،)2010 ،Giovanelliنشان داد که سطح زیرمنحنی برابر  0/932و
 0/916بهترتیب برای دادههای تعلیمی و آزمون است (شکل  .)1از
آنجاکه مقادیر  AUCبیش از  0/9بیانگر پیشبینی بسیار عالی مدل
است ( Phillipsو همکاران ،)2009 ،میتوان نتیجه گرفت که پیشبینی
توزیع جغرافیایی پشه فلبوتوموس پاپاسی در منطقه بسیار عالی
مدلسازی شد.

آنالیز آزمون جکنایف ،که بهمنظور بررسی اهمیت هر کدام از
متغیرهای محیطی در توسعه مدل توزیع جغرافیایی پشه خاکی در
استان گلستان انجام شد (شکل  ،)2نشان داد متغیرهای توزیع جغرافیایی
جربیل بزرگ و مطلوبیت زیستگاه این گونه بهترتیب بیشترین اهمیت
را در توسعه مدل توزیع جغرافیایی این پشه ،دارند .بنابراین با حذف
این دو متغیر بیشترین کاهش در  AUCاتفاق میافتد .بهعبارت دیگر
چنانچه مدلسازی تنها براساس وجود یک متغیر انجام شود ،مهمترین
متغیر توزیع جغرافیایی جربیل بزرگ در منطقه است که میتواند
 AUCحدود  0/9را ایجاد کند.
جدول  : 1سهم نسبی پیش بینی کننده هریک از متغیر های
محیط زیستی استفاده شده در پیش بینی توزیع جغرافیایی
پشه فلبوتوموس پاپاسی در استان گلستان
متغیرها

سهم نسبی متغیرها

پراکنش جربیل بزرگ

52 / 8

مطلوبیت زیستگاه جربیل بزرگ

36 / 5

ارتفاع

7/2

تیپ خاک

2

شاخص تراکم پوشش گیاهی

0/8

اقلیم

0/7

شکل  :1نمودار حساسیت در برابر ویژگیهای پشه فلبوتوموس
پاپاسی ،منحنی  ROCو مقادیر  AUCمدل توزیع جغرافیایی این پشه

همچنین با استفاده رویکرد بیشینه آنتروپی ،سهم نسبی
پیشبینی کننده هر یک از متغیر محیط زیستی مشخص شد (جدول
 .)1بهطوریکه متغیر توزیع جغرافیایی جربیل بزرگ در استان
گلستان دارای باالترین سهم نسبی ،بهعنوان مهمترین عامل تأثیرگذار
در توزیع جغرافیایی پشه فلبوتوموس پاپاسی بوده و به تنهایی 52/8
درصد از این سهم را بهخود اختصاص داد .متغیر مطلوبیت زیستگاه
جربیل بزرگ نیز با سهم  36/5درصد بهعنوان دومین عامل موثر در
توزیع جغرافیایی این پشه خاکی شناسایی شدند .اما بقیه متغیرها هر
کدام سهمی بین  0/7تا  7/2درصد را داشتند (جدول .)1
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شکل  : 2اهمیت هر یک از متغییرها در توسعه مدل توزیع
جغرافیایی پشه فلبوتوموس پاپاسی در استان گلستان ،براساس
آزمون جکنایف

آزمون نرخ حذف در مقابل مقادیر پیشبینی شده برای مدل
توزیع جغرافیایی پشه فلبوتوموس پاپاسی در استان گلستان انجام شد.
از آنجاییکه نرخ حذف ،شرط الزم و نه کافی برای یک مدل خوب
را نشان میدهد ( Andersonو همکاران )2003 ،و بهدلیل تعریف
آستانه تجمعی ،نرخ حذف باید نزدیک به میزان پیشبینی شده آن
باشد .در بررسی حاضر (شکل  ،)3نمودار خطای حذف شدگی برای

سال نهم ،شماره  ،4زمستان 1396

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

نمونههای تعلیمی میزان کمتری را نسبت به نمودار دادههای آزمون
نشان داد .همچنین این بررسی نشان داد که بهدلیل انطباق کلی
نمودار خطای حذف شدگی با حذف پیشبینی شده (خط راست
مورب) مدل قابل قبول است .بهعبارت دیگر نرخ حذف به نرخ
پیشبینی شده نزدیک بود .بنابراین ،هرچه حذف نمونههای تعلیمی
با حذف پیشبینی شده منطبقتر باشد مدل بهینهتر و قابل قبولتر
است .بنابراین کارآیی این مدل (مطالعه حاضر) برای استفاده در سایر
مطالعات باال است.

شکل  :4نقشه توزیع پیشبینی شده پشه فلبوتوموس پاپاسی در
استان گلستان ،در این نقشه سلولهایی که خیلی مطلوب است و احتمال
حضور جربیل بزرگ در آن باال است با رنگ آبی پر رنگ و سلولهایی که احتمال
حضور گونه مورد نظر در آن صفر است با رنگ قرمز مشخص شدند .اما سلولهای
با رنگهای آبی کمرنگ ،سبز و زرد ،نشاندهنده این است که احتمال حضور این
گونه در آن متغیر است و بهترتیب بین  20درصد تا  70درصد میباشد.

شکل  :3نرخ حذف در مقابل مقادیر پیشبینی شده برای مدل
توزیع جغرافیایی پشه فلبوتوموس پاپاسی در استان گلستان ،در
این نمودار خط سیاه نشاندهنده میزان خطای صفر ،خط سبز و آبی بهترتیب
نشاندهنده میزان خطا برای دادههای آزمون و تعلیمی است ،هرچه خط سبز و
آبی به خط سیاه نزدیک و زیر آن باشند میزان خطا کمتر است و نتیجه مطلوبتر
است.

از سوی دیگر ،بررسی مطلوبیت زیستگاه که با استفاده از مدل
بیشینه آنتروپی با گستره میزان مطلوبیت از صفر تا یک انجام شد
(شکل  )4نشان داد :نقشه توزیع پیشبینی شده برای پشه فلبوتوموس
پاپاسی براساس نقاط حضور این گونه و متغیرهای توزیع جغرافیایی
و مطلوبیت زیستگاه جربیل بزرگ و مهمترین عوامل محیطی در
مطلوبیت زیستگاه جربیل بزرگ دارد که این گونه همانند جربیل
بزرگ بیشتر زیستگاههای شمالی استان گلستان بهخصوص مناطق
ترکمن صحرا را ترجیح میدهد (شکلهای  4و  .)5بهطوریکه
محدوده توزیع جغرافیایی پشه فلبوتوموس پاپاسی تا حدود بسیار
زیادی بر توزیع جغرافیایی و مطلوبیت زیستگاه جربیل بزرگ
همپوشانی دارد (شکلهای  4و .)5

شکل  :5نقشه توزیع پیشبینی شده و مطلوبیت زیستگاه جربیل
بزرگ در استان گلستان :در این نقشه دایرههای زرد رنگ نشاندهنده نقاط
حضور گونه جربیل بزرگ (پراکنش این گونه) در منطقه مورد مطالعه است.همچنین
سلولهایی که خیلی مطلوب است و احتمال حضور جربیل بزرگ در آن باال است
با رنگ آبی پر رنگ و سلولهایی که احتمال حضور گونه مورد نظر در آن صفر
است با رنگ قرمز مشخص شدند .اما سلولهای با رنگهای آبی کمرنگ ،سبز و
زرد ،نشاندهنده این است که احتمال حضور این گونه در آن متغیر است و
بهترتیب بین  23درصد تا  77درصد میباشد (احمدپور و همکاران.)1395 ،

بحث
در بررسیهای انجام شده در رابطه با مدلسازی اثر توزیع جغرافیایی
جربیل بزرگ و عوامل موثر بر آن در پراکنش این پشه خاکی در استان
گلستان نشان داد که توزیع جغرافیایی جربیل بزرگ و مطلوبیت
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زیستگاه این گونه بهترتیب مهمترین عوامل محیطی تأثیرگذار بر
توزیع جغرافیایی پشه میباشد .بهطوریکه توزیع جغرافیایی پشه
فلبوتوموس پاپاسی بهمیزان  89/3درصد تحت تأثیر فقط دو عامل
توزیع جغرافیایی و مطلوبیت زیستگاه گونه جربیل بزرگ است .از
سوی دیگر احمدپور و همکاران ( )1395با استفاده از مدل MaXent
گزارش دادند ،الیههای محیطی همچون ارتفاع از سطح دریا ،تیپ
خاک ،شاخص تراکم پوشش گیاهی و اقلیم منطقه بهعنوان متغیرهای
محیطی مستقل مهم در توزیع و مطلوبیت زیستگاه جربیل بزرگ
میباشند ،در مدلسازی توزیع جغرافیایی پشه فلبوتوموس پاپاسی نیز
مورد استفاده قرار گرفتند .بر این اساس همه الیههای ذکر شده باهم،
فقط  10/7درصد بر توزیع جغرافیایی پشه خاکی تأثیرگذار بودند
(جدول  .)1مطالعات میدانی نیز نشان داد در بسیاری از مناطق ،این
گونه از پشههای خاکی در کنار یا در داخل نقبهای جربیل بزرگ
زندگی حضور دارند .پرسش و پاسخهای بهعمل آمده از بیماران مبتال
به لیشمانیای جلدی روستایی ،روستاییان و کارشناسان شبکه بهداشت
در هنگام ثبت نقاط حضور نیز انطباق حضور این گونه از پشه را با
گونه جربیل بزرگ نشان داد .بهطوریکه بسیاری از نقاط حضور ثبت
شده پشه فلبوتوموس پاپاسی در نزدیکی نقبهای فعال جربیل بزرگ
بود یا اینکه برخی از نقاط حضور این پشه کامالً با نقبهای فعال و
غیرفعال جربیل بزرگ منطبق بود .نتایج حاصل از مدلسازی توزیع
این گونه پشه نیز این موضوع را تأیید نمود .مقایسه نقشه توزیع
جغرافیایی پشه خاکی فلبوتوموس پاپاسی (شکل  )4با نقشه مطلوبیت
و توزیع جغرافیایی جربیل بزرگ (شکل  )5نیز نشان میدهد که توزیع
این دو گونه در موارد بسیار زیادی شبیه به یکدیگر و تا حدودی کامالً
با هم همپوشانی دارند .تفسیر مدل  MaXentنشان داد هرچه
مطلوبیت زیستگاه جربیل بزرگ بیشتر باشد و فاصله تا افراد جربیل
بزرگ کمتر باشد مطلوبیت محیط برای توزیع گونه فلبوتوموس
پاپاسی بیشتر است .همچنین با مقایسه (شکلهای  4و  )5میتوان
به این نتیجه رسید که وسعت مناطق با مطلوبیت باال که برای زیست
این پشه خاکی مناسب است کمی بیشتر از جربیل بزرگ است .بهنظر
میرسد این نتیجه مربوط به حضور سایر عوامل محیطی باشد که در
این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت .بهطور کلی موارد باال نشان
میدهد که احتمال حضور این پشه در تمامی مناطقی که جربیل
بزرگ جضور دارد بسیار باال است .بسیاری از محققین نیز گزارش
دادند که مخزن اصلی بیماری لیشمانیا جلدی روستایی در ایران ،گونه
جربیل بزرگ و ناقل اصلی آن پشه خاکی فلبوتوموس پاپاسی است
که از خون این گونه تغذیه میکند ( Yaghoobi-Ershadiو ،Javadian
1996؛  Mohebaliو همکاران2004 ،؛  Oshaghiو همکاران2010 ،؛
 Rassiو همکاران2011 ،؛  Mirzaeiو همکاران .) 2011 ،همچنین
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بسیاری از گونههای پشههای خاکی نقبهای جربیل بزرگ را بهعنوان
مکان اصلی استراحت و تولیدمثل خود انتخاب میکنند .بهطوریکه
جربیل بزرگ یکی از اصلیترین و مورد عالقهترین میزبان پشههای
خاکی زیر جنس فلبوتوموس میباشد که از خون این گونه برای تغذیه
استفاده میکنند ( Abaiو همکاران .)2010 ،بنابراین ،این موارد
میتواند از اصلیترین دالیل همپوشانی توزیع و پراکنش گونههای
مخزن (جربیل بزرگ) و ناقل (پشه خاکی) باشد.
نتایج حاصل از مدلسازی نشان داد که بخش قابل توجهی از
استان گلستان بهعنوان زیستگاه مطلوب (در حدود  7/8درصد) و
بهینه (در حدود  4/7درصد) این گونه از پشه خاکی است (شکل .)4
بهطورکلی ،کلیه زیستگاههای مطلوب گونه مورد مطالعه ،از شمال
شرقی تا شمالغربی امتداد دارند و در منطقه ترکمن صحرای استان
گلستان واقع شدند که با پژوهشهای پیشین نیز مطابقت داشت
( Parviziو همکاران1998 ،؛ حنفیبجد و همکاران1385 ،؛ روشنقلب
و پرویزی .)1390 ،از سوی دیگر نتایج حاصل از پیشبینی توزیع و
مطلوبیت زیستگاه با رویکرد بیشینه آنتروپی نشان داد که زیستگاه
این پشه بهصورت یکپارچه و پیوسته است (شکلهای  4و  .)5با توجه
به این موضوع ،بهنظر میرسد که این منطقه از لحاظ متغیرهای محیطی
برای گونه مورد مطالعه همگن و دارای شیب تغییرات اندکی است.
این مطالعه نشان داد ،بررسی نیج اکولوژیکی پشه خاکی
فلبوتوموس پاپاسی و تهیه نقشه توزیع جغرافیایی آن در سطح استان
گلستان از گامهای ضروری در ارزیابی آسیبپذیر بودن مناطق به
بیماری لیشمانیای جلدی روستایی است .لذا با مدلسازیهای
پیشبینی توزیع جغرافیایی و تقسیمبندیهای فضایی استان گلستان،
به زونهای نظارتی مختلف براساس اهمیت زیستگاهی برای این پشه
خاکی ،میتوان گام موثری در استراتژیهای پیشگیری و درمان و
کنترل بیماری برداشت.
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