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 مقدمه

های جهان هستند. پرندگان از عناصر عمده اغلب اکوسیستم       

با  ،تندپرواز ،پرجثه پرندگانی نسبتاً ،(Columbidaeوتریان )تیره کب

در این تیره کبوترها  د.نگیربر می را در بلند و دم نسبتاً تیز نوک هایبال

کوتاه  نسبتاً ها هستند. سر کوچک و گردنتر از قمریتر و بزرگپرجثه

درون  ،هاسر برده و در شکاف سنگاست. روی زمین یا روی درخت به

های خود را از شیر سازند. جوجهها و روی درختان آشیانه میاهچ

دانه میوه و گاهی برگ  کرده و غذایشان عمدتاًدان خود تغذیهچینه

 هاحلزون و هاکرم ،های آن از حشراتسبزیجات است و برخی از گونه

 شرق ،شمال در (Columba palumbusجنگلی ) کبوتر کنند.می تغذیه

 است زادآور و مقیم اروپا غرب و جنوب در و بوده مهاجر یاآس و غرب اروپا

(Bird Life International ،2015.) فاخته( )) جنگلیکبوترColumba 

palumbus)،  تر تر و بزرگاز سایر کبوترها پرجثه متر طولسانتی ۴1با

است. گردن خاکستری شرابی با جالی سبز و ارغوانی که در هر دو 

شود. در پرواز روی هر دو بالش نوار دی دیده میطرف آن لکه سفی

دم  ،خورد. روتنه خاکستریصورت اریب به چشم میپهن سفیدی به

سینه  ،پرهای بال تیرهخاکستری با نوار پهن و سیاهی در انتها شاه

ای تر از سایر کبوترهاست. پرندهتر و سنگینپرواز آرام ،صورتی شکم

های بزرگ مشاهده لیدمثل در گروهاجتماعی و اغلب در غیر فصل تو

 مناطق ،کشتزارها ،شهرها درون،جنگلی هایپرنده در پارک این. شودمی

ها به ایران زمستان در سازد.می آشیانه متروک هایالنه داخل و درختی

 کند اینفراوان نیز تولیدمثل می شود و به تعداد نسبتاًمیوفور دیده

(. Mansouri ،2008) کندمی وریزادآ کشور غرب شمال و در گونه

غربی دارد.  مدیترانه تا آسیای کبوترجنگلی پراکندگی وسیعی از منطقه

که حالیدر. کنندغرب مهاجرت می این جمعیت از شمال و مرکز اروپا به

(. کبوتر جنگلی 1999و همکاران،  Elias) جمعیت جنوبی ساکن است

 قرار (LC) نگرانی رینترده کم در حفاظت جهانی اتحادیه دیدگاه از

های مکان جنگلی و پراکنش کبوتر 1 (. شکلIUCN، 2016) است گرفته

. دره شراء با رنگ دهدآوری را نشان میساکن و غیرجوجه ،آوریجوجه

حاشیه رودخانه  مناطق در گیاهی جوامع است.شده مشخص نقشه در قرمز

 ،تم آبیحفاظت اکوسیس ،داشتن و بهبود کیفیت آبموجب سالم نگه

پناهگاه  ،ایجاد زیستگاه ،ترسیب کربن ،جلوگیری از فرسایش خاک

 گردندها میمناسب برای جانداران مختلف و حفظ پیوستگی زیستگاه

(Verry  ،روش2000و همکاران .)سال از که زیستگاه سازیمدل های 

 قرار استفاده مورد وحشحیات مدیریت در سرعتتاکنون به 19۷0

 اندشده معرفی زیستگاه حفظ و شناسایی برای مناسب زاریاند. ابگرفته

(Anderson ،؛ 2000 و همکارانMack 199۷ همکاران، و.) هایروش با 

 از مطلوبیت وسیع مقیاس در تخمین یک به توانمی زیستگاه سازیمدل

 زا اطالعات آوریجمع به نیاز بدون وحشحیات هایگونه زیستگاه

، Morrison) یافت گونه دست رفتاری و لوژیکیفیزیو هایویژگی جزئیات

 و شناسائی راستای در تواندمی زیستگاه سازیمدل چنینهم (.2002

 را اهمیتی با کاربرد هاگونه معرفی منظوربه های بالقوهزیستگاه معرفی

 هایروش از وحشحیات هایزیستگاه سازیمدل برای امروزه .نماید ارائه

 مناسب انتخاب مدل اساس Levins (1966) .رددگمی استفاده مختلفی

 پذیری،عمومیت عامل سه به را هاگونه جغرافیایی توزیع سازیمدل برای

 عامل دو فقط توانمی زمانکه هم استدانسته مرتبط صحت و دقت

 مدل نوع سه اساس این بر لذا .بخشید بهبود را الذکر فوق عوامل از

Empirical دقت(  و صحت )براساس Mechanisticعمومیت اساسر)ب 

قابل  ی(پذیرعمومیت و دقت )براساسAnalytical  صحت( و  و پذیری

نیازمند دو نوع داده ورودی  های توزیع گونه اساساًمدل است. تشخیص

زیستی )زمین سیمایی که گونه در آن یافت های محیطشامل داده

 .(Pearson، 200۷) هستند گونه( حضور )نقاط زیستیهایداده و شود(می

 از ابزارهایی ای( مجموعهHBM)زیستیسازی زیستگاه تنوعمدل       

 کندها فراهم میو نقشه پراکنش گونه های مناسبزیستگاه برای تعیین

(Ronald Eastman ،2015 .)ی برای پرندگان دره شراء زیستگاه مناسب

، Ansari) کنندآوری میباشد. پرندگان زیادی در این منطقه جوجهمی

دست نیست. اطالعات  در پرندگان زیادی از این ولیکن اطالعات .(2009

 کم مرکزی ایران و استان در جنگلی کبوتر زیستگاه انتخاب با ارتباط در

استان مرکزی  نطقهم در گونه این زیستگاه انتخاب بار،اولین برای .است

 متغیرهای چه شود مشخص تا گرفتقرار بررسی و دره شراء مورد

 هستند؟ موثر جنگلی کبوتر گزینیالنه زیستگاه انتخاب در زیستگاهی

 حمایت برای حفاظتی هایاستراتژی تدوین در تواندمی تحقیق این نتایج

زیابی اربنابراین  .نماید کمک منطقه در گونه این جمعیت زادآور از

در منطقه  (Columba palumbus)جنگلی  کبوترگذاری زیستگاه النه

 باشد.ضروری می شراء خنداب، استان مرکزی

 
 (Mansouri ،2008کبوتر جنگلی ) : نقشه پراکنش جغرافیایی۱شکل 
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 هامواد و روش

وان شازند تا پل جوشیر شهرستان دوآب در فاصل پل حددره شراء        

 اءاست. این دره در مسیر رودخانه شردر شهرستان خنداب واقع شده

غرب شمال از جنوب به سمت باشد. کهچای میخانه قرهقسمتی از رود

ین خشک است. امنطقه در ایستگاه خنداب نیمه امتداد دارد. اقلیم

 منطقه شکار باشد.های حفاظت شده کشور میرودخانه جزو رودخانه

 شده گلپرآبادشرقی، بخشی از منطقه حفاظت پلنگاب در قسمت ممنوع

ز منطقه شکار ممنوع تاالب آقگل همدان در قسمت غربی و بخشی ا

غربی دره شراء تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست در شمال

انگور،  های میوه هلو، سیب،باغ در حاشیه رودخانه (.2)شکل  باشندمی

های رهلجور با صخ کوه ابتدای دره شراء گز فراوان وجود دارد، و توت، بید

ن باشد، ایمی یا کیخسرو پرشیب و در وسط این دره کوه شاه )تاج(

  (.Ansari ،2009) نشین زیادی استمنطقه زیستگاه پرندگان شاخه

در دره  1۳9۷این مطالعه از ماه فروردین تا شهریور ماه سال        

کیلومتری  5/2حریم شراء حدفاصل بین پل دوآب تا پل جوشیروان در 

های با مدل (HBMسازی زیستگاه تنوع زیستی)رودخانه شراء با مدل

Typicalities و Maxent وLogistic Regression  وMulti-layer 

Perceptron (MLP) Neural Network افزارهای نرم درTerrset  وArc 

Gis سون، جهت انتخاب بهترین مدل با استفاده از ضریب پیر و شد انجام

، Arekhi) گردیدها با کاربری اراضی تعیینهمبستگی نتایج مدل

متغیر شیب، ارتفاع، نزدیکی  6از (. Ronald Eastman ،2015؛ 2015

شد. به رودخانه، فاصله از جاده، کاربری اراضی، فاصله از روستا استفاده

لی، جنگابتدا با توجه به بازدید میدانی و مرور منابع در رابطه با کبوتر

گزینی در منطقه تعیین متغیرهای زیستگاهی النه

بازدید میدانی برای متغیرها شامل: مختصات جغرافیایی  فرم سپس شد.

ها، سطح تاج پوشش درختی، قطر برابر سینه درختان و ارتفاع النه

گردید. کلیه اطالعات با روش ترانسکت خطی النه از سطح زمین تهیه

 های مشاهده النه ازای در لکهنسکت نقطهدر طول رودخانه شراء و ترا

مطابق فرم بازدید  ،هاطریق مشاهده مستقیم رفتار پرنده در اطراف النه

آوری جمع GPSدوربین عکاسی و دستگاه  ،میدانی با دوربین چشمی

با جوامع  مصاحبه طریق از .(Bakhshipour، 2018 و Aghanajafi) گردید

آوری جمع حال و گذشته پرنده در این گذاریالنه وضعیت محلی اطالعات

های نقشه تهیه برای پایه نقشه عنوانبه 25000/1توپوگرافی نقشه از شد.

شد. وضعیت کاربری  استفاده جاده و روستا ،رودخانه ،ارتفاع ،شیب

های نهایتا نقشه .گردیدتعیین 1۳9۷ای سال اراضی از تصویر ماهواره

گاه کبوتر جنگلی در دره شراء تهیه های مطلوبیت زیستو مدل پراکنش

 . (2)شکل  گردید

 

 نتایج
پراکنش این  های اکولوژیکی و زیستگاهی:پراکنش و ویژگی       

دلیل هاست. دره شراء بگونه به قسمت غرب استان مرکزی محدود شده

کبوتر زیستگاه مطلوبی برای  ،غذا و پناه ،آب دارا بودن شرایط مناسب

آوری این گونه دره شراء ترین زیستگاه جوجههمباشد. ممی جنگلی

در طول انجام مطالعه در محدوده مورد مطالعه  (.۳باشد )شکل می

صنوبر و زبان گنجشک که قطر  ،جنگلی بر درختان بیدالنه کبوتر 26

متر از سطح  5/2متر و در ارتفاع باالی سانتی 50برابر سینه باالی 

النه  20گردید. تعداد مشاهده زمین با پوشش متراکم شاخ و برگ

سال  در آوریبرای جوجه بارالنه یک 6و تعداد  آوریبرای جوجه باردو

آوری برای جوجه بارها دوالنه %۷۷دهد نشان می ۴شد. شکل  استفاده

نتایج همبستگی باشند. می سال در آوریبرای جوجه بارالنه یک %2۳و 

قطر برابر  ،تاج پوشش درختی سطحدهد که متغیر متغیرها نشان می

منابع  ،نزدیکی به اراضی کشاورزی ،روستاهافاصله از  ،درختان سینه

آوری در دوبار جوجهو  کبوتر جنگلیگذاری با محل النهآبی رودخانه 

استفاده مجدد تعدادی  عدم .(>05/0p) داری داردمعنی همبستگیسال 

دلیل حضور هگلی بآوری توسط کبوترجناز النه برای بار دوم جوجه

شدن رودخانه و کاهش گردشگران و جوامع محلی جهت شنا و خشک

 باشد.ویژه زاغی میهها بها و حضور کالغغذا و آب در نزدیکی النه

این پرنده  سازیالنه و یابیجفت زمان :آوریتغذیه و جوجه نحوه        

داد پایان در دره شراء از اواسط اردیبهشت ماه شروع و تا اوایل خر

گذاری از اواخر اردیبهشت ماه شروع و تا اواخر خرداد ماه یابد. تخممی

ها تا اواخر تیرماه از النه خارج آیند. جوجهها از تخم بیرون میجوجه

سازی و دلیل سردتر بودن النههشوند. البته در نزدیکی پل دوآب بمی

  

 
 )نگارنده( ۱۳۹۷تابستان  نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه :2شکل
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های پایین رودخانه در قسمت اما شود.می انجام تاخیر با کمی آوریجوجه

افتد و اطراف شهر جاورسیان به پایین مطابق زمان فوق اتفاق می

گذاری و تا اوایل شهریور از اواسط تیرماه تخم ،آوریمرحله دوم جوجه

ها تا اواخر شهریور ماه النه را آمده و جوجهها از تخم بیرونماه جوجه

 ،نخود ،ی شامل گندمها والدین وعده غذایکنند. با تولد جوجهترک می

دان به چینهصورت شیرهآورند و بحشرات و... را به النه می ،گیاهانبذر

ها وابسته به نوع محصوالت دهند. بنابراین غذای جوجهها میجوجه

در انتخاب مکان  مهم یکی از عوامل باشد.ها میکشاورزی نزدیک آشیانه

بری اراضی کشاورزی جنگلی نزدیکی به کارسازی کبوتربرای آشیانه

  (۴)شکل  زیر کشت گندم و جو و نخود و... است

گزینی کبوترجنگلی تخریب ترین تهدیدهای النهمهم: تهدیدها       

شدن رودخانه شراء و کاهش درختان حاشیه خشک زیستگاه از طریق

ها و حضور گردشگران رودخانه و قطع درختان و افزایش جمعیت کالغ

باشد. در طول مطالعه گزینی مینزدیکی مناطق النهو جوامع محلی در 

ویژه هها بهای کبوترجنگلی توسط کالغها و جوجهخورده شدن تخم

یکی از والدین برای مراقبت  زاغی مشاهده گردید. بنابراین معموالً

کنند ها را تامین میماند و دیگری غذای جوجهها در النه میجوجه

سازی حداکثر فاصله را نتخاب مکان آشیانهبنابراین کبوتر جنگلی در ا

 (.5)شکل  کندران انتخاب میگها و گردشهای تجمع کالغاز مکان
 

 
 )نگارنده( موقعیت النه کبوتر جنگلی بر درختان بید و زبان گنجشک دره شراء :۳شکل

 

 
 ()نگارنده ۱۳۹۷آوری کبوتر جنگلی دره شراء در مرداد گذاری و جوجهتخم :۴شکل

 

 
 ()نگارنده ۱۳۹۷ها توسط والدین کبوتر جنگلی دره شراء در شهریور مراقبت از جوجه :۵شکل
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نتایج ارزیابی زیستگاه النه : ارزیابی زیستگاه النه گزینی              

 ارائه ۷و  6های و شکل 1مدل در جدول  ۴با  جنگلیگزینی کبوتر

 به زیستگاه مربوط مطلوبیت و درصد ترین مساحتبیش است. گردیده

و درصد مطلوبیت زیستگاه مربوط به  مساحت ترینو کم (MLP)مدل

 . مدل رگرسیون لجستیک است

 

 مدل ارزیابی زیستگاه کبوتر جنگلی در دره شراء ۴درصد و طبقات  ،مقایسه مساحت :۱جدول

 Typicalities Maxent Logistic Regression مدل
Multi-layer Perceptron (MLP) 

Neural Network 

 نامطلوب مطلوب نامطلوب مطلوب نامطلوب مطلوب نامطلوب مطلوب طبقات

92/5521 مساحت  ۴8/2۷8۴۳  ۷6/1۴8۳  6۴/۳1881  2۴/0  16/۳۳۳65  80/2۷159  6/6205  

55/16 درصد  ۴5/8۳  ۴5/۴  55/95  001/0  999/99  ۴0/81  60/18  
 

با توجه به وابستگی زیاد النه گزینی کبوتر جنگلی به درختان و 

 ،تولیدمثل ،گزینینهباغات بنابراین این نوع کاربری نقش مهمی در ال

آوری و بقاء این گونه دارد. میزان مساحت کاربری باغی در جوجه

 ۷6/6هکتار معادل  226۳محدوده مطالعاتی در دره شراء برابر 

درصد که متشکل از درختان میوه و درختان غیرمثمر بید و صنوبر 

باشد. مقایسه مساحت کاربری باغی منطقه با مساحت مطلوبیت می

  (MLP)هایگردید. در مدلمدل مشخص ۴ه کبوتر جنگلی زیستگا

بین مساحت مطلوبیت  (Typicalities)و رگرسیون لجستیک و 

وجود  همبستگی کمیزیستگاه با مساحت کاربری باغات منطقه 

زیستگاه با  مطلوبیت مساحت بین دارد. ولیکن در مدل مگسنت

مدل دیگر  ۳نسبت به  باالی همبستگیباغات منطقه  کاربری مساحت

درصد  05/0دار یهمبستگی پیرسون در سطح معن و دارد وجود

دار ی( و معن8۷/0محاسبه گردید نتایج بیانگر همبستگی مثبت )

(05/0P< بین مطلوبیت زیستگاه با مدل مگسنت و کاربری باغی و )

 برابر مگسنت مساحت مطلوبیت زیستگاه با مدل جنگلی است.

اعتبارسنجی مدل مگسنت   نتایج است. ۴5/۴ معادل هکتار ۷6/1۴8۳

 Receiver operating)دهد که میزان سطح زیرمنحنینشان می

characteristic) ROC باشد.( می9۷۴/0) با برابر ±08/0 معیار انحراف با 

مدل مگسنت مطلوبیت زیستگاه النه گزینی کبوترجنگلی را بهتر 

ابراین مدل بن. تر استو به واقعیت نزدیک ارزیابی نموده است

دهد متغییر نزدیکی نتایج مگسنت نشان می مگسنت انتخاب گردید.

تری نسبت به اهمیت بیش 2/60درصد سهم و با  ۳/61به رودخانه 

سایر متغیرها دارد و کاربری اراضی باغی و جنگلی در رتبه بعدی 

شیب  ،متر 1800ترین مطلوبیت زیستگاه در ارتقاع باشد. بیشمی

متر است  100نزدیکی به رودخانه و منابع آب تا  ،صددر 5تا  0بین 

گزینی کبوتر و با افزایش فاصله از جاده و روستا زیستگاه برای النه

 آزمون جک دست آمده ازهطبق نتایج ب شود.تر میجنگلی مطلوب

ترین متغییرهای موثر بر مطلوبیت گردد مهمنایف مشاهده می

 

 

 
و  Typicalitiesهای نی کبوتر جنگلی با مدلگزیهای ارزیابی زیستگاه النهنقشه :۶شکل

MLP 

های گزینی کبوتر جنگلی با مدلهای ارزیابی زیستگاه النهنقشه :۷شکل 

Maxent  وLogistic Regression 
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که همبستگی ابع آبی و رودخانه نزدیکی به منگزینی، زیستگاه النه

-فرد است و پس از آن کاربری اراضی میه صورت منحصر بهآن ب

تری بر مطلوبیت باشد. متغییر فاصله از جاده و ارتفاع تاثیر کم

موقعیت مناطق  (.8)شکل  گزینی کبوتر جنگلی داردزیستگاه النه

 گزینی کبوتر جنگلی با مدلمطلوب و نامطلوب زیستگاه النه

Maxent ارائه شده است. 9 در شکل 
 

 
 گزینی کبوتر جنگلینمودار جک نایف برای بررسی اهمیت هر یک از متغییرها بر مدل مطلوبیت زیستگاه النه :8شکل 

 بحث   

راء دره ش جنگلی و موقعیتبراساس نقشه توزیع جغرافیایی کبوتر       

آوری جوجهشرقی مکان الیه جنوبگردد. دره شراء منتهینتیجه می

دره شراء از پل  باشد.ایران میجنگلی در گذاری کبوترگاه النهیا زیست

ر گز و  صنوب ،دلیل آب و پوشش درختان بیدهدوآب تا پل جوشیروان ب

گزینی برای النه مناسبی گاهو اراضی کشاورزی در حاشیه رودخانه زیست

دره  گونهآوری اینجوجه گاهترین زیستمهمباشد، کبوتر جنگلی می

های این (. اغلب النهBird Life International ،2016) باشدشراء می

 Aghakuchakafshari) دارد قرار مرتفع و قطور ،کهنسال درختان بر پرنده

چنین بر درختانی با پوشش متراکم شاخ و هم (.2012 ،و همکاران

و  Aghanajafi) باشندتر از جاده و روستا میبرگ و فاصله بیش

Bakhshipour ،2018). نشان کاج جنگل یک پرندگان روی بر مطالعه 

 گیاهان درصد کاج، درختان سن نظیر گاهیمتغیرهای زیست که داد

 در تاثیرگذار متغیرهای از گیاهی پوشش درصد ها وبوته درصد علفی،

(. Hobson ،2001و  Kirak) باشدمی این پرندگان گاهزیست انتخاب

گاهی بهتری دارند دو بار در سال برای که شرایط زیست هایالنه

تعدادی از النه برای  مجدد استفاده عدم و. شوندآوری استفاده میجوجه

 ،گراندلیل حضور گردشهجنگلی بآوری توسط کبوتربار دوم جوجه

ویژه زاغی در هها بخشک شدن رودخانه و تجمع کالغ ،جوامع محلی

 بر انتخاب انسانی هایفعالیت تحقیق تاثیر با باشد.ها میاطراف النه

 چنینهم(. Ziegler ،19۷9و  Moon) پرنده منطبق است این گاهزیست

 است جنگلی بودهگونه کبوتر و انسانی جمعیت تراکم بین مثبت ارتباط

(Perea  وGutiérre ،2016). از فنالند در شده انجام مطالعه برخالف 

 گونه این حضور و انسانی جمعیت تراکم بین ارتباط مثبت وجود لحاظ

جاده  از گونه دور زادآوری گاهزیست بررسی این مطالعه مورد دهمحدو در

 شناسایی . با(2015و همکاران،  Fey) بود شده انتخاب هاو روستا

 زادآوری توان بهمی گزینی این پرندهدر النه مهم گاهیزیست متغیرهای

 را خود شناسینقش بوم تا کرد کمک منطقه در گونه جمعیت حفظ و

 را است گاهزیست آن حفظ تبع به و جنگلی هایدانه پراکنش همان که

 
 Maxent گزینی کبوتر جنگلی با مدلارزیابی زیستگاه النه نقشه :۹شکل
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 باروری در پرنده این فضوالت کند. با مطالعه ارزش ایفا موثری نحو به

 در (.2012 ،و همکاران Aghakuchakafshari) زمین منطبق است

 اراضی و جنگلی هایمیوه به پرنده غذایی این رژیم منطقه شراء

 اراضی غذایی، منابع کمبود مواقع در .است وابسته اطراف کشاورزی

 این برای غذایی مکمل و مهم دخانه شراء منبعرو حاشیه در کشاورزی

 ،نخود ،جنگلی شامل گندمشوند. رژیم غذایی کبوترمی محسوب گونه

دهند. ها میدان به جوجهچینهشیر صورتهکه ب و... حشرات ،گیاهان بذر

 رژیم جنگلی و کبوتر گاهزیست بین انتخاب که داد نشان دیگری مطالعه

 و فراوانی به گونه این بقای دارد و وجود بستگیهم یک آن غذایی

 (.2006و همکاران،  Oliveira) دارد بستگی جنگلی هایمیوه موجودیت

 ایتغذیه نتایج مطالعه حاضر با مطالعات دیگران در رابطه با رفتار

 پرنده این ترجیح غذایی (،Mondloch ،1995) هابین جوجه عادالنه

(Aghakuchakafshari 2012 ،و همکاران)، در جنگلی کبوتر نقش 

و همکاران،  Fey) بومی زیتون نظیر برخی گیاهان هایدانه راکنشپ

 این گاهزیست انتخاب و غذایی رژیم بین مثبت بستگیهم وجود ،(2015

آوری جوجه غذا، کمبود مواقع در کشاورزی از محصوالت استفاده ،پرنده

تعداد دو قطعه  ،گذاری بهار و تابستانفصل تخم ،این پرنده در جنگل

و  متر از زمین 5/1-5/2در حد  النه ارتفاع ،هاساخت النه از شاخه ،تخم

و همکاران،  Baptista) مهرگانگل و بذر و توت دانه و بی غذیه از جوانهت

تواند وضعیت جمعیت منطبق است. در دسترس بودن غذا می (199۷

جنگلی در دهد. رژیم غذایی کبوترهای پرنده را تحت تاثیر قرارگونه

 Gutierrez) جنگلی و تابستان غالت کشاورزی است هایگونه زمستان

Galan  ،گسترش اراضی کشاورزی در منطقه از  (.201۷و همکاران

است. و حضور جمعیت اکنون جمعیت این گونه را افزایش دادهت گذشته

اراضی کشاورزی  در ایقطعه 50 و 20 هایگله صورتبهجنگلی کبوتر زیاد

چنین  اراضی جنگلی در فصل زمستان در فصل تابستان و پاییز و هم

گاه تنوع سازی زیستنتایج مدلو بهار منطبق با مطالعه حاضر است. 

دهد مدل نشان می ۴جنگلی با ی النه گزینی کبوتر( براBHMزیستی )

 (MLP)گاه مربوط به مدلترین مساحت و درصد مطلوبیت زیستبیش

گاه مربوط به مدل رگرسیون مطلوبیت زیست ترین مساحت و درصدکم و

جنگلی به گزینی کبوترلجستیک است. با توجه به وابستگی زیاد النه

 ،گزینیع کاربری نقش مهمی در النهدرختان و باغات بنابراین این نو

 Aghanajafi) شراء دارد منطقه در گونه آوری و بقاء اینجوجه ،مثلتولید

در مدل مگسنت بین مساحت مطلوبیت  .(Bakhshipour ،2018و 

 ۳ به نسبت باالی بستگیهم گاه با مساحت کاربری باغات منطقهزیست

( بین مطلوبیت 8۷/0داری )بستگی معنیو هممدل دیگر وجود دارد. 

 نتایج اعتباره با مدل مگسنت و کاربری باغی و جنگلی است. گازیست

 ROCکه میزان سطح زیر منحنی دهد سنجی مدل مگسنت  نشان می

( است که این میزان نشانگر عملکرد 9۷۴/0برابر با )

گاه مدل مگسنت مطلوبیت زیست. باشدبسیار عالی مدل مگسنت می

تر واقعیت نزدیک و به استهارزیابی نمود کبوترجنگلی را بهتر گزینیالنه

انتخاب  مگسنت دلم رحاض تحقیق بنابراین برای .(Ansari ،201۷) است

دهد متغییر نزدیکی نتایج مگسنت نشان می  (.Levins ،1966) گردید

تری نسبت به سایر متغیرهای به رودخانه درصد سهم و اهمیت بیش

فرد است. کاربری اراضی باغی و جنگلی هصورت منحصربهدیگر دارد و ب

گاه برای باشد. با افزایش فاصله از جاده و روستا زیستعدی میدر رتبه ب

، همکاران و Aghanajafizadeh) شودمی ترمطلوب جنگلیکبوتر گزینیالنه

 .(200۳ همکاران، و Yang ؛2010 همکاران، و Aghanajafizadeh ؛201۴

جنگلی در دره شراء اساس مصاحبه با جوامع محلی جمعیت کبوتربر

جنگلی در بسیاری است. جمعیت کبوتربه گذشته افزایش داشته نسبت

های اصالح شده انسان گاهتواند زیستد زیرا مییاباز مناطق افزایش می

جمعیت  روند (.199۷ همکاران، و del Hoyo) دهد قرار برداریبهره مورد را

 افزایش یافته نسبتاً 201۳و  1980های این گونه در اروپا بین سال

 ،رودخانه وجود دلیلهب شراء دره (.Bird Life International، 2015) است

گز و صنوبر در وسط دره )آب و پناه( و وسعت بیش از  ، درختان بید

)تغذیه( شرایط  ار هکتار اراضی کشاورزی در اطراف رودخانههز 20

گونه در یک است. اینگاهی مناسبی را برای پرندگان ایجاد نمودهزیست

ها و پارک ،اراضی کشاورزیویژه هزمین باز ب ،ترکیب کاربری از جنگل

ترین عوامل تهدید مهم .(Heath ،199۴و  Tucker) شودها یافت میباغ

دلیل کاهش آب و هگاه بتن زیستجنگلی در منطقه از بین رفکبوتر

چنین کمبود آگاهی مردم باشد. همپوشش گیاهی حاشیه رودخانه می

های این پرنده و شکار از اهمیت اکولوژیکی این گونه و تخریب النه

آوری مرحله دوم در سال و تجمع زیاد این پرنده در زمان جوجه

وان زمان عنهآوری پرنده بگران و جوامع محلی در زمان جوجهگردش

های حساس زیستی گونه در حاشیه رودخانه شراء است. ورود آلودگی

ها به رودخانه از دیگر تهدیدات این کشکش و حشرهصنعتی و آفت

 منطقه شراء )کلیماکس( اوج جامعه حفظ ایحالباشد. علیپرنده می

در  درختان بید و صنوبر ویژهتر بهمرتفع و قطورتر درختان داشتن با

 ایفا جمعیت کبوتر جنگلی از حفاظت در مهمی رودخانه نقش حاشیه

 های جنگلیمیوه از استفاده با نیز جنگلی کبوتر کهعالوه بر این کندمی

 گاهبقای زیست در متقابل اثری خود منطقه، در هاآن بذر پراکنش و

 :گرددبراین اساس پیشنهادهای زیر ارائه می .دارد

احیاء و توسعه ، تامین حقابه رودخانه شراءپارچه و اجرای مدیریت یک

محیطی جوامع افزایش آگاهی زیست، های حاشیه رودخانه شراءجنگل

گزینی النه هایگاهزیست به نزدیکی جلوگیری از جهت گرانو گردش محلی

تر سایر شناسایی دقیق، در دره شراء جنگلی فصول بهار و تابستانکبوتر

با توجه به دو بار ، جنگلی در منطقهگزینی کبوترهای النهگاهزیست

جنگلی در سال، عدم صدور پروانه شکار این پرنده آوری کبوترجوجه
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، زیستتوسط سازمان محیط )فصل بهار و تابستان( آوریجوجه در زمان

مدیریت جمعیت گونه ، جنگلی در دره شراءبررسی تنوع ژنتیکی کبوتر

 .منطقه پرندگان تهدید مهم عنوان عاملهشراء ب رهدر د (Pica picaزاغی)
 

 دانیقدر و تشکر
روستائیان  باغداران و ،ویژه کشاورزانهاز کلیه اهالی دره شراء ب       

ی )فاخته( همکار جنگلیآوری اطالعات اکولوژیکی کبوتردر جمع که

 گردد. اند تشکر و قدردانی میصمیمانه داشته
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