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چکیده
در ایران در رابطه با پرندگان مهاجر بهخصوص قمری معمولی و جوجهآوری آن مطالعات کمی صورت گرفته است .این مطالعه با
هدف بررسی تأثیر تغییر کاربری اراضی بر جوجهآوری قمری معمولی در پارک ملی دز و کرخه انجام گرفت .پرنده مورد مطالعه قمری
معمولی بود .با توجه به وسعت مناطق و میزان دسترسی به آشیانهها ،مناطق به قسمتهای مختلفی تقسیم شده و برحسب اهمیت موضوع در
هر منطقه با توجه به اطالعاتی که از پیش در مورد منطقه تهیه شده بود ،انتخاب شد .نتایج بهدست آمده از این مطالعه کاهش  75درصد تعداد
جوجهها و  15درصد موفقیت پرواز در محدوده داخل فنس و در محدوده خارج فنس کاهش  83درصدی تعداد جوجهها در کل منطقه و
 18/5درصدی موفقیت کل پرواز جوجهها را در سال  98نسبت به سال  91نشان میداد .همچنین نتایج بهدست آمده از این مطالعه نشان داد
که میان موفقیت جوجهها درون و خارج فنس اختالف معنیداری وجود دارد و میزان موفقیت جوجهها در درون فنس بهعلت شرایط محافظت
شده در هر دوسال  91و  98بیشتر میباشد.
کلمات کلیدی :کاربری اراضی ،جوجهآوری پرندگان ،قمری معمولی ،پارک ملی دز ،کرخه
* پست الکترونیکی نویسنده مسئولb-shams@iau-arak.ac.ir :
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مقدمه
مطالعه و پژوهش در مورد پرندگان در توسعه جنبههای مختلف
آگاهی انسان از محیط پیرامون نقش اساسی و کلیدی دارد .همواره و
بهدلیل زیبایی خاص پرندگان نسبت به ردههای دیگر جانوری در
کانون توجه قرار دارند ( .)1995 ،Newtonبا توجه به اهمیت پرندگان
در برنامههای حفاظتی و ارزیابیهای محیطزیست ،نیاز آشکاری جهت
درک بهتر اهمیت ساختار جوامع پرندگان در تصمیمگیریهای حفاظتی
وجود دارد .رده پرندگان بهطور گسترده در ثبت تغییرات جمعیتی و
بهمنزله یکی از  15شاخص زیستی (کیفیت حیات) استفاده قرار میگیرد.
از میان حدود ده هزار گونه پرنده شناختهشده پرندگان کوچک
خشکیزی کوچکجثه بهمنزله یکی از شاخصهای زیستی بالقوه
سنجش حضور و غیاب گونههای وارداتی یا تغییرات محیطزیست در
فرایند یکپارچهسازی مدیریت حفاظت کاربرد دارد ( Gregoryو همکاران،
 .)2004از طرف دیگر تغییر کاربری اراضی باعث شده است که با
گذشت زمان بسیاری از جاندار درخطر نابودی و انقراض قرار بگیرند.
بررسیهای صورت گرفته در رابطه با تغییر کاربری اراضی طی
سالهای گذشته نشان میدهد که درگذشته بهدلیل وجود زمینهای
بکر جنگلی و دستنخورده ،زیستگاههای مناسب و غذای کافی که سه
عامل مهم در زیستن موجودات در یک مکان هست ،تعداد فراوانی از
انواع موجودات در این مکانها زندگی میکنند .ولی بررسیها نشان
میدهد ،باگذشت زمان و دخالتهای مستمر و مدیریت نشده از یک
طرف و از طرف دیگر آشنا نبودن مردم محلی بااهمیت محیطزیست،
اجرای ناقص قوانین و افزایش جمعیت باعث هجوم به زمینهای
اطراف پارک ملی و دز شده است .تا اینکه با تصرف چند هکتار از این
زمین وسیلهای جهت امرار معاش خود و فرزندان خویش یابند .در
صورتیکه بعضی از مردم محلی متوجه اهمیت جانداران ساکن این
زیستگاه شدهاند .اگر اصول مدیریتی بهطور صحیح اعمال میشد با
تبدیل این مناطق به مکانهای تفریحی و جذب گردشگر ،مشکالت
اقتصادی مردم تا حدودی حل میشد .کار حفاظت و حمایت از محیط
زیست ،جنگل و گونهها را مردم محلی انجام میدادند .کسی که در
جایی ساکن باشد و با آگاهی و درایت از محل خود کسب منفعت
نماید خود پاسدار و حافظ آن مکان خواهد شد .مردم بومی نیز اگر
روش امرارمعاش را از طریق جذب گردشگر و تبدیل پارک ملی به
مناطق تفریحی ،ورزشی باعث ایجاد مکانهای گردشگری و بهترین
راه جلوگیری از تغییر کاربری ،از بین بردن زیستگاهها ،تغییر مکان و
یا گاهی درخطر انقراض قرار گرفتن موجودات را فراهم نماید
( .)2008 ،Mansouriزیستگاههای جوجهآوری مناطق شاخص کنترل
روند پویایی جمعیتی گونهها محسوب میشوند و انعکاسدهنده
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موقعیت مطلوب زیستگاه بهشمار میروند ( Baldiو همکاران.)2005 ،
پرندگان در دورههای زمانی مختلف به موقعیت محیطی خاص وابسته
هستند .بهدلیل جایگاه اکولوژیکی در زنجیره غذایی از تغییرات محیط
زیست بیشتر تحت تأثیر قرار میگیرند .به این دلیل شناخت زیستگاههای
محل جوجهآوری پرندگان و مطالعه درباره آنها برای شناسایی برگ
خریدهای مؤثر بر موفقیت جوجهآوری و تعیین نوسانهای جمعیتی
گونههای جوجهآور مهاجر و حتی بومی امری ضروری هست (Smith
و  .)1993 ،Renkenدر ایران در رابطه با پرندگان مهاجر بهخصوص
قمری معمولی و جوجهآوری آن مطالعات کمی صورت گرفته و حتی
در بسیاری از مناطق مانند پارک ملی دز و کرخه فهرست گونههای
جوجهآور در دست نیست ( .)2000 ،Firuzاز اینرو خأل انجام فعالیتهای
تحقیقاتی در خصوص شناسایی گونههای پرندگان جوجه آور زیر نظر
سازمان محیطزیست مانند دیگر مناطق بهشدت احساس میشود.
بنابراین با توجه به مطالب گفته شده این مطالعه با هدف بررسی تأثیر
تغییر کاربری اراضی بر جوجهآوری قمری معمولی در پارک ملی دز و
کرخه انجام گرفت.

مواد و روشها
در این مطالعه موردی پرنده مورد مطالعه قمری معمولی بود.
قمری معمولی با نام علمی ( )Streptopelia turturو با نام انگلیسی
( ،)Turtur Doveپرندهای از خانواده  Columbidaeو از راسته
 Columbiformesمیباشد .با توجه به وسعت مناطق و میزان دسترسی
به آشیانهها ،مناطق به قسمتهای مختلفی تقسیم شده و برحسب
اهمیت موضوع در هر منطقه با توجه به اطالعاتی که از پیش در مورد
منطقه تهیه شده بود ،بهعنوان نمونه در پارک ملی کرخه مساحتی
حدود  97هکتار و در پارک ملی دز حدود  38هکتار انتخاب شد.
 100آشیانه در هر منطقه بهعنوان جامعه آماری انتخاب شد .زمان
اندازهگیری و نمونهبرداری پس از گذاشتن اولین تخم در تاریخ
 1398/1/27شروع و تازمان پرواز آخرین جوجهی قمری در تاریخ
 1391/5/28در مناطق مورد مطالعه ادامه یافت .تعداد آشیانه 200
عدد ،حداقل  400تخم بود و زمان اندازهگیری هفتهای سه بار از اول
تخمگذاری تا پرواز جوجهها در نظر گرفته شد .در این منطقه قمری
معمولی که یک پرنده مهاجر است ،از آن بهعنوان منطقه آشیانسازی
و جوجهآوری استفاده میکند .کنترل آشیانهها با دقت باال و با استفاده
از حضور میدانی از زمان شروع آشیانسازی ،نحوه آشیانسازی،
تخمگذاری که از تاریخ  1391/1/27اولین تخم در منطقه پیدا شد،
هفتهای دوباره بعد از  14روز که اولین جوجه یعنی در تاریخ
 1391/2/10از تخم بیرون آمد ،بهصورت یک روز در میان یادداشت
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مورخ  1389/9/22بهعنوان پارک ملی و منطقه حفاظت شده کرخه
طی مصوبه شماره  63شورای عالی محیط زیست مورخ 1354/5/21
به مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست پیوسته است.
اکنون پارک ملی کرخه ازنظر آب و هوایی به محیطی خشن و غیر
قابل تحمل بهدلیل نامهربانیهایی که انسانها عامل اصلی آن بودند،
از تنوع زیاد گیاهی ،جانوری ،موجودات آبزی ،کنار آبزی ،پرندگان،
جهندگان ،خزندگان و سایر موجودات فقط تعداد محدودی که شرایط
سخت زیستگاهی را میتوانند تحمل کنند باقیماندهاند .بهگونهای که
حتی انسانها که مسبب اصلی این بالها بر آن مناطق هستند ،کوچ
کرده و مکانهای دیگر را جهت زیستن انتخاب نمودهاند (محمدی و
همکاران( )1392 ،شکل  .)1قمری معمولی جهت آشیانسازی و
جوجهآوری  5ماه از سال این مکان را بهعنوان زیستگاه انتخاب میکند.

شد .در سال  1397نیز با توجه به اهداف پروژه و داشتن اطالعات و
آگاهی کامل از شرایط اکولوژیکی ،فنولوژی و بررسیهای انجامشده و
گردآوری اطالعات در رابطه با تغییر کاربری اراضی بهصورت هفتهای
دو بار از منطقه بازدید بهعمل آمد .با رسیدن پرنده در تاریخ 1398/1/27
در پارک ملی کرخه و دز کار تحقیقاتی بر روی آشیانسازی،
جوجه آوری شروع و پارامترهای موردنیاز اندازهگیری و ثبت شد.
بررسی روند رشد در دو منطقه و بهصورت هفتهای سه روز در منطقه
داخل و خارج از فنس از زمان بیرون آمدن اولین جوجه از تخم شروع
و میزان افزایش وزن برحسب گرم با استفاده از ترازوی دیجیتالی با
دقت  0/01اندازهگیری شد .توزین جوجهها از زمان بیرون آمدن از
تخم به صورت یک روز در میان تا زمان پرواز انجام و برای هر آشیانه
بهصورت جداگانه در هر مرحله ثبت شد .با این کار میزان رشد روزانه
جوجههای قمری معمولی معلوم شد.

منطقه حفاظتشده و پارک ملی دز :در حدود  21952هکتار

معرفی مناطق موردمطالعه -پارک ملی کرخه :این منطقه
در محدوده  32/57و  31/36عرض شمالی و  48/32و  48/10عرض
شرقی قرار گرفته است .متشکل از جنگلهای خاص نوع گرم سیری
که بهصورت نوار سبز رنگ در جهت شمال به جنوب رودخانه و در
جنوبغربی اندیمشک واقع شده است .پارک ملی کرخه طی مصوبه
شماره  327شورای عالی محیط زیست (کمیسیون زیر بنائی دولت)

با موقعیت جغرافیایی  31درجه و  35دقیقه تا  32درجه و  12دقیقه
عرض شمالی و  48درجه و  22دقیقه تا  48درجه و  51دقیقه طول
شرقی در دو طرف رودخانه دز از  20کیلومتری جنوب شهر دزفول
شروعشده و در امتداد رودخانه دز به طول تقریبی  78کیلومتر بعد از
عبور از شهر هفتتپه در حدود  5کیلومتری شمالشرقی مألثانی در
شمال اهواز به روستای چرام  2از دهستان عنافچه ختم میشود.

شکل  :1موقعیت پارک ملی کرخه و دز در کشور

روش تعیین تغییر کاربری اراضی :در ابتدا با استفاده از تصاویر
ماهوارههای دارای باندهای طیفی ،با قدرت تفکیک مکانی و زمانی
مناسب در فصل پوشش ابر کمتر از  7درصد استفاده شد (،Milne
 .)1988با توجه به اینکه سنجن ِد  MSSماهواره لندست قدیمیترین
دوره زمانی را جهت پایش تغییرات در اختیار قرار میدهد ،از تصاویر
این سنجنده جهت دهه  70میالدی بهعنوان اولین دوره بهعالوه از
تصویر سن جنده  TMمربوط به سال  1989میالدی استفاده گردید.

همچنین بهمنظور تعیین و استخراج کاربری فعلی اراضی منطقه
مطالعاتی نیز از تصاویر اخذ شده در سال  2007سنجنده III LISS
ماهواره  IRSجدیدترین تصاویر موجود استفاده شد .در پردازش تصاویر
نیز از تصاویر ماهوارهای که براساس میزان بازتابهای طیفی در هر
پیکسل بود استفاده شد .به این صورت که با توجه به اینکه هر عارضه
دارای بازتابهای خاص است از این طریق توسط الگوریتمهای موجود
طبقهبندی میگردد (2003 ،Alavi Panah؛  Mahiniو ،Kamyab
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 .)2008بهدلیل اینکه بازتاب مناطق تغییر کاربری مسکونی و روستاها
و شهرهای اطراف و بهخصوص پدیدههای مختلف شهری مشکل بوده
است بر این اساس عالوه بر تفکیک مکانی از قدرت تفکیک طیفی
ماهوارهها نیز استفاده شد که دارای اهمیت ویژهای میباشد (،Eastman
 .)2006در این پژوهش با توجه به اینکه به منطقه آشنایی کامل
داشته ،بررسیهای چشمی و گرفتن تصاویر از منطقه و ارائه دالیل بر
نوع کاربری مناطق درگذشته با توجه به اطالعات و انجام عملیات
متمرکز و مداوم صحرایی کاربریهایی ازجمله کشتزارها ،سکونتگاهها،
تأسیسات ساختمانی ،کارگاهی ،استفاده از خاک زمینهای اطراف جهت
تولید آجر ،استخراج ماسه از معادن ،پوشش تنک ،جنگل و سطوح آبی
در منطقه تشخیص داده شد و نقشه کاربری اراضی تهیه شدند .بعد از
تهیه نقشههای کاربری اراضی ،با استفاده از روش Cross Tabulation
که درواقع یکی از بهترین روشهای مقایسه پس از طبقهبندی Post
 Classification Comparisonدر آشکارسازی تبدیل کاربری اراضی
است از آن استفادهشد که باعث کمک زیادی در برطرف نمودن بسیاری
از مجهوالت نوع کاربری شد .الیههای کاربری اراضی تهیهشده در این
پژوهش ،بهصورت ماتریسی و دوبهدو در محیط نرمافزار  IDRISIمورد
مقایسه قرار گرفت و مساحت و نقشههای تبدیل پوشش کاربری اراضی
از آن استخراج شد.
روش تجزیه و تحلیل دادهها :برای بررسی میزان موفقیت
جوجهآوری قمری و مقایسه میزان مرگ و میر و از بین رفتن تخم در
دو منطقه با استفاده از نرمافزار اکسل و جهت بررسی تأثیر ردیف
سنی ،رشد وزنی و مرگ و میر جوجهها و سایر پارامترها مانند وزن
آشیانهها ،نوع درخت ،میزان و نوع مواد بهکار رفته در آشیانسازی
قطعات و طول بلندترین و کوتاهترین قطعه از نرمافزار  SPSS 19و
اکسل استفاده شد.

 2018بعد از گذشت  45سال مقدار  7456هکتار بهمیزان 150/4
درصد به مقدار کشتزارها افزودهشده است .و در پایان جنگلهای
مخروبه که مقدار آنها در سال 8790 ،1973هکتار بوده است در سال
 2018به  13267هکتار افزایش یافته است .همچنین در طی دوره
مطالعه  4477هکتار معادل  52درصد به جنگلهای مخروبه اضافه
شده بود (شکل .)2
تخمگذاری در مناطق داخل محدودههای فنسکشی شده
پارک ملی کرخه و دز در سال :1391اولین تخمهای قمری معمولی
در تاریخ  1391/1/27بر روی درخت گز پیدا شد و آخرین تخمها در
تاریخ 1391/5/13پیدا شدند و در تاریخ  1391/5/28پرواز کرده و
جوجهآوری و مهاجرت قمری معمولی در سال  1391در این مناطق
به پایان رسید.
تخمگذاری در محدوده فنسکشی پارک ملی دز و کرخه
در سال  :1398در سال  1398با توجه به شرایط محیطی و تغییر
کاربری اراضی و تبدیلشدن بیشتر زیستگاهها به جنگلهای مخروبه،
مناطق کشاورزی و بهطورکلی موانعی که در مسیر قمری وجود دارد
میزان آشیان قمری معمولی که بهعنوان گونه مهاجر است بهازای
هکتار نسبت به سال  1391بهطور قابلتوجهی در محدوده فنس و
خارج از آن کم شده بود .اولین قمری معمولی در تاریخ  98/1/23وارد
پارک ملی دز و کرخه شد و بعد از انتخاب جفت ،نمایشهای جنسی و
اقدام به آشیانسازی تقریباً در تاریخ  98/1/29انجام شد و در ادامه
اولین تخم در تاریخ  1398/2/3در منطقه پیدا شد .با پیدا شدن اولین
تخم کار عالمتگذاری درختان و درختچههایی که تخمها بر روی
آنها صورت میگرفت شناسایی و عالمتگذاری شد تا بتوان در ادامه
اندازهگیریها و اطالعات موردنیاز ثبت گردد.
مراحل توزین جوجهها در مناطق داخل محدوده فنسکشی
شده :با توجه به اینکه اولین تخم گذاشته شده در تاریخ 1391/1/27

نتایج
نتایج بهدست آمده از این مطالعه نشان داد که از مقدار کلی
 19261هکتار مناطق بکر جنگلی که در سال  1973یعنی حدود 45
سال مورد مطالعه و مکان مناسب جوجهآوری پرندگان و بهخصوص
قمری معمولی بوده است ،فقط  9267هکتار یعنی بیش از  51درصد
جنگلها تخریب و به سایر کاربریها تغییر پیداکرده است .سطوح آبی
از  4672هکتار به  4124هکتار کاهش پیداکرده که تقریباً  548هکتار
از کل سطوح آبی بهمیزان  11/74کل آنها از بین رفتهاند .از مقدار
 98هکتار سکونتگاههای اطراف پارک ملی و دز این مقدار به بیش از
 386هکتار در سال  2018افزایشیافته است .کشتزارها از 4960
هکتار در سال  1973به  12416هکتار رسیده است ،که در پایان سال
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در مناطق فنسکشی شده پارک ملی دز و کرخه صورت گرفت بعد از
 15الی  16روز یعنی در تاریخ  1391/2/11اولین جوجه از تخم بیرون
آمد ،روز بعد بیرون آمدن دومین جوجه از تخم مشاهده شد .فاصله
زمانی بیرون آمدن دو تخم  1الی  2روز طول میکشید که بعد از
بیرون آمدن جوجهها از تخم وزن آنها معموالً از  6تا  9گرم محاسبه
شد .در سال  98با توجه به اینکه اولین تخم و آشیانهای که در آن
تخم وجود داشت در تاریخ  1398/2/3پیدا شد در تاریخ 1398/2/17
اولین جوجه از تخم بیرون آمد و کار توزین جوجهها از آن روز بهطور
رسمی آغاز شد .در این سال وزن جوجهها در هنگام بیرون آمدن از
تخم  5تا  9گرم اندازهگیری شد.
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مراحل توزین جوجهها در مناطق خارج از محدوده فنسکشی
شده :در این مناطق در سال  91اولین تخم پرنده قمری معمولی در
تاریخ  1391/2/2پیدا شد ،که در این آشیانه نیز در تاریخ 1391/2/16
اولین جوجه از تخم بیرون آمد و از آن تاریخ توزین جوجهها شروع
شد .مانند منطقه دورنگار کشی شده ،برای این منطقه نیز در  8مرحله
جوجه را توزین و در صورت کشته شدن جوجه یا مفقود شدن آن را
یادداشت و تا پرواز کردن جوجهها مراحل توزین دقیق انجام شد.
شکل  3میانگین تلفات جوجهها در دو محدوده پارک ملی کرخه و
دز در داخل محدوده فنسکشی و خارج از محدوده را در طی دو سال
تحقیق نشان میدهد که بیشترین تلفات در مرحله  4 ،3و  5میباشد.
که این مراحل جوجه چشمانش باز شده و قدرت نگهداری توسط
انسانها را دارند (شکل  .)3نتایج بهدست آمده از این مطاله در مورد
میانگین تعداد آشیان قمری معمولی در محدوده داخل منطقه فنسکشی
شده و خارج از منطقه فنس نشان داد که تعداد آشیان در هکتار در

سال دوازدهم ،شماره  ،4زمستان 1399

سال  91در داخل فنس  56آشیان در هکتار که این مقدار به 23
آشیان در هکتار در سال  98کاهش یافته که بهمیزان  58درصد
آشیانسازی و تخمگذاری در هکتار کاهش را نشان میداد .در محدوده
خارج از فنس نیز در سال  91تعداد آشیانها در هکتار  45آشیان که
این مقدار به  16آشیان و با کاهش  66درصد مواجه بوده است .اطالعات
بهدست آمده برای پرندگان مهاجر در زیستگاههای پارک ملی کرخه
و دز نگران کننده میباشد (شکل  .)4شکل  5میانگین تعداد تخم و
میزان موفقیت پرواز جوجه در هکتار میباشد .در این نمودار در سال
 91در داخل محدوده فنسکشی شده تعداد  112تخم در  56آشیان
در هکتار است ،از این تعداد  73/92عدد از جوجهها در هکتار موفق
به پرواز شدند ،در سال  98در همان محدوده  46تخم و  23آشیان
در هکتار که از این تعداد  23/46عدد جوجه در هکتار موفق به پرواز
شدند .در محدوده خارج از فنس در سال  91در هر هکتار  90تخم
که از این تعداد  40/48و در سال  98در هر هکتار  32تخم و 16
آشیان که  8جوجه در هر هکتار موفق به پرواز شدند.

شکل  :2نمودار نمایش نحوه تغییر کاربری اراضی در طی  40سال گذشته در پارک ملی کرخه و دز

شکل  :3درصد تلفات جوجه قمری معمولی در مراحل مختلف جوجهآوری در محدودههای داخل و خارج فنس در سالهای  98و  91بر حسب درصد
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شکل  :4نمودار میانگین تعداد آشیان در هکتار در پارک ملی دز و کرخه

شکل  :5تعداد تخمها و تعداد موفقیت پرواز به ازاء آَشیان در هکتار

شکل  6میانگین موفقیت پرواز به ازاء آشیان در دو محدوده را
نشان میدهد و در محدوده داخل فنس تعداد موفقیت پرواز جوجه
در هر آشیان  1/3جوجه و در همان محدوده در سال  98برای هر آشیان
 1جوجه از  2جوجه موفقیت پرواز بوده است .برای محدودههای خارج
از فنس در سال  91برای هر آشیان  0/88در همان محدوده در سال 98
برای هر آشیان  0/51جوجه از  2جوجه در هر آشیان موفق به پرواز
شدهاند .در هر دو محدوده مقدار موفقیت پرواز در آشیان روند کاهشی
داشته است.

شکل  :6میانگین پرواز بهازاء آشیان در پارک ملی
کرخه و دز در سالهای  98و 91
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همچنین نتایج بهدست آمده از این مطالعه نشان داد که در داخل
جنگلهای فنسکشی شده براساس آمار موجود برحسب هکتار در
سال  91تعداد 14784جوجه موفق به پرواز شدند که این میزان در
سال  98با توجه به تحقیقات صورت گرفته  4692بود که با کاهش
 75درصد مواجه شده است .در سال  91در محدوده خارج از فنس
 448963جوجه موفق به پرواز شدند که این مقدار در سال  98به
 72536رسده بود و بهمیزان  83درصد کاهش را نشان میداد (شکل
 .)7همچنین شکل  8میانگین موفقیت پرواز را نشان میدهد که در
مناطق داخل فنس در سال  91بهمیزان  66درصد و در سال  98در
همان محدوده  51درصد موفقیت پرواز جوجهها بوده است .در مناطق
خارج از محدوده فنسکشی شده نیز در سال  91به مقدار  44درصد
موفقیت پرواز و در سال  98این میزان به  25/5درصد رسیده است.
نتایج حاصل از آزمون من-وایتنی نشان داد که میان موفقیت جوجهها
درون و خارج فنس اختالف معنیداری وجود دارد و میزان موفقیت
جوجهها در درون فنس بهعلت شرایط محافظت شده در هر دو سال
 91و  98بیشتر میباشد .همچنین نتایج حاصل از آزمون من-وایتنی
نشان داد که میان موفقیت جوجهها در خارج از محدوده فنسکشی
شده در بین سالهای 91و  98اختالف معنیداری دارند و میزان
موفقیت جوجهها در سال  1391بیشتر از سال 1398
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میباشد .در این مطالعه همچنین این فرضیه که آیا تغییر کاربری
اراضی بر موفقیت جوجهآوری قمری معمولی تاثیر میگذارد یا نه بررسی
شد .نتایج بهدست آمده میزان کاهش  75درصد تعداد جوجهها و 15
درصد موفقیت پرواز در محدوده داخل فنس و در محدوده خارج فنس

کاهش  83درصدی تعداد جوجهها در کل منطقه و  18/5درصدی
موفقیت کل پرواز جوجهها را در سال  98نسبت به سال  91را نشان
میداد که تاییدی بر این فرضیه بود.

شکل  :7میانگین کل موفقیت پرواز در همه محدوده های پارک ملی دز و کرخه با توجه به اطالعات جزیی بهدست آمده در صورت تحقق پیدا
کردن تمام پارامترهای موجود

شکل  :8درصد موفقیت پرواز جوجهها در دو منطقه فنسکشی شده و خارج فنس طی سالهای  98و 91

بحث
هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر تغییر کاربری اراضی بر
جوجه آوری پرندگان مهاجر مانند قمری معمولی طی سالهای  91و
 98در پارک ملی دز و کرخه بود .نتایج بهدست آمده از این مطالعه
کاهش  75درصد تعداد جوجهها و  15درصد موفقیت پرواز در محدوده
داخل فنس و در محدوده خارج فنس کاهش  83درصدی تعداد جوجهها
در کل منطقه و  18/5درصدی موفقیت کل پرواز جوجهها را در سال
 98نسبت به سال  91نشان میداد .همچنین نتایج بهدست آمده از
این مطالعه نشان داد که میزان موفقیت پرواز در محدوده داخل فنس
بیشتر از محدودههای خارج از فنس میباشد که از دالیل موفقیت

پرواز جوجهها در محدودههای داخل فنس میتوان به :فنسکشی
منطقه ،عدم تغییر کاربری اراضی محدوده فنسکشی شده ،وجود دو
پاسگاه محیطبانی در منطقه بهخصوص پاسگاه حفاظت از محیطزیست
حلوه ،آشیانهسازی روی ارتفاع باال از سطح زمین ،کنترل ورود و خروج
افراد در منطقه و به کار نبردن اسلحه در منطقه حفاظت شده بهدلیل
وجود پاسگاه و ...اشاره نمود .از دالیل کاهش زیاد موفقیت پرواز جوجهها
در مناطق فنسکشی نشده نیز میتوان به :قطع بیرویه درختان،
تغییر کاربری اراضی بهخصوص تبدیل جنگل و بعضی از حوضههای
آبریز به زمین کشاورزی ،آتشسوزی در جنگلها ،از بین بردن امنیت
زیستگاه ،کاهش کیفیت زیستگاههای آشیانسازی ،وجود شکارچیان
انسانی و استفاده از سم و اسلحه برای شکار پرندگان اشاره نمود.
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عبودی و همکاران

یافتههای بهدست آمده از این مطالعه با آنچه دیگرمحققین درجهان
 تقریباً یکسان بوده و عوامل و دالیلی که در تخریب،بهدست آوردهاند
)Streptopelia turtur( و میزان موفقیت پرواز در مورد قمری معمولی
 آنچه در جهان ازموفقیت.بیان شده است مشابه مطالعه حاضر میباشد
یاعدم موفقیت جوجهآوری و تاثیر تغییر کاربری اراضی برجوجهآوری
پرندگان مهاجر مانند قمری بهدست آمده است با نتایج این بررسی
 در مطالعاتی مشابهی که طی سالهای.همخوانی و نزدیک میباشد
 در رابطه با تغییرات کاربری اراضی و2009  و2006 ،2005 ،2003
تأثیرات آنها بر روی تنوع زیستی و پرندگان انجام شده است تغییر
کاربری و گسترش زمینهای کشاورزی را عامل اصلی کاهش پیچیدگی
زیستگاه و کم شدن تنوع زیستی گیاهان و بهدنبال آن کاهش تنوع
 در این مناطق.جانوران بهخصوص پستانداران و پرندگان عنوان کردهاند
، و همکارانBenton( با کاهش آشیانسازی جوجهآوری مواجه شدند
 در.)2009 ، و همکارانStoate ؛2005 ، و همکارانBaldi ؛2003
 در مورد تغییر2011  تا2009 مطالعه دیگری که در طی سالهای
کاربری و تبدیل اراضی در اروپا انجامشد اشاره شده که برای اینکه
پرندگان بتوانند شرایط مناسب زیستگاهی داشته باشند به دو منبع
 مکان مناسب برای آشیانسازی و ذخیره غذایی کافی نیاز:ضروری
، در طول سال این الزامات مکان النه و نزدیکی محل به النه.دارند
 آب در دسترس و هوای سالم از مهمترین،حفاظت از شکارچیان
ویژگیهای یک زیستگاه مناسب برای النهسازی و جوجهآوری عنوان
 بهدلیل تغییر کاربری اراضی در مکانهای مورد مطالعه.شده است
میزان جوجهآوری و انتخاب پرندگان آن مکانها برای النهسازی کاهش
؛2009 ، و همکارانErdos ؛2019 ، و همکارانBatary( را نشان میداد
 در کشور ایران در رابطه با پرندگان در.)2009 ، و همکارانStoate
 وHemami( سالهای گذشته تحقیقات گستردهای انجامشده است
 ولی در رابطه با کبوتران و بهخصوص.)2015 ،Hosseini ؛2011 ،Zaeri
قمری بهدلیل شرایط خاص زیستگاهی و اینکه پرنده شاخههای مرتفع
 در مطالعه مشابهی که توسط.درختان گز و پد آشیانسازی میکند
،مهندس کشاورزیان در پارک ملی کرخه بر روی یاکریم انجام گرفت
تخریب زیستگاه و تغییرات کاربری اراضی عامل کاهش جوجهآوری
 در یک مطالعه مشابه.)2014 ،Keshavarzian( یاکریم عنوان شد
) مقالهای را تحت عنوان پرندگان1394( دیگر حسینی و همکاران
جوجهآور منطقه حفاظت شده دز در استان خوزستان ارائه دادند تحقیقات
نشان میدهد که مهمترین عامل تهدیدکننده جوجهآوری پرندگان در
این مناطق تخریب زیستگاه ناشی از تغییر کاربری و استفادههای
.بیرویه میباشد
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Abstract
There have been few studies conducted in Iran regarding immigrant fowl especially
European turtle dove and its incubation. Considering the stated issues, this study was carried out
with the aim of investigating the effect of land use change on the incubation of European turtle
dove in national parks of Dez and Karkheh. In this case study, the studied bird was European
turtle dove. Given the space of regions and the amount of access to the nests, the regions have
been divided into various parts and they were selected based on the importance of issue in each
region regarding the information provided before. The results of the current research
indicated 75% decrease in the number of chickens, 15% success of flight in the periphery inside
the fence; and regarding outside of the fence, it showed 83% decrease in the number of chickens
all over the region and 5.18% success of flight for all chickens during 2019 as compared to 2012.
Moreover, the results indicated that there was a significant difference between the chickens
inside the fence and those outside the fence and the amount of chickens’ success inside the fence
was higher in both 2019 and 2012 due to protected conditions.
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