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مطالعه حاضر با هدف تعیین رژیم غذایی و بررسی ارجحیت غذایی غاز خاکستری ( )Anser anserدر فصل زمستانگذرانی در
علفزارهای تغذیهای پارک ملی بوجاق انجام شد .در ابتدا سرگین غاز خاکستری در فصل زمستان در طی سالهای  1931و  1931با
هدف تعیین رژیم غذایی جمعآوری گردید .همزمان پالتهایی به اندازه یک متر مربع و با فواصل  05متر در طول دو ترانسکت خطی
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تغذیه غاز خاکستری بافتهای پارانشیمی آنها تهیه گردید .سپس آن ها با گیاهان موجود در محیط مقایسه شدند .پارامترهای درصد
فراوانی نسبی حضور ،درصد حجم نسبی و درصد حضور برای هرآیتم غذایی در نمونههای سرگین محاسبه گردید .همچنین ارجحیت
غذایی با استفاده از روش آلفای مانلی تعیین شد .یافتههای حاصل از تجزیه و تحلیل رژیمغذایی این گونه نشان داد که در بین گیاهان
مورد تغذیه ،گیاهان خانواده گندمیان ( )Poaceaeبا فراوانی نسبی حضور  %90/11و درصد حضور  %155و حجم نسبی  %15/50در
جایگاه اول رژیم غذایی این گونه قرار دارد .پس از آن گونه گیاهی  Medicago sp.از خانواده حبوبات ( )Fabaeaceبا فراوانی نسبی
حضور  %15/39و درصد حضور  %01/93و حجم نسبی  %0/19و خانواده رانانکوالسه ( )Runculaceaeبا فراوانی نسبی حضور
 %11/11و درصد حضور  %99/31و حجم نسبی  %9/99بهترتیب بیشترین مقدار از رژیمغذایی این گونه را بهخود اختصاص دادهاند.
در مقابل نتایج آنالیز ارجحیت غذایی نشان داد که سه آیتم غذایی ترجیحی برای این گونه  Eryngium caucasicum ،Poaceaeو
 Medicago sp.بهترتیب دارای مقدار آلفای مانلی  5/111 ،5/190و  5/105هستندکه این آیتمهای غذایی عمدتأ شامل گونههای
گیاهی با فرم رویشی همیکریپتوفیت و تروفیت است .بنابراین اتخاذ راهکارهای مدیریتی همچون حفظ پوشش گیاهی در مراحل اولیه
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مقدمه
دسترسی به منابع غذایی یکی از فاکتورهای موثر بر جمعیت
پرندگان مهاجر میباشد ( .)7891 ،Madsenبازیابی انرژی از
دست رفته در طی پروازهای طوالنی به سمت زیستگاه زمستان
گذرانی و ذخیره انرژی برای فصل زادآوری ،همواره از بزرگترین
چالشهای پیش روی پرندگان مهاجر است ( Morrisonو همکاران،
 .)7441به هرحال این پرندگان در دوره زمستانگذرانی بهواسطه
عوامل محدودکنندهای مانند سرمای زیاد ،به منابع غذایی محدودی
دسترسی دارند ( Propو  .)7887 ،Deerenbergبنابراین دسترسی
به منابع غذایی در این دوره تاثیر بسیار زیادی در موفقیت تولید
مثلی پرندگان بهویژه گونههای مهاجر آبزی دارد ( Owenو
همکاران .)7811 ،که بهواسطه تحرک باال از دامنه وسیعی از
زیستگاهها استفاده میکنند ( Abrahamو همکاران )7442 ،در
مجموع درک و شناخت کافی از رژیم غذایی یک ابزار حیاتی برای
حفاظت از گونهها محسوب میشود ( .)7881 ،Ankneyدر غازها
بهدلیل وابستگی این گونهها به گیاهان مراحل اولیه توالی در
زیستگاههای مختلف ،بررسی رژیم غذایی امری بسیار ضروری
بهنظر میرسد (  Olffو همکاران7881 ،؛  .)7819 ،Joenjeعالوه
براین ،غازها بهعنوان یک گونه علفچر در فرآیند تغذیه بسیار
انتخابی عمل نموده ( Lieffو همکاران )7814 ،و گیاهان دارای
ارزش پروتئینی باال را ترجیح میدهند ( .)7894 ،Owenتاکنون
پژوهشهای گستردهای در زمینه رژیمغذایی و ارجعیت غذایی
غازها اجرا شده است ( Zahoو همکاران7474 ،؛  Propو همکاران،
7442؛  Markkolaو همکاران7442 ،؛  Foxو همکاران7889 ،؛
7887 ،Michael؛ 7894 ،Owen؛  Owenو همکاران.)7811 ،
در این میان علفزارهای سواحل شور عمدتاً بهواسطه در
برگرفتن پهنههای آبی بزرگ ،زیستگاه تغذیهای مهمی برای
زمستانگذرانی غازها محسوب میشوند (.)7894 ،Owen
بومسازگانهای تاالبی سواحل شمالی ایران با توجه به همجوار
بودن با دریای مازندران و دارا بودن علفزارهای مطلوب بهعنوان
یک زیستگاه زمستانگذرانی برای پرندگان علفچر حائز اهمیت
است (عاشوری و عبدوس .)7287 ،اما این زیستگاهها در حال
حاضر بهشدت تخریب شدهاند (زبردست و جعفری .)7284 ،در
همین راستا در سالهای اخیر گزارشی از حضور عروس غاز
( )Branta ruficollisبهعنوان یکی از گونههای شاخص و در
معرض انقراض علفزارهای تاالبی شمال کشور ثبت نشده است
(عاشوری و عبدوس .)7287 ،همچنین غاز خاکستری ( Anser
 )anserکه قبالً در گستره وسیعی از علفزارهای تاالبی شمال
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کشور پراکنش داشته است ،در حال حاضر حضور این غاز فقط
در بخشهای محدودی از این زیستگاهها از جمله علفزارهای
پارک ملی بوجاق گزارش شده است ( Scottو همکاران.)7881 ،
بنابراین اگرچه این علفزارها اخیراً با تهدیدهایی روبهرو هستند با
این وجود علفزارهای این پارک سطح مطلوبی برای پرندگان
علفچر فراهم نموده است (طرح جامع مدیریت پارک ملی بوجاق،
 .)7292بنابراین هدف از انجام این مطالعه تعیین رژیم غذایی غاز
خاکستری بهعنوان تنها گونه زمستانگذران غازها در پارک ملی
بوجاق است .تا با شناسایی آیتمهای غذایی این گونه به بررسی
ارجعیت غذایی این گونه پرداخته شود و با معرفی گیاهان
ترجیحی و مورد تغذیه این گونه ،گام موثری در حفظ علفزارهای
تغذیهای این پارک برای حمایت از پرندگان مهاجر علفچر برداشت.

مواد و روشها
پارک ملی بوجاق نخستین پارک ملی در استان گیالن با
مساحت  2714هکتار بهعنوان یکی از زیستگاههای مهم پرندگان
زمستانگذران در شمال کشور محسوب میشود (عاشوری و
عبدوس .)7287 ،این زیستگاه به لحاظ موقعیت مکانی در شهرستان
آستانه اشرفیه ،بخش کیاشهر و به لحاظ مختصاتی بین˝08˚ 27´ 07
تا ˝ 24˚ 44´ 42طول شرقی و˝ 21˚ 70´ 29تا ˝21˚ 79´ 28
عرض شمالی قراردارد .پارک ملی بوجاق براساس مصوبه 727
مورخه  ،7297/2/77منطقهای مشتمل بر تاالب بوجاق ،منطقه
علفزار ،سواحل دریایخزر ،مصب و طول رودخانه سفیدرود،
تاالب  77بهمن و آبگیر کیاشهر است (عاشوری و همکاران.)7292 ،
در حال حاضر  709گونه گیاهی و  720گونه پرنده از  08تیره و
 71راسته در این پارک شناسایی شده است (عاشوری و همکاران،
 .)7292عالوه بر بومسازگان تاالبی ،رودخانهای و دریایی بخش
شمالی پارک ملی بوجاق شامل چمنزاری وسیع با انواع گونههای
گیاهی است .طبق آمار رسمی بهدست آمده از شمارشهای زمستانه،
این پارک هر ساله پذیرای پرندگان مهاجر زمستانگذران بسیار
متنوعی است که حاکی از ارزش بومشناختی باالی این ناحیه
است (شکل .)7
جهت جمعآوری سرگین در فصل زمستان سالهای 7287
و  7287در پارک ملی بوجاق در طول سه ترانسکت خطی عمود
بر علفزار تغذیهای (از جهت شمال به جنوب) در مجموع اقدام
به جمعآوری  22نمونه سرگین غاز خاکستری شد .با توجه به
آنکه در حال حاضر عالوه بر غاز خاکستری ،آنقوت ( Tadorna
 )ferruginaو خروسکولی ( )Vanellus vanellusبهعنوان گونههای
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علفچر در این پارک زمستانگذرانی میکنند ،لذا بهمنظور
افزایش دقت در نمونهبرداری ،از نمایه به بزرگ و حجیم بودن
سرگین غاز خاکستری نسبت به آنقوت و خروس کولی جهت
تمایز سرگین این گونه از سایر گونههای علفچر استفاده شد.
بالفاصله بعد از نمونهگیری به تفکیک همراه با برچسب اطالعات
شماره گونه ،توصیف زیستگاهی و تاریخ برداشت سرگین و
مختصات جغرافیایی در داخل تیوبهای  774میلیلیتری که
حاوی الکل اتانول  81درصد قرار داده شدند .هدف از استفاده
الکل  81درصد جلوگیری از بین رفتن بافتهای گیاهی موجود
در سرگین است .همچنین در راستای شناسایی گونههای گیاهی

مورد تغذیه غاز خاکستری ،اکثر گیاهان موجود در زیستگاه
تغذیه ای این پرنده جمع آوری شده و با استفاده از برش عرضی
در زیر میکرسکوپ و با کمک روش  )7812( Owenاز لحاظ
بافتها ی اپیدرمی و شکل و نحوه قرارگیری روزنه ()Stoma
جداسازی شدند از نرمافزار  Dino capture 7نیز جهت تهیه عکس
از هر کدام از بافتهای گیاهان و تهیه کلیدشناسایی استفاده شد.
سپس ،با استفاده از کلید شناسایی شده ،اقدام به شناسایی
گونههای گیاهی موجود در سرگین شد.

شکل  :1موقعیت پارک ملی بوجاق

پس از شناسایی آیتمهای غذایی با استفاده از طبقهبندی
 )7820( Raunkiaerفرم رویشی آنها تعیین گردید .در ادامه
جهت تجزیه و تحلیل رژیمغذایی از سه فاکتور درصد فراوانی
نسبی ( :)Relative Frequencyبسامد حضور یک طبقه طمعه
تقسیم بر بسامد حضور تمامی طبقات طعمه ×  ،744درصد حضور
( :)Percentage occurrenceبسامد حضور یک طبقه طعمه تقسیم
بر تعداد کل نمونههای دستگاه گوارش ×  744و حجم نسبی
( :)Relative volumeحجم نسبی یک طبقه طعمه تقسیم بر
حجم تمامی طبقات طعمه ×  744استفاده شد

( .)7472 ،Andreasدرصد فراوانی نسبی نشاندهنده اهمیت
نسبی یک طبقه طعمه براساس فراوانی آن ،درصد حضور نشان-
دهنده اهمیت یک طبقه طعمه در میان تعداد کل نمونههای
دستگاه گوارش و درصد حجم نسبی نیز بیانگر نسبت حجم هر
طبقه طعمه در نمونههای دستگاه گوارش است.
غازها جهت تغذیه گونههای گیاهی خاصی را ترجیح
میدهند و از خوردن بسیاری از گونههای گیاهی اجتناب میکنند
( Propو 7887 ،Deerenberg؛  )7894 ،Owenبنابراین ارجحیت
هر آیتم غذایی از طریق میزان آن آیتم غذایی در رژیم غذایی و
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مقایسه آن با مقدار موجود در طبیعت محاسبه گردید .جهت
تعیین فراوانی نسبی آیتم غذایی (گونههای گیاهی خورده شده)
در محیط پالتگذاری در پالتهایی به اندازه یک متر مربع و
فاصله  24متر از هم در طول دو ترانسکت های خطی جداگانه
جهت تعیین فراوانی نسبی در محیط انجام شد .در نهایت از نمایه
آلفای مانلی برای تعیین ارجحیت غذایی استفاده شد که عددی
بین صفر تا یک را به ما ارائه میکند (:)7887 ،Krebs

غذایی ،گیاهان خانواده گندمیان ( )Poaceaeبا فراوانی نسبی
حضور  %22/97درصد حضور  % 744و حجم نسبی  % 94/81در
جایگاه اول رژیم غذایی این گونه قرار دارد و خانواده بقوالت
( )Medicago spبا فراوانی نسبی حضور  ،%74/80درصد حضور
 % 29/08و حجم نسبی  1/72و خانواده رانانکالسه ( Ranunculus
 )spبا فراوانی نسبی حضور  ،%77/71درصد حضور  % 22/81و
حجم نسبی  %2/22بهترتیب جایگاههای بعدی را در رژیم غذایی
این گونه بهخود اختصاص دادهاند ( Error! Reference
.)7source not found.
نکتهای قابل تامل این است که پالتبرداری از ایستگاههای
نمونهبرداری در علفزارهای پارک ملی بوجاق نشان داد که
گیاهان خانواده سازو ( )Juncaceaeبا فرم رویشی ژئوفیت در
بسیاری از پالتها بر سایر گونههای گیاهی غالبیت داشتهاند.
همچنین مطابق با نتایج رژیم غذایی ،تعداد آیتمهای غذایی غاز
خاکستری  74آیتم است ،بنابراین در فرمول آلفای مانلی مقدار
 7⁄mبرابر با  4/7است .این مقدار نشاندهنده آن است که در

تعداد آیتمهای طعمه مصرفی است) باشد ،طعمهخوار از این آیتم
پرهیز میکند و در صورتیکه بزرگتر  7⁄mباشد این آیتم ترجیح
داده میشود (.)7887 ،Krebs

این مطالعه آیتمهای غذایی که مقدار آلفای مانلی بیشتر از 4/7
داشته باشند برای غاز خاکستری طعمه ترجیحی محسوب
میشوند .بنابراین نتایج ارجحیت غذایی نشان داد که گونههای
گیاهی ترجیحی غاز خاکستری شامل گیاهان (Alopecurus sp ،
 Eryngium caucasicum ،Cynodon dactylonو Medicago sp
بهترتیب با مقدار آلفای مانلی  4/717 ،4/771 ،4/721هستند.
نکتهی قابل توجه این است که آیتم غذایی  Ranunculus spبا
وجود اینکه در قسمت رژیم غذایی جزء آیتمهایی غذایی اصلی
این گونه بهشمار میرفت اما با داشتن آلفای مانلی  4/492بهنظر
میرسد آیتم غذایی ترجیحی گونه نمیباشد (جدول .)7

در این معادله  αiشاخص ارجحیت مانلی برای طعمه iامri ،

درصد حضور طعمه  iدر رژیم غذایی و  niفراوانی حضور نسبی
طعمه  iدر محیط است .در صورتیکه عدد  αiکمتر از m( 7⁄m

نتایج
نتایج رژیم غذایی نشان داد که غاز خاکستری در پارک ملی
بوجاق  74آیتم غذایی داشته است و فرمهای رویشی این آیتمهای
غذایی شامل فرمهای تروفیت ،همیکریپتوفیت و هیدروفیت
است .بهطورکلی گیاهان تکلپهای حدودا  94/81حجم نسبی
رژیم غذایی غاز خاکستری را شامل میشوند .در مقابل سهم
گیاهان دولپهای  71/87است (جدول  .)7مطابق با نتایج رژیم

جدول  :1فهرست گیاهان شناسایی شده به عنوان منابع غذایی غاز خاکستری در پارک ملی بوجاق
آیتم غذایی

07

نام اختصاری

خانواده

فرم رویشی

Cynodon Alopecurus Sp and
dactylon
Nasturtium officinale

Al.sp& Cy.da

Poaceae

تروفیت و همیکریپتوفیت

Na.of

Brassicaceae

Ranunculus Sp

Ra.sp

Ranunculaceae

هیدروفیت
تروفیت

Medicago Sp

Me.sp

Fabaceae

Veronica Sp

Ve.sp

Scrophulariaceae

Eryngium caucasicum

Er.ca

Amaranthaceae

Plantago Sp

Pl.sp

Plantaginaceae

Centaurea iberica

Ce.ib

Asteraceae

Sonchus Sp

So.sp

Asteraceae

Rumex Sp

Ru.sp

Polygonaceae

همیکریپتوفیت
تروفیت
همیکریپتوفیت
همیکریپتوفیت
تروفیت
تروفیت
همیکریپتوفیت

سال هشتم ،شماره  ،3پاییز 9315

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

شکل  :2نمودار میزان درصد فراوانی نسبی ،درصد حضور و
درصد حجم نسبی هر آیتم غذایی
جدول  :2مقدار ارجحیت آیتمهای غذایی غاز خاکستری
آیتم

فراوانی در

فراوانی در

آلفای

غذایی

محیط

رژیم غذایی

مانلی

&Al.sp
Cy.da
Na.of

71/10

29/19

4/721

70/77
71/72
70/77
7/00
7/01
72/78
1/90
1/22
7/00

77/11
72/72
77/17
7/02
7/87
7/87
7/87
7/87
4/18

4/498
4/492
4/717
4/410
4/771
4/477
4/404
4/402
4/422

Ra.sp
Me.sp
Ve.sp
Er.ca
Pl.sp
Ce.ib
So.sp
Ru.sp

بحث
بر پایه یافتههای این تحقیق ،گونههای تکلپهای (بهطور
ویژه ،خانواده گندمیان) در مقایسه با گیاهان دولپهای سهم
بیشتری را از نظر حجم نسبی از رژیم غذایی غاز خاکستری را
در پارک ملی بوجاق بهخود اختصاص دادهاند .در مطالعهای که
توسط  )7887( Michaelانجام شد به نتایج مشابهی با نتایج این
تحقیق رسیدند .نتایج آنها نشاندهنده اهمیت گونههای تک
لپهای و بهویژه خانواده گندمیان در رژیم غذایی غازهای
خاکستری را نشان میدهد .باال بودن مقدار حجم نسبی گیاهان
تکلپهای در رژیم غذایی غازها بهعلت ساختار منقار آنها در
سازگاری جهت تغذیه گیاهان تکلپهای است .به این

صورت که ارتفاع باالتر گیاهان تکلپه ای نسبت به گیاهان دولپه-
ای از سطح زمین باعث تسهیل تغذیه غازها از این گونههای
گیاهی میشود ( Durantو همکاران .)7442 ،البته در مطالعهای
که توسط  Markkolaو همکاران ( )7442بر روی ارجحیت غذایی
غاز پیشانی سفید کوچک ( )Anser eryhtropusدر فنالند انجام
شد ،ضمن تایید نتایج این مطالعه ،وی نشان داد که گیاهان تک-
لپهای بهعنوان رژیم غذایی اصلی غاز خاکستری ارجحیت ندارند.
بدین گونه که ،اگرچه گونههای دولپهای سهم کمتری در حجم
نسبی رژیم غذایی داشتند با اینحال درصد قابل توجهای از گونه-
های گیاهی ترجیحی را بهخود اختصاص داده بودند که این نشان
از انتخابی عمل کردن غازها است ( .)7894 ،Owenاما نکته قابل
تامل در این مطالعه نسبت به مطالعات دیگر رژیم غذایی (Zaho
و همکاران7474 ،؛  Markkolaو همکاران7442 ،؛  Foxو همکاران،
 )7889تنوع باالی گیاهان دولپهای در رژیم غذایی این گونه است
به صورتی که مطابق با نتایج رژیم غذایی ،از ده آیتم غذایی غاز
خاکستری در پارک ملی بوجاق نه آیتم از آن گونههای گیاهی
دولپهای است که مطابق با نتایج تحقیق  Propو همکاران
( )7442دلیل تغذیه غازها برروی گیاهان دولپهای بهواسطه ارزش
پروتئینی بیشتر آن نسبت به گیاهان تکلپهای است .که بهنظر
میرسد دلیل تغذیه بیشتر غازها در فصل زمستان بر روی گیاهانی
با ارزش پروتئینی باال بهواسطه ضرورت ذخیره چربی در این فصل
جهت تامین انرژی برای پرندگان جهت مهاجرت طوالنی برای
بازگشت به زیستگاههای زادآوری و ذخیره انرژی برای تولیدمثل
در فصل بهار باشد ( Morrisonو همکاران.)7441 ،
از طرف دیگر پارک ملی بوجاق همواره تحت تاثیر نوسانات
سفید رود بوده است که این نوسانات متعاقباً بهواسطه عمل
رسوبگذاری پوشش گیاهی این پارک را دچار تغییر و تحول
میکند (نظمفر و همکاران .)7472 ،آنچنانکه در دهههای اخیر
سطح علفزارهای مرطوب این پارک بهواسطه هجوم گیاهان بلند
و خشبی خانواده سازو ( )Juncaceaeنسبت به گذشته کاهش
یافته است ( .)7477 ،Naqinezhadنتایج این تحقیق نیز نشان از
غالبیت گیاهان این خانواده در بسیاری از پالتهایی اندازهگیری
و پایش پوشش گیاهی علفزار پارک ملی بوجاق میدهد .از آنجا
که گیاهان این خانواده دارای فرم رویشی ژئوفیت هستند و در
طرف مقابل فرمهای رویشی گیاهان مورد تغذیه غازخاکستری
بیشتر شامل فرمهای رویشی ،همیکریپتوفیت تروفیت و هیدروفیت
است که این فرمهای رویشی خصوصاًهمیکریپتوفیتها فصل
زمستان را بهصورت سبز سپری میکنند و میتوانند برای غازها
سرشار از پروتئین باشند .بنابراین بهنظر میرسد هجوم گیاه سازو
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کابلی و همکاران

باعث محدود کردن شرایط رشد (مثل فضا و نور) برای گیاهان
مورد تغذیه غازها میشود و حرکت توالی پوشش گیاهی به سمت
مراحل باالتر را تسهیل میبخشد در نتیجه در راستای حفظ این
ًپارک برای حمایت از پرندگان مهاجر زمستانگذران و خصوصا
پرندگان علفچر الزم است به استفاده از روشهای مدیریتی
همچون حفظ پوشش گیاهی در مراحل اولیه توالی و مدیریت
چرای متناوب دام که در بسیاری از مطالعات به آن تاکید شده
؛7447 ، و همکارانBos ؛7442 ، و همکارانBakker( است
) توجه نمود تا ضمن جلوگیری از7884 ، و همکارانAndresen
 گامی موثر در راستای،هجوم گیاهان خانواده سازو به این علفزار
بهبود و حفظ این علفزار بهعنوان یک زیستگاه تغذیهای در
شمال کشور جهت حمایت از پرندگان زمستانگذران علفچر
Owen  همچنین مطابق با مطالعات انجام شده توسط.برداشت
) کیفیت گیاهان مورد تغذیه غازها فاکتور بسیار7894  و7811(
مهمی در انتخاب این آیتمهای غذایی است بنابراین پیشنهاد
میشود در مطالعات بعدی کیفیت تغذیهای گیاهان نیز مورد
.بررسی قرار گیرد

تشکر و قدردانی
از تمامی کارکنان سازمان محیط زیست استان گیالن و
محیطبانان زحمتکش پاسگاههای پارک ملی بوجاق و سفیدرود
.جهت همکاری در انجام این مطالعه نهایت تشکر و قدردانی دارد
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