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  (Galerida  cristata) گذاری چکاوک کاکلیآشیانهمناطق  خصوصیات

 در منطقه هرات، استان یزد

 

 
 ایرانمیبد، دانشگاه آزاد اسالمی میبدواحد گروه محیط زیست،  :*زادهشیرین آقانجفی ، 

  واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایرانگروه محیط زیست، : غضنفریزهرا  

 

 1395 اسفندتاریخ پذیرش:            1395 ذرآ تاریخ دریافت:
 

 چکیده

 قره تپههکتار از منطقه شکارممنوع  8000در منطقه ای به وسعت  (Galerida cristataي )چکاوک کاکلگذاری انتخاب زیستگاه النه 

های مورد بررسي قرار گرفت. متغیرهای زیستگاهي مثل تعداد گونه 1393 در بهاراستان یزد واقع در منطقه هرات،  و پناهگاه حیات وحش بروئیه

ضور )تصادفي( گیری گردید و با نقاط عدم حترین منبع آب، مزرعه و جاده در نقاط حضور گونه اندازهاز نزدیک  هاالنه فاصله گیاهي، بافت خاک ،

داری يطور معنمقایسه گردید. نتایج نشان داد که متوسط تعداد گونه گیاهي قیچ، درمنه و  درصد خاک  با بافت نه چندان نرم در مناطق حضور به

های گیاهي قیچ و گونهگذاری توسط این پرنده تعداد ترین فاکتورهای تأثیرگذار در انتخاب نقاط النه.مهم(>05/0P) بود شاهدباالتر از مناطق 

ها فراهم های گیاهي قیچ و درمنه استتار الزم را برای النه و جوجهسازد گونهکه گونه بروی زمین آشیانه ميباشد. با توجه به آنمينوع بافت خاک 

ای با بافت نرم خاک باعث در منطقهاحداث النه های احتمالي در منطقه حمایت کنند. چنین النه را در برابر تابش خورشید یا طوفانکنند هممي

 باشد تری داشته کند که بافت خاک سختگذاری انتخاب ميعنوان محل النههایي را بهداری مکانيطور معنلذا این پرنده به شود.ميالنه فروپاشي 

(05/0P<)که حشرات عالوه بر آنبوده تر النه استتار بیشرسد انتخاب این محل برای نظر ميها در مزارع یونجه مشاهده شد. به. برخي از النه

 .استهای این پرنده داخل مزرعه منبع غذایي خوبي برای جوجه
 

 استان یزد منطقه هرات، چکاوک کاکلی، انتخاب زیستگاه، کلمات کلیدی:

 shirinaghanajafi@gmail.com :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه
هاي گياهي و جانوري، شناخت دقيق  اولين گام در حفظ  گونه       

يكي از محورهاي  عنوانزيستگاه به باشد. انتخابها ميآن شناسياز بوم

اي است که بقاي شناسي تحت تاثير متغيرهاي زنده و غير زندهبوم

دهد. شناخت کافي از اين متغيرها و ها را تحت تاثير قرار ميگونه

بيني راهكارهاي ها متخصصان را در پيشرسيدن به تاثيرگذارترين آن

از نظر ( G.  cristatحفاظتي کمک خواهد کرد گرچه چكاوک کاکلي )

( و IUCN)  ،2014ترين نگراني قراردارددر رده کموضعيت حفاظتي 

شناسي اين گونه هاي ما در مورد بومدر ايران فراوان است ولي دانسته

يافتن متغيرهاي زيستگاهي موثر در بقاي اين  باشد.در ايران اندک مي

گونه جهت حفظ زنجيره غذايي منطقه و مشخص کردن رجحان 

اي، براي اولين هاي برون گونهقابتزيستگاهي اين گونه براي مقايسه ر

بار در ايران انتخاب زيستگاه اين گونه در جنوب يزد مورد مطالعه قرار 

هاي مختلف چكاوک در جهان گرفت. مطالعات متعددي روي گونه

 و همكاران  Morgadoانجام گرفته است مطالعه انجام شده توسط 

زار نشان گندموي انتخاب زيستگاه چكاوک ر ( در پرتغال بر2010)

 Hartleyداد که اين گونه به اراضي کشاورزي وابسته است. مطالعه 

هاي چكاوک کاکلي در زير پوشش مشخص کرد که النه ( 1964)

و همكاران  Shkedy انجام شده توسط شود. مطالعهمي گياهي استتار

( روي چكاوک کاکلي در فلسطين نشان داد اين گونه در 1991) 

 هاي پنهان و مستترهايش را در سايتک بياباني النهمقايسه با چكاو

( نشان  2003و همكاران ) Luskتوسط  نجام شدهتحقيقات  سازد.مي

داد که برخي متغيرهاي زيستگاهي نظير درصد پوشش گياهي، فاصله 

ترين متغيرها صد پوشش بستر از مهم، درترين لكه گياهيتا نزديک

 Erodesمطالعه  .کاکلي هستنددر انتخاب زيستگاه گونه چكاوک 

نشان داد ( Alauda arvensis( بر روي گونه چكاوک آسماني )2009)

هاي مزروعي در مجاورت ساخت گذاري از زمينکه اين گونه براي النه

هاي گسترده و وسيع را براي زارو سازها در مزرعه دوري کرده و علف

که متغيرهاي ن است هدف از اين تحقيق آ. دهدترجيح مي آوريجوجه

گذاري چكاوک کاکلي در  ناحيه زيستگاهي موثر بر انتخاب مناطق النه

هاي حفاظتي مطالعاتي مشخص گردد تا به کمک آن بتوان استراتژي

 بهتري را براي گونه تدوين کرد.

 

 هامواد و روش
وحش مطالعه در دو منطقه پناهگاه حيات ناحیه مطالعاتی: الف(       

مرکز شهرستان خاتم( واقع در استان يزد  (بروئيه و قره تپه در هرات

هزار  78يه با مساحتي حدود وحش بروئانجام گرفت. پناهگاه حيات

متر  2680تا  1580در جنوب استان يزد و در محدوده ارتفاعي  هكتار

اي از آن را ارتفاعات تشكيل داده و  قرار گرفته است. بخش عمده

صورت يک دشت مرتفع بهتر است. منطقه  قره تپه مابقي اراضي پست

که توسط  باشدمتر از سطح دريا( مي 1800تا  1500)ارتفاع بين 

متر ارتفاع از طرف  3400تا  3000ها باالي اي از کوهترکيب پيچيده

انداز اصلي طورکلي سه چشمشود. بهغرب و جنوب احاطه مي ،شمال

متر و رشته  20هايي با ارتفاع حداکثر در منطقه شامل دشت و تپه

هاي طبيعي شود. در منطقه مطالعاتي چشمههاي متعدد ديده ميکوه

طورکلي آب باشد. بهصلي ميکم و محدود و تنها داراي يک رودخانه ف

 100و هواي منطقه خشک و متوسط بارندگي ساليانه در اين منطقه 

.(1390)اداره محيط زيست خاتم،  متر در سال استميلي
 

 
 : نقشه ناحیه مطالعاتی1شكل
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 8000در وسعتي معادل  هاالنه شناساييها: آوری دادهب( جمع       

 1393در بهار  تپهوحش بروئيه و منطقه قرهپناهگاه حياتهكتار در 

علت انتخاب دو منطقه نزديک  نجام گرفت.ادو نفره  يک گروهبه کمک 

در  .ردتري را شناسايي کهاي بيشبه هم اين بود که بتوان تعداد النه

روي نقشه  متر، 2متر و عرض  2000ترانسكت  به طول  8ابتدا محل 

ها در منطقه پياده شدند. با پيمايش مشخص شد سپس ترانسكت

شد مختصات جغرافيايي آن کجا النه چكاوک يافت ميها هرترانسكت

 چكاوک،پرواز گاهي مواقع هم از روي گردد. ثبت مي GPSتوسط 

شد تا محدوده محل پرواز در يک شعاع چند صد متري بررسي مي

 آشيانه چكاوک کاکلي 17ميداني طي عمليات النه يافت شود. در 

متر مربع  10×10هايي به ابعاد سپس به مرکز هر النه پالت .يافت شد

گيري بودند نظير درصد که قابل اندازه متغيرهاي زيستگاهيمستقر و 

ها براي چكاوک خاطر اثر استتاري آنپوشش و ارتفاع گياهان غالب به

هاي چشمي و خط کش، تعداد گونهترتيب از طريق تخمين کاکلي به

ترين ها تا نزديکفاصله النه ،گياهي غالب از طريق شمارش مستقيم

و درصد  GISمنبع آبي جهت بقا، جاده و مزرعه جهت امنيت با کمک 

، برداري در اطراف النهبا نمونه خاک نرم جهت تسهيل استقرار النه

صورت بود که از نبرداري از خاک بديگيري گرديد طرز نمونهاندازه

متر از افق سطحي با کمک بيلچه، سانتي 30چهار طرف النه به عمق 

آوري و به آزمايشگاه خاک جهت تشخيص نوع بافت نمونه خاک جمع

دليل کمبود بودجه آزمايش ساير پارامترهاي خاک خاک ارسال شد. به

ندازه با فاصله گرفتن از هر النه به ا، شوري و ... انجام نشد.  PHنظير

و در جهات مختلف، نقاط کنترل يا عدم حضور انتخاب  دو کيلومتر

شد که در اين نقاط اثري از النه چكاوک نبود و متغيرهاي فوق در 

ها به دادهگيري شدند. هاي مستقر در اطراف اين نقاط نيز اندازهپالت

منتقل گرديد. متغيرهاي زيستگاهي از نظر ( 23)نسخه spss افزار نرم

 بررسي شدند.Kolmogorov-smirnov  نرمال بودن با استفاده از آزمون

تغيير  10استفاده از لگاريتم بر ميناي  با و (>05/0p) نبودند نرمال هاداده

براي مقايسه ميانگين متغيرهاي زيستگاهي بين مناطق  شكل يافتند.

ترين دست آوردن مهمو براي به tآزمون  از کنترل و مناطقحضور 

که  استفاده گرديدگذار از آزمون لجستيک رگرسيون متغيرهاي تاثير

 ارايه شده است.  2و  1جداول نتايج آن در 

 
تصويری از النه چكاوک کاکلی در پناهگاه حیات وحش  :2شكل 

 )عكس از حسين عباسيان( 1393 بروئیه، ارديبهشت

 

 
در نقاط حضور و نقاط عدم حضور گونه چكاوک کاکلی : 3شكل

 منطقه مطالعاتی، شهرستان خاتم

 

 نتایج  
اري دينشان داد از لحاظ برخي متغيرها اختالف معن  tآزمون        

 بين مناطق حضور و تصادفي وجود دارد. متوسط تعداد گونه گياهي

داري يطور معنقيچ، درمنه و درصد خاک نرم در مناطق حضور به

 1 نتايج اين آزمون در جدول(. >05/0pباالتر از مناطق شاهد بود )

 ارائه شده است. 
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 tاشتباه معیار  متغیرهای زيستگاهی و نتايج آزمون  ±. میانگین 1جدول

 P مناطق عدم حضور اشتباه معیار ±میانگین اشتباه معیارمناطق حضور ±میانگین متغیرها

 04/0 41/2±37/0 65/4±45/0 تعداد گونه گياهي قيچ  

 03/0 29/36±55/3 71/47±72/3 تعداد گونه گياهي درمنه

 34/0 24/1±75/0 47/1±28/0 تعداد گونه گياهي اشنان

 01/0 42±07/0 20±03/0 درصد خاک نرم

 95/0 3170±949 3100±930 ()متر ترين مزرعهفاصله تا نزديک

 ترين جاده )متر(فاصله تا نزديک

 ترين منبع آب )متر(نزديک فاصله از

13±23 

242 ± 1723    

5±20 

289 ± 2158   

47/0 

40/0 

 

  

 عدم حضور و حضور مناطق در درمنه گونه معیارتعداد اشتباه±متوسط :4شكل
گونه قیچ در مناطق حضور و عدم   اشتباه معیار تعداد±متوسط :5شكل 

 حضور
   

 

 

 

 عدم حضور حضور و نرم در مناطق خاک درصد معیار اشتباه ±متوسط :6شكل
ترين جاده درمناطق حضور اشتباه معیار فاصله تا نزديك±: متوسط7شكل 

 وعدم حضور

   

0

10

20

30

40

50

60

حضور عدم حضور

ه 
من

در 
ه  

ون
د گ

دا
تع

0

10

20

30

40

50

حضور عدم حضور

ه 
الن

ف 
را

اط
در 

م 
نر

ک 
خا

د 
ص

در
ط 

وس
مت

0

10

20

30

40

حضور عدم حضور

ر 
مت

ه 
ه ب

اد
 ج

ن
ري

كت
دي

نز
تا 

ه 
صل

فا

0

1

2

3

4

5

6

حضور عدم حضور

چ 
قی

ه 
ون

د گ
دا

تع



 1396 زمستان، 4، شماره نهم سال                                                                    پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

107 
 

  

 

 ترين مزرعه در مناطق حضور و عدم حضور: متوسط فاصله تا نزديك8شكل
ترين منبع آب در مناطق اشتباه معیار فاصله از نزديك±: متوسط9شكل 

 حضور و عدم حضور

ترين مزرعه، برخي متغيرهاي  نظير متوسط فاصله تا نزديک       

داري را بين مناطق حضور و عدم حضور يمنبع آب و جاده، تفاوت معن

متر و  3100±930 ترين مزرعهمتوسط فاصله تا نزديک نشان ندادند.

تر از النه در فاصله کم 4متر بود.  3170±949 مناطق عدم حضوردر 

متري تا  1000النه در مسافت باالي  13و  متري از مزرعه 600

ترين تا نزديک متوسط فاصله مزرعه وجود داشتند. متري 7000 حداکثر

 متر  2158±289 متر و در مناطق کنترل 1723±242 منبع آب

النه در فاصله باالي  12متر و  1000زير النه در فاصله  5دست آمد. به

چنين متري از منابع آبي ديده شدند. هم 4000متر تا حداکثر  1000

و در مناطق غير حضور  23±13 متوسط فاصله تا نزديكترين جاده

 متر بود. متوسط تعداد گونه اشنان در مناطق حضور 20 ±5

دست راي بهب بود. 24/1 ±75/0 و در مناطق غير حضور 47/1 ± 28/0

ترين متغيرهاي تاثير گذار بر انتخاب زيستگاه چكاوک آوردن مهم

کاکلي از آزمون لجستيک رگرسيون استفاده گرديد. نتايج نشان داد 

صد خاک گاهي تعداد گونه گياهي قيچ و دراز بين متغيرهاي زيست

گذار در انتخاب زيستگاه اين گونه ترين متغيرهاي تاثيرنرم از مهم

 آورده شده است. 2ايج اين آزمون در جدول است. نت

 

 نتايج آزمون  لجستیك رگرسیون  :2جدول

Sig Wald SE B نام متغیر 

01/0  

007/0  
 

06/6  

34/7  

34/1  

28/0  

94/ 1  

12/1  

71/0  

26/5  

31/1  

 تعداد گونه گياهي قيچ

 درصد خاک نر م

 مقدار ثابت       

 

گياهي قيچ يک پارامتر تاثيرگذار  هايتعداد گونه 2 برطبق جدول       

که درصد خاک نرم باشد عالوه بر آناين گونه مي در انتخاب زيستگاه

سازد متغير مهمي روي زمين آشيانه ميرکه گونه بنيز با توجه به آن

 باشد.مي

 

 بحث

داري از لحاظ برخي متغيرهاي ينشان داد که  اختالف معننتايج        

زيستگاهي بين مناطق حضور و عدم حضور وجود دارد که از لحاظ 

که طوريتعداد درمنه و درصد خاک نرم است به ،متوسط تعداد قيچ

داري يمعن طورحضور به هاي گياهي قيچ و درمنه در مناطقتعداد گونه

تر از مناطق گذاري پايينرم در مناطق النهباالتر بود ولي درصد خاک ن

که در کنار  هاي گياهي قيچ و درمنهرسد گونهنظر ميکنترل بود. به

هاي غالب منطقه هستند، استتار الزم را براي النه و علف شور گونه

چنين ممكن است النه را در برابر تابش کنند. همها فراهم ميجوجه

آزمون  در منطقه حمايت کنند.هاي احتمالي خورشيد يا طوفان

لجستيک رگرسيون نشان داد که از بين متغيرهاي زيستگاهي فوق  

ترين پارامتر تاثيرگذار در مهمتعداد گونه گياهي قيچ و درصد خاک 

گذاري چكاوک کاکلي در منطقه مطالعاتي هرات  انتخاب زيستگاه النه

خارج کشور  وي انتخاب زيستگاه اين گونه در داخل ورباشد. برمي
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 (1380) همكارانزاده و مقاالت معدودي وجود دارد. مطالعه خالقي

گذراني هاي استراحت و شبمزارع کلزا يكي از محلنشان داد که 

هاي هرز و گياهان حاشيه باشد و اين گونه از علفچكاوک کاکلي مي

  (2010(و همكاران  Morgadoمطالعه  چنينهمکند. مي استفاده مزرعه

اين نشان داد که  زارچكاوک گندموي انتخاب زيستگاه ر پرتغال بر در

چكاوک اراضي کشاورزي وابسته است. در اين تحقيق گونه  گونه به

کند که با نتايج سازي مياقدام به النهمزارع يونجه کاکلي در حاشيه 

Khaleghizadeh ( و 2010همكاران ) وMorgado ( 2010و همكاران) 

هاي چكاوک النه که داد نشان Hartley  (1964)اني دارد. مطالعهپوشهم

 و همكاران Shkedyشود. مطالعه در زير پوشش گياهي مشاهده مي

( نشان داد که چكاوک کاکلي در مقايسه با چكاوک بياباني در 1991)

سازد. در زيستگاه مي هايش را در نقاط مستترالنهفلسطين اشغالي 

وي زمين اما نزديک به پوشش ر ها بران داد النهمطالعه اخير نيز نش

و  Luskفوق هماهنگي دارد. شود که با نتايج گياهي ساخته مي

ترين از مهمصد پوشش گياهي يكي ( نشان داد که در2003) همكاران

نتيجه با نتايج به  . ايناين گونه هستندمتغيرها در انتخاب زيستگاه 

يي دارد. در منطقه مطالعاتي هم راستا ،اخيردست آمده از تحقيق 

تر قيچ و هاي بيشها در مناطقي با تعداد گونهنيز مكان النه حاضر

 . درمنه بود

هاي ( نشان داد که چكاوک2004)و همكاران  Orbanمطالعه        

کنند هايي را انتخاب ميگذاري مكانکاکلي در مجارستان  براي النه

 حاضر. در مطالعه ترين حفاظت را در برابر باد داشته باشدکه بيش

هاي قيچ بود ها در مناطقي با درصد باالتري از درختچهتر النهبيش

دست آمده کند. اين مطالعه با نتايج بهعنوان پناه  عمل تواند بهکه مي

( در تضاد است که نشان داد حضور 2012و همكاران ) Moralesتوسط 

ضاد در تچكاوک کاکلي با مناطق کشاورزي هم بستگي منفي دارد 

تر آشيانه درحاشيه و در فاصله کم 4، است. در منطقه مطالعاتي هرات

سد انتخاب زيستگاه اين رنظر ميمتري مزارع ديده شد لذا به 600از 

پذيري دارد. حفظ جمعيت ، انعطافگونه بسته به موقعيت منطقه

هاي غالب گياهي قيچ و درمنه حفظ گونه کاکلي در اين منطقه چكاوک

کاري در اين منطقه تاثير منفي روي مي باشد. گسترش باغات پسته

 جمعيت اين گونه خواهد داشت. 
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