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 در منطقه ( Columba  palumbus)کبوتر جنگلی  زینیگالنه سازی مناطقمدل

  با استفاده از رگرسیون منطقی دو تایی یزد، حفاظت شده باغ شادی
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 چکیده

در منطقه حفاظت شده باغ شادي خاتم مورد  (Columba palambus) گذاري کبوتر جنگلیالنه در این مطالعه خصوصیات نواحی 

در محدوده مورد مطالعه شناسایی ترانسکت تصادفی  10از طریق استقرار  1393گونه  در فصل بهار، سال آشیانه  20بررسی قرار گرفت.  تعداد 

متغیرهاي زیستگاهی نظیر سطح تاج پوشش،  دست آمد.همتري  از هر آشیانه در جهات مختلف ب 500نقطه کنترل هم در فاصله  20شد. تعداد 

 tآزمون  نتایج گیري و با نقاط کنترل مقایسه گردید.ترین منبع آب و جاده در نقاط حضور اندازهانه تا نزدیکهاي گیاهی، فاصله آشیارتفاع  گونه

 ،با  سطح تاج پوشش(Pistacia atlantica)  درختان بنه نشان داد کبوتر جنگلیمستقل در مقایسه میانگین متغیرها بین مناطق حضور و عدم حضور 

 یالنه کبوتر جنگل در کنار هاي دارکوب سوري نیزدهد. در اکثر موارد النهترجیح می گزینیرا جهت النه دهو دور از جاتر ارتفاع بیش

palambus) C.)  آزمون لجستیک رگرسیون نشان داد  اي بین این دو گونه است.شد که نشانی از عدم رقابت تغذیهبروي یک پایه درختی دیده می

=54/0 و p=002/0 (گذاري براي این گونه استمتغیر مهمی در انتخاب نقاط النه (atlantica .P) که سطح تاج پوشش درختان بنه
2

r(. حفاظت 

 (. >05/0p)داشت  خواهد منطقه در گونه این بقاي در را مهمی نقش درختزار، کلیماکس جامعه از
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 مقدمه

در شمال و شرق اروپا و  (Columba  palumbus) کبوتر جنگلی       

 در جنوب و غرب اروپا مقیم و زادآور است مهاجر بوده وغرب آسیا 

Birdlife international) ،2015در ايران فراوان و در شمال   (. اين گونه

  ییت قابل توجهجمع .(1380 )منصوری، کندمی کشور زادآوری و غرب

در شهرستان خاتم   از اين گونه در منطقه حفاظت شده باغ شادی

)اداره کل حفاظت محیط زيست يزد،  واقع در استان يزد وجود دارد

کبوتر وحشی از ديدگاه اتحاديه جهانی حفاظت در رده گرچه  (.1388

( مطالعه روی IUCN)  ،2015( قرار گرفته استLCترين نگرانی )کم

تواند با شناسايی متغیرهای زيستگاهی گزينی اين گونه میالنه وضعیت

حفظ جمعیت گونه در منطقه کمک نمايد  تا نقش  مهم به زادآوری و

آن  ه تبعهای جنگلی و بشناسی خود را که همان پراکنش دانهبوم

 محورهای مطالعاتی برکند.  حفظ زيستگاه است را به نحو موثری ايفا

ستای ارزش فضوالت اين پرنده در باروری زمین وی اين گونه در رار

(Aghakuchakafshari  ،2012و همکاران)، ای عادالنه بین رفتار تغذيه

، Aghanajafizadeh) پرنده اين غذايیرجیحت (،Mondloch، 1995) هاجوجه

های برخی دانه در پراکنش ( .palumbusC) کبوتر جنگلی نقش ،(2010

های انسانی بر (، تاثیر فعالیتFey ،2003) گیاهان نظیر زيتون بومی

(، وجود همبستگی Ziegler، 1979 و Moon) زيستگاه اين پرنده انتخاب

مثبت بین رژيم غذايی و انتخاب زيستگاه اين پرنده و استفاده از 

، Zieglerو Jokimäki ) محصوالت کشاورزی در مواقع کمبود غذا

چنین ارتباط مثبت بین تراکم جمعیت انسانی و گونه هم (،1979

است.  بوده  (Gutiérre ،2016و  Perea)( .palumbus Cکبوتر جنگلی )

. اندک استدر ايران ها در ارتباط با انتخاب زيستگاه اين پرنده دانسته

بار، انتخاب زيستگاه اين گونه در منطقه حفاظت باغ شادی برای اولین

متغیرهای زيستگاهی  قرار گرفت تا مشخص شود چه بررسی مورد خاتم

گذاری کبوتر جنگلی موثر هستند؟ نتايج اين در انتخاب زيستگاه النه

از جمعیت  حمايت برای حفاظتی هایاستراتژی تدوين در واندتمی تحقیق

 در منطقه کمک نمايد.اين گونه زادآور 

 

 هامواد و روش
جغرافیايی  مختصات محدوده در منطقه اين مطالعه: مورد محدوده       

 29° 50'41" تا 29° 42' 50" شرقی طول 54° 14' 00" تا °54 05' 35"

کیلومتری جنوب شهر يزد واقع شده  290عرض شمالی و در فاصله 

. سیمای کلی منطقه در شرق، دشتی و به سمت غرب (1)شکل  است

شود. ای منتهی میهای جنگلی و سپس به ارتفاعات صخرهکوهپايه

متوسط درجه  .است مترمیلی 270تا  150متوسط بارندگی سالیانه 

ه سال دی سردترين ما که بودهگراد درجه سانتی 4/17حرارت سالیانه 

های گیاهی غالب در منطقه شامل گونهباشد. ترين تیر ماه میو گرم

و ارژن  (Acer cinerascens، کیکم )(Pistachia atlanticaبنه )

(Amygdalus spمی )(.1388يزد،  زيست محیط حفاظت کل )اداره باشد 

 

 
 

 منطقه حفاظت شده باغ شادی خاتم :1شکل
  

کبوتر جنگلی در منطقه  هایآشیانه ها:ی دادهآورنحوه جمع       

چند نفره در بهار گروه  حفاظت شده باغ شادی با استفاده از يک

 1000طول تصادفی به ترانسکت 10با استقرار  انجام گرفت. 1393

دلیل ناهمواری وسیله موتورسیکلت بههها بدر منطقه و پیمايش آن متر

اهده شد وسیله نقلیه متوقف و و شیب منطقه، هر جا پرنده بالغ مش

کار جستجوی النه در اطراف محل پرواز انجام گرفت. اين روش به 

ها از ساير ها از نظر زمانی و تشخیص آنتر آشیانهشناسايی سريع

ها به های پرندگان موجود در منطقه کمک شايانی کرد. آشیانهآشیانه

ان قابل روی شاخه درختر راحتی بدلیل شکل و خشبی بودن به

در طول دوره کاری با توجه به محدوديت زمانی  شناسايی بودند. نهايتاً

مجوز برای حضور تیم کاری در منطقه از سوی اداره کل حفاظت 

که همگی روی درختان  شناسايی گرديدآشیانه  20محیط زيست يزد، 

 GPSبا کمکها آنو مختصات مستقر شده بودند  (Pistachia  spبنه )

ها، آشیانهمتغیرهای زيستگاهی در اطراف از بین  . سپسثبت گرديد

تعداد افراد در تیم کاری، تجهیزات موجود و صعب العبور بودن منطقه، 

 و ارتفاع تاج پوشش  تعدادی متغیر شامل نوع گونه درختی، مساحت

گیری اندازه انتخاب و ترين منبع آبی و جادهفاصله از نزديک ،درخت

در جهات هرآشیانه  از متری 500 گرفتنسپس با فاصله  .شدند

 های تصادفی، نقاط کنترل انتخاب گرديد کهوی ترانسکتر برمختلف 

يافت  (palumbus .C)کبوتر جنگلی  آشیانه در اين نقاط هیچ اثری از

عنوان نقاط کنترل يا عدم حضور درنظر گرفته . اين نقاط بهنمی شد

 ها هم های فوق در آنمتغیر ها،آن و بعد از ثبت مختصات شدند

 (2014و   2010و همکاران،  Aghanajafizadeh) گیری گرديداندازه

Yang)  ،آشیانه کبوتر  20(. در مجموع 2003و همکاران

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204697000893
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1146609X15300205
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درختان با  تاج پوشش سطحدست آمد. نقطه کنترل به 20جنگلی و 

ترتیب که با توجه به انداز درخت محاسبه شد. بدينکمک سطح سايه

مدور  ( وPistachia spوی درختان بنه )ر آشیانه بر 20مام استقرار ت

انداز بودن تاج پوشش اين درختان، ابتدا میانگین قطر سطح سايه

گیری و از فرمول مساحت دايره درخت در جهات مختلف اندازه
2r 3.14S= ارتفاع (،1392فرد و موصلو، )عرفانی گرديد استفاده 

دست هبرای ب درج محاسبه شد.درختان با استفاده از يک شاخص م

بعد از ثبت منبع آبی و جاده ترين نزديک تاها آشیانهآوردن فاصله 

 شد.استفاده  (3/10 نسخه (Arc GISافزارنرم از GPS مختصات با کمک
 

 
: النه کبوتر جنگلی در منطقه حفاظت شده باغ شادی خاتم، 2شکل

 1393بهار 
 

 
 ی کبوتر جنگلی و نقاط عدم حضورهانقشه توزیع النه :3شکل 

 1393در منطقه مطالعاتی، بهار 
 

ها با استفاده از آزمون داده بتدا توزيع نرمالدر اها: آنالیز داده       

ها با آزمون لیونز  بررسی اسمیرونف و برابری واريانس -کولموگروف

 گیری شده در مناطق. برای مقايسه بین میانگین متغیرهای اندازهشد

 انجام گرفت.مستقل  t)تصادفی( ازمون  و مناطق عدم حضور گذاریالنه

برای نشان  رو والدبا نحوه ورود پیش آزمون لجستیک رگرسیون از

گزينی موثر در انتخاب مناطق النه زيستگاهی متغیرهای تريندادن مهم

و از  EXCELآفزار ها وارد نرمابتدا داده .کبوتر وحشی استفاده گرديد

افزار منتقل شدند. برای کلیه آنالیزها نرم SPSSافزار جا به نرمنآ

SPSS  مورد استفاده قرار گرفت. 20نسخه 

 

 نتایج
ها نرمال سمیرونف نشان داد که دادها -نتايج آزمون کولموگروف       

دوم  و جذر 10با استفاده از لگاريتم بر مبنای  ( لذا>05/0Pنیستند )

ی مشاهدات نشان داد تمام و نرمال شدند. تغییر شکل يافتندريشه 

حفاظت باغ  منطقه در (palumbus .C) يافت شده کبوتر جنگلی هایالنه

 مستقر شده بودند درحالی (P.atlantica) بنه درخت روی رب خاتم شادی

و  (Acer inerasents) کیکم نظیر ديگری غالب ایدرختچه هایگونه که

برای مقايسه میانگین وجود داشت.  طقهمن در هم (Amygdalus sp) ارژن

  tمتغیرهای زيستگاهی بین مناطق حضور و عدم حضور از آزمون

 ست. آورده شده ا 1مستقل استفاده گرديد. نتايج اين آزمون در جدول 

گیری قطر متوسط درخت و جايگزينی در فرمول اندازه براساس

S=3.14 r2  مده استآدست هب  

 داری را بینیاختالف معن (P.atlantica) نهسطح تاج پوشش ب       

ر مناطق حضور متوسط د( >001/0Pمناطق حضور و کنترل داشت )

در  بود.15±06/0و در مناطق عدم حضور 44±03/0سطح تاج پوشش

داری سطح تاج پوشش درختان یطور معنواقع در مناطق حضور به

ستقر کیکم م ختدر رویر ها بيک از آشیانههیچ (.P<001/0باالتر بود )

 ها در مناطق عدم حضورکه ارتفاع اين درختچهحالیه بود درنشد

( P. atlantica) متوسط ارتفاع بنهرسید. متر می 31/1±52/0 آشیانه به

 داری باالتر از نقاط عدم حضور بودیطور معندر نقاط حضور به

(001/0p<نقاط النه .)ر راقداری دورتر از جاده یطور معنگذاری به

تا  گذاری و کنترل از لحاظ فاصله(. بین مناطق النه=001/0Pداشت )

 . (=62/0pداری وجود نداشت )یمنبع آب اختالف معن

خاب در انت تاثیرگذار زيستگاهی متغیرهای ترينمهم به رسیدن برای      

از آزمون لجستیک رگرسیون  (C. palumbus) گذاری کبوتر جنگلیالنه

اشد بکه متغیر وابسته دو بعدی وجود داشته گامیهن استفاده گرديد.

 گونه است  که منظور از دو بعدی در اين تحقیق حضور و عدم حضور

ار کبینی نقش متغیرها آزمون لجستیک رگرسیون دوتايی بهبرای پیش

  برده شد. 
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 مستقل   tزمون آاشتباه معیار متغیرهای زیستگاهی و نتیجه  ±میانگین  :1 جدول
P اشتباه معیار ±ناطق عدم حضورمیانگین م اشتباه معیار ±میانگین  مناطق حضور   نام متغیر 

**>0/001 06/0 15±  03/0 ±44  )مترمربع( Pistachia  atlanticaسطح تاج پوشش بنه  
 )متر( (Pistachia  atlanticaارتفاع درخت بنه ) 94/4 ±  31/0 23/2+  66/0 0/001<**
 ترين جاده )متر(فاصله تا نزديک 39±327 49+168 0/001<**

0/62ns 874+86 964±116  )متر( ترين منبع آبیفاصله تا نزديک 

 دهد. ها نشان میدار را بین میانگینیعدم اختالف معن nsباشد. می >01/0Pدار با مقدار یو ** معرف اختالف معن >05/0Pدار با مقدار یاختالف معن * 

 
 

ل جای حداقنمايی بهن از خاصیت حداکثر درستدر اين آزمو       

ن  در ابتدا آزمو .شودمربعات مرسوم در رگرسیون خطی استفاده می

رازش مدل استفاده گرديد. نتايج اين برازش در بلیمشو برای  -هوسمر

دهد آورده شده است. آخرين خروجی اين جدول نشان می 2جدول 

مبنی  باشد لذا فرض صفرمی 05/0داری باالتر از که مقدار سطح معنی

سطح   شود. در آخرينتايید می ها توسط مدلبر توضیح قابل قبول داده

 کند.یمای را ارائه در پايان گام پنجم مدل برازش يافته 51/0مقدار 

 
 

  Lemeshow     Hosmer andآزمون:2جدول
sig df Chi-square Step 
59/0 8 00/15 1 

59/0 8 00/15 2 

89/0 8 71/13 3 

44/0 8 89/15 4 

51/0 8 02/30 5 

 
 
 

 

  نتایج آزمون رگرسیون منطقی :3 جدول

og Liklihood Cox & Snell R Square Nagelkerke  R Square Sig Wald SE B نام متغیر 

79/32  40/0  54/0  002/0  15/9  18/2  61/6  
سطح تاج 

 پوشش بنه

    27/6  34/1  73/3 قدار ثابتم   

 (P. atlantica) داد که سطح تاج پوشش گونه بنه نشان آزمون اين       

کبوتر جنگلی  گذاریمهم و تاثیرگذارتری در انتخاب زيستگاه النه عامل

دست آمد. ضرايب به 002/0برابر  pو مقدار  61/6برابر   Bدارد. مقدار

مستقل اين  دهند که پنج متغیر اسنل و نیجل کرک نشان می -کاکس

در گذاری گونه درصد از دلیل النه 54تا  40اند بین تحقیق توانسته

 اين نقاط را تعیین کنند.

 

 بحث
داری از لحاظ برخی متغیرهای معنینتايج نشان داد که  اختالف        

زيستگاهی بین مناطق حضور و عدم حضور از لحاظ متوسط سطح 

وجود و فاصله از جاده مشاهده  (P. atlantica) بنه ، ارتفاعتاج پوشش

 (palumbus .Cکبوتر جنگلی)گذاری آشیانه. در واقع در مناطق دارد

داری یطور معنسطح تاج پوشش بنه، ارتفاع آن و فاصله از جاده به

( atlantica .P ) بنه گیاهی گونه روی رب های اين پرندهو آشیانه بود باالتر

باالتر آشیانه تفاع ارقر شده بود. تر مستبا درصد پوشش و ارتفاع بیش

زی  خطر نزديکی صیادان زمین ،تر گونه بر محیطاحاطه بیش عالوه بر

های ديررس اين پرنده کمک و به بقای جوجه يابدکاهش مینیز را

 آشیانه،تر درخت نیز  عالوه بر استتار سطح تاج پوشش  بیش کند.می

اين منطقه خشک افزايش  در در برابر تابش خورشید را هابقای جوجه

در فصل  توسط پرندگان شکاری راها چنین نرخ صیادی النههم

در نواحی دور از  هاآشیانهکه استقرار عالوه بر آنکاهش داده زادآوری 

 . دهدتنزل میهای انسانی را جاده خطر مزاحمت

آزمون لجستیک رگرسیون نشان داد که از بین متغیرهای        

ترين پارامتر مهم (atlantica .P) پوشش بنه زيستگاهی فوق سطح تاج

باشد. گذاری کبوتر جنگلی میتاثیرگذار در انتخاب زيستگاه النه

 منطقه اين نیز در (Dendrocopos  syriacus) دارکوب سوری آشیانه

تر بودند مشاهده های بنه که قطورتر و مرتفعوی درختر وفور بربه

های که آشیانهطوریبه .(2010و همکاران،  Aghanajafizadeh) شد

. اين مسئله شدمشاهده  زمانطور همبه هاوی برخی پايهر دو گونه بر

ای رقابت بین گونه ،بیانگر آن است که بین دو گونه از لحاظ تغذيه

ديگر های ( در مقايسه با گونهP. atlantica) درخت بنه .وجود ندارد

و اين  تر داردصمغ بیش (A. inerasents) کیکمنظیر گیاهی در منطقه 

تواند غذای کند که میتری را جذب میصمغ حشرات بیش
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های کبوتر جنگلی از که جوجهحالیهايش باشد دردارکوب و جوجه

نشان داد که بین  ديگریکنند. مطالعه دان تغذيه میشیر چینه

  اردانتخاب زيستگاه کبوتر و رژيم غذايی آن يک هم بستگی وجود د

 دارد جنگلی بستگی هایو بقای اين گونه به فراوانی و  موجوديت میوه

(Oliveira 2006، و همکاران).  رژيم غذايی اخیردر منطقه مطالعاتی 

های جنگلی و اراضی کشاورزی اطراف وابسته است. اين پرنده به میوه

 در مواقع کمبود منابع غذايی، اراضی کشاورزی در حاشیه اين منطقه

 شونداظت شده منبع مکمل غذايی  برای اين گونه محسوب میحف

  بانان منطقه(.مشاهدات محیط)

وی پرندگان يک جنگل کاج نشان داد که متغیرهای ر بر مطالعه       

ها صد بوته، درصد گیاهان علفی، درزيستگاهی نظیر سن درختان کاج

ه اين گذار در انتخاب زيستگاصد پوشش گیاهی از متغیرهای تاثیرو در

اين مطالعه با نتايج  .(Hobson ،2001و Kirak) باشدمی پرندگان

سطح تاج پوشش  ،هم راستايی دارد که سن درختان بنه اخیر مطالعه

کبوتر جنگلی گذار در انتخاب زيستگاه ها از متغیرهای تاثیرنو ارتفاع آ

خالف مطالعه انجام شده در فنالند از لحاظ وجود ارتباط بر باشد.می

، و همکاران Fey) تراکم جمعیت انسانی و حضور اين گونه مثبت بین

آوری گونه (، در محدوده مورد مطالعه اين بررسی زيستگاه زاد2015

  بود. شده دور از جاده  انتخاب

)کلیماکس( منطقه  جامعه اوج توان گفت حفظدر مجموع می              

 تر تر و مرتفعبا داشتن درختان قطور حفاظت شده باغ شادی

از جمعیت حفاظت تواند نقش مهمی را در خت بنه میص درخصوبه

های جنگلی نیز با استفاده از میوه چنان که کبوتراين پرنده ايفا کند هم

، خود اثری متقابل در بقای در منطقهها جنگلی و پراکنش بذر آن

 زيستگاه دارد. 
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