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مدلسازی مناطق النهگزینی کبوتر جنگلی ( )Columba palumbusدر منطقه
حفاظت شده باغ شادی یزد ،با استفاده از رگرسیون منطقی دو تایی

 شیرین آقانجفیزاده*:


گروه محیط زیست ،واحد میبد ،دانشگاه آزاد اسالمی میبد ،ایران

رامین بخشیپور :گروه محیط زیست ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت :اسفند 1395

تاریخ پذیرش :خرداد 1396

چکیده
در این مطالعه خصوصیات نواحی النهگذاري کبوتر جنگلی ( )Columba palambusدر منطقه حفاظت شده باغ شادي خاتم مورد
بررسی قرار گرفت .تعداد  20آشیانه گونه در فصل بهار ،سال  1393از طریق استقرار  10ترانسکت تصادفی در محدوده مورد مطالعه شناسایی
شد .تعداد  20نقطه کنترل هم در فاصله  500متري از هر آشیانه در جهات مختلف بهدست آمد .متغیرهاي زیستگاهی نظیر سطح تاج پوشش،
ارتفاع

گونههاي گیاهی ،فاصله آشیانه تا نزدیکترین منبع آب و جاده در نقاط حضور اندازهگیري و با نقاط کنترل مقایسه گردید .نتایج آزمون t

مستقل در مقایسه میانگین متغیرها بین مناطق حضور و عدم حضور نشان داد کبوتر جنگلی درختان بنه ) (Pistacia atlanticaبا سطح تاج پوشش،
ارتفاع بیشتر و دور از جاده را جهت النهگزینی ترجیح میدهد .در اکثر موارد النههاي دارکوب سوري نیز در کنار النه کبوتر جنگلی
) )C. palambusبروي یک پایه درختی دیده میشد که نشانی از عدم رقابت تغذیهاي بین این دو گونه است .آزمون لجستیک رگرسیون نشان داد
که سطح تاج پوشش درختان بنه ( )P. atlanticaمتغیر مهمی در انتخاب نقاط النهگذاري براي این گونه است ) p=0/002و  .(r2=0/54حفاظت
از جامعه کلیماکس درختزار ،نقش مهمی را در بقاي این گونه در منطقه خواهد داشت (.)p<0/05
کلمات کلیدی :انتخاب زیستگاه ،کبوتر جنگلی ،متغیرهای زیستگاهی ،منطقه حفاظت شده باغ شادی
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولshirinaghanajafi@gmail.com :

67

آقانجفیزاده و بخشیپور

مدلسازی مناطق النهگزینی کبوتر جنگلی در منطقه حفاظت شده باغ شادی یزد....

مقدمه
کبوتر جنگلی ( )Columba palumbusدر شمال و شرق اروپا و
غرب آسیا مهاجر بوده و در جنوب و غرب اروپا مقیم و زادآور است
) .)2015 ،Birdlife internationalاين گونه در ايران فراوان و در شمال
و غرب کشور زادآوری میکند (منصوری .)1380 ،جمعیت قابل توجهی
از اين گونه در منطقه حفاظت شده باغ شادی در شهرستان خاتم
واقع در استان يزد وجود دارد (اداره کل حفاظت محیط زيست يزد،
 .)1388گرچه کبوتر وحشی از ديدگاه اتحاديه جهانی حفاظت در رده
کمترين نگرانی ( )LCقرار گرفته است ) )2015 ،IUCNمطالعه روی
وضعیت النهگزينی اين گونه میتواند با شناسايی متغیرهای زيستگاهی
مهم به زادآوری و حفظ جمعیت گونه در منطقه کمک نمايد تا نقش
بومشناسی خود را که همان پراکنش دانههای جنگلی و به تبع آن
حفظ زيستگاه است را به نحو موثری ايفا کند .محورهای مطالعاتی بر
روی اين گونه در راستای ارزش فضوالت اين پرنده در باروری زمین
( Aghakuchakafshariو همکاران ،)2012 ،رفتار تغذيهای عادالنه بین
جوجهها( ،)1995 ،Mondlochترجیحغذايی اين پرنده (،Aghanajafizadeh
 ،)2010نقش کبوتر جنگلی ( )C. palumbusدر پراکنش دانههای برخی
گیاهان نظیر زيتون بومی ( ،)2003 ،Feyتاثیر فعالیتهای انسانی بر
انتخاب زيستگاه اين پرنده ( Moonو  ،)1979 ،Zieglerوجود همبستگی
مثبت بین رژيم غذايی و انتخاب زيستگاه اين پرنده و استفاده از
محصوالت کشاورزی در مواقع کمبود غذا ( Jokimäkiو ،Ziegler
 ،)1979همچنین ارتباط مثبت بین تراکم جمعیت انسانی و گونه
کبوتر جنگلی ( Perea( )C. palumbusو  )2016 ،Gutiérreبوده است.
دانستهها در ارتباط با انتخاب زيستگاه اين پرنده در ايران اندک است.
برای اولینبار ،انتخاب زيستگاه اين گونه در منطقه حفاظت باغ شادی
خاتم مورد بررسی قرار گرفت تا مشخص شود چه متغیرهای زيستگاهی
در انتخاب زيستگاه النهگذاری کبوتر جنگلی موثر هستند؟ نتايج اين
تحقیق میتواند در تدوين استراتژیهای حفاظتی برای حمايت از جمعیت
زادآور اين گونه در منطقه کمک نمايد.

مواد و روشها
محدوده مورد مطالعه :اين منطقه در محدوده مختصات جغرافیايی
"54°05' 35تا"54°14' 00طول شرقی"29° 42' 50تا"29° 50'41
عرض شمالی و در فاصله  290کیلومتری جنوب شهر يزد واقع شده
است (شکل  .)1سیمای کلی منطقه در شرق ،دشتی و به سمت غرب
کوهپايههای جنگلی و سپس به ارتفاعات صخرهای منتهی میشود.
متوسط بارندگی سالیانه  150تا  270میلیمتر است .متوسط درجه
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حرارت سالیانه  17/4درجه سانتیگراد بوده که سردترين ماه سال دی
و گرمترين تیر ماه میباشد .گونههای گیاهی غالب در منطقه شامل
بنه ( ،)Pistachia atlanticaکیکم ( )Acer cinerascensو ارژن
( )Amygdalus spمیباشد (اداره کل حفاظت محیط زيست يزد.)1388 ،

شکل :1منطقه حفاظت شده باغ شادی خاتم

نحوه جمعآوری دادهها :آشیانههای کبوتر جنگلی در منطقه
حفاظت شده باغ شادی با استفاده از يک گروه چند نفره در بهار
 1393انجام گرفت .با استقرار  10ترانسکت تصادفی بهطول 1000
متر در منطقه و پیمايش آنها بهوسیله موتورسیکلت بهدلیل ناهمواری
و شیب منطقه ،هر جا پرنده بالغ مشاهده شد وسیله نقلیه متوقف و
کار جستجوی النه در اطراف محل پرواز انجام گرفت .اين روش به
شناسايی سريعتر آشیانهها از نظر زمانی و تشخیص آنها از ساير
آشیانههای پرندگان موجود در منطقه کمک شايانی کرد .آشیانهها به
دلیل شکل و خشبی بودن بهراحتی بر روی شاخه درختان قابل
شناسايی بودند .نهايتاً در طول دوره کاری با توجه به محدوديت زمانی
مجوز برای حضور تیم کاری در منطقه از سوی اداره کل حفاظت
محیط زيست يزد 20 ،آشیانه شناسايی گرديد که همگی روی درختان
بنه ( )Pistachia spمستقر شده بودند و مختصات آنها با کمکGPS
ثبت گرديد .سپس از بین متغیرهای زيستگاهی در اطراف آشیانهها،
تعداد افراد در تیم کاری ،تجهیزات موجود و صعب العبور بودن منطقه،
تعدادی متغیر شامل نوع گونه درختی ،مساحت تاج پوشش و ارتفاع
درخت ،فاصله از نزديکترين منبع آبی و جاده انتخاب و اندازهگیری
شدند .سپس با فاصله گرفتن  500متری از هرآشیانه در جهات
مختلف بر روی ترانسکتهای تصادفی ،نقاط کنترل انتخاب گرديد که
در اين نقاط هیچ اثری از آشیانه کبوتر جنگلی ( )C. palumbusيافت
نمی شد .اين نقاط بهعنوان نقاط کنترل يا عدم حضور درنظر گرفته
شدند و بعد از ثبت مختصات آنها ،متغیرهای فوق در آنها هم
اندازهگیری گرديد ( Aghanajafizadehو همکاران 2010 ،و )2014
) Yangو همکاران .)2003 ،در مجموع  20آشیانه کبوتر

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

جنگلی و  20نقطه کنترل بهدست آمد .سطح تاج پوشش درختان با
کمک سطح سايهانداز درخت محاسبه شد .بدينترتیب که با توجه به
استقرار تمام  20آشیانه بر روی درختان بنه ( )Pistachia spو مدور
بودن تاج پوشش اين درختان ،ابتدا میانگین قطر سطح سايهانداز
درخت در جهات مختلف اندازهگیری و از فرمول مساحت دايره
 S=3.14 r2استفاده گرديد (عرفانیفرد و موصلو ،)1392 ،ارتفاع
درختان با استفاده از يک شاخص مدرج محاسبه شد .برای بهدست
آوردن فاصله آشیانهها تا نزديکترين منبع آبی و جاده بعد از ثبت
مختصات با کمک  GPSاز نرمافزار) Arc GISنسخه  )10/3استفاده شد.

شکل : 2النه کبوتر جنگلی در منطقه حفاظت شده باغ شادی خاتم،
بهار 1393

شکل  :3نقشه توزیع النههای کبوتر جنگلی و نقاط عدم حضور
در منطقه مطالعاتی ،بهار 1393

آنالیز دادهها :در ابتدا توزيع نرمال دادهها با استفاده از آزمون
کولموگروف -اسمیرونف و برابری واريانسها با آزمون لیونز بررسی
شد .برای مقايسه بین میانگین متغیرهای اندازهگیری شده در مناطق
النهگذاری و مناطق عدم حضور (تصادفی) ازمون  tمستقل انجام گرفت.
از آزمون لجستیک رگرسیون با نحوه ورود پیشرو والد برای نشان

سال دهم ،شماره  ،1بهار 1397

دادن مهمترين متغیرهای زيستگاهی موثر در انتخاب مناطق النهگزينی
کبوتر وحشی استفاده گرديد .ابتدا دادهها وارد نرمآفزار  EXCELو از
آنجا به نرمافزار  SPSSمنتقل شدند .برای کلیه آنالیزها نرمافزار
 SPSSنسخه  20مورد استفاده قرار گرفت.

نتایج
نتايج آزمون کولموگروف -اسمیرونف نشان داد که دادهها نرمال
نیستند ( )P<0/05لذا با استفاده از لگاريتم بر مبنای  10و جذر دوم
ريشه تغییر شکل يافتند و نرمال شدند .مشاهدات نشان داد تمامی
النههای يافت شده کبوتر جنگلی ( )C. palumbusدر منطقه حفاظت باغ
شادی خاتم بر روی درخت بنه ( )P.atlanticaمستقر شده بودند درحالی
که گونههای درختچهای غالب ديگری نظیر کیکم ( )Acer inerasentsو
ارژن ( )Amygdalus spهم در منطقه وجود داشت .برای مقايسه میانگین
متغیرهای زيستگاهی بین مناطق حضور و عدم حضور از آزمون t
مستقل استفاده گرديد .نتايج اين آزمون در جدول  1آورده شده است.
براساس اندازهگیری قطر متوسط درخت و جايگزينی در فرمول
 S=3.14 r2بهدست آمده است
سطح تاج پوشش بنه ( )P.atlanticaاختالف معنیداری را بین
مناطق حضور و کنترل داشت ( )P<0/001در مناطق حضور متوسط
سطح تاج پوشش44±0/03و در مناطق عدم حضور 15±0/06بود .در
واقع در مناطق حضور بهطور معنیداری سطح تاج پوشش درختان
باالتر بود ( .)P>0/001هیچيک از آشیانهها بر روی درخت کیکم مستقر
نشده بود درحالیکه ارتفاع اين درختچهها در مناطق عدم حضور
آشیانه به  1/31±0/52متر میرسید .متوسط ارتفاع بنه ()P. atlantica
در نقاط حضور بهطور معنیداری باالتر از نقاط عدم حضور بود
( .)p<0/001نقاط النهگذاری بهطور معنیداری دورتر از جاده قرار
داشت ( .)P=0/001بین مناطق النهگذاری و کنترل از لحاظ فاصله تا
منبع آب اختالف معنیداری وجود نداشت (.)p=0/62
برای رسیدن به مهمترين متغیرهای زيستگاهی تاثیرگذار در انتخاب
النهگذاری کبوتر جنگلی ( )C. palumbusاز آزمون لجستیک رگرسیون
استفاده گرديد .هنگامیکه متغیر وابسته دو بعدی وجود داشته باشد
که منظور از دو بعدی در اين تحقیق حضور و عدم حضور گونه است
برای پیشبینی نقش متغیرها آزمون لجستیک رگرسیون دوتايی بهکار
برده شد.
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جدول  :1میانگین  ±اشتباه معیار متغیرهای زیستگاهی و نتیجه آزمون  tمستقل
مناطق حضور میانگین  ±اشتباه معیار

نام متغیر

مناطق عدم حضورمیانگین  ±اشتباه معیار

P

44± 0/03

±15 0/06

>0/001

4/94 ± 0/31

2/23+ 0/66

>0/001

فاصله تا نزديکترين جاده (متر)

39±327

49+168

>0/001

فاصله تا نزديکترين منبع آبی (متر)

116±964

86+874

0/62ns

سطح تاج پوشش بنه ( Pistachia atlanticaمترمربع)
ارتفاع درخت بنه (( )Pistachia atlanticaمتر)

*

**
**
**

اختالف معنیدار با مقدار  P<0/05و ** معرف اختالف معنیدار با مقدار  P<0/01میباشد ns .عدم اختالف معنیدار را بین میانگینها نشان میدهد.

در اين آزمون از خاصیت حداکثر درستنمايی بهجای حداقل
مربعات مرسوم در رگرسیون خطی استفاده میشود .در ابتدا آزمون
هوسمر -لیمشو برای برازش مدل استفاده گرديد .نتايج اين برازش در
جدول  2آورده شده است .آخرين خروجی اين جدول نشان میدهد
که مقدار سطح معنیداری باالتر از  0/05میباشد لذا فرض صفر مبنی
بر توضیح قابل قبول دادهها توسط مدل تايید میشود .در آخرين سطح
مقدار  0/51در پايان گام پنجم مدل برازش يافتهای را ارائه میکند.

جدول:2آزمون

Hosmer and Lemeshow

Step

Chi-square

df

sig

1
2
3
4
5

15/00
15/00
13/71
15/89
30/02

8
8
8
8
8

0/59
0/59
0/89
0/44
0/51

جدول  :3نتایج آزمون رگرسیون منطقی
نام متغیر
سطح تاج
پوشش بنه
مقدار ثابت

B

SE

Wald

Sig

Nagelkerke R Square

Cox & Snell R Square

og Liklihood

6/61

2/18

9/15

0/002

0/54

0/40

32/79

3/73

1/34

6/27

اين آزمون نشان داد که سطح تاج پوشش گونه بنه ()P. atlantica
عامل مهم و تاثیرگذارتری در انتخاب زيستگاه النهگذاری کبوتر جنگلی
دارد .مقدار  Bبرابر  6/61و مقدار  pبرابر  0/002بهدست آمد .ضرايب
کاکس -اسنل و نیجل کرک نشان میدهند که پنج متغیر مستقل اين
تحقیق توانستهاند بین  40تا  54درصد از دلیل النهگذاری گونه در
اين نقاط را تعیین کنند.

بحث
نتايج نشان داد که اختالف معنیداری از لحاظ برخی متغیرهای
زيستگاهی بین مناطق حضور و عدم حضور از لحاظ متوسط سطح
تاج پوشش ،ارتفاع بنه ( )P. atlanticaو فاصله از جاده مشاهده وجود
دارد .در واقع در مناطق آشیانهگذاری کبوتر جنگلی()C. palumbus
سطح تاج پوشش بنه ،ارتفاع آن و فاصله از جاده بهطور معنیداری
باالتر بود و آشیانههای اين پرنده بر روی گونه گیاهی بنه ()P. atlantica
با درصد پوشش و ارتفاع بیشتر مستقر شده بود .ارتفاع باالتر آشیانه
عالوه بر احاطه بیشتر گونه بر محیط ،خطر نزديکی صیادان زمینزی
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را نیزکاهش میيابد و به بقای جوجههای ديررس اين پرنده کمک
میکند .سطح تاج پوشش بیشتر درخت نیز عالوه بر استتار آشیانه،
بقای جوجهها را در برابر تابش خورشید در اين منطقه خشک افزايش
همچنین نرخ صیادی النهها توسط پرندگان شکاری را در فصل
زادآوری کاهش داده عالوه بر آنکه استقرار آشیانهها در نواحی دور از
جاده خطر مزاحمتهای انسانی را تنزل میدهد.
آزمون لجستیک رگرسیون نشان داد که از بین متغیرهای
زيستگاهی فوق سطح تاج پوشش بنه ( )P. atlanticaمهمترين پارامتر
تاثیرگذار در انتخاب زيستگاه النهگذاری کبوتر جنگلی میباشد.
آشیانه دارکوب سوری ( )Dendrocopos syriacusنیز در اين منطقه
بهوفور بر روی درختهای بنه که قطورتر و مرتفعتر بودند مشاهده
شد ( Aghanajafizadehو همکاران .)2010 ،بهطوریکه آشیانههای
دو گونه بر روی برخی پايهها بهطور همزمان مشاهده شد .اين مسئله
بیانگر آن است که بین دو گونه از لحاظ تغذيه ،رقابت بین گونهای
وجود ندارد .درخت بنه ( )P. atlanticaدر مقايسه با گونههای ديگر
گیاهی در منطقه نظیر کیکم ( )A. inerasentsصمغ بیشتر دارد و اين
صمغ حشرات بیشتری را جذب میکند که میتواند غذای

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

دارکوب و جوجههايش باشد درحالیکه جوجههای کبوتر جنگلی از
شیر چینهدان تغذيه میکنند .مطالعه ديگری نشان داد که بین
انتخاب زيستگاه کبوتر و رژيم غذايی آن يک هم بستگی وجود دارد
و بقای اين گونه به فراوانی و موجوديت میوههای جنگلی بستگی دارد
( Oliveiraو همکاران .)2006 ،در منطقه مطالعاتی اخیر رژيم غذايی
اين پرنده به میوههای جنگلی و اراضی کشاورزی اطراف وابسته است.
در مواقع کمبود منابع غذايی ،اراضی کشاورزی در حاشیه اين منطقه
حف اظت شده منبع مکمل غذايی برای اين گونه محسوب میشوند
(مشاهدات محیطبانان منطقه).
مطالعه بر روی پرندگان يک جنگل کاج نشان داد که متغیرهای
زيستگاهی نظیر سن درختان کاج ،درصد گیاهان علفی ،درصد بوتهها
و درصد پوشش گیاهی از متغیرهای تاثیرگذار در انتخاب زيستگاه اين
پرندگان میباشد ( Kirakو .)2001 ،Hobsonاين مطالعه با نتايج
مطالعه اخیر هم راستايی دارد که سن درختان بنه ،سطح تاج پوشش
و ارتفاع آنها از متغیرهای تاثیرگذار در انتخاب زيستگاه کبوتر جنگلی
میباشد .برخالف مطالعه انجام شده در فنالند از لحاظ وجود ارتباط
مثبت بین تراکم جمعیت انسانی و حضور اين گونه ( Feyو همکاران،
 ،)2015در محدوده مورد مطالعه اين بررسی زيستگاه زادآوری گونه
دور از جاده انتخاب شده بود.
در مجموع میتوان گفت حفظ جامعه اوج (کلیماکس) منطقه
حفاظت شده باغ شادی با داشتن درختان قطورتر و مرتفعتر
بهخصوص درخت بنه میتواند نقش مهمی را در حفاظت از جمعیت
اين پرنده ايفا کند همچنان که کبوتر جنگلی نیز با استفاده از میوههای
جنگلی و پراکنش بذر آنها در منطقه ،خود اثری متقابل در بقای
زيستگاه دارد.
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