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 چکیده

ها شناخت کامل نیازهای زیستگاهی و پارامترهای تاثیرگذار بر انتخاب پایدار گونههای الزم برای حفاظت یکی از شرط

 وحش شیراحمد و برخی که در پناهگاه حیاتاست ای ( پرندهPterocles orientalis)سیاه هاست. کوکر شکمزیستگاه آن

زیستگاه است، از جمله پرندگانی است که کند با وجود این که به شدت تحت شکار و تخریب های جنوبی سبزوار زیست میدشت

حضور پرنده جهت ثبت پارامترهای زیستگاهی شناسایی و برای های حضور و عدمتاکنون ناشناخته مانده است. در این مطالعه مکان

آزمون قرار گرفت.  داری هر یک با استفاده از روش رگرسیون منطقی موردها با حضور یا عدم حضور پرنده، میزان معنیتعیین ارتباط آن

دست آمده از این مطالعه ارتفاع پوشش گیاهی، ارتفاع بلندترین بوته، درصد تاج پوشش، پوشش سنگی، فاصله تا جاده، طبق شواهد به

 صورت منفی و وجود النه مورچه، درصد سنگریزه و تعداد سنگ با ارتباط مثبت بر حضور و فاصله از آبشخور، ارتفاع و شیب به

 (.>50/5pر کوکر شکم سیاه در سطح زیستگاه موثرند )حضوعدم
 

 شیراحمدسیاه، رگرسیون منطقی، انتخاب زیستگاه، کوکر شکم کلمات کلیدی:

 azelhamirad@yahoo.comپست الکترونیکی نویسنده مسئول:  *
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 مهمقد

و علفزارها تا حد  بیابانیمانند نواحی نیمه ،های باززیستگاه       

اند و در حال حاضر اکثر زیادی در سراسر جهان تغییر یافته

از دست رفته و به مزارع  ،هادهنده آنهای طبیعی شکلپوشش

های شهری و محصوالت کشاورزی و مزارع پرورش دام یا توسعه

 ها با نواحی پست و نسبتاًاند. این زیستگاهصنعتی تبدیل شده

تاثیرپذیری را داشته  ترینتر بیشخاطر دسترسی آسانمسطح به

ها نیز در ( و حیات وحش آن0202و همکاران  Seoaneاست )

های سرزمین گانپرند هستند. در این میان، معرض نابودی

باشند می در جهان هاگروه ترینیکی از در خطر انقراض استپی

(Cardoso  ،کوکر شکم0222و همکاران .) سیاه(Pterocles 

orientalisها است که با ( یکی از پرندگان ساکن این زیستگاه

شدت تحت شکار و های فراوان در گذشته بهوجود جمعیت

ها زیستگاه بوده و شایسته است برای حفاظت از زیستگاه تخریب

ای اندیشیده های تولیدمثل و حمایت از نسل آن چارهو محل

 شود.

 خشكنیمه و خشك نواحی در جهان در کوکر گونه 01       

 ،و همکاران Znariدارند ) وجود اروپا غرب جنوب و آسیا آفریقا،

 Znari) است کوکر خانواده عضو ترینبزرگ سیاهشکم کوکر (.0222

 و بیابانی مناطق معموالً آن . زیستگاه(0222 ،همکاران و

 در سیاهشکم کوکر .(0822 ،)منصوری است یزرعلم هایزمین

 سال فصول تمام در و بوده بومی شیراحمد وحشحیات پناهگاه

 طبق اما است شده شناخته کم بسیار گونه فنولوژی. دارد حضور

 این گذاریتخم ،و مشاهدات نگارنده بانانمحیط هایگزارش

 روی پرنده این. است تیرماه تا اردیبهشت از منطقه این در پرنده

 طول روز 02 تا 08 هاتفریخ تخم سازد و دورهمی آشیانه زمین

 .(0991 ،و همکاران Crampکشد )می

 تغذیه کوچك حشرات و گیاهان جوانه ها،میوه ها،دانه از       

 را زیادی مسافت گروهی صورتبه ،آب نوشیدن کنند و برایمی

 (.0822 ،کنند )منصوریمی طی آب منبع تا

های گونه پایدار الزم برای حفاظت هایاز شرط یکی تردیدبی

کامل نیازهای زیستگاهی و پارامترهای تاثیرگذار  شناخت جانوری

پارامترهای رو هاست. تحقیق پیشبر انتخاب زیستگاه آن

زیستگاهی تاثیرگذار بر انتخاب زیستگاه این پرنده در پناهگاه 

کند و در حالی وحش شیراحمد سبزوار را بررسی میحیات

انجام شده است که تاکنون هیچ تحقیق کالسیکی در زمینه 

 صورت نگرفتهشناسی این پرنده در کشور شناسی و زیستبوم

 است.

 هاشمواد و رو
 در وحش شیراحمدپناهگاه حیات مورد مطالعه:منطقه        

 در و سبزوار شهر شرقی جنوب در و رضوی خراسان استان

 نظر از. (0)شکل  است گردیده واقع آن کیلومتری 5 فاصله

 تا 89⁰21'202'' با مختصات منطقه این جغرافیایی موقعیت

 59⁰50'81'' تا 51⁰10'20'' و جغرافیایی عرض  12⁰20'908''

 منطقه گردیده است. مساحت واقع 12زون در جغرافیایی طول

 بخش گیاهی پوشش نظر از منطقه این. است هکتار 00212

 خود طبیعی گستره در و است تورانی و ایران منطقه از کوچکی

 وجود .است دشتی و ماهوریتپه مناطق از ترکیبی دارای

 زیستگاه به را منطقه شور در مرز شمالی شیراحمد،رودخانه کال

است.  کرده تبدیل مهاجر و بومی پرندگان انواع برای مناسبی

 کوکر امن و مهم هایزیستگاه از یکی عنوانبه پناهگاه این

 (. 0829 ،باشد )خانیمی منطقه در سیاهشکم

با  0890در تابستان سال های این مطالعه داده روش کار:       

زنی با روی و گشتاستفاده از روش مشاهده مستقیم با پیاده

آوری و نقاط صورت تصادفی، جمعوسیله نقلیه در منطقه به

چنین در ثبت شد. هم GPSحضور پرنده توسط دستگاه 

برداری و نیز در هایی از منطقه که در طی مدت نمونهقسمت

بانان با تجربه منطقه پرنده مورد های خدمت محیططول سال

طور تصادفی انتخاب و ثبت نظر مشاهده نشده بود نقاطی به

 0×0های . در هر یك از نقاط ثبت شده پالت(0)جدول  گردید

هر یك از  محلدر یستگاهی مترمربعی پیاده شد و پارامترهای ز

های گیاهی، تراکم پوشش گیاهی، ها از قبیل تعداد گونهپالت

ارتفاع پوشش گیاهی، ارتفاع بلندترین بوته، درصد پوشش 

رگ، درصد سنگریزه، تعداد سنگ، حضور علفی، درصد الشب

، پوشش سنگی، ارتفاع، وجود النه مورچه ،درخت یا درختچه

شیب، فاصله تا جاده اصلی، فاصله تا راه خاکی، فاصله از روستا 

گیری و ثبت شدند. برای انتخاب اندازه و فاصله از آبشخور

حضور داری با حضور و عدمبینی که رابطه معنیمتغیرهای پیش

سیاه دارند هر یك از پارامترها با استفاده از روش وکر شکمک

مورد آزمون قرار  Minitab 16افزار رگرسیون منطقی در نرم

های متغیرهای مناسب جهت تجزیه و تحلیل گرفت و نهایتاً

 بعدی انتخاب شدند.
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  برداری فصل تابستانو نقاط نمونه : نقشه منطقه مورد مطالعه1شکل 

 

 UTMبرداری فصل تابستان بر مبنای سیستم مختصات : موقعیت نقاط نمونه1جدول 

 ردیف
 حضورهای عدمایستگاه های حضورایستگاه 

 (متر) ارتفاع عرض طول زون (مترارتفاع ) عرض طول زون

0 N 12 520020 1220919 918 N 12 521882 8991820 0228 

0 N 12 520501 1220082 910 N 12 521882 8991829 0222 

8 N 12 528252 1222221 912 N 12 521818 8991125 999 

1 N 12 515011 1220522 905 N 12 525025 8999582 915 

5 N 12 515122 1220280 902 N 12 525092 8999520 912 

1 N 12 512229 1220852 902 N 12 525012 8999109 915 

2 N 12 520021 1220051 989 N 12 525102 8999018 912 

2 N 12 520915 1220100 981 N 12 520921 8991091 0029 

9 N 12 521205 8992000 991 N 12 520920 8991801 0001 

02 N 12 520011 8929210 0021 N 12 520950 8991880 0001 

00 N 12 520011 8992020 0290 N 12 520220 8990901 0018 

00 N 12 511101 1220122 909 N 12 520200 8990925 0018 

08 N 12 520901 1220501 950 N 12 521050 8998182 0011 

01 N 12 521282 8992020 992 N 12 521022 8998200 0081 

05 N 12 528220 8992220 999 N 12 520011 8998012 0221 

01 N 12 525911 8990859 0211 N 12 520012 8998020 0222 

02 N 12 522880 8990259 0229 N 12 520202 8998152 0222 

02 N 12 522802 8990210 0222 N 12 520228 8998159 0222 

09 N 12 528519 8999925 952 N 12 528820 8929222 0005 

02 N 12 525159 8999022 920 N 12 528512 8929010 0002 

00 N 12 520208 8990220 0005 N 12 521110 8922201 0015 

00     N 12 525111 8922201 0021 

08     N 12 525205 8922209 0022 

01     N 12 591018 8990295 0220 



 ....سیاهمتغیرهای زیستگاهی تاثیرگذار بر انتخاب زیستگاه كوكر شکم                                              همکارانو  ادرالهامی

 

111 
 

 نتایج
متغیر انتخاب شده تعداد  02دهد از بین نتایج نشان می       

متغیر ارتفاع پوشش گیاهی، ارتفاع بلندترین بوته، تراکم  00

وجود النه  ،پوشش گیاهی، تعداد قلوه سنگ، درصد سنگریزه

مورچه، پوشش سنگی، فاصله تا جاده اصلی و فرعی، فاصله از 

 داریمعنیارتباط >p 25/2با داشتن مقدار  شیب و آبشخور، ارتفاع

(. سایر 0سیاه دارند )جدول حضور کوکر شکمعدمبا حضور و 

دست آمده از آنالیز و مقایسه با به pپارامترها با توجه به مقدار 

به لحاظ آماری تاثیری بر انتخاب زیستگاه  0در جدول  pمقدار 

 پرنده ندارند.

 

 
 بینی کننده فصل تابستانمتغیرهای پیشداری برای : نتایج آزمون معنی2جدول 

 پاسخ ارتباط با متغیر pمقدار  G dfمقدار  بیشینه احتمال بینی کنندهمتغیر پیش

*

* 

 *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

       

 بحث
پارامتر زیستگاهی که از نظر  00دست آمده، طبق نتایج به       

سیاه نقش دارند مبین این کوکر شکمآماری در انتخاب زیستگاه 

انتخاب زیستگاه توسط این پرنده تصادفی  که مسلماً هستند نکته

نیست و میزان تاثیر پارامترها بر انتخاب زیستگاه با یکدیگر 

 ارتفاع پوشش گیاهی و ارتفاع بلندترین بوته  متفاوت است.

 تواند نقش مهمی در وسعت میدان دید پرنده داشته باشد ومی

های بلند باعث توان گفت که بوتهبا توجه به ضریب منفی می

گردد و در نتیجه خوار میکاهش دید و افزایش اختفای طعمه

کند. ها دوری میپرنده در فصل تابستان از این گونه زیستگاه

( نیز سطح پوشش 0222و همکاران ) Cardosoنتایج مطالعات 

خیلی مهم با رابطه معکوس در انتخاب زیستگاه  گیاهی را مولفه

کند و ویژه در فصل تولیدمثلی مطرح میسیاه بهکوکر شکم

دلیل آن را تاثیر بر یکی از نیازهای اساسی این گونه که همان 

 چنین با توجه به نتایج هم دارد.قابلیت دید است، بیان می

احد سطح( دست آمده، تراکم پوشش گیاهی )تعداد بوته در وبه

 نقشی در انتخاب زیستگاه پرنده در فصل تابستان ندارد و ظاهراً

نظر از تعدادشان در واحد سطح ها صرفمیزان تاج پوشش بوته

نقش تاثیرگذار خود را بر توانایی کنترل اطراف توسط پرنده در 

 کند. ها ایفا میزمان تغذیه، استراحت و یا مراقبت از تخم

ین از جمله پارامترهایی است که پوشش سنگریزه سطح زم

سیاه نشان داد. دار و مثبت با حضور کوکر شکمارتباط معنی

کند ها نیز استفاده میسیاه در زمان تغذیه از سنگریزهشکم کوکر

و این موضوع توسط نگارنده به دفعات مشاهده شده است. 

تواند کمك موثری در ها از سطح زمین میبرچیدن سنگریزه

پرنده داشته باشد و مقدار مثبت را توجیه نماید. باز  هضم غذای

منفی   2/220  0  02/102  -09/811 ارتفاع پوشش گیاهی 

منفی  2/220  0  9/211  -09/102 ارتفاع بلندترین بوته 

منفی   2/218  0  8/150  -80/201 تعداد گونه گیاهی 

منفی   2/815  0  2/202  -81/010 تراکم 

منفی   2/222 0  08/122  -02/250 درصد تاج پوشش 

منفی   2/511  0  2/812  -81/812 حضور درخت/درختچه 

منفی   2/820  0  2/292  -81/051 درصد گیاهان علفی 

منفی   2/088  0  0/100  -88/210 درصد الشبرگ 

مثبت   2/280  0  1/121  -80/019 درصد سنگریزه 

مثبت   2/212  0  8/902  -80/522 تعداد قلوه سنگ 

منفی   2/222  0  08/091  -02/955 پوشش سنگی 

مثبت   2/220  0  9/101  -09/211 حضور النه مورچه 

منفی   2/222  0  00/085  -02/121 ارتفاع 

منفی   2/229  0  1/282  -80/088 شیب 

منفی   2/205  0  5/209  -80/282 فاصله تا جاده اصلی 

منفی   2/221  0  2/582  -82/221 فاصله تا راه خاکی 

مثبت   2/202  0  2/002  -81/122 فاصله از روستا 

منفی   2/220  0  00/180  -02/281 فاصله از آبشخور 
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سیاه این دان و تخلیه محتویات چند کوکر شکمکردن چینه

و  Lloydچنین نتایج تحقیقات فرضیه را تایید کرد. هم

کوکر ناماکوآ نشان  082بر روی رژیم غذایی  (0222)همکاران 

مقادیری سنگریزه ها دان تمام آندر محتویات چینه داد معموالً

 درصد وزن محتویات معده( وجود دارد. 52/0و خرده سنگ )

دار و مستقیم با ها با نشان دادن رابطه معنیقلوه سنگ       

توانند نقش مهمی در عدم حضور کوکر در فصل تابستان می

خصوص یکنواختی زمینه زیستگاه و در نتیجه استتار پرنده به

سنگالخی بودن زمین موجب نامطلوب ها داشته باشند، اما تخم

ها و الروها و خصوص برای رشد جوانهشدن زیستگاه پرنده به

و  Cardosoگردد. نتایج مطالعات درنتیجه تغذیه پرنده می

سیاه نواحی کند که کوکر شکمنیز مطرح می (0222)همکاران 

دهد اما حضور این با پوشش سنگی کاهش یافته را ترجیح می

را اط مثبت با تعداد سنگ دارد و یکی از دالیل آنپرنده ارتب

 کنند. ها عنوان میفراهم کردن استتار برای بالغین و جوجه

شناسی پارامترهای سنگ (0202و همکاران ) Seoaneچنین هم

ترین متغیرها در عنوان مهمرا به (Soil lithology) خاک

کردند سیاه برشمردند و بیان ارجحیت زیستگاه کوکر شکم

تر های شنی بدون سنگ بستر عریان با پوشش سنگی کمزمین

هایی هستند که احتمال حضور این پرنده درصد از ویژگی 11از 

متری از  02وجود النه مورچه در شعاع  رساند.حداکثر میرا به

مرکز پالت نیز از پارامترهایی است که در فصل تابستان ارتباط 

 رسدمینظر سیاه نشان داد. بهشکم کرحضور کو دار بامعنی و مثبت

ها، تغذیه از خود مورچه آوری شده توسط مورچههای جمعدانه

تواند از دالیل های فراهم در محل النه مورچه نیز میو نیز شن

ها باشد. این مورچه سیاه با النهشکم ارتباط مستقیم حضور کوکر

 نشده است.یك از محققان تاکنون بررسی پارامتر توسط هیچ

و  Cardosoهای این تحقیق و برخالف نتایج طبق یافته       

های این پرنده در فصل تابستان نه تنها از جاده (0222) همکاران

تواند های خاکی میکند بلکه بستر شنی راهفرعی دوری نمی

که در طول مدت طوریمحلی برای برچیدن سنگریزه باشد به

روی مسیرهای خاکی به دفعات  هابرداری نشستن آننمونه

های فرعی از داخل مشاهده شده است. البته چون اکثر این راه

تر میزان تردد کم کند مسلماًوحش عبور میپناهگاه حیات

تواند برای ها میها و تراکم پایین آنوسایل نقلیه در این راه

و  Seoaneنحوه این ارتباط تعیین کننده باشد. نتایج تحقیقات 

تراکم  میزان سیاه مناطقی باشکم کوکر نشان داد (0202) ارانهمک

 دهد.هکتار را ترجیح می 02متر بر  295تر از جاده خاکی کم

داری با حضور فاصله از روستا در تابستان ارتباط معنی

و  Cardosoدر مطالعات سیاه نشان نداد. این پارامتر کوکر شکم

داری با ( نیز در فصل تولیدمثلی ارتباط معنی0222همکاران )

طبق نتایج حضور درخت در  سیاه نشان نداد.حضور کوکر شکم

( در طول 0222و همکاران،  Cardosoمتری ) 52شعاع 

 اما نتایجداری با حضور پرنده نشان نداد. تابستان ارتباط معنی

 Montadoداد که نشان  (0222) همکاران و Cardoso تحقیقات

زارهای خیلی باز بلوط سبز( هرگز توسط کوکر شکم )درخت

های سیاه استفاده نشد و بیان کردند که در حقیقت زیستگاه

پوشیده از درخت یا جنگلی برای کوکر دارای استفاده کاهش 

 ؛0202 و همکاران، Seoaneیافته یا بدون استفاده هستند )

Suarez ؛0999 همکاران، و Barros  ،و این 0991و همکاران )

تواند با فقدان قابلیت دید پرنده مرتبط حقیقتی است که می

های محل درختچه در مجاورت و درخت که وجود است واضح باشد.

تواند تاثیر زیادی در کاهش وسعت میدان دید پرنده حضور می

خوار در نزدیك شدن به پرنده داشته و افزایش اختفای طعمه

خاطر پرواز عمودی و سریعی که در هنگام ن بهچنیباشد و هم

ها را دچار مشکل کند. اما در طول دارند آن (Flushing) فالش

تابستان برخی از نقاط مشاهده حضور پرنده در نزدیکی حاشیه 

دار های تاغ بود. این مساله باعث عدم ایجاد ارتباط معنیجنگل

گردید. بنابراین، حضور پرنده در طول این فصل درخت با عدم

ای ها فاصلهممکن است کوکرها برای فاصله گرفتن از درخت

 متر را که در این پژوهش معیار بود مدنظر قرار 52تر از کم

های پالت ( درایگونه )تنوع گیاهی دهند. طبق نتایج تعداد گونه

داری با حضور معنی تابستان ارتباط طول فصل پرنده در حضور

شان نداد. این پارامتر توسط سایر محققان سیاه نکوکر شکم

 بررسی نشده است.

دار نزدیکی به آبشخور در طول فصل تابستان ارتباط معنی       

سیاه نشان داد. ضمن این که آب و مثبت با حضور کوکر شکم

گردد، پرنده محسوب می حیاتی برای بقای عاملی فصل تابستان در

رفتار انتقال آب به آشیانه آوری در این فصل و دلیل جوجهبه

تواند فاصله منابع آبی نمی ،ها توسط پرنده نربرای جوجه

نزدیکی به آبشخور در غیرمنطقی با حضور پرنده داشته باشد. 

دو فصل تولیدمثلی  هر طول در (0222) همکاران و Cardoso نتایج

 سیاه نشان داد.شکم حضور کوکر مثبت با و غیرتولیدمثلی ارتباط

های اصلی آسفالته در فصل تابستان افزایش فاصله از جاده       

سیاه نشان داد و با دار و منفی با حضور کوکر شکمرابطه معنی

توان علت آن ای بر خالف انتظار است اما میوجود این که نتیجه

مثلثی منطقه دانست که از طرف  را ناشی از شکل ویژه و تقریباً

باشد. ازطرفی مرز با جاده اصلی میا همضلع در مجاورت ی سه هر
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مطلوبیت  مرکزی نواحی ماهوری بودن منطقه در دلیل تپهبه

یابد و زیستگاه با افزایش ارتفاع و شیب برای پرنده کاهش می

یابد پرنده در نواحی پیرامونی پناهگاه افزایش می درنتیجه حضور

گونه را که ناگزیر نزدیکی به جاده ارتباط مستقیم با حضور 

و همکاران  Cardosoدهد. این پارامتر در مطالعه نشان می

 داری با حضور کوکر شکم سیاه نشان نداد.( رابطه معنی0222)

دار و منفی در حضور کوکر نتایج پژوهش ارتباط معنی       

سیاه با افزایش شیب و ارتفاع در فصل تابستان نشان داد و شکم

های مرتفع و دارای شیب ز زیستگاهدهد که این پرنده انشان می

که حداکثر ارتفاع ثبت شده برای طوریکند بهمنطقه دوری می

متر از سطح دریا و حداکثر  0005حضور پرنده در این فصل 

جاکه باشد. از آندرصد( می 1تا  0) 0شیب حضور در طبقه 

وجود  گیاهی است کننده مهمی در نوع پوششتعیین ارتفاع عامل

تواند دلیل این ارتباط ین پوشش گیاهی و ارتفاع میرابطه ب

چنین از آنجاکه در این منطقه با افزایش ارتفاع شیب باشد. هم

عنوان پارامتری تواند بهکند بنابراین شیب نیز مینیز تغییر می

 Cardosoموثر بر پراکنش گونه مطرح باشد. در نتایج مطالعات 

صل تولیدمثلی رابطه ( پارامتر شیب در ف0222و همکاران )

برقرار نکرد اما در فصل  سیاهبا حضور کوکر شکمداری معنی

و همکاران  Seoaneاما . نشان دادغیرتولیدمثلی ارتباط مثبت 

زمین  (Orographic) شناختیکوه هایکردند ویژگی بیان (0202)

سیاه ایفا زیستگاهی کوکر شکم هایارجحیت حساسی را در نقش

مسطح  های نسبتاًاحتمال حضور گونه در زمینکند و می

متر  2درصد و ارتفاع  5/02تر از غیرساحلی با حداکثر شیب کم

 رسد.ترین حد میباالی سطح دریا به بیش
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