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 چکیده
)بهار  ی دو سال متوالیکند. در طزیست میتراکم نسبتا باالیی  بایزد  در استاندر منطقه حفاظت شده باغ شادی سسک جنبان جمعیتی از 

. آشیانه پرنده در منطقه شناسایی گردید 37تعداد بررسی قرار گرفت.  زیستگاه النه گذاری این گونه در منطقه مطالعاتی مورد (1395 و 1394

های گاه، سکونتجاده ترین منبع آب، های گیاهی، فاصله آشیانه تا نزدیکگونهو ارتفاع در صد پوشش ، متغیرهای زیستگاهی نظیر نوع، تعداد

د. هدف اصلی این پژوهش ش مقایسه و گیری اندازه این پرندهو عدم حضور در نقاط حضور النه حشرات  راکمت و النهرتفاع و قطر اانسانی همچنین 

نتایج نشان داد که این گونه به  در منطقه حفاظت شده باغ شادی بود. ثر در انتخاب زیستگاه النه گذاری سسک جنبانؤمشخص کردن متغیرهای م

را  النه هایش بیشتر دهد وترجیح می در منطقهگیاهی موجود هایگونهرا نسبت به سایر  (Amygdalus  lycioidesتنگرس ) هطور مشهودی درختچ

 کند. تراکممستقر می ،تر استهای انسانی فاصله داشته و به منابع آبی نزدیکگاهو ارتفاع باالتر که از جاده و سکونت تراکموی این درختچه با ربر

 است.  گزینی سسک جنبان در منطقه حفاظت شده باغ شادی در انتخاب مناطق النه مؤلفه مهم ترین به منظور تامین غذا تحشراالنه 

 .حفاظت؛ متغیرهای زیستگاهی ؛سسک جنبان ؛آوریزیستگاه زاد کلیدي:واژگان 

 

 مقدمه

سسككک جنبككان از غككرب آسككیا تككا مككراکش در آفریقككا 

ای بكا های صكخرهدامنهاین گونه مقیم  .]3[ پراکنش دارد

ای پراکنده در جنوب، شرق و مرکز کشور پوشش درختچه

از ایكن گونكه در منطقكه  یجمعیت قابل تكوجه.] 9[ است

در شهرستان خاتم واقع در استان  حفاظت شده باغ شادی

از سسک جنبكان در حال حاضر .]11[ زیست می کندیزد 

نكی دیدگاه اتحادیه جهانی حفاظكت در رده کمتكرین نگرا

های گیككاهی و . اولككین گككام در حفكه گونككه]2[ داردقكرار 

ها است. انتخكاب از بوم شناسی آن جانوری، شناخت دقیق

زیستگاه به عنوان یکی از محورهكای بكوم شناسكی تحكت 

ها ای است که بقای گونكهتأثیر متغیرهای زنده و غیر زنده

شكناخت کكافی از ایكن  .]5[ دهكدتكأثیر قكرار میرا تحت 

گذارترین آن ها ، متخصصان را  تأثیرو رسیدن به ا متغیره

 1[ در پیش بینی راه کارهای حفاظتی کمک خواهد کكرد

در بقای این گونكه  مؤثر. یافتن متغیرهای زیستگاهی ]4و 

برای حفه زنجیره غذایی منطقه و مشخص کردن رجحان 

ای های برون گونهزیستگاهی این گونه برای مقایسه رقابت

بار در استان یزد انجام گرفت. چندین مطالعكه برای اولین 

های مختلككس سسككک در خككارش از کشككور در بككروی گونككه

ارتباط با انتخاب زیستگاه این گونكه انجكام گرفتكه اسكت. 

 مطالعككه بككروی انتخككاب زیسككتگاه سسككک تككاالبی راه راه

(Acrocephalus schoenobaenus و سسكككک تكككاالبی )

در اسلواکی نشان ((Acrocephalus arundinaceus بزرگ

داد که سسک تكاالبی راه راه انعطكاف پكذیری بكاالتری در 

انتخاب مناطق النه گذاری نسبت به سسک تاالبی بكزرگ 

 . ]11[ دارد

( Sylvia conspicillata) مطالعه برروی سسک عینکی

های متكراکم در ایتالیا نشان داد کكه ایكن گونكه درختچكه

را  برای النه گكذاری  سانتیمتر 60تا  50دار به ارتفاع خار

 .النككه گزینككی سسككک بیككدی] 6[ انتخككاب مككی کنككد

(Phylloscopus trochilus در مقایسككه بككین منككاطق )

طبیعی بکر و داخل شهری در منطقه کارلیا نشان داد کكه 

های طبیعكی محصكور در شكهرها بكه دلیكل آشكفتگی لکه
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 انكدزیستگاهی کمتر مورد استفاده ایكن گونكه قكرار گرفته

های ما در ارتبكاط بكا انتخكاب زیسكتگاه ایكن انستهد ].5[

منكاطق . برای اولین بار، انتخاب اندک استدر ایران پرنده 

گذاری این گونه در منطقه حفاظت بكاغ شكادی خكاتم النه

متغیرهكای  مورد بررسی قرار گرفت تا مشخص شكود چكه

سسک جنبكان زیستگاهی در انتخاب زیستگاه النه گذاری 

توانككد در تككدوین یج ایككن تحقیككق مینتككا .هسككتند مككؤثر

ایكن آور ت زادحفاظتی برای حمایت از جمعیك هایراهکار

 در منطقه کمک نماید.گونه 

 

 هامواد و روش
 مطالعه موردمنطقه 

در محدوده مختصكات منطقه حفاظت شده باغ شادی، 

طكول شكرقی  54° 14' 00"تكا  54° 05' 35"جغرافیایی 

شكمالی و در فاصكله عرض  29° 50'41"تا  °29 42' 50"

سكیمای  کیلومتری جنوب شهر یزد واقع شده است. 290

های کلی منطقه در شرق، دشتی و به سمت غرب کوهپایه

جنگلی و سپس به ارتفاعات منتهكی مكی شكود. متوسكط 

متوسكط  .اسكتمیلكی متر 270تكا  150بارندگی سكالیانه 

کكه سكردترین مكاه  بكوده C°ͦ 4/17درجه حرارت سكالیانه 

های گیكاهی غالك  گونه .استگرمترین تیرماه  سال دی و

، کككیکم (Pistachia atlanticaدر منطقككه شككامل بنككه )

(Acer cinerascens) ، ارژن(Amygdalus sp)  و تنگكرس

(Amygdalus lycioides) .12[است [. 
 

  

 فاظت شده باغ شادیحتصویر النه و جوجه سسک جنبان در منطقه  -1شکل

 

 

1390منطقه مطالعاتی، شهرستان خاتم،  -وده حفاظت شده باغ شادی موقعیت محد -2شکل  



 115زاده و فرهاد حیدريفیشیرین آقانج                             ...( Scotocerca  inquietaسازي زیستگاه النه گذاري سسک جنبان )مدل

 

 هاآوري دادهجمع

در منطقه حفاظكت سسک جنبان کار یافتن النه های 

چند نفكره در بهكار گروه  شده باغ شادی با استفاده از یک

با در نظر گرفتن مسكیرهای  انجام گرفت. 1395و  1394

پیمكایش آنهكا متكر در منطقكه و  1000تصادفی به طول 

هرجكا پرنكده بكالر در حكال پكرواز  بوسیله موتورسكیکلت،

مشاهده می شد، وسیله نقلیه متوقس و کار جستجوی النه 

در اطراف محل پرواز انجام می گرفت. آشیانه ها به دلیكل 

ها بكروی شكاخه درختچكهشکل و خشبی بودن به راحتی 

شناسكایی و آشكیانه  37قابل شناسكایی بكود. در مجمكوع 

. سككپس ثبككت گردیككد GPS بككا کمككکآنهككا تصككات مخ

ل درصكد شكام آشیانه هكاهای زیستگاهی در اطراف متغیر

فاصكله از های گیكاهی، و تعدادگونهپوشش گیاهی، ارتفاع 

، مزرعكه، تكراکم حشكرات و جكاده ،ترین منبع آبكینزدیک

متغیرهای مربوط به النه نظیر قطكر النكه، عمكق و ارتفكاع 

. سكپس بكا فاصكله گیری شكدندانكدازه النه از سطح زمین

مختلكس  هایتدر جهآشیانه  هر از یک کیلومتری گرفتن

نقطه کنترل )به تعداد  37های تصادفی، روی ترانسکتر ب

بعكد از ثبكت  های شناسایی شده( نیز انتخاب گردیكد.النه

درصكد  گیری گردید.اندازه ،متغیرهای فوقآنها ، مختصات

ها بككا درختچككه عارتفككاپوشككش گیككاهی از روم تخمككین، 

های گیكاهی و استفاده از یک شاخص مدرش، تعكداد گونكه

متكر  100تعداد النه حشرات از روم مسكتقیم در پكالت 

ها آشیانهدست آوردن فاصله ه برای ب مربعی به دست آمد.

و مزرعكه بعكد از ثبكت  جكاده ،منبكع آبكی نزدیک ترین تا

 ((Arc GIS V.10.3نكرم افكزار از GPSمختصات با کمک 

 شد.استفاده 

 

 هاتجزيه و تحلیل داده

و برابكری  بكودن توزیكعهكا از جهكت نرمكال ابتدا داده

ها بكا اسكتفاده از لگكاریتم بكر داده. شدها بررسی واریانس

بككرای ]. 10[ تبككدیل شككدو جككذر دوم ریشككه  10مبنككای 

گیری شككده در مقایسككه بككین میككانگین متغیرهككای انككدازه

 زمكونآحضور )تصادفی(  گذاری و مناطق عدممناطق النه

t  های اصكلی و تجزیه به مؤلفه انجام گرفت. آزمونمستقل

ترین مهم برای مشخص کردن تحلیل رگرسیون لجستیک

تجزیه و تحلیل  گذاری اجرا گردید.در النه مؤثرمتغیرهای 

 .انجام شد 23نسخه  SPSSنرم افزار  ها به کمکداده
 

  جينتا

جنبكان در منطقكه گذاری سسک پراکنش مناطق النه

و میكانگین   انحكراف  3حفاظت شده باغ شادی در شکل 

گیری شكده در اطكراف معیار متغیرهای زیستگاهی انكدازه

ارائه شكده اسكت. نتكایج نشكان داد کكه  4ها در شکل النه

ها در غككرب منطقككه مطالعككاتی )منتهككی بككه تككراکم النككه

رودخانه( به طور چشمگیری نسبت به شرق منطقه که به 

های انسانی نزدیکتر اسكت بكاالتر بكود. ارتفكاع گاهکونتس

سانتیمتر و قطكر متوسكط  45/70  97/10ها متوسط النه

 سانتیمتر بود. 85/4 60/0آن ها 

 

 
  نقاط حضور و عدم حضور سسک جنبان در منطقه مطالعاتی -3شکل



 1398، پاییز و زمستان 2شماره ، 9دو فصلنامه علمی خشک بوم  جلد  116

 

  

  

  
 ورضانحراف معیار متغیرهای زیستگاهی اندازه گیری شده در نواحی حضور و عدم ح  میانگین  -4شکل 

مستقل نشكان داده شكده  t( نتایج آزمون 1در جدول )

را بكین  داریی اخكتالف معنك درصد پوشش گیاهی است.

ر منككاطق د( /=005Pمنككاطق حضككور و کنتككرل داشككت )

و در منكاطق  69/0+09/0 پوشكش درصكدحضور متوسط 

در واقكع در منكاطق حضكور  بود. 52/0 09/0عدم حضور 

نقكاط طور معنی داری درصد پوشش گیاهی باالتر بكود. به

 بككودجككاده  دور ازداری ی النككه گككذاری بككه طككور معنكك

(001/P<بین منكاطق النكه .)   گكذاری و کنتكرل از لحكا

داری وجكود ی اخكتالف معنكو مزرعكه فاصله تا منبع آب 

. نقاط النه گذاری به منابع آب نزدیكک (>001/0pاشت )د

و از مزارع دور بودند. تعداد و ارتفاع گونه گیاهی تنگكرس 

در منككاطق حضككور بككه طككور معنككی داری بككاالتر بككود 

(001/0p<تراکم النه حشرات بین مناطق حض .) ور و عدم

(. در  >001/0pحضككور اخككتالف معنككی داری داشككت )

برای رسكیدن بكه مناطق حضور تراکم حشرات باالتر بكود.

گذار در انتخاب النه  تأثیرمهم ترین متغیرهای زیستگاهی 

تجزیه به مؤلفه های اصلی  از آزمونسسک جنبان گذاری 

 . (3 و 2های )جدول استفاده گردیدمنطقی  رگرسیونو 
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گذار از آزمون تأثیردست آوردن متغیرهای مهم برای ب

محكور اول ایكن . های اصلی اسكتفاده شكد مؤلفهتجزیه به 

آزمون بر اساس تعداد کل حشرات و اسكاس محكور دوم را 

-ارتفاع و تعداد تنگرس و تعداد النه مورچكه تشكکیل مكی

بزرگتر از یک و درصد واریكانس تجمعكی ویژه . مقدار دهد

آورده  2 یجكه ایكن آزمكون در جكدولباشكد. نتمی 58/55

 شده است. 

 
 مستقل در مقایسه متغیرهای زیستگاهی بین مناطق حضور و عدم حضور tنتایج آزمون  -1جدول 

P 
 اشتباه معیار ± میانگین

 مناطق عدم حضور

 اشتباه معیار ± میانگین

 مناطق حضور
 متغیرها

 درصدکل پوشش گیاهی 09/0±69/0 0/ ±52 09/0 005/0

 فاصله از نزدیکترین منبع آب )متر( ±2127 1 73±893 <001/0

 فاصله از نزدیکترین مزرعه )متر( 188±3794 180±1794 <001/0

 فاصله از نزدیکترین جاده )متر( 109±907 20±205 <001/0

 Artemisia sp(cm) ارتفاع گونه 72/0±08/1 /±98 /73 53/0

 Amygdalus lycioides(cm)ارتفاع گونه  33/0±85/1 67/0±51/1 007/0

 Aretemisia sp درصد پوشش گونه گیاهی 3/0±41/0 3/0±38/0 70/0

 Amygdalus spرصد پوشش گیاهی گونه د 36/0±50/0 3/0±36/0 06/0

 Amygdalus spتعداد گونه گیاهی  68/0±4 23/0±70/2 41/0

 Aretemisia sp تعداد گونه گیاهی 85/3±51/22 82/2±24/18 <.73/0

 Amygdalus lycioidesتعداد گونه گیاهی  58/0±02/11 86/0±45/5 <001/0

 متر مربع 100تعداد النه ملخ در  16/0±1 12/0±62/0 <001/0

 متر مربع 100تعداد النه مورچه در  12/0±2 13/0±1 <001/0

 متر مربع 100تعداد النه سوسک در  11/0±70/1 08/0±37/0 <001/0

 متر مربع 100تعداد کل حشرات در  27/0±56/6 22/0±91/2 <001/0

 

  ی اصلیها مؤلفهنتایج حاصل از آزمون تجزیه به  -2 جدول

 متغیرها
 مؤلفه هاي اصلي

1 2 

 45/0 49/0 در صد کل پوشش گیاهی

 Amygdalus lycioides 48/0 60/0ارتفاع گونه 

 Amygdalus lycioides 70/0 53/0تعداد گونه

 – 29/0 61/0 رین مزرعه) متر(ت فاصله از نزدیک

 – 02/0 68/0 ترین جاده ) متر ( فاصله از نزدیک

 14/0 -79/0 ترین منبع آبی ) متر ( فاصله از نزدیک

 -56/0 44/0 متر مربع 100تعداد النه مورچه در 

 -05/0 51/0 متر مربع 100تعداد النه ملخ در 

 46/0 78/0 متر مربع 100تعداد النه سوسک در 

 -25/0 90/0 متر مربع 100عداد النه حشرات در ت

 70/4 40/1 آگین ولیو

 78/12 80/42 درصد کل واریانس

 58/55 80/42 درصد واریانس تجمعی
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 نتایج حاصل از آزمون رگرسیون لجستیک -3جدول 

 مقدار ثابت اشتباه معیار ضريب )اعتبار مدل(

 نام متغیر
2R Sig Wald SE B 

80/0 001/0 15/15 04/5 65/19- 
 تراکم النه حشرات

 مترمربع( 100)در 

 مقدار ثابت 75/16 94/3 02/18  

 

، های فكوقمؤلفه از بین ،تربرای رسیدن به متغیر مهم

ایكن نتیجكه تایی انجام گرفت. آزمون رگرسیون منطقی دو

 تكرین متغیكرتراکم النه حشكرات مهمنشان داد که آزمون 

در  بانگذاری سسک جنالنهدر انتخاب مناطق  زیستگاهی

برابكر  2Rمقكدار  3 بر طبق جكدوله مطالعاتی است. منطق

 دهد.اعتبار باالی مدل را نشان میاست که  80/0

 

 گیرينتیجهبحث و 

اختالف معنی داری از نشان داد که  نتایج این پژوهش

نظر برخی متغیرهای زیستگاهی بین مناطق حضور و عدم 

سسكک جنبكان در منطقكه هكای حضور از لحكا  آشكیانه

حفاظت شده باغ شادی وجود دارد.متغیرهایی نظیر درصد 

کل پوشش گیاهی، ارتفاع و تعداد درختان تنگرس، فاصله 

تا نزدیکترین منبع آب، جاده و مزرعه در کنار تعداد النكه 

 کكه،حشرات از اهمیت باالتری برخوردار هستند، به طوری

منكاطقی بكا گونه سسک در منطقه حفاظكت بكاغ شكادی 

درصد پوشش گیكاهی بیشكتر بكا تكراکم بكاالتری از گونكه 

تنگرس بلند و تراکم بكاالتری از حشكرات کكه از مكزارع و 

جككاده دور و بككه منككابع آبككی نزدیككک تككر اسككت را بككرای 

کند. وجود درصكد پوشكش گیكاهی گذاری انتخاب میالنه

باالتر به اسكتقرار النكه و اسكتتار بیشكترجوجه هكا کمكک 

های تنگكرس قكرار ها روی درختچكهبیشكتر النكهکند. می

که خاردار  داشتند. تراکم باالیی از درختان تنگرس مرتفع

کنكد. هكا را از دسترسكی صكیادان دور مكیجوجه ،هستند

ای است که در منطقه حفاظت شده بكاغ تنگرس درختچه

شادی در فصل زادآوری سسک جنبكان نسكبت بكه سكایر 

کند که این امكر در هی میهای گیاهی منطقه ،گل دگونه

های جوجه جذب حشرات به عنوان یک منبع غذایی برای

اسكت.دوری از جكاده و مزرعكه، خطكرات  مكؤثراین پرنده 

دهكد. هكای ناشكی از آن را کكاهش مكیانسانی و مزاحمت

هكا را در ایكن منطقكه نزدیکی به منبع آب، حیات جوجكه

ی اصكلی هكاکند. آزمون تجزیه به مؤلفكهاستپی تأمین می

نشان داد که تعداد النه حشكرات و تكراکم و ارتفكاع گونكه 

گذاری این گونكه و گیاهی تنگرس از عوامل مهمی در النه

ن مشخص شد که تكراکم النكه آزمون لجستیک رگرسیوبا 

گكذاری ترین پارامتر در انتخاب منكاطق النكهمهمحشرات، 

هكای بررسكی مطالعكاتی اسكت.سسک جنبكان در منطقكه 

ها در محكدوده در زیستگاه نشان داد که تراکم النه میدانی

ذخیرگاه جنگلی باغ شادی)قرق( به دلیل حذف دام و چرا 

 به طور قابل توجهی نسبت به سایر نقاط بیشتر بود. 

این تحقیق ما نشان داد که بیشتر النكه هكای سسكک  

شكامل  درصد پوشش گیكاهی بكاالترمناطقی با جنبان در 

 97/10 تنگكرس بكا ارتفكاع متوسكطهای خاردار درختچه

سانتیمتر مستقر بود که با نتایج به دسكت آمكده  45/70 

( در زیسكتگاه S. conspicillataروی سسک عینکكی )  بر

آلپ که از نظر ارتفاع از سطح دریا و همچنكین دارا بكودن 

 های خاردار با تراکم باال با منطقكه مطالعكاتی مكادرختچه

. مطالعككه در منطقككه ]6[ شككتتشككابه دارد همككاهنگی دا

سسكک جنبكان نشكان داد کكه حفاظت شده بكاغ شكادی 

هكای انسكانی، جكاده و مزرعكه را گاهاز سکونت مناطق دور

هكای ناشكی برای ایمن بودن از خطرات انسانی و مزاحمت

گزینی انتخاب می کند که با نتایج بدست از آن جهت النه

بلژیک در انتخاب زیستگاه گنجشک سانان مهاجردر آمده 

 .P) بر خالف نتایج بدست آمده سسک بیدی و ]7[مشابه 

trochilusرسكد بكه نظكر می. ]8[ ( در ایالت کارولینا بكود

حفه تیپ گیاهی تنگرس در منطقكه حفاظكت شكده بكاغ 
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شادی که نقكش بكه سكزایی در اسكتتار و تغذیكه سسكک 

توانكد بكه حفكه جمعیكت ایكن گونككه در جنبكان دارد، می

 منطقه کمک کند. 

 سپاسگزاري

حفاظككت اداره ان کارشناسكك بدینوسككیله از همکككاری

بكرای کمكک بكه شناسكایی خاتم شهرستان  محیط زیست

 گردد.ها تشکر میآوری دادهجمعها و النه
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Abstract 

A population of Scrub Warbler with a relatively high density lives in the protected area of 

Baghshadi in Yazd province. During two consecutive years (springs of 2015 and 2016), the 

breeding habitat of this species was investigated in the study area. The number of 37 bird nests were 

identified in the area. The habitat variables such as type, number, percentage of vegetation and 

height of plant species, the distance of the nest from the nearest water source, road, human 

settlements, the height and diameter of the nest, and insect nest density in the presence and absence 

points of this bird were measured and compared. The main purpose of this study was to determine 

the effective variables in the habitat selection of Scrub Warbler in the protected area of Baghshadi. 

The results showed that this species clearly prefers the shrub Amygdalus lycioides to other plant 

species in the region and builds its nests mostly on these shrubs which have a higher density and 

height, are distant from the road and human settlements, and are closer to water sources. To provide 

food, insect nest density is the most important factor in the habitat selection of Scrub Warbler in the 

protected area of Baghshadi. 
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