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چکيده
در راستاي مطالعه رابطه پراکنش طعمه خوار و طعمه ،گونه سلیم خرچنگ خوار ( )Dromas ardeolaبه عنوان مدل انتخاب گردیده و
در بسترهاي گلي رودخانه زهره ،واقع در اسکله سجافي هندیجان ،ماهشهر این پژوهش انجام پذیرفت .همچنین در این مطالعه تالش
گردید تا فراواني جمعیت این پرنده به عنوان طعمه خوار و همچنین فراواني جمعیت خرچنگ ها ،الگوي توزیع این دو گونه و متغیرهاي
اثرگذار در انتخاب زیستگاه توسط سلیم خرچنگ خوار مورد بررسي قرار گیرد .در ادامه پژوهش صورت گرفته در سالهاي گذشته ،این
بررسي ،در یک دوره نه ماهه از اواخر بهار تا اواخر زمستان  ،3151در مصب رودخانه زهره انجام پذیرفت .نتایج به دست آمده در
خصوص متغیرهاي تاثیرگذار بر گزینش زیستگاه توسط این پرنده حاکي از آن است که تراکم و فراواني خرچنگ ساکن در بسترهاي گلي
( ،)Eurycarcinus orientalisفاصله لکه زیستگاهي (پهنه گلي) تا اسکله (یا سازه انسان ساخت) ،حضور یا عدم حضور سایر گونه-
هاي رقیب و بویژه عامل زمان از جمله مهمترین متغیرهاي موثر محسوب مي شوند .برآورد تراکم نسبي طعمه و طعمه خوار در لکههاي
زیستگاهي مورد بررسي نیز به تفسیر نتایج استفاده از زیستگاه کمک مينماید.
کلمات کليدی :فراواني ،تراکم ،بسترهاي گلي ،پراکنش ،سلیم خرچنگ خوار.

مقدمه
سلیم خرچنگخوار ( Dromas ardeola Paykull,

این گونه در اواسط بهار تا اواخر تابستان در کلونيهاي

( )1805شکل  )3گستره جغرافیایي بسیار وسیعي را

متراکم اتفاق ميافتد و زمان مناسبي براي برآورد جمعیت

اشغال مينماید .جمعیتهاي زادآور این گونه از سومالي

در این دوره براي محققین قابل دسترسي است [.]6

در غرب تا بخشهایي از عربستان و جنوب ایران گزارش

زیستگاه عمده سلیم خرچنگخوار ،سواحل ماسهاي ،پهنه-

شده است .هرساله سواحل شرقي آفریقا ،ماداگاسگار،

هاي شني جزر و مدي ،بسترهاي گلي ،مصبها ،جزایر

جزایر اقیانوس هند ،خلیج بنگال ،سواحل تایلند و مالزي

مرجاني بيزده از سطح آب و الگونها ذکر شده است

پذیراي جمعیتهاي زمستان گذران این گونه هستند .از

[ .]6مطالعات انجام شده تا کنون طعمههاي غالب در رژیم

آنجایي که دامنه این گستره بیشتر از بیست هزار کیلومتر

غذایي این پرنده را خرچنگ و در اولویتهاي بعد سایر

مربع بوده و کاهش یا نوسان شدیدي در مرزهاي حوزه

سختپوستان ،نرمتنان و کرمها نام بردهاند [ .]9در حوزه

پراکنش این گونه مشاهده نميشود وضغیت حفاظتي

پراکنش این گونه تاکنون پژوهش هاي معدودي در

مناسبي را ميتوان براي آن متصور شد .به این ترتیب این

خصوص استفاده از زیستگاه توسط این گونه به ویژه

گونه در طبقه «حداقل نگراني» از جمله طبقات تهدید

انتخاب محل هاي تخم گذاري انجام شده است به عنوان

اتحادیه جهاني حفاظت قرار ميگیرد [ .]3معموال زادآوري

مثال چیوزي و همکاران [ ]4در طي هفت سال انتخاب
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محل تخمگذاري در سلیم خرچنگخوار را در شمال

ایستگاه دبي سنجي ده مال در هندیجان بالغ بر  31متر

غرب اقیانوس هند مورد بررسي قرار داده و با مطالعه 13

مکعب در هر ثانیه برآورد مي گردد .

کلوني زادآور به این نتیجه رسیدند که النه گزیني در فصل
زادآوري تحت تاثیر محدودیتهاي زیستگاهي نیست .این
محققین عدم وجود ارتباط معنادار بین اندازه کلوني و
مناطق مناسب یراي تخمگذاري ،تراکم آشیانهها و اندازه
کلوني را گزارش نمودند .در مطالعهاي دیگر توسط هاکي
و آسپینال [ ]7عدم حضور طعمهخوار در مناطق غني از
آیتمهاي غذایي به ویژه خرچنگها را یکي از دالیل
زادآوري به شکل گروهي نام برده شده است .در مطالعات
دیگر عدم وجود طعمه خوار یکي از موثرترین عوامل
تاثیرگذار بر استفاده از زیستگاه براي تخم گذاري مطرح
شده است [ .]5 ،7با این حال تاکنون مطالعهاي در

شکل  -3سلیم خرچنگ خوار

خصوص استفاده از زیستگاه با هدف تغذیه و استراحت
صورت نگرفته است .در بررسيهاي انجام شده مذکور،

مواد و روش کار

زیستگاه مناسب براي تخم گذاري مناطقي با پوشش

در طي دوره مطالعه ،از خردادماه تا اسفندماه  ،3151تعداد

گیاهي حداقل و بافت مناسب خاک براي ایجاد یک

 94نقطه حضور ثبت شد که در این نقاط پالت هاي دایره

گودال ساده براي قرار دادن تخم در آن ذکر شده است.

اي به شعاع ده متر مستقر شده و متغیرهاي مختلفي چون

هدف اصلي از انجام این پژوهش بررسي فاکتورهاي موثر

فاصله تا اسکله (به عنوان عامل ایجاد آشفتگي انساني)،

در گزینش زیستگاه توسط این گونه در مقیاسهاي خرد و

ساختار بستر مورد استفاده ،وجود یا عدم وجود پوشش

کالن زیستگاهي و مقایسه آن با یافتههاي سایر

گیاهي ،تراکم طعمه و حضور سایر گونه هاي پرنده ثبت

پژوهشگران در بررسي علل موثر در انتخاب محلهاي

گردید .عالوه بر متغیرهاي زیستگاهي در محل حضور

تخمگذاري ميباشد .با این حال ،برخي روشهاي برآورد

افراد کلونيها ،در نقاطي نیز به صورت جفتي تحت عنوان

تراکم جمعیت و فراواني آن نیز در محدوده مورد بررسي،

پالتهاي جفت سنجش متغیرهاي زیستگاهي انجام شد.

مصب رودخانه زهره ،مورد آزمون قرار گرفت .رودخانه

براي برآورد فراواني و تراکم نسبي افراد از روش پیمایش

زهره یکي از رودهاي جاري در حوزه آبریز هندیجان-

ترانسکت خطي و ثبت میزان فالشینگ یا به پرواز در

جراحي ميباشد .این حوزه آب ریز داراي چندین زیر

آمدن یکباره افراد این گونه بهرهگیري شد .روش یک

حوزه ميباشد که یکي از آنها زیر حوزهاي است که

چهارم مربع و روش فاصله تا نزدیک ترین همسایه نیز

رودخانه زهره از آنجا سرچشمه ميگیرد .مساحت این زیر

براي برآورد تراکم خرچنگهاي محدوده کلوني این پرنده

حوزه بالغ بر پانزده هزار کیلومتر مربع ميباشد .این

استفاده گردید .به این ترتیب که ابتدا ناظر با انتخاب یک

رودخانه از دو شاخه اصلي تشکیل شده است شامل

فرد به صورت تصادفي ،فاصلة فرد مورد نظر را تا

فحلیان و خیرآباد .طبق گزارشات شرکت توسعه منابع آب

نزدیکترین فرد دوم ثبت مينماید .با تکرار این روند مي-

و نیروي ایران در سال 3154دبي کل این رودخانه در

توان با کمک رابطة زیر و بدون نیاز به متغیر مساحت،
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Eurycarinus

تراکم را محاسبه نمود [ .]4از شیوه هاي آماري پارامتریک

گردید که خرچنگ orientalis

چون رگرسیون منطقي و آزمون تي جفتي براي مقایسه

(خاص بسترهاي گلي منطقه) رایجترین گزینهي مورد

میانگین منابع مورد استفاده و مشخص نمودن اثربخش

تغذیه توسط گونه مورد مطالعه ميباشد .تحلیل

ترین متغیر زیستگاهي موثر بر گزینش زیستگاه بهره گیري

همبستگيهاي زیستگاهي به شیوه رگرسیون منطقي و با

شد .در راستاي تعیین رژیم غذایي گونه مورد مطالعه از

اتکا به داده هاي پالت هاي حضور و عدم حضور حاکي از

مشاهده مستقیم و بررسي محتویات معده تعدادي از

آن بود که تراکم نسبي خرچنگ در وضعیت جزر کامل و

الشههاي به دست آمده در طي دوره مطالعه استفاده شد.

متغیر فاصله تا اسکله (فاکتور مرتبط با امنیت) از مهمترین

n
)  (ri 2

خرچنگ خوار ميباشد (جدول  .)3همچنین تحلیل داده

̂ = Nتراکم جمعیت

هاي حضور و عدم حضور با آزمون تي جفتي به منظور

عوامل تاثیرگذار بر استفاده از زیستگاه توسط سلیم

Nˆ 

 = nتعداد دفعات نمونه برداري

پي بردن به تفاوتهاي موجود در میانگین متغیرهاي مورد
استفاده نیز موید این نتیجه بود که تراکم نسبي خرچنگ

 = riفاصله جاندار تا نزدیکترین فرد همسایه.

مهمترین عامل در انتخاب محل تغذیه ميباشد

نتایج

(.)p > 5/50 ،p=84/6

بر اساس مشاهده مستقیم در پایش مستقیم افراد و بررسي
محتویات گوارشي هشت الشه به دست آمده مشخص

جدول  -1نتایج آزمون رگرسیون منطقي براي داده هاي حاصل شده در پالت هاي حضور و عدم حضور
متغیرها

ضریب β

انحراف معيار

آماره Wald

سطح معناداري ()p

تراکم خرچنگ

0/793

0/01

96/31

>0/09

فاصله تا اسکله

0/950

0/34

13/34

>0/09

نوع بستر

0/693

0/013

13/40

>0/09

حضور سایر گونههاي پرنده

0/340

0/034

5/11

0/09

وجود پوشش گیاهي

0/114

0/047

5/35

>0/09

 Rمربع نایجگرک

0/334

بحث
تراکم خرچنگها در محدودههاي حضور کلونيها در

تغذیه بهینه در این پرنده بود .از سویي یکي از فاکتورهاي

تکههاي مختلف زیستگاهي به روش نزدیک ترین همسایه

مهم در تغذیه بهینه ،مساله امنیت ميباشد که تاثیر فاصله

 4 ± 3/1فرد در هر متر مربع برآورد گردید .در حالي که

تا اسکله در گزینش محل تغذیه به این مساله اشاره مي-

در مناطقي که افراد این پرنده حضور نداشتند میزان تراکم

نماید .از سویي نقش کمتر وجود سایر گونههاي رقیب نیز

معادل  3 ± 0/1فرد در هر متر مربع برآورد گردید .نتایج

بر این موضوع و به ویژه مساله عدم همپوشاني آشیان بوم

این مطالعه نشان داد دریافت حداکثر انرژي در زمان

شناختي اشاره مينماید .این پژوهش به این نتیجه دست

محدود جزر و مد مهمترین استراتژي براي دست یابي به

یافت که محدودیتهاي موجود در تغذیه این پرنده و
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