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 های هیرکانیبر جامعه پرندگان در جنگل شناختیاثرات متغیرهای بوم

 )مطالعه موردی: شهرستان گرگان(
 

 

 

  منتاب   گروه محیط زیست، دانشکده شیالت و محیط زیستت، دانشتهاه علتوش وشتاورزی و     : *ستایشیفاطمه

 41934-93731طبیعی گرگان، صندوق پستی: 

 گروه محیط زیست، دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشهاه علوش وشاورزی و مناب  : مرادین وارستهيحس

 41934-93731طبیعی گرگان، صندوق پستی: 

 وشاورزی گروه محیط زیست، دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشهاه علوش : نیيماهعبدالرسول سلمان

 41934-93731و مناب  طبیعی گرگان، صندوق پستی: 
 

 9313 اردیبهشتتاریخ پذیرش:            9312 دیتاریخ دریافت: 
 

 چکیده

ردد. گها محسوب میها و جنگلاز گونه گاهی، یکی از ارکان حفاظتها و متغیرهای زیستشناختی گونههای بومویژگی            

است.  شده سبب کاهش تنوع زیستی این امرکاهش هستند و  حال شدت دری بهلکه شدگلکه وزدایی جنگل کننده در اثرهای خزان جنگل

تا  00، 00تا  00، 00تا  0سینه بین  برابر قطر با زیستی شامل عمق الشبرگ، تعداد درختانهای محیطدر این تحقیق پرندگان و متغیر

پوشش الشبرگ، پوشش سنگی  افتاده، مرده درختان تعداد دار،خشکه تعداد پوشش درختان، رطوبت،متر، تاجسانتی 000تا  000و  000

برداری در طی دو فصل )پاییز و نقطه نمونه 47متر از هر یک از  00برداری مسافتی به فواصل شعاعی و پوشش علفی از طریق روش نمونه

استفاده شد.   Minitab 15.0افزاردار از نرممعنی متغیرهای بین کنشیهم بررسی منظوربههای هیرکانی بررسی شدند. بهار( در جنگل

تاج  متر،سانتی 000تا  000و  000تا  00، 00تا  00سینه بین  برابر قطر با تعداد درختانشامل شناختی بوم نتایج نشان داد که متغیرهای

ریسک ریسک بزرگ، چرخ، چرخسرخگیر سینهمگس هایویژه گونهگذاری بر پرندگان بهثیرأنقش ت ایو پوشش بوته پوشش درختان

  های جنگلی در حفاظت از پرندگان را نشان داد.ها و لکهچنین اهمیت جنگلسرآبی و کمرکولی جنگلی داشتند. این تحقیق هم
 

 

 

 

  شناختیبومها، حفاظت، متغیرهای جنگلپرندگان،  کلمات کلیدی:

 fatemesetayeshi@yahoo.com :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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        مقدمه

 به طیمح در خود عملکرد با مختلف اعصار در انسان       

 نابود را هاگونه و پرداخته عتیطب ناآگاهانه و آگاهانه بیتخر

 موجب هابیتخر نیا. است داده قرار دیتهد مورد ای ،کرده

 و دتریشد نیشیپی عیطب بزرگی هابیتخر از رایز است،ی نگران

ی دگیچیپ و هاداده کمبود وجود با رو،نیا از. است بوده ترعیسر

 از بهتر و ترشیب حفاظت ریمس در دیبا ،یعیطبی ندهایآفر

 نمود،ی ریجلوگ ساختانسانی ایبال از و برداشت گام عتیطب

(. 9831ماهینی و همکاران، )سلمان رساند حداقلبه را هاآن ای

ها با جنگل ،روی خشکیهای متنوع موجود یان اکوسیستمدر م

میزبانی مجموعه گسترده و متنوعی از موجودات زنده در درون 

 تخریبکه  توجه داشتباید  ای برخوردارند.از اهمیت ویژه ،خود

ها را ی و کارکرد گروهی آنترکیب پرندگان جنگل ها،جنگل

تراکم و تنوع کاهش ثیر باعث این تأ دهدثیر قرار میأتحت ت

همکاران،  و Watsonگردد )میپرندگان وابسته به جنگل  ایگونه

های محرک عنوانگاه بهزیستشدن  تکهتکه و رفتن بین از .(4002

کاهش تعداد  برعالوه اند.شناخته شده زیستیکلیدی کاهش تنوع

هایی که در اثر ها، این نگرانی وجود دارد که انواع گونهکل گونه

اند، دارای ارزش باالی حفاظتی، های جنگلی از بین رفتهتکه

یی با هاگاه، یا گونههای تخصصی زیستمانند تراکم کم یا گونه

(. 4009 همکاران، و Marsden) باشند جغرافیایی محدود هایدامنه

که جنگل همواره برای انسان مهم بوده است؛ در واقع جاییاز آن

بین تمدن و جنگل رابطه برقرار است. جنگل همواره منبع مهم 

های در خطر و سایر انواع حیات گاه گونهاقتصادی و زیست

 حفاظتی نقش ترینمهم (. امروزه9833زاده، وحش است )وهاب

هایی محیط با نزدیکی رابطه پرندگان هاست و جامعهجنگل برعهده

ای متقابل پیچیده روابط کنند دارند. در یک جنگلکه زندگی می

 بین ساختار یا تنوع جامعه پرندگان و ساختار جنگل وجود دارد

Hewson سرتاسر در های جنگلیهگا(. زیست4009همکاران،  و 

 اند. اینشده بحرانی شناخته و مهم هایگاهزیست عنوانبه جهان

 هاینقش و سازگانبوم این باالی زیستی تنوع دلیلبه اهمیت

، Ferrierو  Pearceکنند )می ایفا هاکه جنگل است شناختیبوم

ها فواید اجتماعی زیادی از نظر اصالح خاک، (. جنگل4000

امکانات تفریحی، تأثیرات پاالیشی  کنترل آبخیز، حیات وحش،

دارند. قطع درختان جنگل، تأثیر عمیق و مستقیمی بر سیستم 

های مجاور و در سازگانای و مهاجرت حیات وحش به بومریشه

طور غیرمستقیم روی ها دارد و از سوی دیگر بهنهایت انهدام آن

ه (. این مطالعGrossa ،4002و  Marshگذارد )جنگل اثر می فون

ثیر مستقیم متغیرهای ستم جنگلی و تأبه اهمیت نقش اکوسی

چنین لزوم حفاظت قطعات گاهی بر جامعه پرندگان و همزیست

  پردازد.جنگل می

 

 هاشمواد و رو
جنگلی در  لکه 42 در این تحقیق: منطقه مورد مطالعه       

عنوان محدوده کار در کالته، قرق، نومل( بهمنطقه )شصت 8

انتخاب  9819و  9810شهرستان گرگان در فصول پاییز و بهار 

های جانوری مهم گونه(.  4و 9های و شکل 9شده است )جدول 

 بند وباه، شغال و تشی در مناطق پاییندر این مناطق شامل رو

های جانوری چون بند و گونهپلنگ، مرال، شوکا در مناطق میان

باشند. پراکنده میگرگ، گراز، خرس در نقاط مختلف جنگل 

 9220متر و حداکثر ارتفاع آن  420حداقل ارتفاع از سطح دریا 

متر و میانگین رطوبت میلی 222بارندگی سالیانه  میزان باشد.می

درختان غالب در این منطقه  باشد.میدرصد  2/62سالیانه  نسبی

آماری استان  النامةس) باشدممرز می و آزاد بلوط، انجیلی، هایگونه

  (.9832، گلستان
 

 های مورد مطالعهمساحت لكه :1جدول

 مساحت

 لكه 

شماره 

 لكه
  نام لكه

مساحت 

 لكه

شماره 

 لكه
 نام لكه

 نومل 9 4/ 2  شصت کالته 2 922/0

 نومل 4 1/42  شصت کالته 6 031/0

 نومل 8 2/822  شصت کالته 3 922/0

 نومل 2 962/0  شصت کالته 1 984/0

 نومل 2 82/2  کالتهشصت  90 349/0

 قرق 9 21/0  شصت کالته 99 92/2

 قرق 4 29/2  شصت کالته 98 062/0

 قرق 8 049/0  شصت کالته 98 069/0

 شصت کالته 9 221/0  شصت کالته 92 42/9

 شصت کالته 4 848/0  شصت کالته 92 242/0

 شصت کالته 8 43/0  شصت کالته 92 21/9

 شصت کالته 2 962/0  شصت کالته 96 12/0

 شصت کالته 2 923/0  شصت کالته 93 69/9
       

 های مورد بررسی ابتدا باانتخاب لکه برداری:نمونه روش       

صورت  با بازدید میدانی سپس و Google Earth افزارنرم از استفاده

. با استفاده از ندها انتخاب شدنقطه در این لکه 62گرفت. تعداد 

GPS  .منظوربه در این مطالعهمختصات این نقاط تعیین شد 

 افزارنرم از منطقی همبستگی مدل به مربوط محاسبات انجام

Minitab 15.0  .برداری از پرندگان، از برای نمونهاستفاده شد

 استفاده شد.( 400 همکاران، و Bibby) اینقطه بردارینمونه روش
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 مناطق مورد مطالعهنمایی از : 1شكل 

 

  

 های جنگلی قرقلكه ب( های جنگلی نومللكه( الف

 
 های جنگلی شصت كالتهلكه ج(

 )الف، ب و ج(طق مورد مطالعه انقشه من :2 شكل
 

تا  920های جنگلی حداقل نقاط در هر یک از لکهفاصله        

. جهت ثبت مشاهده و بودمتر  42متر و از حاشیه جنگل  400

متر از مرکز هر نقطه در  42محدوده شعاعی  ،شمارش پرندگان

های مربوط به حضور و عدم حضور پرندگان . دادهنظر گرفته شد

متر از مرکز هر پالت  42عاع ای به شها دایرهدر هریک از پالت

(. 4009و همکاران،  Marsdenدقیقه ثبت گردید ) 90مدت و به

های حاضر عنوان گونهها بهرندگان مشاهده شده در پالتتنها پ

شرح زیر زیستی بهمتغیر محیط 93ین تعداد چنثبت شدند. هم

ای های دایرهبرداری و درون پالتنقطه نمونه 62در هر یک از 

گیری شد. برداری اندازهمتر و به مرکزیت نقاط نمونه 42به شعاع



 های هیروانی...شناختی بر جامعه پرندگان در جنهلاثرات متغیرهای بوش                                            و همکاران ستایشی

 

04 
 

تر از رها عبارتند از: تعداد درختان با قطر برابر سینه کماین متغی

 20تا  40متر، تعداد درختان با قطر برابر سینه سانتی 40

 تا 20تر از تعداد درختان با قطر برابر سینه بیش، مترسانتی

 900تر از متر، تعداد درختان با قطر برابر سینه بیشسانتی 900

 (، ارتفاع درختان9810و امینی،  مرادی)وارسته مترسانتی 800 تا

 سرپا، قطر برابر سینه درختان مرده سرپا، درجه و زنده مرده

 ارتفاع درختان مرده افتاده، قطرپوسیدگی درختان  مرده سر پا، 

 برابر سینه درختان مرده افتاده، درجه پوسیدگی درختان مرده

 افتاده، درصد پوشش سنگی، درصد تاج پوشش درختی، درصد

 برگ، ارتفاع درختان زنده، ارتفاعپوشش علفی، عمق الش

 منظوربه ای، دما، رطوبت و نور.درختان مرده افتاده، پوشش بوته

 در همبستگی ماتریس دار،معنی متغیرهای بین کنشیمه بررسی

 که متغیری دو هر از و شد تشکیل  Minitab 15.0افزارنرم

( 9810و امینی،  مرادیوارستهداشتند ) 3/0باالی  همبستگی

 در باالتر کارایی و گرفته صورت مطالعات به یک متغیر با توجه

 به شده وارد متغیرهای مجموعه مرحله این شد. در انتخاب مدل

 رابطه وارد مدل هایکننده بینیپیش عنوانبه همبستگی

 هماز افزار شدند. در این نرم دوتایی منطقی همبستگی

، صورت جداگانه برای هر گونهو به شداستفاده  بستگی

د حاصل از و اعدا گردیدترتیب وارد گاهی بهمتغیرهای زیست

و در نهایت  شدعنوان ضرایب متغیرها وارد افزار بهخروجی نرم

 رابطه 9 معادله در .گردیدهرگونه یادداشت معادله مربوط به

 داده نمایشرود، می کاربه گونه حضور بینیپیش برای که مدلی

توسط  متغیرها ضرایب و ثابت در این مدل ضریب شده است.

 : (9معادله ) محاسبه شدند.  Minitabافزارنرم به متغیرها واردسازی
              Y= α + βX1 + βx2 + βX3 + … + βXn    

 

 نتایج 
خانواده و در  94راسته،  2گونه پرنده از  98در فصل پاییز        

 92( و در فصل بهار  4مشاهده ثبت شد )جدول  863مجموع 

مشاهده  496خانواده و در مجموع  98راسته و  2گونه پرنده از 

 (.8ثبت شد ) جدول 

     
های های پرندگان مشاهده شده درلكه: گونه2جدول 

 های مختلف در فصل پایيزجنگلی با اندازه

های های پرندگان مشاهده شده درلكه: گونه3جدول  

 های مختلف در فصل بهارجنگلی با اندازه

 نام علمی گونه پرنده  نام علمی گونه پرنده

 Fringilla coelebs سهره جنگلی  Fringilla coelebs سهره جنگلی

  Dendrocopos major دار بزرگدارکوب خال
دار خال دارکوب

 بزرگ
Dendrocopos major 

 Parus major ریسک بزرگچرخ  Parus major ریسک بزرگچرخ

 Turdus merula توکا سیاه  Turdus merula توکا سیاه

 Troglodytes troglodytes الیکایی  Troglodytes troglodytes الیکایی

 Luscinia megarhynchos بلبل  Aegithalos caudadus ریسک دم درازچرخ

 Aegithalos caudadus ریسک دم درازچرخ  Sitta europea کمرکولی جنگلی

 Sitta europea کمرکولی جنگلی  Ficedula parva گیر سینه سرخمگس

 Ficedula parva گیر سینه سرخمگس  Erithacus rubecula سینه سرخ

 Erithacus rubecula سینه سرخ  Parus ater ریسک پس سر سفیدچرخ
 

  P. caeruleus چرخ ریسک سرآبی
ریسک پس سر چرخ

 سفید
Parus ater 

 P. caeruleus چرخ ریسک سرآبی  Dendrocops syriacus دار کوچکدارکوب خال

 Cucutus canorus کوکو معمولی  Hyppolais caligata سسک کوچک

 Locustella naevia دارسسک خال   

 C.racias garrulus سبزقبا   
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زیستی در متغيرهای محيط بستگیهمهای مدل        

رابطه  2در جدول  گاهی در فصل پایيز:مقياس خرد زیست

زیستی با گونه پرندگان در مقیاس خرد بین متغیرهای محیط

 گاهی در فصل پاییز آورده شده است. زیست

 

 ها در فصل پایيززیستی با گونهمعادالت متغيرهای محيط  :4جدول 
2

R نوع گونه فرمول 

2/22 Y= - 8/11 + 0/922x9 +0/024x4 + 0/28x8 –0/48x2 گیرسینه سرخمگس 

9/48 Y=  0/92 - 0/0081x4 +0/092x2 + 0/029x98  سهره جنگلی 

2/22 Y= 0/001 + 0/089x6 ریسک سرآبیچرخ 

81/84 Y= - 0/82 + 0/41x98 +0/06x2 + 0/03x2 ریسک پس سرسفیدچرخ 

 کمرکولی جنگلی ……………………… …

12/42 Y= - 0/23+ 0/21x3 +0/99x2 - 0/98x2  سرخسینه 

62/23 Y= -0/93 + 0/2x2 +0/84x2- 0/982x9 + 0/42x6 + 0/12x98 - 0/094x92  بزرگریسک چرخ 

46/92 Y= -0/098 + 0/092x6 دار بزرگدارکوب خال 

2/29 Y=  0/66 - 0/929x2  درازریسک دمچرخ 

06/42 Y=  9/89 - 0/82x8 -0/083x9 + 0/023x2  توکای سیاه 

26/43 Y= 0/022 - 0/023x9 +0/33x90 + 0/91x3 الیکایی 

61/28 Y=  0/84- 0/96x3 - 0/02x6 + 0/09x9 – 0/06x8 + 0/06x90 + 0/942x99 سسک کوچک 

43/46 Y= - 0/92 - 0/02x2 +0/91x98 - 0/02x2 دارکوچکدارکوب خال 

   

 پوشش علفی، 8xرطوبت،  4xدما،  9x 2با توجه به جدول        

2x  2متر، سانتی 40تا  0تعداد درختان با قطر برابر سینه بینx 

 2xمتر، سانتی 20تا  40تعداد درختان با قطر برابر سینه بین 

 6xمتر، سانتی 900تا  20تعداد درختان با قطر برابر سینه بین 

 3x متر،سانتی 800تا  900تعداد درختان با قطر برابر سینه بین 

 90xمتر(، عمق الشبرگ )سانتی 1xدرختان،  شپوش تراکم تاج

 پوشش 98x نور، 94xای، پوشش صخره 99xدرصد عمق الشبرگ، 

 مساحت 92xای درختان مرده افتاده، مساحت پایه 92xای، بوته

 ارتفاع درختان مرده افتاده  92xای درختان مرده سرپا و پایه

 گیر سینه سرخ، چرخهای موجود مگساز میان گونه باشد.می

را  2Rترین میزان ریسک بزرگ بیشریسک سرآبی و چرخ

زیستی با گونه رابطه بین متغیرهای محیط 4معادله  داشتند.

  :(4) معادله .دهدگیر سینه سرخ را نشان میمگس

 2x48/0 – 8x28/0 + 4x024/0+  9x922/0 + 11/8- = Y 

               

 زیستی با گونه چرخرابطه متغیرهای محیط 8معادله       

 :(8) معادله دهد.ریسک سرآبی را نشان می

                                 6x089/0  +001/0  =Y 

        

 زیستی با گونه چرخمتغیرهای محیط بین رابطه 2معادله       

 :(2) معادله دهد.را نشان می ریسک بزرگ

12/0 + 6x42/0 + 9x982/0 – 2x84/0 + 2x2/0 + 93/0-  Y= 
        

زیستی در مقياس متغيرهای محيط بستگیهمهای مدل

رابطه بین  2در جدول : خرد زیستگاهی در فصل بهار

زیستی با گونه پرندگان در مقیاس خرد متغیرهای محیط

 گاهی در فصل بهار آورده شده است. زیست

پوشش علفی،  8xرطوبت،  4xدما،  9x 2با توجه به جدول        

2x  2متر، سانتی 40تا  0تعداد درختان با قطر برابر سینه بینx 

 2xمتر، سانتی 20تا  40تعداد درختان با قطر برابر سینه بین 

 6xمتر، سانتی 900تا  20تعداد درختان با قطر برابر سینه بین 

 3x متر،سانتی 800تا  900تعداد درختان با قطر برابر سینه بین 

 90xمتر(، عمق الشبرگ )سانتی 1xپوش درختان، تراکم تاج

پوشش  98x نور، 94xای، پوشش صخره 99xدرصد عمق الشبرگ، 

مساحت  92xای درختان مرده افتاده، مساحت پایه 92xای، بوته

 ارتفاع درختان مرده افتاده می 92xای درختان مرده سرپا و پایه

زیست با گونه رابطه بین متغیرهای محیط 2معادله  باشد.

 : (2) معادله دهد.را نشان می کمرکولی جنگلی
Y=-0/32+0/41x98+0/086x2+0/986x3+0/0042x92-0/0028x92 
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 ها در فصل بهارزیستی با گونه: معادالت متغيرهای محيط5جدول 
2

R گونه فرمول 

22/92 Y= 9/41- 0/02x9 دارگیرخالمگس 

68/43 Y= - 0/2 + 0/06x2 + 0/06x2 + 0/02x6  سهره جنگلی 

86/98 Y= - 0/99 + 0/004x4 ریسک پس سرسفیدچرخ 

21/29 Y= - 0/32 +0/41x98 +0/086x2 + 0/986x3 + 0/0042x92 – 0/0028x92 کمرکولی جنگلی 

49/82 Y= - 0/46 + 0/44x99 +0/089x6 - 0/928x90 - 0/042x9 - 0/92x98 سرآبیریسک چرخ 

62/24 Y=  0/002 + 0/91x2 - 0/44x9 - 0/42x3 + 0/092x4 بلبل 

62/49 Y= - 0/42+ 0/03x2 - 0/02x2 ایلیکایی 

80/40 Y= - 0/94+ 0/09x2 +0/09x6 + 0/08x3 دار بزرگخالدارکوب 

06/40 Y= - 0/49- 0/08x2 +0/009x4 سسک 
 توکاسیاه ………………… …

2/93 Y=  9/3- 0/032x9  درازدمریسکچرخ 

81/42 Y= - 0/12- 9/28x98 +0/09x92 + 0/03x3 - 0/29x2 +0/99x9 بزرگریسکچرخ 

62/82 Y= - 0/012 +0/92x99 - 0/08x98  سینه سرخ 

26/24 Y= - 0/42 + 0/09x92 - 0/008x92 + 0/06x4 + 0/02x92 –0/06x90 سبز قبا 

   

 بحث

 سینهگیر پاییز مربوط به مگسدر  4Rترین میزان بیش       

سرخ است که ارتباط مثبت با دما، رطوبت، پوشش علفی دارد 

متر ارتباط سانتی 40تا  0بین اما با درختان با قطر برابر سینه 

های پرندگان سرخ نیز جزء گونهگیر سینهمگسمنفی دارد. 

باشد. این پرندگان در شکاف تنه ای اولیه میآشیان حفره

ن (. ای9836)منصوری،  سازندها آشیانه میدرختان و یا صخره

زی به درختان با قطر زیاد های حفرهگونه مانند سایر گونه

متر سانتی 40تا  0اند و با درختان با قطر برابر سینه بین وابسته

ا، رطوبت و پوشش علفی وابسته رابطه معکوس دارد. ولی با دم

های جنگلی سرخ در لکهگیر سینه(. مگس9836 )منصوری، است

ترین حضور را دارد. رطوبت باالی این مناطق رطوبت باال بیشبا 

چنین باشد. همهای کوچک آب در این منطقه میعلت گودالبه

نیز وجود  در مناطق با پوشش علفی انبوه درختان با قطر زیاد

سرخ را در این منطقه افزایش گیر سینهدارند که حضور مگس

       دهد.می

نیز شاخص خوبی برای درختان با قطر  ریسک سرآبیچرخ       

مناطق  متر است. در واقع درسانتی 800تا  900برابر سینه بین 

تر حضور دارد. ریسک سرآبی بیشجنگلی با درختان قطور چرخ

، 20تا  40ریسک بزرگ با درختان با قطر برابر سینه بین چرخ

ای رابطه متر و پوشش بوتهسانتی 800تا  900و  900تا  20

ای درختان مرده افتاده مثبت دارد اما با دما و مساحت پایه

 تر چرخدیگر در مناطق با دمای کم عبارتارتباط منفی دارد. به

ریسک  )چرخ هاریسکچرخ دارد. حضور تربیش بزرگ ریسک

زی ثانویه های حفرهگونه وریسک سرآبی( جزبزرگ و چرخ

حشرات موجود ها از ای آنهستند و بخش اعظم بستر تغذیه

خوار عنوان پرندگان حشرهوی شاخ و برگ درختان است و یا بهر

چنین، هم (.9810 ،مرادی)وارسته کنندمی فعالیت ،هوا در شکارگر

کند ریسک بزرگ در هر مکان دارای درخت زیست میچرخ

(porter  ،به4002و همکاران .)ریسک بزرگ به همین علت چرخ

مواد غذایی نظیر حشرات وابسته است  ای برای تهیه پوشش بوته

چنین چرخ ریسک بزرگ با درختان (. هم9810، مرادیوارسته)

 800تا  900و  900تا  20، 20تا  40با قطر برابر سینه بین 

 منابع که بزرگ درختان متر ارتباط مستقیم دارد.  حضورسانتی

 حضوربا  شوندمی محسوب پناه و غذا تأمین آشیان، نظر از مهمی

همین (. به9810، مرادیوارستهدارد ) رابطه مستقیم پرندگان

گاهی علت چرخ ریسک سرآبی رابطه قوی با متغیر زیست

داشت.که این نتایج  800تا  900درختان با قطر برابر سینه بین 

 مطابقت دارد. (9810)و امینی  مرادیوارستهبا مطالعات 

کمرکولی جنگلی در فصل بهار حضور  2با توجه به معادله        

نه بین ای درختان با قطر برابر سیرابطه مثبتی با پوشش بوته

ای پوشش درختان و مساحت پایه متر، تاجسانتی 900تا  20

ان مرده ای درختاما با مساحت پایه .درختان مرده افتاده دارد

ای در در فصل بهار تراکم پوشش بوتهسرپا رابطه منفی دارد. 

شد در این تر مشاهده میجنگلی مورد مطالعه بیش مناطق
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ای فراوان بود. سال پوشش بوتههای کهنمناطق حتی در جنگل

ای اولیه قرار کمرکولی جنگلی در گروه پرندگان آشیان حفره

دار و درختان قطور وابسته به درختان خشکه گیرند و معموالًمی

و امینی،  مرادیتهوارسسازی هستند )برای ایجاد حفره و آشیانه

مناطقی که کمرکولی (. در 4002و همکاران،  Porter؛ 9810

باشد. در واقع در ای فراوان میجنگلی حضور دارد پوشش بوته

شود. ات دیده میای به کرای این مناطق پوشش بوتههجنگل

رابطه مثبت بین حضور کمرکولی با تعداد درختان مرده سرپا، 

ها طعمه برای آن مرتبط با فراوانی هگاهی است کمشخصه زیست

(. این گونه بخش مهمی از غذای خود را در Kilgo ،4002است )

 (Kilgo ،4002کند )جستجو می دارهاخشکه و افتاده درختان تنه

 سازی انتخاب عنوان مکانی برای آشیانها را بهدارهو خشکه

برای این سازی رختان مرده افتاده از نظر آشیانهکنند ولی دمی

باشد. روی تنه درختان حرکت گروه از پرندگان مناسب نمی

های خشک را در شکاف تنه درختان قرار ها و میوهکرده و هسته

(. درختان Kilgo ،4002کوبد )ها میدهد و با نوک به آنمی

گاه مناسبی را برای الرو بسیاری از بندپایان فراهم مرده، زیست

مان مرحله یا پس از تبدیل شدن کند که ممکن است در همی

(. Kilgo ،4002این الرو به حشره بالغ، مورد استفاده قرار گیرد )

ای درختان مرده ارتباط همین علت این گونه با مساحت پایهبه

(، 4002و همکاران ) porterمثبت دارد که این مطالعه با نتایج 

Kilgo ( و 4002و همکاران )( مطابقت9810) مرادیوارسته 

های گاه تعداد زیادی از گونهزیست ،های جنگلیاکوسیستمد. دار

های بسیار متنوعی ها به گونهحیات وحش است که در میان آن

های اکوسیستماز بین رفتن  .نمودتوان اشاره از پرندگان می

های گونه خواسته یا ناخواسته روی آن، کاهش مساحت و جنگلی

و همکاران،  Beier) داردر یثتأ هاگاه آنپرندگان جنگلی و زیست

های که یکی از دالیل اصلی کاهش گونه(. با توجه به این4004

تخریب  ،ویژه پرندگان، در هر منطقهحیات وحش جانوری، به

هایی برای ها و تکنیکها است نیاز به ارائه راهکارگاه آنزیست

 رسد.نظر میگاه ضروری بهکاهش تخریب زیست
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