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 دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،  محیط زیستگروه : راضیه مرشد ،

 49175-487صندوق پستی: 

 شکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ، دان محیط زیستگروه  :*مرادیحسین وارسته

 49175-487گرگان، صندوق پستی: 

 

 1395 آذرتاریخ پذیرش:           1395 شهریور تاریخ دریافت:

 چکیده

انجام  1394ملی گلستان در سال بسته جنگلی در پارکای و تاجاین تحقیق با هدف بررسی توزیع، تنوع و تراکم پرندگان در نواحی حفره       

 انتخاب متر 25 شعاعی فاصله به بردارینمونه نقطه 122 تعداد منطقه، نقشه از استفاده با و میدانی پیمایش از پس پژوهش این انجام راستای شد. در

 ترتیببه زیستی،محیط متغیرهای با ندگانپر جامعه باشیهم و پرندگان تراکم تعیین برای .شدند بررسی محیطیزیست متغیرهای و پرندگان و شده

آنالیز فزاینده  روش از استفاده با زیستیمحیط متغیرهای با پرندگان تنوع هایشاخص باشیهم. شد استفاده فزاینده آنالیز و ایفاصله بردارینمونه از

RDA ترین تراکم ای بیشگونه ثبت گردید. در مناطق حفره 14پرنده متعلق به  216در طول دوره مطالعاتی، تعداد  .گرفت قرار مطالعه مورد

ترین و کم (Erithacus rubecula)سرخ و سینه (Parus caeruleus)ریسک سرآبی ، چرخ(Parus major)ریسک بزرگ مربوط به چرخ

 (Troglodytes troglodyte)و الیکایی  (Muscicapa striata)دار گیر خال، مگس(Dryocopos martius)تراکم مربوط به دارکوب سیاه 

 (Turdus سیاهترین تراکم مربوط به توکایترین تراکم و کمریسک سرآبی بیشسرخ و چرخریسک بزرگ، سینهبسته چرخبود. در مناطق تاج

(merula سر سفید ریسک پس، چرخ(Parus ater) انهای بسیار فراوزیستی شامل گونههای تنوعدار بود. شاخصگیر خالو مگس )2(N نمایه ،

بسته نشان دادند. نتایج این مطالعه ترین مقادیر را در نواحی تاجبیش6/0و 5/0، 2ترتیب با مقادیر واینر و نمایه یکنواختی کامارگو به-تنوع شانون

 دهد.ملی گلستان نشان میویژه در پارکبسته جنگلی را برای حفاظت و بهبود وضعیت پرندگان بهاهمیت نواحی تاج
 

ملی گلستانبسته، پارکای، تاجپرندگان، حفره کلمات کلیدی:

 hvarasteh2009@yahoo.com :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه
نظمی و یا آشفتگی بخش مهمی از شناسی، بیدر مفاهیم بوم       

ترین نوع آشفتگی در شود. مهمپویایی جوامع گیاهی محسوب می

های معتدله، وزش بادهای شدیدی است که منجر به پیدایش جنگل

مناطق (. 1390شود )کوچ و همکاران، ختلف میهایی با سطوح محفره

های طبیعی است که ممکن است پرندگان ای از آشفتگینمونه ایحفره

(. نواحی Rozly ،2007و  Fadzly) بسیاری را جذب و یا دفع کند

داخل جنگل جلوگیری بسته جنگل از رسیدن حداکثر نور بهتاج

داخل جنگل را وذ نور بهای اجازه نفکه نواحی حفرهکنند، در حالیمی

های درختی جنگل دهند. این افزایش نور در تاریخ زندگی گونهمی

شناسی ای نقش مهمی در زمینه بومانبوه مهم است. نواحی حفره

های ها و آشیانجنگل دارند. این نواحی باعث ایجاد تنوع در خُرداقلیم

وانات و شوند و چرخه مواد مغذی، کربن، حرکات حیشناختی میبوم

تفاوت در علل، اندازه و دهند. شناسی را تحت تأثیر قرار میجمعیت

های قابل توجهی در تواند منجر به تفاوتنرخ تشکیل حفرات می

(. اندازه حفره Andrew ،2012و Arison شناسی جنگل شود )بوم

)اعم از حفرات طبیعی و یا انسان ساخت( با توجه به اندازه درختی 

تفاوت است، بنابراین تفاوت در ارتفاع و قطر درخت و افتد مکه می

های مختلف تواند به حفرهچنین سرعت باد در میان جنگل میهم

داری از تنوع ها ممکن است نقش مهمی در نگهمنجر شود. حفره

 (.Andrew ،2012و Arison بوم داشته باشند )گیاهان و جانوران هم

ها بر اثر سقوط حفرهداد  نشانRozly (2007 )و  Fadzlyمطالعات 

شوند و علت سقوط درختان متفاوت است که برخی درختان ایجاد می

بر اثر وزش باد و برخی بر اثر پوسیدگی تنه درخت است. پوشش 

ای که برخی از حفرات مملو ها متنوع است به گونهگیاهی داخل حفره

از پوشش های کوچک و گیاهان علفی و برخی دیگر کامالَ عاری از نهال

  گیاهی هستند.

عنوان زیستگاه قابل توجهی به حفظ و مناطق جنگلی به       

. (1389کنند )خواجه و همکاران، داری از تنوع زیستی کمک مینگه

زی هستند، های مهم برای پرندگان جنگلاین مناطق یکی از زیستگاه

طور نامتناسبی منجر به اختالالت بزرگ در نتیجه تخریب جنگل به

 (.Venkatesha   ،2014و Rajashekaraشود )معیت پرندگان میدر ج

Cathryn ایجاد هایحفره در پرندگان زادآوری ،(2001) همکاران و 

 هاآن. کردند بررسی را آپاالش جنوب در بستهتاج مناطق و شده

 ایحفره و بستهتاج مناطق در پرندگان تنوع که فرضیه این اساسبر

 بستهتاج منطقه 12 در سال دو طی در را رندگانپ تراکم است، متفاوت

 که رسیدند نتیجه این به هاآن. کردند بررسی ایحفره منطفه 12 و

 و Bruhl. گذاردمی اثر پرندگان تنوع و غنا تراکم، روی هاحفره اندازه

 هایجنگل در را ایحفره مناطق هایگونه تنوع ،(2003) همکاران

 باعث هاحفره که رسیدند نتیجه این به هاآن. کردند بررسی استوایی

 و حفظ چنین،هم. شوندمی پیشگام درختان هایگونه تنوع حفظ

 در مدتبلند الگوی یک ایحفره مناطق هایگونه تنوع دارینگه

 اندازه و توزیع که نمود بیانFuller(2000 )  .است جنگل شناسیبوم

. است هوا و آب و یتوپوگراف خاک، نوع تاثیر تحت ایحفره مناطق

 همیشه هایجنگل از کمتر ریزبرگ جنگل ایحفره نواحی بین تفاوت

 پوششتاج در تفاوت چنین،هم. است متراکم هایسایبان با سبز

 ایحفره نواحی در خوارمیوه پرندگان و میوه فراوانی به است ممکن

 بادافتادگی اثرات( 2007) همکاران و Oheimb .کند کمک جنگل

 اروپای راش هایجنگل در گیاهی هایگونه غنای بر را اندرخت

 که داد نشان هاآن تحقیق نتایج. دادند قرار بررسی مورد مرکزی

 عرصه در درختان بادافتادگی از ناشی متعدد خُرد هایمکان تشکیل

 و Samonil. شوندمی گیاهی هایگونه غنای افزایش باعث جنگلی

 آمیخته هایجنگل در را درختان ادگیبادافت پویایی( 2009) همکاران

 نتایج. دادند قرار بررسی مورد کارپاتیان هایکوهستان در واقع راش

 هایاکوسیستم در درختان بادافتادگی که داد نشان هاآن تحقیق

 هایگونه ترکیب در داریمعنی تغییرات ایجاد به منجر راش جنگلی

 تراکم تغییر روی( 2004) نهمکارا و  Lindenmayer.شودمی پرندگان

 انددارای حفره شده سوزیآتش در اثر که هاییجنگل در پرندگان

 هاآن. انجامید طولبه سال دو هاآن مطالعه. دادند انجام را ایمطالعه

 موجود حشرات از که پرندگان از هاییگونه که رسیدند نتیجه این به

 از پس بالفاصله ا،هدارکوب مانند کنندمی تغذیه درختان چوب در

 با هاآن جمعیت ولی شوندمی مستقر جنگل در سوزیآتش پایان

 کاهش دلیلبه سوزیآتش زمان از گرفتن فاصله و زمان گذشت

 .شودمی ترکم درختان، چوب در موجود حشرات

امروزه جمعیت بسیاری از پرندگان رو به کاهش است و حفاظت        

های حمایت شده از پشتوانه هها حتی در مورد گونمسئوالنه از آن

(. با توجه به 1387مطمئن و بلندمدتی برخوردار نیست )منصوری، 

ای و های انجام شده درباره تاثیر نواحی حفرهتر بررسیکه بیشاین

های استوایی در بسته بر روی تنوع و تراکم پرندگان در جنگلتاج

هایی را توان جای خالی چنین بررسیجهان صورت گرفته است، می

 تراکم و بررسی تنوع تحقیق این انجام از مشاهده کرد. هدف در کشور
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 گلستان ملیپارک در جنگلی بستهتاج و ایحفره نواحی در پرندگان

بود تا تعیین گردد که آیا تفاوتی از نظر تنوع و تراکم پرندگان در 

 .بسته وجود دارد یا خیرای با تاجنواحی حفره

 

 هامواد و روش
ملی گلستان با دارا بودن بیش از پارک: مطالعه مورد منطقه       

ملی ایران عنوان نخستین پارکبه 1346گونه پرنده در سال  149

کره انتخاب شد. این گاه زیستعنوان ذخیرهبه 1355تعیین و در سال 

های گلستان، خراسان هکتار در استان 91895 پارک با مساحتی بالغ بر

های خزری قرار دارد. الیه شرقی جنگلنان و در منتهیشمالی و سم

ترین محدوده بیوم هیرکانی در کشور بوده و از معدود این پارک شرقی

 مرادی و امینیشود )وارستههای طبیعی کشور محسوب میزیستگاه
 (.1391تهرانی، 

: زیستیبرداری از پرندگان و فاکتورهای محیطنمونه       
روش شمارش  از استفاده با 1394 سال فصل پاییز در بردارینمونه

ماه مهر، آبان  3گرفت. در طول  صورت گلستان ملیپارک در اینقطه

برداری روز کاری توزیع شده در طول ماه، نمونه 8و آذر و در هر ماه 

دوره  طی در بردارینمونه پالت 122 تعداد مجموع انجام شد. در

پالت مربوط به  66از این تعداد،  (.1شدند )شکل بررسی برداری نمونه

بسته ثبت بود. در پالت مربوط به مناطق تاج 56ای و مناطق حفره

گیری شد و ای با استفاده از متر اندازهاین پژوهش شعاع مناطق حفره

ها بر حسب مترمربع محاسبه شد. مساحت در نهایت مساحت حفره

 109900بسته های تاجع و پالتمربمتر 23162 ایحفره هایکل پالت

 از متر 200 حداقل فاصله با برداریهننمو هایپالت مترمربع بود.

شدند تا از احتمال بروز خطای مربوط به شمارش  تعیین یکدیگر

و  Marsden) مجدد یک فرد واحد در نقاط دیگر جلوگیری شود

 نپرندگا حضورعدم یا به حضور مربوط هایداده (.2001همکاران، 

 از متر 25شعاع  به و ایدایره برداریهای نمونهپالت از یک هر در

ای گردید. این شعاع مشاهده ثبت دقیقه 10 مدت به پالت و هر مرکز

متر( متوسط شعاع موثر دید در مناطق جنگلی گزارش شده است  25)

(Marsden  ،2001و همکاران .)در شده مشاهده پرندگان تنها 

 پرنده )آواز صدای شدند. از ثبت های حاضرونهگ عنوانبه هاتپال

یابی گردید و پس از مکان استفاده هایابی آنمکان برای پرنده( تنها

عنوان گونه حاضر پرنده از روی صدا، در صورت مشاهده، آن پرنده به

 طلوع از روز طول در میدانی در آمار مشاهدات وارد شد. مطالعه

 بارندگی عدم و مساعد جوی رایطش در و صبح 11 ساعت خورشید تا

. دلیل محدودیت مطالعه در اوایل صبح گرفت صورت شدید باد و وزش

منظور ای حداکثری پرنده در ابتدای صبح بود. بهعلت فعالیت تغذیهبه

ای و تاج بسته بر تراکم پرندگان، متغیرهای تعیین اثر نواحی حفره

ای پرندگان ری دایرهبرداپالت نمونه 122زیستی در هریک از محیط

گیری شدند. این متغیرها شامل: دما، رطوبت، متر اندازه 25به شعاع 

برگ، ارتفاع درختان زنده، قطر برابر سینه پوشش، عمق الشتاج

 درختان زنده و ارتفاع درختان خشکیده سرپا بودند.

 از استفاده با رطوبت دماسنج، از استفاده با گیری دمااندازه       

 سانتو، سنجشیب دستگاه از استفاده با ارتفاع درختان سنج،رطوبت

 پوششتاج درصد دوبازو، کشخط از استفاده با قطر برابرسینه درختان

 برگالش عمق و Spherical densitometer دستگاه از استفاده با درختی

   (.Armleder ،2007 و  Waterhouse) فلزی بود کشخط از استفاده با

 ها،داده تحلیل و تجزیه از پیش: هاداده تحلیل و روش تجزیه       

 نظر از اسمیرنوف -آزمون کولموگروف از استفاده با متغیرها تمام

قرار گرفتند. پس از  آزمون مورد 17Minitab افزاردر نرم نرمال توزیع

ها، بقیه مراحل تجزیه و تحلیل با فرض مشخص شدن نرمال بودن داده

 نرم از پرندگان تراکم محاسبه شد. برای ها انجامنرمال بودن داده

 مدل 5 افزار، نرم این از استفاده با .شد استفاده DISTANCE  6افزار

 :از بودند عبارت توابع این. رفت کار به کلیدی توابع عنوانبه
Hallfnormal+Cosine, Uniform+Polynomial, Halfnormal+polynomial, 

niform+Cosine Hazard-rate+Cosine. 

، واینر-های مورد استفاده در تنوع شامل نمایه شانونشاخص      

های مورد انتظار و نمایه تعداد گونه ای کامارگونمایه یکنواختی گونه

چنین، با استفاده شد. هم محاسبه 4.5CANOCO افزاربا استفاده از نرم

ی زیستی و نیز فراوانی نسبهای تنوعافزار رابطه بین نمایهاز این نرم

زیستی بررسی شد. قبل از های پرندگان با متغیرهای محیطگونه

، (Unimodal) بندی خطیگیری در مورد استفاده از روش رجتصمیم

 Detrended canonical) شده گیریقوس متعارف تطبیقی آنالیز

correspondence analysis) .ها، با توجه به ماهیت داده انجام گرفت

ها برای تجزیه و تحلیل داده (Redundancy analysis) از آنالیز فزاینده

حفره روی تراکم پرندگان با استفاده  اندازه تتفاو چنین،هم .شد استفاده

 د.بررسی ش 17Minitab افزارطرفه در نرماز آنالیز واریانس یک
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 برداریملی گلستان و نقاط نمونهپارک Dem نقشه :1 شکل

 (1395)مرشد، 
 

 نتایج 

 در پرندگان شناسایی و بررسی از حاصل نتایج: تراکم محاسبه       

 اساسبر. است شده داده نشان 1پیوست  و 2شکل  در پژوهش این

 فصل در مختلف گونه 14 از پرنده 216 تعداد تحقیق، این هاییافته

تحلیل تراکم پرندگان فقط برای  و تجزیه .است شده شناسایی پاییز

(. در این 1های پرندگان معمول در این منطقه انجام شد )جدول گونه

، Distanceافزار تراکم در نرم ینتعی برای مشاهدات تعداد حداقل تحقیق،

ای ، در مناطق حفره2دست آمده از جدول اساس نتایج بهبر. بودفرد  6

( و 34/20±23/7ریسک بزرگ )ترین تراکم مربوط به چرخبیش

( بود. در مناطق 00/0±00/0ترین تراکم مربوط به دارکوب سیاه )کم

ترین ین تراکم و کمتربیش (34/20±88/4) بزرگ ریسکچرخ ،بستهتاج

 آنالیز از حاصل نتایج ( بود.00/0±00/0سیاه ) تراکم مربوط به توکای

نتایج  .است شده آورده 2جدول  در هاحفره متفاوت اندازه واریانس

 (=38/22F و=p 038/0) جنگلی سهره فراوانی که دهدمی نشان 2 جدول

ت بیش مساحهای با در حفره (=20/18Fو =p 004/0) سرخو سینه

ترین ها داشته و بیشداری با سایر حفرهیتفاوت معن مربعمتر 1000 از

 مقدار است.

 متغیرهای با پرندگان هایگونه برای فزاینده آنالیز بندیرج       

 گلستان ملیپارک در( پاییز) تولیدمثلی غیر فصل در زیستیمحیط

، 3جدول از حاصل نتایج به توجه با .است شده نشان داده 3جدول  در

دار زیستی معنیدر طول گرادیان متغیرهای محیط هاگونه کل بندیرج

 دو جدول این در جایگشت(. 999، آزمون مونت کارلو با =00/0pبود )

 متغیرها این بین ارتباط%  50 از بیش کنندهتوجیه و دوم اول محور

زیستی برای های پرنده و متغیرهای محیطهمبستگی بین گونه .است

دهنده ها نشانبستگیبود. این هم 60/0 و 58/0ترتیب دو محور اولیه به

پرندگان تراکم زیستی روی قوت و قدرت توضیحی متغیرهای محیط

های تمام شاخصدهند که مقادیر نشان می 6و 5، 4های شکلاست. 

 های بسیار فراوان، شاخص تنوع شانونتعداد گونه زیستیتنوع گانهسه

مراتب بیش بسته بهواینر و شاخص یکنواختی کامارگو در مناطق تاج

های تنوع در . باال بودن مقادیر عددی شاخصاستای از مناطق حفره

 25-12با قطر برابر سینه  خشکیدهبسته با تعداد درختان مناطق تاج

متر، تعداد  7تر از با ارتفاع کم خشکیدهمتر، تعداد درختان سانتی

پوشش درختان همبستگی متر و تراکم تاج 15-7 زنده با ارتفاع درختان

 مثبت داشت.
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 ملی گلستانها روی فراوانی پرندگان در پارک: آنالیز واریانس اندازه متفاوت حفره2 جدول

 گونه پرنده
 )متر مربع( مساحت حفره

 P مقادیر
 1000بیش از  200-1000 0-200

 507/0 01/0±00/0 03/0±18/0 01/0±00/0 الیکایی
 50/0 23/0±43/0 01/0±00/0 04/0±20/0 توکای سیاه

 279/0 46/0±51/0 21/0±41/0 31/0±47/0 ریسک بزرگچرخ
 291/0 07/0±27/0 16/0±18/0 03/0±37/0 سر سفیدریسک پسچرخ

 275/0 23/0±43/0 10/0±31/0 80/0±27/0 ریسک سرآبیچرخ
 507/0 01/0±00/0 03/0±18/0 01/0±00/0 دارکوب سیاه

 038/0 الف69/2±25/5 ب01/0±00/0 ب35/0±89/1 *جنگلیسهره 
 004/0 الف38/0±50/0 ب01/0±00/0 ب16/0±37/0 *سرخسینه

 832/0 16/0±38/0 13/0±40/0 20/0±40/0 کمرکلی جنگلی
 382/0 08/0±28/0 69/0±25/0 01/0±00/0 قرقاول

 090/0 09/0±30/0 01/0±00/0 01/0±00/0 دارگیر خالمگس
 094/0 16/0±38/0 17/0±38/0 01/0±00/0 غراب

 332/0 66/1±55/3 01/0±00/0 01/0±00/0 دارکوب سبز
 است. 05/0دار در سطح های متفاوت با حروف متفاوت به معنای تفاوت معنی*میانگین

 

 ملی گلستانپرندگان در پارک هایگونه وتحلیل فزاینده برای بندی تجزیهجدول رج: 3جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ملی گلستانبسته در پارکای و تاجانحراف استاندارد( در دو منطقه حفره ±: برآورد تراکم پرندگان )فرد در هکتار 1جدول 

 گونه پرنده
 تراکم پرنده در هکتار

 کار رفتهمدل به
 بستهتاج ایحفره

 Uniform/Cosine 56/5±77/1 95/5±90/1 جنگلی کمرکلی

 Uniform/Cosine 87/3±03/0 03/1±01/0 قرقاول

 Uniform/Hermite 84/2±02/0 48/0±00/0 الیکایی

 Uniform/Cosine 00/0±00/0 98/1±03/0 توکای سیاه

 Uniform/Cosine 82/0±27/0 44/1±47/0 سر سفیدریسک پسچرخ

 Uniform/Cosine 56/1±42/0 19/0±05/0 دارگیر خالمگس

 Uniform/Cosine 34/20±88/4 34/20±23/7 ریسک بزرگچرخ

 Uniform/Cosine 46/14±17/2 67/13±91/1 ریسک سرآبیچرخ

 Uniform/Cosine 48/3±49/1 37/2±01/1 غراب

 Uniform/Cosine 88/4±17/1 00/4±96/0 سهره جنگلی

 Uniform/Cosine 32/7±95/0 00/0±00/0 دارکوب سیاه

  Half normal/ Hermite 35/15±15/0 01/11±11/0 سرخسینه

 اصطالح
 محورها

 مجموع
4 3 2 1 

 000/1 374/0 176/0 090/0 017/0 ویژه مقادیر

  578/0 602/0 465/0 433/0 زیستیمحیط متغیرهای و پرنده هایگونه بین همبستگی

  4/7 0/12 0/14 7/15 هاونهگ تجمعی واریانس درصد

  2/38 8/61 0/72 9/80 زیستیمحیط متغیر و گونه بین رابطه تجمعی واریانس درصد

 694/0     متعارف ویژه مقادیر کل مجموع

 24/11     کارلو مونت آزمون Fمقدار 

 00/0     کارلو مونت آزمونP مقدار 
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های پرندگان با متغیرهای بندی آنالیز فزاینده برای گونه: رج3شکل

 ملی گلستاندر پارک )پاییز( لیزیستی در فصل غیر تولیدمثمحیط
براساس متغیرهای  (2N) های بسیار فراوان: نمودار تعداد گونه4شکل

 ملی گلستانزیستی در پارکمحیط

  

اساس متغیرهای ینر بروا -ای شانون: نمودار شاخص تنوع گونه5شکل 

 ملی گلستانزیستی در پارکمحیط
زیستی در اساس متغیرهای محیطای کامارگو  بر: نمودار یکنواختی گونه6شکل

 ملی گلستانپارک
 
 
 

 بحث

ترین نتایج حاصل از آنالیز تراکم پرندگان نشان داد که بیش       

 ریسک بزرگ، چرخبسته مربوط به چرخای و تاجاکم در مناطق حفرهتر

 مرادیوارسته هاییافته اساسبر است. سرخسینه و سرآبی ریسک

خوار هستند. حشره پرندگان جزء هاسرخها و سینهریسکچرخ ،(1390)

شاخه و  ها از حشرات موجود بر رویی آنابخش اعظم بستر تغذیه

وار شکارگر در هوا خعنوان پرندگان حشرهبهبرگ درختان است و 

 زیحفره هایگونه جزء سرخها و سینهریسکچرخ .کنندفعالیت می

 تنومند درختان و دارهاخشکه به چندانی وابستگی و هستند ثانویه

 در هاگونه این تربیش فراوانی (.1390 مرادی،وارسته) دهندنمی نشان

 ایبوته پوشش به هاگونه این تربیش گیوابست به توانمی را مناطق باز

 اساسبر .داد نسبت جنگلی انبوه پوشش کنار در ایحفره فضاهای و



 1396 پاییز، 3، شماره نهمسال                                                                        پژوهشی محیط زیست جانوری    لنامه علمی فص

123 
 
 

 

 از ایتغذیه گروه این تراکم ،Zakaria (2009) و Varasteh هاییافته

. است انبوه پوشش با مناطق از بیش جنگلی باز مناطق در پرندگان

 باز مناطق در( حشرات) غذایی منابع وفور دلیلبه تواندمی امر این

 چرخ .باشد است دارخشکه زیاد تعداد وجود نتیجه در که جنگلی

 و انبوه گیاهی پوشش زیر با دار، بوته هایجنگل در اغلب هاریسک

 و Porter) کندمی سازیآشیانه و زندگی باز فضای در ایبوته پوشش

 (. 2005 همکاران،

 ایحفره مناطق در تریبیش اکمتر با که بود دیگری گونه توکا       

 زیستگاه( 2005) همکاران و Porter مطالعات به توجه با. شد مشاهده

 درختان البالی و غنی زیرین پوشش با جنگلی مناطق اغلب توکاها

 و ددهمی ترجیح را درخت کم و باز فضاهای معموالًاین گونه . است

در مناطق  زیستی شرایط به توجه با .کنندمی سازیآشیانه زارهابوته در

 توانستنداین نواحی  منطقه باز فضای و درختان تراکم بودن کم ،ایحفره

 حفظ دالیل از و آورند وجودهب توکا برای را مناسبی زیستگاهی شرایط

 نزدیک ،ایمناطق حفره در هاگونه این فراوانی افزایش حتی و فراوانی

 .است توکا مطلوب هایزیستگاه به مناطق این زیستی شرایط شدن

خوبی نواحی ، محور اول آنالیز فزاینده به3با توجه به شکل       

 نشان تیره بسته جنگلی جدا نمود. بردارهایای را از مناطق تاجحفره

 گرنمایان روشن بردارهای و های مختلف پرندگانگونه دهنده

 مختلف تیمارهای نیز هامثلث. هستند زیستیمحیط متغیرهای

های کمرکلی جنگلی، گونه .کنندمی مشخص بسته راای و تاجحفره

 دار، دارکوب سیاه، سهره جنگلی، چرخگیرخالتوکای سیاه، مگس

بسته دیده تر در مناطق تاجسرخ با فراوانی بیشریسک بزرگ و سینه

ها با تعداد دهنده همبستگی مثبت بین این گونهشدند که نشان

متر، تعداد درختان سانتی 25-12خشکیده با قطر برابر سینه  درختان

 15-7متر، تعداد درختان زنده با ارتفاع  7تر از خشکیده با ارتفاع کم

پوشش، تعداد درختان زنده با قطر برابر سینه بیش از متر، تراکم تاج

های غراب، ای گونهمتر و رطوبت است. در مناطق حفرهسانتی 100

دهنده تر دیده شدند که نشانو قرقاول با فراوانی بیشدارکوب سبز 

ها با تعداد درختان با قطر برابر سینه بستگی مثبت بین این گونههم

متر، تعداد درختان خشکیده با قطر برابر سینه سانتی 100بیش از 

متر و  15تر از متر، تعداد درختان زنده با ارتفاع بیشسانتی 50-100

ها درصد واریانس گونه 55دو محور اولیه نمودار، برگ است. عمق الش

کمک تواند بهها که میهای مربوط به گونهدرصد واریانس داده 8/61و 

در این  دهد.زیستی توضیح داده شود را نشان میمتغیرهای محیط

 پرندگان هایگونه فراوانی و زیستیمحیط متغیرهای بین ،تحقیق

درصد بر طبق دو  60)بیش از  داشت وجود ییباال نسبتاً بستگیهم

قطر برابر سینه و ارتفاع درختان زنده . (3محور اول و دوم در جدول 

 که شوندمی محسوب زیستگاه ساختار مهم از متغیرهای خشکیدهو 

سرخ، ، سینهکمرکلی ها،ریسکچرخ ا،هدارکوب مطالعه حاضر در

 و مثبت رابطه تند،هس یزای درختهگونه همگی که توکا وسهره 

مطالعات کوچ و همکاران  .نشان دادند را با این متغیرها اریدمعنی

ها با ها و کمرکلی( نشان داد رابطه مثبت بین حضور دارکوب1390)

سرپا، مشخصه زیستگاهی است که مرتبط با  خشکیدهتعداد درختان 

را زیستگاه مناسبی  خشکیدهها است. درختان فراوانی طعمه برای آن

کند که ممکن است در همان برای الرو بسیاری از بندپایان فراهم می

ه حشره بالغ، مورد استفاده مرحله و یا پس از تبدیل شدن این الروها ب

 نیز حاضر مطالعه در آمده دستبه نتایج. (Kilgo، 2005) گیردقرار 

 پوست روی جستجوگر پرندگان خصوصاً پرندگان فراوانی که داد نشان

 تعداد با ها و کمرکلی()دارکوب ایحفره آشیان پرندگان و اندرخت

 که است ارتباط در پوشش تاج انبوهی و تنومند درختان دارها،خشکه

. دارد مطابقتKnight (2008 )و Spiering  مطالعات از حاصل نتایج با

 دارها،خشکه تراکم بین مثبتی همبستگی افراد این مطالعات نتایج

 آشیانه پرندگان فراوانی با درخت ارتفاع و سینه ربراب قطر اندازه

متغیرهای  ،(1390) مرادیوارسته مطالعات اساسبر .داد نشان را ایحفره

کننده بر خصوصیات ترین عامل تعیینعنوان مهمساختار جنگل به

ای توده جنگلی معرفی شده است. ویژه غنای گونهجامعه پرندگان، به

ابع مهمی از نظر تامین آشیان، غذا و پناه حضور درختان بزرگ که من

 اساسبر شوند با حضور پرندگان رابطه مستقیم دارد.محسوب می

 تخصصی، ایگونه عنوانبه سیاه دارکوب ،(1390) کریمی مطالعات

 انتخاب زیستگاه عنوانبه را با پوشش درختی انبوه بکر هایجنگل

 تعداد از است بارتع گونه این برای مطلوب زیستی شرایط. کندمی

 ارتفاعی میانگین با و قطور درختان منطقه و در دارخشکه درختان زیاد

 خوردهسال هایجنگل هایویژگی از متغیرها این که متر 20 از باالتر

 جستجوگر ایتغذیه رسته در هادارکوب .است حداقل خوردگیدست با و

 و( 2005 ران،همکا و Doyon) گیرندمی قرار درختان پوسته زیر در

 درختان به وابسته انحصاری طوربه ساناندارکوب تمام دلیل همینبه

 مطلوبی بسیار ایتغذیه منبع دارهاخشکه چون هستند، دارخشکه

 ترینمهم که رودمی انتظار. شوندمی محسوب دارکوب هایگونه برای

 رتبیش تراکم نیز بستهمناطق تاج در هادارکوب تربیش حضور دلیل

 باشد. دارخشکه درختان
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تری را ای تنوع بیشمناطق حفره ،اساس مطالعات انجام شدهرب       

ای دهند. این تنوع در نواحی حفرهبسته نشان مینسبت به مناطق تاج

 Nilssonکند )تر است و با حرکت به محیط مجاور کاهش پیدا میبیش

همکاران  و  Fernandez(. مطالعات انجام شده توسطWardle ،2005 و

درجه  4طور متوسط )به اینشان داد دمای باالتر نواحی حفره (2004)

نسبت به جنگل باعث افزایش سطح فعالیت حشرات در  گراد(سانتی

سرپناهی  خشکیده شود. درختانخوار میحشره پرندگان و جذب جنگل

شوند. ای میمهرگان و باعث جذب پرندگان به مناطق حفرهبرای بی

گیاهی  های جزئی در پوششاساس تفاوتزیستگاه خود را برپرندگان 

کنند. بنابراین، پرندگان قادر به شناخت و زیست انتخاب میو محیط

عنوان زیستگاه کوچک که در آن گیاه وجود ای بهانتخاب نواحی حفره

ای با توجه دارد هستند. در یک توضیح ساده، پرندگان به مناطق حفره

در (. Hoppes ،1986 وBlake ) شوندذایی جذب میبه فراوانی مواد غ

های بسیار فراوان زیستی شامل گونههای تنوعاین مطالعه، شاخص

)2N(ترین واینر و نمایه یکنواختی کامارگو بیش-، نمایه تنوع شانون

و 5/0، 2ترتیب این مقادیر بهبسته نشان دادند. مقادیر را در نواحی تاج

در مناطق  25/0و  3/0، 2/1ر مقابل مقادیر بسته ددر مناطق تاج 6/0

مناطق  ،Foster  (1999)و Habbell اساس مطالعاتبرای بود. حفره

ها دارند. تنوع افزایش خنثی در حفظ غنای گونه ای نقش نسبتاًحفره

 ای تنها یک اثر گذرا از افزایش تراکم است. یافته از مناطق حفره

با  سالکهن درختان نیز و ادارهخشکه قطر و تعداد مثبت تاثیر       

 از بسیاری در پرندگان ایگونه تنوع افزایش برپوشش باال تراکم تاج

 تنها نه جنگل تنومند درختان و دارهاخشکه. است گردیده ذکر منابع

 حایز بسیار نیز جنگل دوباره نسل تجدید برای بلکه جانوران برای

 مکان ایفرهحآشیان پرندگان نظیر پرندگان برخی. است اهمیت

 و باال برابرسینه قطر با بلند درختان روی را خود ایحفره تولیدمثل

 و تولیدمثلی موفقیت رساندن حداکثر به منظوربه سرپا دارهایخشکه

-Escalanteو  Tiberio) کنندمی انتخاب زمینی صیادان دست از فرار

Pliegob، 2006 .)تولیدباز به وابسته ایحفرهآشیان هایگونه بقای 

 معتقدند محققان از برخی. است بزرگ دارهایخشکه و درختان مداوم

 محدود حفرات به دسترسی قابلیت با پرندگان از گروه این جمعیت که

 با مقایسه در مرده درختان(. 2004 همکاران، و Saab) گرددمی

 آشیان پرندگان استفاده مورد ایتغذیه مکان عنوانبه زنده درختان

 دارهاخشکه(. Desrochers، 2000 و Imbeau) گیرندمی ارقر ایحفره

 پوسته هایسوسک جمله از حشرات از خاصی هایگروه آوریفراهم با

 محسوب هادارکوب برای خصوصاً مهمی ایتغذیه منبع درختان،

 برابر قطر یعنی دارهاخشکه کیفیت(. Anderson، 2003) گردندمی

 با مقایسه در تریمهم اثیرت است ممکن پوسیدگی درجه و سینه

 .باشد داشته ایحفرهآشیان پرندگان تنوع بر دارهاخشکه کل فراوانی

 بسیاری نیاز مورد مناسب، غذایی منبع ارائه دلیلبه سالکهن درختان

 (. Williams، 2002 و Whitford) هستند پرندگان هایگونه از

 درختان عدادت با پرندگان بین مثبتی همبستگی دیگر، طرف از       

 ترینمهم از یکی. است شده گزارش دارانخشکه و سالکهن زنده

 ایحفرهآشیان پرندگان سرپا دارهایخشکه از کنندهاستفاده هایگروه

 تغذیه دارهاخشکه روی بر تنها نه که هستند هادارکوب خصوصاً اولیه

 مرده و زنده درختان در ایآشیانه حفرات ایجاد به اقدام بلکه کنندمی

 را قطور دارانخشکه هادارکوب(. 2006 همکاران، و Remm) کنندمی

 با (.Anderson، 2003) کنندمی انتخاب ایآشیانه منبع یک عنوانبه

 سرپا دارهایخشکه باالی تراکم که گفت توانمی موضوع این به توجه

 .هستند موثر ایحفرهآشیانه پرندگان تنوع بر زیاد قطر با

مطالعه نتایج آنالیز واریانس نشان داد که فراوانی سهره در این        

متر  1000از هایی با مساحت بیش سرخ در حفرهجنگلی و سینه

 ترین مقدار است.ها داشته و بیشداری با سایر حفرهیتفاوت معن

غنا و تنوع ها روی تراکم، ها نشان داده است که اندازه حفرهبررسی

و  Cathryn (.2001و همکاران،  Cathrynگذارد )پرندگان اثر می

ای ای و تنوع گونهتراکم، غنای گونه ند که( نشان داد2001همکاران )

هکتار همبستگی مثبتی  2/1تا  1/0پرندگان با افزایش اندازه حفره از 

(، تراکم و 1999) Millerو  Kilgoاساس مطالعات بر ،چنینهم دارد.

 5000متر مربع تا  300ره از پرندگان با افزایش مساحت حففراوانی 

نقش حفرات در تاثیرگذاری بر توزیع پرندگان متر مربع افزایش یافت. 

تنوع پرندگان را  چنین، اندازه حفراتبا نوع جنگل متفاوت است. هم

دهد. درختان بلوط بلندقامت نسبت به درختان تحت تاثیر قرار می

 .(Steven ،2003)شوند تر میکوتاه قامت باعث تولید حفرات بزرگ

گر در نوع زیستگاه که موجوداتی انتخابدلیل اینپرندگان به       

توانند خود بوده و حساسیت زیادی به ساختار پوشش گیاهی دارند می

شاخص مناسبی برای پایش زیستگاه مورد استفاده قرار گیرند.  عنوانبه

لی در تواند عامهای جدید برای پرندگان میوجود آمدن زیستگاهبه

جا که اغلب پرندگان زیستی باشد. از آنجهت احیا بخشی از تنوع

پذیرد، راحتی صورت میها بهموجوداتی روز فعال هستند و مشاهده آن

ها برای تعیین شاخص کیفیت زیستگاه و شاخصی برای معموالً از آن

فر و کنند )حریرینخوردگی آن استفاده میسطح تخریب و دست

  (.1393همکاران، 
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بسته را نسبت به تر نواحی تاجنتایج این مطالعه اهمیت بیش       

ویژه ای جنگلی برای حفاظت و بهبود وضعیت پرندگان بهنواحی حفره

اهمیت دهد. اما این نتیجه دلیل بر بیملی گلستان نشان میدر پارک

ها مأمن و جایگاه زیست ای جنگلی نیست. جنگلبودن نواحی حفره

ای های جهان از جمله پرندگان هستند. نواحی حفرهبسیاری از گونه

شوند. های تنوع و تراکم پرندگان میبسته باعث تغییر در شاخصو تاج

این نواحی با افزایش تنوع گیاهان و جانوران از جمله حشرات و 

 باعث جذب پرندگاندلیل افزایش منابع غذایی، بهمهرگان بی

ها از حشره غذایی آن از رژیم و نیز پرندگانی که بخشی خوارحشره

پرندگان  وند و در حفظ تنوع زیستی جامعهشبه این نواحی میاست 

 سزایی دارند.جنگلی نقش به

 

 ملی گلستانهای پرندگان مشاهده شده در پارک: فهرست گونه1پیوست
 راسته خانواده نام انگلیسی نام علمی نام فارسی

 Parus major Great tit Paridae Passeriformes ریسک بزرگچرخ

 Fringilla montifringilla Chaffinch Fringillidae Passeriformes سهره جنگلی

 Sitta europea Nuthatch Sittidae Passeriformes جنگلی کمرکلی

 Erithacus rubecula European robin Turdidae Passeriformes سرخسینه

 Parus caeruleus Blue tit Paridae Passeriformes ریسک سرآبیچرخ

 Parus ater Coal tit Paridae Passeriformes سر سفیدریسک پسچرخ

 Phasianus colchicus Pheasant Phasianidae Galliformes قرقاول

 Turdus merula Black bird Turdidae Passeriformes سیاه توکای

 Corvus corax Raven Corvidae Passeriformes غراب

 Troglodytes troglodyte Wern Troglodytidae Passeriformes لیکاییا

 Dryocopos martius Black woodpecker Picidae Piciformes دارکوب سیاه

 picus viridis Green woodpecker Picidae Piciformes دارکوب سبز

 Muscicapa striata Spotted flycache Muscicapidae Passeriformes اهرگیر راهمگس

 Certhia familiaris Treecreeper Certhiidae Passeriformes دارخزک

 منابع 
بررسی . 1393 ،کهرم، ا. و .شعبانی، اعلیزاده ؛فر، ف.حریری .1

ها با عوامل محیطی در پراکنش دو گونه از پرندگان و ارتباط آن

 .علوم و مهندسی محیط زیستفصلنامه پارک طبیعت پردیسان. 

 .95تا  85ات ، صفح2شماره ، 1دوره

 ،نقویان، م. و کاظمیان، س. ؛حاجیان، ف.بروجنی ؛خواجه، ص. .2

 در یستیز نابودی تنوع با ابلهجهت مقیی کارهاراه ارائه .1389

اولین همایش ملی دانشجویی اکولوژی  ی.تاالب هایستمیاکوس

 .78تا  76ات صفح .حفاظت، دانشگاه شهید بهشتی

 جنگل در سیاه دارکوب زیستگاه ارزیابی .1390 ،.س کریمی، .3

 کارشناشی نامهپایان. ایران گرگان، کالتهشصت پژوهشی آموزشی

. گرگان دانشگاه زیستمحیطشیالت و  دهدانشک زیستمحیط ارشد

 .صفحه 134

 .1390 ،حجتی، م. و ، ج.محمدی ؛نی، م.حسی ؛چ، ی.کو .4

اثرات باد و طوفان بر روی تنوع زیستی یک اکوسیستم جنگلی 

، شماره 9دوره  .زیست. انسان و محیططبیعی در مقیاس محلی

 .72تا  65ات ، صفح3

 در پرندگان تراکم و وعتن توزیع، تعیین .1395 ،.ر مرشد، .5

. گلستان ملیپارک در جنگلی بستهتاج و ایحفره نواحی

 کشاورزی علوم دانشگاه. زیستمحیط ارشد کارشناسی نامهپایان

 .فحهص 91. گرگان طبیعی منابع و

ان. انتشارات کتاب راهنمای پرندگان ایر .1387 ،منصوری، ج. .6

 .فحهص 513 .فرزانه، تهران

 آسیایی بزرگراه اثرات ارزیابی .1390 ،، ح.دیمراوارسته .7

مجله . گلستان یملپارک در پرندگان جامعه بر مشهد -تهران

 .34تا  21ات صفح، 3 شماره ،2 سال زیست،محیط هایپژوهش

بررسی . 1391، تهرانی، ن.مرادی، ح. و امینیوارسته .8
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