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تراکم و تنوع جامعه پرندگان آشیانه حفرهای در پارک ملی گلستان

حسين وارسته

مرادي*

استاديار گروه محيطزيست ،دانشكده شيالت و محيطزيست ،دانشگاه علوم كشاورزي و منابعطبيعي گرگان

(تاريخ دريافت1390/1/15 :؛ تاريخ تصويب)1393/4/30 :

چکيده
اين پژوهش ،جهت بررسي تاثير متغيرهاي محيطزيستي موثر بر فراواني و تنوع جامعه پرندگان آشيانه حفرهاي در پارک ملي گلستان انجام
پذيرفت .شاخصهاي تراكم ،تنوع و همباشي پرندگان با متغيرهاي محيطزيستي با استفاده از روش نمونهبرداري مسافتي و روش رجبندي
مورد مطالعه قرار گرفت .پرندگان و متغيرهاي محيطزيستي به فاصله شعاعي  25متر از هر يک از  122نقطه نمونهبرداري بررسي شد.
محور اول آناليز تطبيقي متعارف دو گروه عمده از پرندگان را از يكديگر متمايز نمود .گروه اول ،شامل گونههاي آشيان حفرهاي ثانويه نظير
اليكايي ،چرخريسک بزرگ ،چرخريسک پسسر سفيد ،سينهسرخ و مگسگير سينهسرخ همبستگي مثبتي با تعداد درختان با ارتفاع كمتر از
 10متر ،تعداد درختان با قطر برابر سينه كمتر از  20و  50-20سانتيمتر داشت .گروه دوم ،شامل داركوب خالدار بزرگ ،داركوب خالدار
كوچک ،داركوب سياه ،كمركلي جنگلي و دارخزک كه بيشتر آنها جزء پرندگان آشيان حفرهاي اوليه هستند ،همبستگي مثبتي را با ارتفاع
درختان ،ارتفاع درختان خشک سرپا ،قطر برابر سينه درختان خشک سرپا ،درجه پوسيدگي درختان خشک سرپا ،ارتفاع درختان خشک افتاده،
قطر برابر سينه درختان خشک افتاده ،درجه پوسيدگي درختان خشک افتاده و تعداد درختان با قطر برابر سينه بيش از  100سانتيمتر داشت.
نمايه غناي  ،N2شاخص تنوع شانون و شاخص يكنواختي گونهاي كامارگو همگي داراي بيشترين ارزش عددي در ارتباط با متغيرهاي
زيستگاهي همچون ارتفاع و قطر خشكهدارهاي سرپا ،ارتفاع و قطر خشكهدارهاي افتاده ،تعداد درختان با ارتفاع زياد و قطر برابر سينه بيش
از  100سانتيمتر و رده باالي پوسيدگي خشكهدارها بودند .نتايج اين تحقيق بيانگر اهميت متغيرهاي زيستگاهي به ويژه خشكهدارها و
درختان كهنسال در حفظ تنوع جامعه پرندگان بهويژه پرندگان آشيانه حفرهاي و در نتيجه حفظ تنوع زيستي بومسازگانهاي جنگلي است.

کليد واژهها :پرندگان آشيان حفرهاي ،تراكم ،تنوع ،پارک ملي گلستان
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سرآغاز
پرندگان آشيانه حفرهاي از مهمترين عناصر تشكيلدهنده جوامع
پرندگان بسياري از جنگلها محسووب مويشووند )& Martin
 .(Eadie, 1999نامگذاري آنها بهدليل وابستگي اين پرندگان
به حفرههاي موجود در درختان زنده و يا خشكهدارها بوهعنووان
آشيانه ميباشد .در واقع ،ميتوان گفت كه رتبهبندي و يا سلسله
مراتب خاصي در جامعوه پرنودگان آشويانه حفورهاي بوههموراه
همبستگي بسيار قوي بين اعضاي اين جامعه وجوود دارد .ايون
وابستگي بومشناسي با توجه بوه سواختار زيسوتگاه ماننود :نووع
جنگل ،سالمت درختوان و مرحلوه تووالي جنگول متغيور اسوت.
گزارشهاي زيادي مبني بر وجود تفاوت و همپوشاني در استفاده
از منابع مانند :ترجيح گونه درختوي ،انودازه حفوره و جهوت آن،
دسترسيپذيري حفره و استفاده از آن وجود دارد )Van Balen
.(et al., 1982; Sedgwick, 1997

توجه به پرندگان آشيانه حفرهاي در ميان مديران جنگل افزايش
چشمگيري يافته است .زيرا ،گونهها وابستگي بسيار زيادي به
درختان كهنسال و خشكهدارها براي آشيانهسازي ،شاخهنشيني
و تغذيه دارند و بسياري از گونهها نسبت به از بين رفتن اين
درختان حساسيت زيادي نشان ميدهند .براي مثال ،تراكم و
تنوع داركوبها در جنگل ميتواند تاثير زيادي بر غنا و فراواني
ديگر گونههايي كه به حفرههاي موجود در درختان براي
آشيانهسازي و استراحت وابسته هستند (مانند پرندگان آشيانه
حفرهاي ثانويه) ،بگذارد .بنابراين ،فعاليتهاي مديريتي جنگل
تاثير بسيار معنيداري بر كليه جوامع گونههاي پرندگان و
پستانداران دارد ) .(Martin & Eadie, 1999از اينرو ،افزايش
آگاهي و دانش درباره بر هم كنش و وابستگي متقابل ميان
گونههاي آشيانه حفرهاي براي مديرت موثر و نتيجه بخش
پرندگان جنگلي ،بسيار حياتي و ضروري است.
هدف اصلي از اين مطالعه تعيين تراكم ،توزيع و غناي جامعه
پرندگان آشيانه حفرهاي در مناطق مختلف جنگلي پارک ملي
گلستان و يافتن عوامل مهم زيستگاهي موثر در پراكنش
پرندگان بود .بهعبارت ديگر ،هدف رسيدن به چگونگي ارتباط
بين عوامل محيطي و الگوهاي پراكنش ،تراكم و تنوع پرندگان
در منطقه مورد مطالعه بود.
مهمترين فرضيههاي اين تحقيق عبارت بودند از:
الف -الگوهاي تراكم ،توزيع و غناي جامعه پرندگان آشيانه حفرهاي
در مناطق مختلف جنگلي پارک ملي گلستان متفاوت است.
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ب -پارامترهاي زيستگاهي در نظر گرفته شده ،موثر بر الگوي
تراكم ،توزيع و غناي جامعه پرندگان آشيانه حفرهاي است.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
پارکملي گلستان در سال  ،1346بهعنوان نخستين پارکملي
ايران تعيين و در سال  ،1355بهعنوان ذخيرهگاه زيستكره
انتخاب شد .اين پارک با مساحتي بالغ بر  87402هكتار در
استانهاي گلستان ،خراسان شمالي و سمنان و در منتهياليه
شرقي جنگلهاي خزري قرار دارد (درويشصفت .)1385 ،نقطه
شروع پارک از روستاي تنگراه در  145كيلومتري شمالشرق
گرگان در غرب ،تا پمپبنزين عرب شيباني در  120كيلومتري
غرب بجنورد در شرق و در امتداد جاده گرگان-مشهد قرار دارد
(حسنزاده كيابي و همكاران .)1372 ،منطقهاي است
كوهستاني با دامنه ارتفاعي  450تا  2411متر از سطح دريا.
اين منطقه تنها زيستگاه امن باقيمانده براي بسياري از گونههاي
حياتوحش است (وارسته .)1384 ،اين پارک شرقيترين
محدوده بيوم هيركاني در كشور ايران بوده و از معدود
زيستگاههاي طبيعي كشور محسوب ميشود (وارسته.)1384 ،
روش نمونهبرداري
نمونهبرداري از پرندگان و فاکتورهاي محيطزيستي
نمونهبرداري در فصل تابستان سال  1390با استفاده از روش
ترانسكت خطي تصادفي در پارکملي گلستان صورت گرفت
(شكل  .)1در مجموع ،تعداد  122پالت نمونهبرداري طي دوره
نمونهبرداري بررسي شد .پالتهاي نمونهبرداري با حداقل فاصله
 200متر از يكديگر تعيين شدند .دادههاي مربوط به حضور يا
عدم حضور پرندگان در هريک از پالتهاي نمونهبرداري دايرهاي
و به شعاع  25متر از مركز هر پالت )(Watson et al., 2004
و به مدت  10دقيقه ) (Marsden et al., 2001ثبت شد
).(Antongiovanni & Metzer, 2005تنها پرندگان مشاهده
شده در پالتها بهعنوان گونههاي حاضر ثبت شدند .صداي
پرنده (آواز پرنده) ،تنها براي مكانيابي آنها مورد استفاده قرار
گرفت .مطالعه ميداني در طول روز از طلوع خورشيد تا ساعت
 11صبح ،در شرايط جوي مساعد ،عدم بارندگي و وزش باد
شديد صورت پذيرفت.
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چهوارده فاكتوور محيطزيستوي كه مهمترين نقش را در انتخواب
زيستگاه پرندگان آشيانه حفرهاي داشتند ،در هر يک از پالتهاي
نمونهبرداري اندازهگيري شد .اين فاكتورها هر يک درون
پالتهاي دايرهاي به شعاع  25متر و به مركزيت نقطه
نمونهبرداري ثبت شد ) .(Castelletta et al., 2005اين متغيرها
عبارت از :ميانگين ارتفاع درختان ،تعداد درختان با ارتفاع كمتر از
 10متر ،تعداد درختان با ارتفاع  20-10متر ،تعداد درختان با
ارتفاع بيش از  20متر ،تعداد درختان با قطر برابر سينه كمتر از

 20سانتيمتر ،تعداد درختان با قطر برابر سينه 50-20
سانتيمتر ،تعداد درختان با قطر برابر سينه  100-50سانتيمتر،
تعداد درختان با قطر برابر سينه بيش از  100سانتيمتر ،ميانگين
ارتفاع درختان مرده سرپا ،درجه پوسيدگي درختان مرده سرپا،
قطر برابر سينه درختان مرده سرپا ،ميانگين ارتفاع درختان مرده
افتاده ،درجه پوسيدگي درختان مرده افتاده و قطر برابر سينه
درختان مرده افتاده ميباشند.

شکل ( :)1نقشه پارک ملي گلستان و پالتهاي نمونهبرداري

تجزيه و تحليل دادهها
پيش از تجزيه و تحليل دادهها ،تمام متغيرها با استفاده از آزمون
كولموگروف-اسميرنوف از نظر توزيع نرمال مورد آزمون قرار
گرفتند.
براي محاسبه تراكم پرندگان ،از نرمافزار DISTANCE6
استفاده شد .با استفاده از اين نرمافزار 5 ،مدل بهعنوان توابع
كليدي بهكار رفت .اين توابع عبارت بودند از:

.Half-normal+Cosine,
Half-normal+Hermite,
Uniform+Cosine, Uniform+Polynomial, Hazard rate+Cosineمدل نهايي بر اساس كمترين مقدار سنجيدار
اطالعاتي ( )1انتخاب شد ).(Buckland et al., 2001

همچنين با استفاده از نرمافزار ،CANOCOرابطه بين فراواني و
شاخصهاي تنوع گونهاي پرندگان آشيان حفرهاي با متغيرهاي
محيطزيستي بررسي شد .قبل از تصميمگيري در مورد استفاده از
روش رجبندي خطي يا تکنمايي ( )2آناليز تطبيقي متعارف
قوسگيري شده ( )3انجام گرفت .طول گراديان اندازهگيري شده
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از طريق اين آناليز ،نشاندهنده تنوع بتا در جامعه است .چون
طول گراديان بتا بيش از عدد  4بود ،آناليز تطبيقي متعارف ()4
انتخاب شد ) .(Ter Braak & Smilauer, 2002معنيدار بودن
آناليز تطبيقي متعارف با استفاده از آزمونهاي جايگشتي
مونتكارلو ( )5با  999جايگشت مورد ارزيابي قرار گرفت
) .(Jongman et al., 1995براي نمايش تغيير تنوع گونهاي در
ارتباط با متغيرهاي محيطزيستي ،نمودارهاي دوپالتي ويژه همراه
با متغيرهاي محيطزيستي و خطوط استاندارد ( )6نمايههاي تنوع
گونهاي بر اساس گونههاي موجود در منطقه ،ترسيم شد.

يافتهها
محاسبه تراکم
تجزيه و تحليل تراكم پرندگان تنها براي  10گونه پرنده معمول
در اين منطقه انجام پذيرفت (جدول  .)1در اين سطح از اجتمواع
براي تعيين تراكم پرندگان ،تعداد افراد مشاهده شده بوراي يوک
برآورد نااريب از تراكم پرندگان كافي تشخيص داده شد (حوداقل
تعداد مشاهدات براي تعيين تراكم در نرمافزار 20 Distanceفرد
است).

جدول ( :)1برآورد تراکم پرندگان (فرد در هکتار) ±انحراف استاندارد
در پارک ملي گلستان
گونه پرنده
كمركولي جنگلي

تراکم

مدل انتخابي

6/62±2/87

Half normal/Polynomial

1/85±0/13

Uniform/Cosine

Sitta europea

اليكايي
Troglodytes troglodytes

مگس گير سينه سرخ
Ficedula parva

دارخزک

8/15±1/49
2/09±0/46

Uniform/ Polynomial
Uniform/Cosine

Certhia familiaris

داركوب خال دار بزرگ

0/96±0/008

Uniform/Cosine

Dendrocopos major

داركوب خال دار كوچک

1/39±0/01

Uniform/Hermite

0/78±0/008

Uniform/Cosine

Dendrocopos minor

سينه سرخ
Erithacus rubecula

چرخ ريسک پس سر سفيد

3/59±0/44

Uniform/Cosine

چرخ ريسک سرآبي

1/43±0/02

Uniform/Hermite

چرخ ريسک بزرگ

2/33±0/55

Uniform/Cosine

Parus ater
P. caeruleus
P. major

پرندگان الگوهاي متفاوتي از تراكم را در پارک ملي گلستان از
خود نشان دادند (جدول  .)1از ميان  10گونه پرنده مورد تجزيه
و تحليل براي تراكم ،مگسگير سينهسرخ (،)8/15±1/49
كمركلي جنگلي ( )6/62±2/87و چرخريسک پسسر سفيد
( )3/59±0/44بيشترين تراكم و گونههاي سينهسرخ
( ،)0/78±0/008داركوب خالدار بزرگ ()0/96±0/008
و داركوب خالدار كوچک ( )1/39±0/01كمترين تراكم در
هكتار را داشتند (جدول .)1
تجزيه و تحليل جامعه پرندگان آشيان حفرهاي

رابطه بين گونههاي پرندگان و متغيرهاي محيطزيستي با استفاده
از آناليز تطبيقي متعارف مورد آزمون قرار گرفت .با توجه به نتايج
حاصله (جدول  ،)2بين متغيرهاي محيطزيستي و فراواني
گونههاي پرنده رابطه قوي برقرار است .رجبندي كل گونهها در
طول گراديان متغيرهاي محيطزيستي معنيدار بود (P=0/002
 ،آزمون مونتكارلو با  999جايگشت) .دو محور اوليه نمودار،
 %43/7واريانس گونهها و  %72/9واريانس دادههاي مربوط به
گونهها را كه ميتواند به كمک متغيرهاي محيطزيستي توضيح
داده شود را نشان ميدهد .همبستگي بين گونههاي پرنده و
متغيرهاي محيطزيستي براي دو محور اوليه به ترتيب  0/82و
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 0/72بود (جدول  .)2اين همبستگيها نشان دهنده قوت و
قدرت توضيحي متغيرهاي محيطزيستي روي تركيب جامعه
پرندگان است.
با توجه به شكل ( ،)2محور اول آناليز تطبيقي متعوارف دو گوروه
عمده از پرندگان را از يكديگر متمايز نمود .گروه اول (سمت چپ
محور اول) ،شامل گونههاي آشيان حفرهاي ثانويه نظير اليكوايي،
چرخريسک بزرگ ،چورخريسوک پوسسور سوفيد ،سوينهسورخ و
مگس گير سينهسرخ بود .اين گروه همبسوتگي مثبتوي بوا تعوداد
درختان با ارتفاع كمتر از  10متر ،تعداد درختان با قطر برابر سينه
كمتوور از  20و  50-20سووانتيمتوور داشووت .گووروه دوم ،شووامل
داركوب خال دار بزرگ ،داركوب خال دار كوچک ،داركووب سوياه،
كمركلي جنگلي و دارخزک كه بيشتر آنها جزء پرنودگان آشويان
حفره اي اوليه هستند ،همبسوتگي مثبتوي را بوا ارتفواع درختوان،
ارتفاع درختان خشک سرپا ،قطر برابر سينه درختان خشک سرپا،
درجه پوسيدگي درختان خشوک سورپا ،ارتفواع درختوان خشوک
افتاده ،قطر برابر سينه درختان خشوک افتواده ،درجوه پوسويدگي

درختان خشک افتاده و تعداد درختان با قطر برابر سوينه بويش از
 100سانتيمتر داشت.
براي نمايش تغيير در تنوع گونهاي پرندگان در ارتباط با
متغيرهاي محيطزيستي ،نمودارهاي دوپالتي همراه با متغيرهاي
محيطزيستي و خطوط استاندارد نمايههاي تنوع گونهاي ترسيم
شد (شكل  .)3نمايه غناي  ،N2شاخص تنوع شانون و شاخص
يكنواختي گونهاي كامارگو( )7همگي داراي بيشترين ارزش عددي
در ارتباط با متغيرهاي زيستگاهي همچون ارتفاع و قطر
خشكهدارهاي سرپا ،ارتفاع و قطر خشكهدارهاي افتاده ،تعداد
درختان با ارتفاع زياد و قطر برابر سينه بيش از  100سانتيمتر و
رده باالي پوسيدگي خشكهدارها بودند .در حاليكه ،كمترين
مقدار شاخصهاي تنوع گونهاي مشاهده شده مرتبط با
متغيرهايي مانند :تعداد درختان با قطر برابر سينه كمتر از 20
سانتيمتر ،تعداد درختان با قطر برابر سينه  50-20سانتيمتر و
تعداد درختان با ارتفاع كمتر از  10متر بود (شكل .)3
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شکل ( :)2نمودار رجبندي دو محور اوليه آناليز تطبيقي متعارف براي گونههاي پرندگان آشيان حفرهاي و متغيرهاي محيطزيستي.
محورهاي اول و دوم  32درصد و 11/7درصد واريانس دادههاي مربوط به گونهها را نشان ميدهد .فلشها نشان دهنده متغيرهاي
محيطزيستي و مثلثها نشان دهنده گونههاي پرنده است Pos-snag .درجه پوسيدگي درختان خشک سرپا Log height ،ارتفاع
درختان خشک افتاده pos-log ،درجه پوسيدگي درختان خشک افتاده Tree hei ،ارتفاع درختان snag dbh ،قطر برابر سينه درختان
خشک سرپا dbh>100 ،تعداد درختان با قطر برابر سينه بيش از  100سانتيمتر log dbh ،قطر برابر سينه درختان خشک افتاده،
 snag heightارتفاع درختان خشک سرپا dbh 20-50 ،تعداد درختان با قطر برابر سينه  50-20سانتيمتر dbh<20 ،تعداد درختان با
قطر برابر سينه کمتر از  20سانتيمتر Black woodpecker .دارکوب سياه Great woodpecker ،دارکوب خالدار بزرگLesser ،

 woodpeckerدارکوب خالدار کوچک Robin ،سينهسرخ Red-breasted Flycatcher ،مگسگير سينهسرخ Coal Tit ،چرخريسک
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پسسر سفيد Great Tit ،چرخريسک بزرگ Blue Tit ،چرخريسک سرآبي Nuthatch ،کمرکلي جنگلي Treecreeper ،دارخزک،
 Wrenاليکايي.
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شکل ( :)3نمودار خطوط استاندارد مربوط به نمايه غناي  ،N2تنوع شانون و يکنواختي گونهاي  Camargoپرندگان آشيان
حفرهاي در پارکملي گلستان .فلشها نشان دهنده متغيرهاي محيطزيستي و اعداد کنار خطوط استاندارد نشان دهنده
مقادير عددي شاخص است Pos-snag .درجه پوسيدگي درختان خشک سرپا Log height ،ارتفاع درختان خشک افتاده،
 pos-logدرجه پوسيدگي درختان خشک افتاده Tree hei ،ارتفاع درختان snag dbh ،قطر برابر سينه درختان خشک سرپا،
 dbh>100تعداد درختان با قطر برابر سينه بيش از  100سانتيمتر log dbh ،قطر برابر سينه درختان خشک افتادهsnag ،

 heightارتفاع درختان خشک سرپا dbh 20-50 ،تعداد درختان با قطر برابر سينه  50-20سانتيمتر dbh<20 ،تعداد
درختان با قطر برابر سينه کمتر از  20سانتيمتر.
جدول ( :)2جدول رجبندي آناليز تطبيقي متعارف براي گونههاي پرندگان آشيانه حفرهاي در پارکملي گلستان
اصطالح
مقادير ويژه
همبستگي بين گونههاي پرنده و متغيرهاي محيطزيستي
درصد واريانس تجمعي گونهها
درصد واريانس تجمعي رابطه بين گونه و متغير محيطزيستي

محورها
4
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54/6
90/1

3
0/074
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51/9
83/7

2
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0/724
46/5
72/9

1
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34/2
57/1

مجموع
1/000
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تراکم و تنوع جامعه پرندگان آشیانه حفرهای در پارک ملی گلستان
مجموع كل مقادير ويژه متعارف
مقدار  Fآزمون مونتكارلو
مقدار  Pآزمون مونتكارلو

بحث و نتيجهگيري
هدف اصلي اين مطالعه ،تعيين نوع متغيرهاي زيستگاهي موثر بر
تراكم و تنوع جامعه پرندگان آشيانه حفرهاي در پارک ملي
گلستان بود .نتايج حاصل از آناليز تراكم پرندگان نشان داد كه
بيشترين تراكم مربوط به يک گونه آشيان حفرهاي ثانويه يعني
مگسگير سينهسرخ است .مگسگير سينهسرخ جزء پرندگان
حشرهخوار شكارگر در هوا" ) (Sallying insectivoresاست.
بر اساس يافته ديگر ،تراكم اين گروه تغذيهاي از پرندگان در
مناطق باز جنگلي بيش از مناطق با پوشش انبوه بود )Varasteh
 .(& Zakaria, 2009اين امر ،ميتواند به دليل وفور منابع
غذايي (حشرات) در مناطق باز جنگلي كه در نتيجه وجود تعداد
زياد خشكهدار است ،باشد .همچنين كمترين تراكم پرندگان
مربوط به سينهسرخ و داركوب خالدار بزرگ بود.
بر اساس نتايج حاصل از همباشي بين گونههاي پرنده و
متغيرهاي محيطزيستي ،دو گروه عمده از پرندگان آشيانه
حفرهاي اوليه و ثانويه از يكديگر متمايز شدند .گونههاي آشيان
حفرهاي ثانويه مانند :اليكايي ،چرخريسک بزرگ ،چرخريسک
پسسر سفيد ،سينهسرخ و مگسگير سينهسرخ همبستگي مثبت
با تعداد درختان با ارتفاع كمتر از  10متر ،تعداد درختان با قطر
برابر سينه كمتر از  20و  50-20سانتيمتر داشت .اين گروه از
پرندگان ،بيشتر از حفرههاي ايجاد شده توسط گونههاي آشيان
حفرهاي اوليه براي زادآوري استفاده ميكنند و بخش اعظم بستر
تغذيهاي آنها از حشرات موجود بر شاخه و برگ درختان است و
يا بهعنوان پرندگان «حشره خوار شكارگر در هوا» فعاليت
ميكنند .از اينرو ،اين گروه از پرندگان وابستگي چنداني به
خشكهدارها و درختان تنومند نشان ندادند .همچنين اين مطالعه،
در فصل غير توليد مثلي انجام پذيرفت كه شايد دليلي بر مشاهده
چنين همبستگي باشد.

0/723
8/751
0/002

پرندگان آشيان حفرهاي اوليه شامل داركوب خالدار بزرگ،
داركوب خالدار كوچک ،داركوب سياه ،كمركلي جنگلي و دارخزک
همبستگي مثبتي را با ارتفاع درختان ،ارتفاع درختان خشک سرپا،
قطر برابر سينه درختان خشک سرپا ،درجه پوسيدگي درختان
خشک سرپا ،ارتفاع درختان خشک افتاده ،قطر برابر سينه درختان
خشک افتاده ،درجه پوسيدگي درختان خشک افتاده و تعداد
درختان با قطر برابر سينه بيش از  100سانتيمتر داشتند.
درصد بسياري از پورندگان جنگلزي بهمنظوور النهگزينوي ،پناه
گرفتن و غذايابي نيازمند درختان خشكهدار هستند .اين منابع
رابطه مستقيم با تنوع و فراواني جامعه پرندگان دارند )Lohr et
 .(al., 2002خشكهدار جنگل نه تنها براي جانوران بلكه براي
تجديد نسل دوباره جنگل بسيار حايز اهميت است .بهطور
متوسط ،حفظ حداقل  6درخت افتاده در هر جريب بهطوري كه
حداقل قطر يكي از آنها بيش از  50سانتيمتر و سه درخت
ديگر داراي قطر بيش از  40سانتيمتر باشد ،يكي از راهكارهاي
مديريتي با ارزش محسوب ميشود ) .(Soderstrom, 2008از
ويژگيهاي مهم درختان خشكهدار تعداد حفره و درجه فساد آن
است .تعداد حفره اهميت بيشتري نسبت به درجه فساد درخت
دارد بهطوري كه حفظ درختان با تعداد حفره باالتر از اهميت
باالتري برخوردار است ).(Helle & Monkkonenl, 1990
عدم شناخت اهميت خشكهداران موجب حذف سهوي اين منابع
شده است .در واقع ،آسيبپذيرترين گروه نسبت به آثار تخريب
زيستگاه پرندگان حفرهزي هستند .زيرا ،گونههاي مختلف وابسته
به درختان خشک با درجه فساد متفاوت و عالوه بر آن وابسته
به قطر و ارتفاع خاصي از آن هستند و با حذف اين منابع عالوه
بر پرندگان حفرهزي اوليه مانند داركوبها ،پرندگان حفرهزي
ثانويه نيز آسيب ميبينند ) .(Kilgo, 2005رابطه مثبت بين
حضور داركوبها و كمركليها با تعداد درختان مرده سرپا،
مشخصه زيستگاهي است كه مرتبط با فراواني طعمه براي
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آنهاست .درختان مرده زيستگاه مناسبي را براي الرو بسياري از
بندپايان فراهم ميكنند كه ممكن است در همان مرحله و يا پس
از تبديل شدن اين الروها به حشره بالغ ،مورد استفاده اين
پرندگان قرار گيرند ).(Kilgo, 2005
درختان خشكهدار جنگل نه تنها براي جانوران بلكه براي تجديد
نسل دوباره جنگل نيز بسيار حايز اهميت هستند .نتايج بهدست
آمده در اين مطالعه نيز نشان داد كه فراواني پرندگان آشيانه
حفرهاي اوليه در واحدهاي نمونهبرداري با بيشترين تعداد
خشكهدار سرپا در ارتباط است كه با نتايج حاصل از مطالعات
ديگر )& Spiering & Knight, 2008; Schreiber
 (DeCalesta, 1992مطابقت دارد .نتايج مطالعات اين افراد
همبستگي مثبتي بين تراكم خشكهدارها و فراواني پرندگان
آشيانه حفرهاي نشان ميداد و تراكم خشكهدارهاي سرپا بهترين
متغير پيشبيني كننده حضور پرندگان آشيانه حفرهاي بود.
خشكهدارهاي سرپاي بزرگ به دليل دوام بيشتر براي
حياتوحش بسيار ارزشمند هستند ) .(Russell et al., 2006بر
اساس مطالعات انجام شده نه تنها خشكهدارهاي سرپا با قطر
زياد دوام بيشتري دارند ،بلكه براي ايجاد آشيانه توسط پرندگان
آشيانه حفرهاي داراي ارجحيت بيشتري نيز هستند )Spiering
 .(& Knight, 2008با وجود اهميت بسيار خشكهدارهاي
سرپاي بزرگ ،خشكهدارهاي كوچک (قطر برابر سينه < ۲۰
سانتيمتر) ،با اين كه از نظر آشيانسازي داراي ارزش كمي
هستند ،اما بهعنوان منبع تغذيهاي ،مورد استفاده داركوبها قرار
ميگيرند ) .(Smith et al., 2008بسياري از محققان معتقدند
كه همبستگي قوي بين خشكهدارهاي سرپا با قطر برابر سينه
بيش از  ۵۰سانتيمتر و انتخاب آن توسط پرندگان آشيانه
حفرهاي اوليه براي ايجاد آشيانه وجود دارد ) Bull et al.,
 .(1980; Mannan et al., 1996پرندگان آشيانه حفرهاي
بزرگ نياز به خشكهدارهاي سرپا در اندازه بزرگ دارند .در
حاليكه ،پرندگان آشيانه حفرهاي كوچک ميتوانند هم از
خشكهدارهاي سرپاي بزرگ و هم از خشكهدارهاي سرپاي
كوچک استفاده كنند ) .(Thomas et al., 1979با توجه به اين
موضوع ميتوان گفت كه تراكم باالي خشكهدارهاي سرپا با
قطر زياد بر فراواني پرندگان آشيانه حفرهاي موثر است .نتيجه
تاثير اندازه خشكهدار بر استفاده آن توسط پرندگان آشيانه
حفرهاي مويد اين نكته است كه خشكهدارهاي بزرگ غذاي
بيشتري را در برابر تالش حاصل از جستجوي غذا در اختيار
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پرنده قرار ميدهند و هم گونه جستجو كننده غذا روي خشكهدار
و هم طعمه (حشرات) بيشتر با خشكهدارهاي سرپاي بزرگ
برخورد دارند و آنها را ترجيح مي دهند )Raphael & White,
.(1984

از طرف ديگر ،ردههاي پوسيدگي خشكهدارها بر تراكم پرندگان
بهعنوان منبع تغذيهاي تاثير مثبت داشت .به عبارتي ميتوان
گفت :خشكهدارهاي سرپا داراي رده پوسيدگي باالتر ،بيشتر
مورد استفاده قرار ميگيرند .در كنار رده پوسيدگي ،عوامل
مهمتري مانند :اندازه قطر برابر سينه و ارتفاع آن نيز بر استفاده
آن توسط پرندگان آشيانه حفرهاي موثر است .اين نتيجه با نتايج
حاصل از مطالعه ) (Swallow et al. 1988و )& Spiering
 (Knight, 2008كه معتقدند درجه پوسيدگي بر استفاده از
خشكهدارها توسط داركوبها بهعنوان منبع تغذيهاي تاثير
معنيداري ندارد ،مغايرت داشت .با افزايش درجه پوسيدگي
خشكهدار از هر مرحله به مرحله ديگر ،حشرات آن توسط
گونههاي مختلفي از پرندگان آشيانه حفرهاي خورده ميشود و
همراه با پيشرفت پوسيدگي خشكهدار ،غذايي كه در اختيار
پرندگان قرار ميگيرد ،تغيير ميكند .اما ،همچنان يک منبع
هميشگي غذايي محسوب ميشود .بنابراين ،استفاده بيشتر از
خشكهدارها با رده پوسيدگي باالتر را ميتوان بهدليل اين كه
ممكن است نوع حشرات موجود در خشكهدارهاي سرپا با درجه
پوسيدگي باال متفاوت از ساير درجات پوسيدگي باشد ،تفسير نمود.
نتايج حاصل از همباشي بين شاخصهاي تنوع و متغيرهاي
محيطزيستي ،نشان داد كه نمايه غناي  ،N2شاخص تنوع شانون
و شاخص يكنواختي گونهاي كامارگو همگي داراي بيشترين
ارزش عددي در ارتباط با متغيرهاي زيستگاهي همچون ارتفاع و
قطر خشكهدارهاي سرپا ،ارتفاع و قطر خشكهدارهاي افتاده ،تعداد
درختان بلند و قطر برابر سينه بيش از  100سانتيمتر و رده
باالي پوسيدگي خشكهدارها بودند .در حاليكه ،كمترين مقدار
شاخصهاي تنوع گونهاي مشاهده شده مرتبط با متغيرهايي نظير
تعداد درختان با قطر برابر سينه كمتر از  20سانتيمتر ،تعداد
درختان با قطر برابر سينه  50-20سانتيمتر و تعداد درختان با
ارتفاع كمتر از  10متر بود.
تاثير مثبت تعداد و كيفيت خشكهدارها و نيز درختان كهنسال بر
افزايش تنوع گونهاي پرندگان به ويژه ،پرندگان آشيان حفرهاي
در بسياري از منابع ذكر شده است .خشكهدار جنگل نه تنها براي
جانوران ،بلكه براي تجديد نسل دوباره جنگل نيز بسيار حايز
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اهميت است .بيشتر پرندگان آشيان حفرهاي مكان توليد مثل
حفرهاي خود را روي درختان بلند با قطر برابرسينه باال و
خشكهدارهاي سرپا بهمنظور به حداكثر رساندن موفقيت توليد
مثلي و فرار از دست صيادان زميني انتخاب ميكنند )Tiberio
 .(& Escalante, 2006بقاي گونههاي آشيان حفرهاي وابسته
به بازتوليد مداوم درختان و خشكهدارهاي بزرگ است .برخي از
محققان معتقدند كه جمعيت اين گروه از پرندگان ،با قابليت
دسترسي به حفرات محدود ميشود ).(Saab et al., 2004
درختان مرده در مقايسه با درختان زنده بهعنوان مكان تغذيهاي
مورد استفاده پرندگان آشيان حفرهاي قرار ميگيرند .خشكهدارها
با فراهمآوري گروههاي خاصي از حشرات از جمله سوسکهاي
پوسته درختان ،منبع تغذيهاي مهمي بهويژه براي داركوبها
محسوب ميشوند .كيفيت خشكهدارها يعني قطر برابر سينه و
درجه پوسيدگي ممكن است ،تاثير مهمتري در مقايسه با فراواني
كل خشكهدارهوا بر تنووع پورندگان آشيان حفورهاي داشتوه باشد

نه تنها بر روي خشكهدارها تغذيه ميكنند ،بلكه اقدام به ايجاد
حفرات آشيانهاي در درختان زنده و مرده مينمايند .بهدليل اين
كه پرندگان آشيان حفرهاي اوليه در هر فصل توليد مثلي اقدام به
ايجاد حفره ميكنند ،ممكن است اين امر سبب افزايش زيستگاه
مناسب براي بسياري از گونههاي آشيان حفرهاي ثانويه شود
) .(Remm et al., 2006داركوبها خشكهداران قطور را
بهعنوان يک منبع آشيانهاي انتخاب ميكنند .با توجه به اين
موضوع ميتوان گفت كه تراكم باالي خشكهدارهاي سرپا با
قطر زياد بر تنوع پرندگان آشيان حفرهاي موثر است.
با توجه به تاثير مثبت تراكم درختان كهنسال و خشكهدارها و
نيز درجه پوسيدگي خشكهدارها بر تراكم و شاخصهاي تنوع
پرندگان آشيانه حفرهاي لزوم حفظ تعداد معيني از درختان
كهنسال و خشكهدار در واحد سطح زيستگاههاي جنگلي
ضروري بهنظر ميرسد.

).(Farris et al., 2004

سپاسگزاري
نويسنده مقاله از معاونت محترم پژوهشي دانشگاه علوم كشاورزي و
منابعطبيعي گرگان بهدليل فراهمآوري هزينه انجام اين تحقيق
كمال سپاسگزاري را دارد .همچنين ،از اداره كل حفاظت
محيطزيست استان گلستان بهويژه مديريت محترم پارک ملي
گلستان به خاطر همكاري صميمانه ايشان تقدير و تشكر ميشود.

درختان كهنسال بهدليل ارايه منبع غذايي مناسب و حفرات
آشيانهاي ،مورد نياز بسياري از گونههاي پرندگان است
) .(Whitford & Williams, 2002پرندگان آشيان حفرهاي
ثانويه همبستگي مثبتي با تعداد درختان كهنسال نشان
ميدهند .پرندگان آشيان حفرهاي ثانويه نيازمند حفرات موجود بر
تنه درختان براي توليد مثل خود هستند ،به طوريكه جمعيت
اين پرندگان به واسطه اين حفرات محدود ميشود .با اين حال،
توافق نظر كاملي در مورد حفرات موجود در تنه درختان بهعنوان
عامل محدود كننده تنوع پرندگان آشيان حفرهاي در جنگلهاي
معتدله وجود ندارد ).(Boyle et al., 2008
از طرف ديگر ،همبستگي مثبتي بين پرندگان آشيان حفرهاي
اوليه با تعداد درختان زنده كهنسال و خشكهداران گزارش شده
است .يكي از مهمترين گروههاي استفاده كننده از خشكهدارهاي
سرپا پرندگان آشيان حفرهاي اوليه بهويژه داركوبها هستند كه

يادداشتها
)1. Aikake (AIC
2. Unimodal
3. Detrended canonical correspondence analysis
)(DCCA
)4. Canonical correspondence analysis (CCA
5. Mont carlo
6. Isoline
7. Camargo
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