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 دهيچک

گلستان انجام  پارک مليدر  ايپرندگان آشيانه حفره و تنوع جامعه فراواني زيستي موثر برمتغيرهاي محيط تاثير جهت بررسي ،پژوهش اين
بندي برداري مسافتي و روش رجاستفاده از روش نمونه زيستي باهمباشي پرندگان با متغيرهاي محيطهاي تراكم، تنوع و شاخص پذيرفت.

د. شبرداري بررسي نقطه نمونه 122يک از  متر از هر 25زيستي به فاصله شعاعي مورد مطالعه قرار گرفت. پرندگان و متغيرهاي محيط
اي ثانويه نظير حفره هاي آشيانشامل گونه ،لمتمايز نمود. گروه اومحور اول آناليز تطبيقي متعارف دو گروه عمده از پرندگان را از يكديگر 

از با تعداد درختان با ارتفاع كمتر همبستگي مثبتي  سرخگير سينهسرخ و مگسسر سفيد، سينهريسک پسريسک بزرگ، چرخاليكايي، چرخ
دار دار بزرگ، داركوب خالكوب خالدارمتر داشت. گروه دوم، شامل سانتي 50-20و  20ر سينه كمتر از متر، تعداد درختان با قطر براب 10

همبستگي مثبتي را با ارتفاع  ،اي اوليه هستندها جزء پرندگان آشيان حفرهآن بيشترجنگلي و دارخزک كه  كمركليكوچک، داركوب سياه، 
درختان خشک افتاده، درختان، ارتفاع درختان خشک سرپا، قطر برابر سينه درختان خشک سرپا، درجه پوسيدگي درختان خشک سرپا، ارتفاع 
متر داشت. سانتي 100قطر برابر سينه درختان خشک افتاده، درجه پوسيدگي درختان خشک افتاده و تعداد درختان با قطر برابر سينه بيش از 

ي اي كامارگو همگي داراي بيشترين ارزش عددي در ارتباط با متغيرهاشاخص تنوع شانون و شاخص يكنواختي گونه ،2Nنمايه غناي 
يش دارهاي افتاده، تعداد درختان با ارتفاع زياد و قطر برابر سينه بدارهاي سرپا، ارتفاع و قطر خشكهيستگاهي همچون ارتفاع و قطر خشكهز

دارها و خشكه به ويژهمتغيرهاي زيستگاهي اهميت  گربيان تحقيق اين نتايج. دارها بودندمتر و رده باالي پوسيدگي خشكهسانتي 100از 
 است. هاي جنگليسازگانزيستي بوم تنوع حفظ نتيجه در و ايحفره آشيانه ويژه پرندگانبه پرندگان جامعه تنوع حفظ سال درختان كهندر
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 سرآغاز
 جوامع دهندهتشكيل عناصر ترينمهم از ايحفره آشيانه پرندگان
 (& Martinشووند  موي  ها محسووب جنگل از بسياري پرندگان

(Eadie, 1999. پرندگان اين وابستگي دليلبه هاآن گذارينام 
 عنووان بوه  دارهاخشكه يا و زنده درختان در هاي موجودحفره به

 سلسله يا و بنديرتبه كه گفت توانمي ،واقع باشد. درمي هآشيان
 هموراه اي بوه حفوره  آشويانه  پرنودگان  جامعوه  در خاصي مراتب

 ايون  دارد. وجوود  جامعه اين اعضاي بين قوي بسيار همبستگي
 نووع  :ماننود  زيسوتگاه  سواختار  بوه  توجه با شناسيبوم وابستگي

 اسوت.  غيور مت جنگول  تووالي  مرحلوه  و درختوان  سالمت جنگل،
 استفاده در پوشانيهم و تفاوت وجود بر مبني زيادي هايگزارش

 آن، جهوت  و حفوره  انودازه  درختوي،  گونه ترجيح :مانند منابع از
 (Van Balenدارد  وجود آن از استفاده و حفره پذيريدسترسي

(et al., 1982; Sedgwick, 1997.  
 فزايشا جنگل مديران ميان در ايحفره آشيانه پرندگان به توجه
 به زيادي بسيار ها وابستگيگونه ،زيرا .است يافته گيريچشم

 نشينيشاخه سازي،آشيانه براي دارهاخشكه و سالكهن درختان
 اين تنرف بين از به نسبت هاگونه از و بسياري دارند تغذيه و

 و مثال، تراكم رايب دهند.مي نشان زيادي حساسيت درختان
 فراواني و غنا بر زيادي تاثير تواندمي نگلج در هاتنوع داركوب

 براي در درختان موجود هايحفره به كه هاييگونه ديگر
 شيانهآ پرندگان )مانند هستند وابسته استراحت و سازيآشيانه
 جنگل مديريتي هايفعاليت بگذارد. بنابراين، ثانويه(، ايحفره
و  ندگانپر هايگونه جوامع كليه بر داريمعني بسيار تاثير

 افزايش رو،از اين. (Martin & Eadie, 1999)دارد  پستانداران
 نميا متقابل وابستگي و كنش هم بر درباره دانش و آگاهي

 بخش نتيجه و مديرت موثر براي ايحفره آشيانه هايگونه
 است. ضروري و حياتي بسيار ،جنگلي پرندگان

ه امعاي جغن از اين مطالعه تعيين تراكم، توزيع و يهدف اصل
 يپارک ملاي در مناطق مختلف جنگلي پرندگان آشيانه حفره

در پراكنش موثر  يستگاهيز مهم عوامل گلستان و يافتن
ط باارت يبه چگونگ دنيرس عبارت ديگر، هدفپرندگان بود. به

 نندگاالگوهاي پراكنش، تراكم و تنوع پرو  يطيعوامل مح نيب
 . بود مورد مطالعه در منطقه

 از: بودند عبارت قيتحق نيهاي اهيفرض ترينمهم
 ايحفره هانآشي پرندگان جامعه غناي و توزيع تراكم، الگوهاي -الف

 است.  متفاوت گلستان ملي پارک جنگلي مختلف مناطق در

وي الگشده، موثر بر  در نظر گرفته يستگاهيپارامترهاي ز -ب
 .ستاي اتراكم، توزيع و غناي جامعه پرندگان آشيانه حفره

 

  هاو روش مواد

 منطقه مورد مطالعه
ي ملعنوان نخستين پارکبه ،1346ملي گلستان در سال پارک

كره گاه زيستعنوان ذخيرهبه ،1355ايران تعيين و در سال 
در  هكتار 87402تي بالغ بر انتخاب شد. اين پارک با مساح

اليه خراسان شمالي و سمنان و در منتهيهاي گلستان، استان
ه (. نقط1385صفت، هاي خزري قرار دارد )درويشي جنگلشرق

شرق كيلومتري شمال 145شروع پارک از روستاي تنگراه در 
تري كيلوم 120شيباني در  بنزين عربگرگان در غرب، تا پمپ

د رمشهد قرار دا-جاده گرگان غرب بجنورد در شرق و در امتداد
ست اي ا(. منطقه1372ه كيابي و همكاران، زاد)حسن

ريا. دمتر از سطح  2411تا  450كوهستاني با دامنه ارتفاعي 
هاي ونهز گامانده براي بسياري اين منطقه تنها زيستگاه امن باقي

ترين (. اين پارک شرقي1384ت )وارسته، وحش اسحيات
 ر ايران بوده و از معدودمحدوده بيوم هيركاني در كشو

 (.1384ارسته، د )وشوهاي طبيعي كشور محسوب ميزيستگاه
 

  برداريروش نمونه

 يزيستبرداري از پرندگان و فاکتورهاي محيطنمونه
روش  با استفاده از 1390سال  برداري در فصل تابستاننمونه

ملي گلستان صورت گرفت ترانسكت خطي تصادفي در پارک
برداري طي دوره پالت نمونه 122(. در مجموع، تعداد 1)شكل 

 اصلهل فبرداري با حداقهاي نمونهشد. پالت برداري بررسينمونه
ا ور يهاي مربوط به حضداده از يكديگر تعيين شدند. متر 200

اي برداري دايرههاي نمونهيک از پالتدر هرعدم حضور پرندگان 
 (Watson et al., 2004) پالت متر از مركز هر 25به شعاع  و

 دش ثبت (Marsden et al., 2001) دقيقه 10به مدت و 
.(Antongiovanni & Metzer, 2005) تنها پرندگان مشاهده

 هاي حاضر ثبت شدند. صدايعنوان گونهها بهشده در پالت
رار قفاده استمورد ها يابي آنتنها براي مكان ،ده )آواز پرنده(پرن

 اعتتا س طلوع خورشيد. مطالعه ميداني در طول روز از گرفت
 م بارندگي و وزش بادعد ،در شرايط جوي مساعد ،صبح 11

 فت. پذيرشديد صورت 
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 اب وخنقش را در انت ترينمهمي كه وزيستور محيطوارده فاكتوچه
هاي يک از پالت در هر ،اي داشتندزيستگاه پرندگان آشيانه حفره

گيري شد. اين فاكتورها هر يک درون برداري اندازهنمونه
نقطه متر و به مركزيت  25اي به شعاع هاي دايرهپالت
 اين متغيرها. (Castelletta et al., 2005)د شبرداري ثبت نمونه

عبارت از: ميانگين ارتفاع درختان، تعداد درختان با ارتفاع كمتر از 
متر، تعداد درختان با  20-10متر، تعداد درختان با ارتفاع  10

متر، تعداد درختان با قطر برابر سينه كمتر از  20ارتفاع بيش از 

 50-20متر، تعداد درختان با قطر برابر سينه سانتي 20
متر، سانتي 100-50متر، تعداد درختان با قطر برابر سينه سانتي

متر، ميانگين سانتي 100تعداد درختان با قطر برابر سينه بيش از 
ارتفاع درختان مرده سرپا، درجه پوسيدگي درختان مرده سرپا، 

نگين ارتفاع درختان مرده ميا قطر برابر سينه درختان مرده سرپا،
افتاده، درجه پوسيدگي درختان مرده افتاده و قطر برابر سينه 

 .باشندمي درختان مرده افتاده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 برداريهاي نمونهگلستان و پالت پارک ملينقشه  (:1)شکل 

 هاتجزيه و تحليل داده

استفاده از آزمون ها، تمام متغيرها با پيش از تجزيه و تحليل داده
اسميرنوف از نظر توزيع نرمال مورد آزمون قرار -كولموگروف

 گرفتند. 
 DISTANCE6 افزارنرماز  ،براي محاسبه تراكم پرندگان

عنوان توابع مدل به 5، افزارنرمفاده از اين استفاده شد. با است
 :از بودند كار رفت. اين توابع عبارتهكليدي ب

.Half-normal+Cosine, Half-normal+Hermite, 

Uniform+Cosine, Uniform+Polynomial, Hazard-

rate+Cosine ترين مقدار سنجيدار مدل نهايي بر اساس كم
 . )Buckland et al., 2001( انتخاب شد (1) اطالعاتي

رابطه بين فراواني و  ،CANOCOافزارنرمهمچنين با استفاده از 
اي با متغيرهاي يان حفرهاي پرندگان آشهاي تنوع گونهشاخص
گيري در مورد استفاده از زيستي بررسي شد. قبل از تصميممحيط

 تطبيقي متعارفآناليز  (2) نماييخطي يا تکبندي روش رج
گيري شده هانجام گرفت. طول گراديان انداز (3) گيري شدهقوس
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دهنده تنوع بتا در جامعه است. چون نشان ،از طريق اين آناليز
 (4) بود، آناليز تطبيقي متعارف 4اديان بتا بيش از عدد طول گر
دار بودن معني. (Ter Braak & Smilauer, 2002)د شانتخاب 

هاي جايگشتي آناليز تطبيقي متعارف با استفاده از آزمون
جايگشت مورد ارزيابي قرار گرفت  999با  (5) كارلومونت

(Jongman et al., 1995) .اي در ع گونهبراي نمايش تغيير تنو
تي ويژه همراه پالزيستي، نمودارهاي دوارتباط با متغيرهاي محيط

هاي تنوع نمايه (6) زيستي و خطوط استانداردبا متغيرهاي محيط
 ترسيم شد. ،هاي موجود در منطقهاي بر اساس گونهگونه

 

 

 هايافته

 محاسبه تراکم
 معمول دهپرن گونه 10 براي تنها پرندگان تراكم تحليل و زيهتج
 اجتمواع  از سطح اين در(. 1 جدول) پذيرفت انجام منطقه نيا در
 يوک  بوراي  شده مشاهده افراد تعداد پرندگان، تراكم نييتع يبرا

 حوداقل ) شد داده تشخيص كافي پرندگان تراكم از نااريب برآورد
 فرد Distance 20افزارنرم در تراكم نييتع يبرا مشاهدات تعداد
 (.است

 انحراف استاندارد ± برآورد تراکم پرندگان )فرد در هکتار((: 1جدول )

 گلستان در پارک ملي
 مدل انتخابي تراکم گونه پرنده

 كمركولي جنگلي

Sitta europea 
87/2±62/6 Half normal/Polynomial 

 اليكايي

Troglodytes troglodytes  
13/0±85/1 Uniform/Cosine 

 سرخ گير سينه مگس
Ficedula parva 

49/1±15/8 Uniform/ Polynomial 

 دارخزک

Certhia familiaris 

46/0±09/2 Uniform/Cosine 

 دار بزرگ داركوب خال
Dendrocopos major 

008/0±96/0 Uniform/Cosine 

 دار كوچک داركوب خال
Dendrocopos minor 

01/0±39/1 Uniform/Hermite 

 سرخ سينه

Erithacus rubecula 
008/0±78/0 Uniform/Cosine 

 چرخ ريسک پس سر سفيد

Parus ater 
44/0±59/3 Uniform/Cosine 

 بيآچرخ ريسک سر

P. caeruleus 

02/0±43/1 Uniform/Hermite 

 چرخ ريسک بزرگ

P. major 

55/0±33/2 Uniform/Cosine 

 

 ازن ستاگل پارک مليپرندگان الگوهاي متفاوتي از تراكم را در 
د تجزيه رگونه پرنده مو 10از ميان (. 1جدول خود نشان دادند )

(، 15/8±49/1سرخ )گير سينهو تحليل براي تراكم، مگس

سر سفيد ريسک پس( و چرخ62/6±87/2لي جنگلي )ككمر

سرخ هاي سينه( بيشترين تراكم و گونه44/0±59/3)

( 96/0±008/0دار بزرگ )(، داركوب خال008/0±78/0)

( كمترين تراكم در 39/1±01/0دار كوچک )و داركوب خال
 (.1هكتار را داشتند )جدول 

 

 ايتجزيه و تحليل جامعه پرندگان آشيان حفره

ه تفادزيستي با اسهاي پرندگان و متغيرهاي محيطرابطه بين گونه
 تايج نبه  وجهتاز آناليز تطبيقي متعارف مورد آزمون قرار گرفت. با 

راواني زيستي و ف(، بين متغيرهاي محيط2حاصله )جدول 
ها در بندي كل گونههاي پرنده رابطه قوي برقرار است. رجگونه

 =002/0Pدار بود )زيستي معنيطول گراديان متغيرهاي محيط
جايگشت(. دو محور اوليه نمودار،  999كارلو با ، آزمون مونت

هاي مربوط به % واريانس داده9/72ها و % واريانس گونه7/43
زيستي توضيح به كمک متغيرهاي محيطتواند ها را كه ميگونه

هاي پرنده و دهد. همبستگي بين گونهداده شود را نشان مي
و  82/0ترتيب  زيستي براي دو محور اوليه بهمتغيرهاي محيط
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ها نشان دهنده قوت و (. اين همبستگي2بود )جدول  72/0
زيستي روي تركيب جامعه قدرت توضيحي متغيرهاي محيط

 پرندگان است.
(، محور اول آناليز تطبيقي متعوارف دو گوروه   2توجه به شكل ) با

ول )سمت چپ عمده از پرندگان را از يكديگر متمايز نمود. گروه ا
اليكوايي،  اي ثانويه نظير هاي آشيان حفرهمحور اول(، شامل گونه

سورخ و  سور سوفيد، سوينه   ريسوک پوس  ريسک بزرگ، چورخ چرخ
بوا تعوداد   سوتگي مثبتوي   اين گروه همببود. سرخ گير سينهمگس

متر، تعداد درختان با قطر برابر سينه  10از درختان با ارتفاع كمتر 
متوور داشووت. گووروه دوم، شووامل سووانتي 50-20و  20كمتوور از 

دار كوچک، داركووب سوياه،   دار بزرگ، داركوب خالداركوب خال
ها جزء پرنودگان آشويان   آن بيشترجنگلي و دارخزک كه  كمركلي

 سوتگي مثبتوي را بوا ارتفواع درختوان،     همب ،ه هستنداي اوليحفره
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     

ش از قطر برابر سوينه بوي  درختان خشک افتاده و تعداد درختان با 
  متر داشت.سانتي 100

ا اي پرندگان در ارتباط ببراي نمايش تغيير در تنوع گونه
دوپالتي همراه با متغيرهاي  زيستي، نمودارهايمتغيرهاي محيط

اي ترسيم هاي تنوع گونهزيستي و خطوط استاندارد نمايهمحيط
شاخص تنوع شانون و شاخص  ،2N(. نمايه غناي 3شد )شكل 

همگي داراي بيشترين ارزش عددي  (7)اي كامارگوهيكنواختي گون
ي همچون ارتفاع و قطر در ارتباط با متغيرهاي زيستگاه

دارهاي افتاده، تعداد دارهاي سرپا، ارتفاع و قطر خشكهخشكه
متر و سانتي 100قطر برابر سينه بيش از  درختان با ارتفاع زياد و

ترين كه، كميدر حال .دارها بودندرده باالي پوسيدگي خشكه
اي مشاهده شده مرتبط با هاي تنوع گونهمقدار شاخص

 20قطر برابر سينه كمتر از تعداد درختان با  مانند:متغيرهايي 
متر و سانتي 50-20ن با قطر برابر سينه متر، تعداد درختاسانتي

 (.3 متر بود )شكل 10تعداد درختان با ارتفاع كمتر از 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

زيستي. اي و متغيرهاي محيطحفره هاي پرندگان آشيانبندي دو محور اوليه آناليز تطبيقي متعارف براي گونهنمودار رج (:2)شکل 

دهنده متغيرهاي  ها نشاندهد. فلشها را نشان ميهاي مربوط به گونهدرصد واريانس داده7/11درصد و  32محورهاي اول و دوم 

ارتفاع  Log heightدرجه پوسيدگي درختان خشک سرپا،  Pos-snagهاي پرنده است. ونهدهنده گ ها نشانزيستي و مثلثمحيط

قطر برابر سينه درختان  snag dbhارتفاع درختان،  Tree heiدرجه پوسيدگي درختان خشک افتاده،  pos-logدرختان خشک افتاده، 

قطر برابر سينه درختان خشک افتاده،  log dbhمتر، سانتي 100قطر برابر سينه بيش از تعداد درختان با  dbh>100خشک سرپا، 

snag height  ،ارتفاع درختان خشک سرپاdbh 20-50 متر، سانتي 50-20ن با قطر برابر سينه تعداد درختاdbh<20  تعداد درختان با

 Lesserدار بزرگ، الدارکوب خ Great woodpeckerدارکوب سياه،  Black woodpeckerمتر. سانتي 20قطر برابر سينه کمتر از 

woodpecker دار کوچک، دارکوب خالRobin سرخ، سينهRed-breasted Flycatcher سرخ، گير سينهمگسCoal Tit ريسک چرخ
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دارخزک،  Treecreeperلي جنگلي، کمرک Nuthatchريسک سرآبي، چرخ Blue Titريسک بزرگ، چرخ Great Titسر سفيد، پس

Wren .اليکايي 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پرندگان آشيان Camargoاي ، تنوع شانون و يکنواختي گونه2Nنمودار خطوط استاندارد مربوط به نمايه غناي  (:3)شکل 

دهنده  اعداد کنار خطوط استاندارد نشان زيستي ودهنده متغيرهاي محيط ها نشانملي گلستان. فلشاي در پارکحفره

ارتفاع درختان خشک افتاده،  Log heightدرجه پوسيدگي درختان خشک سرپا،  Pos-snagاست. مقادير عددي شاخص 

pos-log  ،درجه پوسيدگي درختان خشک افتادهTree hei  ،ارتفاع درختانsnag dbh  ،قطر برابر سينه درختان خشک سرپا

dbh>100  متر، سانتي 100قطر برابر سينه بيش از تعداد درختان باlog dbh درختان خشک افتاده،  قطر برابر سينهsnag 

height  ،ارتفاع درختان خشک سرپاdbh 20-50 متر، سانتي 50-20برابر سينه  تعداد درختان با قطرdbh<20  تعداد

 متر. سانتي 20قطر برابر سينه کمتر از درختان با 

 ملي گلستانپارک دراي هاي پرندگان آشيانه حفرهبندي آناليز تطبيقي متعارف براي گونه(: جدول رج2جدول )

 اصطالح
 محورها

 مجموع
4 3 2 1 

 000/1 320/0 117/0 074/0 039/0 مقادير ويژه

  817/0 724/0 709/0 700/0 زيستيهاي پرنده و متغيرهاي محيطهمبستگي بين گونه

  2/34 5/46 9/51 6/54 هادرصد واريانس تجمعي گونه

  1/57 9/72 7/83 1/90 يزيستمحيطغير درصد واريانس تجمعي رابطه بين گونه و مت
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 گيريبحث و نتيجه
نوع متغيرهاي زيستگاهي موثر بر تعيين  ،هدف اصلي اين مطالعه

 پارک مليدر اي آشيانه حفرهدگان جامعه پرنو تنوع  تراكم
نتايج حاصل از آناليز تراكم پرندگان نشان داد كه  بود. گلستان

اي ثانويه يعني بيشترين تراكم مربوط به يک گونه آشيان حفره
پرندگان  جزء سرخگير سينهسرخ است. مگسگير سينهمگس
است.  (Sallying insectivores) "هوادر  خوار شكارگرحشره

اي از پرندگان در تراكم اين گروه تغذيه ،ديگراساس يافته بر 
 (Varastehمناطق باز جنگلي بيش از مناطق با پوشش انبوه بود 

(& Zakaria, 2009. دليل وفور منابع  تواند بهاين امر، مي
ه در نتيجه وجود تعداد غذايي )حشرات( در مناطق باز جنگلي ك

ترين تراكم پرندگان مباشد. همچنين ك ،دار استزياد خشكه
 دار بزرگ بود.سرخ و داركوب خالمربوط به سينه
هاي پرنده و ج حاصل از همباشي بين گونهبر اساس نتاي

دو گروه عمده از پرندگان آشيانه  زيستي،متغيرهاي محيط
هاي آشيان ويه از يكديگر متمايز شدند. گونهاي اوليه و ثانحفره
ريسک ريسک بزرگ، چرخيي، چرخاليكا مانند:ثانويه  ايحفره
همبستگي مثبت  سرخگير سينهو مگسسرخ سر سفيد، سينهپس

متر، تعداد درختان با قطر  10از تعداد درختان با ارتفاع كمتر  با
ين گروه از متر داشت. اسانتي 50-20و  20ر سينه كمتر از ببرا

 نهاي آشياهاي ايجاد شده توسط گونهاز حفره بيشتر ،پرندگان
كنند و بخش اعظم بستر اوليه براي زادآوري استفاده مي ايحفره
ر شاخه و برگ درختان است و حشرات موجود بها از ناي آتغذيه
فعاليت  «خوار شكارگر در هوا حشره»عنوان پرندگان يا به

ز پرندگان وابستگي چنداني به رو، اين گروه ا. از اينكنندمي
 ،چنين اين مطالعهدارها و درختان تنومند نشان ندادند. همهخشك

كه شايد دليلي بر مشاهده  مثلي انجام پذيرفتد در فصل غير تولي
  چنين همبستگي باشد.

دار بزرگ، داركوب خالاوليه شامل  ايحفرهپرندگان آشيان 
دارخزک  و جنگلي كمركلي سياه، داركوب كوچک، دارخال داركوب

را با ارتفاع درختان، ارتفاع درختان خشک سرپا،  همبستگي مثبتي
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 

 تند. متر داشسانتي 100قطر برابر سينه بيش از درختان با 
  پناه ي،وگزينالنه ورومنظبه زيجنگل رندگانوپ از درصد بسياري

 منابع هستند. اين دارخشكه درختان نيازمند غذايابي و گرفتن

 (Lohr etدارند  پرندگان جامعه فراواني و تنوع با مستقيم رابطه

(al., 2002 .براي بلكه جانوران براي تنها نه جنگل دارخشكه 

 طوراهميت است. به زيحا بسيار جنگل هدوبار نسل تجديد

 كه طوريبه جريب هر در افتاده درخت 6 حداقل حفظ ،متوسط

 درخت سه و مترسانتي 50 از بيش هااز آن يكي قطر حداقل

كارهاي راه از يكي ،باشد مترسانتي 40 از بيش قطر داراي ديگر
 از. (Soderstrom, 2008)د شومي محسوب ارزش با مديريتي

 فساد آن درجه و تعداد حفره دارخشكه درختان مهم هايگيويژ

 درخت فساد درجه به نسبت بيشتري اهميت حفره تعداد است.

 اهميت از باالتر حفره تعداد با درختان حفظ طوري كهبه دارد

 .(Helle & Monkkonenl, 1990) است برخوردار باالتري

 منابع اين سهوي حذف موجب دارانخشكه اهميت شناخت عدم

تخريب  آثارنسبت به  گروه پذيرترينآسيب ،است. در واقع دهش
 وابسته مختلف هايگونه زيرا، .هستند زيحفره پرندگان زيستگاه

 وابسته آن بر عالوه و متفاوت فساد درجه با خشک درختان به

 عالوه منابع اين حذف با و هستند آن از خاصي ارتفاع و قطر به

 زيحفره پرندگان ،هاداركوب مانند يهاول زيحفره پرندگان بر

رابطه مثبت بين . (Kilgo, 2005)بينند مي آسيب نيز ثانويه
ها با تعداد درختان مرده سرپا، ليرككمها و حضور داركوب

مشخصه زيستگاهي است كه مرتبط با فراواني طعمه براي 

 723/0     مجموع كل مقادير ويژه متعارف

 751/8     كارلوآزمون مونت Fمقدار 

 002/0     كارلوآزمون مونت Pمقدار 
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رو بسياري از ست. درختان مرده زيستگاه مناسبي را براي الهاآن
كنند كه ممكن است در همان مرحله و يا پس پايان فراهم ميبند

از تبديل شدن اين الروها به حشره بالغ، مورد استفاده اين 
 .(Kilgo, 2005)د نپرندگان قرار گير

 تجديد براي بلكه جانوران براي تنها نه جنگل داردرختان خشكه
 تدسبه هستند. نتايج اهميت حايز نيز بسيار جنگل دوباره نسل
 آشيانه پرندگان فراواني كه داد نشان نيز مطالعه اين در آمده
 تعداد بيشترين با بردارينمونه واحدهاي اوليه در ايحفره

 از مطالعات حاصل نتايج با كه است ارتباط در سرپا دارخشكه
 (& Spiering & Knight, 2008; Schreiberديگر

(DeCalesta, 1992 اين افراد مطالعات دارد. نتايج طابقتم 
 پرندگان فراواني و دارهاخشكه تراكم بين مثبتي همبستگي

بهترين  سرپا دارهايخشكه تراكم و دادمي نشاناي حفره آشيانه
بود.  ايحفره آشيانه پرندگان حضور كننده بينيپيش متغير

 براي بيشتر دليل دوام به بزرگ سرپاي دارهايخشكه
 بر .(Russell et al., 2006)هستند  ارزشمند بسيار وحشحيات
 قطر با سرپا دارهايخشكه تنها نه شده انجام مطالعات اساس

 پرندگان توسط آشيانه ايجاد براي بلكه ،دارند بيشتري دوام زياد
 (Spieringهستند  نيز بيشتري ارجحيت داراي ايحفره آشيانه

(& Knight, 2008 .دارهايخشكه بسيار اهميت وجود با 
 ۲۰ > سينه برابر كوچک )قطر دارهايشكهخ بزرگ، سرپاي
 كمي ارزش داراي سازينآشيا نظر از كه اين با متر(،سانتي
 قرار هاداركوب استفاده مورد اي،تغذيه منبع عنوانبه اما ،هستند

 معتقدند محققان بسياري از .(Smith et al., 2008)گيرند مي
 سينه ابربر قطر با سرپا دارهايخشكه بين قوي كه همبستگي

 آشيانه پرندگان توسط آن انتخاب و مترسانتي ۵۰ از بيش
 ( ,.Bull et alدارد  آشيانه وجود ايجاد براي اوليه ايحفره

(1980; Mannan et al., 1996. ايحفرهآشيانه  پرندگان 
 در .دارند بزرگ اندازه در سرپا دارهايخشكه به نياز بزرگ
 از هم توانندمي كوچک ايحفره آشيانه پرندگان ،كهحالي

 سرپاي دارهايخشكه از هم و بزرگ سرپاي دارهايخشكه
 اين به توجه با .(Thomas et al., 1979)كنند  استفاده كوچک
 با سرپا دارهايخشكه باالي تراكم كه گفت توانمي موضوع

 نتيجه است. موثر ايحفره آشيانه فراواني پرندگان بر زياد قطر
 آشيانه پرندگان توسط آن استفاده بر دارخشكه اندازه تاثير
 غذاي بزرگ دارهايكه خشكه است نكته اين مويد ايحفره

 اختيار در غذا جستجوي از حاصل تالش برابر در را بيشتري

 دارخشكه روي غذا كنندهجستجو  گونه و هم دهندمي قرار پرنده
 بزرگ سرپاي دارهايخشكه با بيشتر )حشرات(طعمه  هم و

 (,Raphael & Whiteدهند  مي ترجيح را هاآن و دارند برخورد

(1984 . 

 پرندگان تراكم بر دارهاخشكه پوسيدگي هاياز طرف ديگر، رده
 توانمي عبارتي به اي تاثير مثبت داشت.تغذيه منبع عنوانبه

 بيشتر باالتر، پوسيدگي رده داراي سرپا دارهايخشكه: گفت
 عوامل ،پوسيدگي رده كنار رد گيرند.مي قرار استفاده مورد
 استفاده بر نيز آن ارتفاع و سينه برابر قطر اندازه مانند: تريمهم
 نتايج با نتيجه است. اين اي موثرحفره آشيانه پرندگان توسط آن

 (& Spiering و (Swallow et al. 1988) مطالعه از حاصل

(Knight, 2008 از استفاده بر پوسيدگي درجه كه معتقدند 
 تاثير ايتغذيه منبع عنوانبه هاداركوب توسط دارهاهخشك
 با افزايش درجه پوسيدگي مغايرت داشت. ،ندارد داريمعني

 توسط آن حشرات ،مرحله به مرحله ديگر هر از دارخشكه
 و شودمي خورده ايحفره آشيانه پرندگان از مختلفي هايگونه

 اختيار رد كه غذايي دار،خشكه پوسيدگي پيشرفت با همراه
 منبع يک همچنان ،اما .كندمي تغيير ،گيردمي قرار پرندگان

 از بيشتر استفاده بنابراين، د.شومي محسوب غذايي هميشگي
 كه اين دليلبه توانمي پوسيدگي باالتر را رده با دارهاخشكه
با درجه  سرپا دارهايخشكه در موجود حشرات نوع است ممكن

 نمود. تفسير ،باشد پوسيدگي درجات ايرس از متفاوت باال پوسيدگي
هاي تنوع و متغيرهاي همباشي بين شاخصنتايج حاصل از 

ون تنوع شان شاخص ،2Nنشان داد كه نمايه غناي  ،زيستيمحيط
 ي كامارگو همگي داراي بيشتريناو شاخص يكنواختي گونه

ع و تفايستگاهي همچون ارارزش عددي در ارتباط با متغيرهاي ز
اد ، تعددارهاي افتادهدارهاي سرپا، ارتفاع و قطر خشكهقطر خشكه

متر و رده سانتي 100قطر برابر سينه بيش از درختان بلند و 
ترين مقدار كم ،كهدر حالي .دارها بودندگي خشكهباالي پوسيد

ير نظ اي مشاهده شده مرتبط با متغيرهاييهاي تنوع گونهشاخص
متر، تعداد سانتي 20متر از قطر برابر سينه كتعداد درختان با 

متر و تعداد درختان با سانتي 50-20ن با قطر برابر سينه درختا
 متر بود. 10ارتفاع كمتر از 

سال بر دارها و نيز درختان كهنت تعداد و كيفيت خشكهتاثير مثب
 ايحفره پرندگان آشيان ويژه، بهپرندگان اي افزايش تنوع گونه

 براي تنها نه جنگل دارخشكهده است. شدر بسياري از منابع ذكر 

 حايز نيز بسيار جنگل دوباره نسل تجديد براي بلكه ،جانوران
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مثل اي مكان توليد ن حفرهپرندگان آشيا بيشتر اهميت است.
ند با قطر برابرسينه باال و خود را روي درختان بل ايحفره

 منظور به حداكثر رساندن موفقيت توليددارهاي سرپا بهخشكه
 (Tiberioكنند ر از دست صيادان زميني انتخاب ميمثلي و فرا

(& Escalante, 2006. وابسته  ايحفرههاي آشيان بقاي گونه
دارهاي بزرگ است. برخي از د مداوم درختان و خشكهبه بازتولي

قابليت با  ،محققان معتقدند كه جمعيت اين گروه از پرندگان
 . (Saab et al., 2004)د شودسترسي به حفرات محدود مي

اي غذيهعنوان مكان تدرختان مرده در مقايسه با درختان زنده به
 دارهاگيرند. خشكهقرار مي ايحفرهمورد استفاده پرندگان آشيان 

هاي هاي خاصي از حشرات از جمله سوسکآوري گروهبا فراهم
ها براي داركوب ويژهبهاي مهمي پوسته درختان، منبع تغذيه

و  دارها يعني قطر برابر سينهند. كيفيت خشكهشويمحسوب م
اني راوفري در مقايسه با تاثير مهمت ،درجه پوسيدگي ممكن است

 اشد ه بوداشت ايرهوحفرندگان آشيان ووع پوتنا بر ودارهكل خشكه

(Farris et al., 2004) . 
ات منبع غذايي مناسب و حفره دليل ارايسال بهدرختان كهن

 هاي پرندگان استرد نياز بسياري از گونهاي، موآشيانه
(Whitford & Williams, 2002).  ايحفرهپرندگان آشيان 

سال نشان كهن ثانويه همبستگي مثبتي با تعداد درختان
بر  موجود ثانويه نيازمند حفرات ايحفرهپرندگان آشيان  .دهندمي

كه جمعيت طوري به ،مثل خود هستند ختان براي توليدتنه در
 ،لبا اين حا .دشوواسطه اين حفرات محدود مي ين پرندگان بها

عنوان به توافق نظر كاملي در مورد حفرات موجود در تنه درختان
هاي اي در جنگلحفرهكننده تنوع پرندگان آشيان عامل محدود 

      .(Boyle et al., 2008)معتدله وجود ندارد 
 ايشيان حفرههمبستگي مثبتي بين پرندگان آاز طرف ديگر، 

داران گزارش شده سال و خشكهاوليه با تعداد درختان زنده كهن
دارهاي هكننده از خشكهاي استفاده گروه ترينمهماست. يكي از 

ها هستند كه داركوبويژه بهاوليه  ايحفره نسرپا پرندگان آشيا

لكه اقدام به ايجاد ب ،كننددارها تغذيه مينه تنها بر روي خشكه
 دليل ايند. بهنمايناي در درختان زنده و مرده ميآشيانه حفرات

مثلي اقدام به  اي اوليه در هر فصل توليدحفرهكه پرندگان آشيان 
افزايش زيستگاه  سببكنند، ممكن است اين امر ره ميايجاد حف

اي ثانويه شود حفره آشيانهاي گونهمناسب براي بسياري از 
(Remm et al., 2006). داران قطور را ها خشكهداركوب

 اين به توجه باكنند. اي انتخاب ميعنوان يک منبع آشيانهبه
 با سرپا دارهايخشكه باالي تراكم كه گفت توانمي موضوع

  است. موثر ايآشيان حفره تنوع پرندگان بر زياد قطر
 دارها وسال و خشكهتراكم درختان كهن تاثير مثبت به توجه با

 هاي تنوعشاخص بر تراكم و دارهاي خشكهنيز درجه پوسيدگ
تان م حفظ تعداد معيني از درخلزو ايحفرهآشيانه  پرندگان

هاي جنگلي ح زيستگاهدار در واحد سطسال و خشكهكهن
 . رسدنظر ميهب ضروري
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