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مدلسازی رضامندی زیستگاه برای دارکوب سیاه و دارکوب خالدار بزرگ
با استفاده از رگرسیون منطقی
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 1دانشآموخته کارشناسی ارشد محيطزيست ،دانشكده شيالت و محيطزيست ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعی گرگان
 2و  3استاديار گروه محيطزيست ،دانشكده شيالت و محيطزيست ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعی گرگان
 4دانشآموخته کارشناسی ارشد محيطزيست ،دانشكده منابع طبيعی ،دانشگاه صنعتی اصفهان
(تاريخ دريافت1389/10/20 :؛ تاريخ تصويب)1390/12/22 :

چكیده
حفظ تنوعزيستی يكی از اهداف اصلی حفاظت از حياتوحش استت امتروزه از دستت رفتتس زيستتگاه يكتی از بنرگتتريس تهديتدها بتراي
تنوعزيستی سراسر جهان شناخته شده است در ايس مطالعه ،رضامندي زيستگاه دارکوب سياه و دارکوب خالدار بنرگ در جنگل شست کالته
بررسی شد متغيرهاي محيطزيستی شامل تيپ پوشش جنگلی ،عوامل توپوگرافی و ويژگیهاي ساختار پوشش گياهی به همراه دادههتاي
حضور و عدمحضور دو گونه دارکوب در هر يک از  ۱۰5پالت نمونهبرداري به شعاع  ۲۵متر ثبت شد .نتايج حاصتل از تحليتل آمتاري بتر
اساس رگرسيون منطقی دوگانی نشان داد که شاخصهاي محدودکننده حضور دارکوب سياه بيشتر از دارکوب خالدار بنرگ است ايس نتتايج
مشخص کرد که دارکوب خالدار بنرگ توانايی بيشتري براي سازگاري استفاده منبع براي انتخاب زيستگاه در مقياس محلی دارد در مقابتل،
دارکوب سياه میتواند گونه تخصصگراي زيستگاهی در نظر گرفته شود مقايسه ويژگیهاي زيستگاهی بتيس دو گونته دارکتوب ،ارجحيتت
قوي را براي درختان مرده ،مخصوصاً خشكهدارها (با ضريب  0/589براي دارکوب سياه و  0/458براي دارکوب خالدار بنرگ) نشتان داد
بنابرايس ،در سياستهاي آتی حفاظت و مديريت جنگل ،حفاظت از درختان مرده و در حال تجنيه بايد به حساب آورده شود به ايتس طريت
ديگر گونههاي دارکوب و هميسطور جامعه آشيانکنندههاي دوميس سود خواهند برد

کلید واژهها :دارکوب سياه ،دارکوب خالدار بنرگ ،مدلسازي رضامندي زيستگاه
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سرآغاز
امتتروزه حفتتظ تنتتوعزيستتتی يكتتی از اهتتداف اصتتلی متتديريت
حياتوحش است کاهش تنوعزيستی در تمامی کشورهاي جهان
روندي مستمر داشته و جمعيتها را در معرض تهديد جدي قترار
داده است بعضی بر ايس عقيدهاند که در حفاظت از تنوع زيستی،
اولويت با حفاظت از اکوسيستم است ،چون با حفظ اکوسيستتم،
تنوع درونگونهاي و بيسگونهاي گيتاهی و جتانوري نيتن حفتظ
متتیشتتود (عبتتدي )1387 ،از دستتت رفتتتس زيستتتگاه يكتتی از
بنرگتتتريس تهديتتدها بتتراي تنتتوعزيستتتی سراستتر جهتتان استتت
 Roberge et al, ) (2008از ايسرو ،تعييس رضامندي زيستگاه
يكی از ارکان مديريت و حفاظت گونههاي حياتوحش محسوب
میشود زيستگاه مطلوب تأثير بسنايی بر بقا و توليدمثل گونهها
دارد شناخت ويژگیهاي زيستگاهی براي تتال هتاي حفتاظتی
ضروري است تحليل رابطه بيس زيستگاه و حياتوحتش يكتی از
موضتتتوعات اصتتتلی در اکولتتتو ي استتتت ) Guisan and
 (Zimmermann, 2000و حفاظت از تنوع زيستی جنگل يكتی
از شاخههاي مهم زيستشناسی حفاطت استت ) Bocca et al,
 (2007از ايسرو ،نياز به رو هايی استت کته بته کمتک آنهتا
بتوان زيستگاهها را ارزيابی کرد و در گذر زمان افت کيفيت آنها
را تعييس کرد و از آن جلوگيري به عمل آورد براي شتناخت آثتار
فعاليتهاي انسان و بررسی تغييرات زيستگاه ،الزم است ارزيتابی
آن به شكل کمی انجام شود بديسمنظور ،رو هاي مدلسازي
زيستتگاه از ستال  1970تتاکنون بته سترعت در متديريت
حيتاتوحتش استتفاده شتده استت ) Bartoszewicz et al,
(2008

امروزه بته علتت تغييترات زمتيس در اثتر تغييترات آب و هتوايی،
آلتتودگی و فعاليتتتهتتاي انستتانی ،انتختتاب زيستتتگاه بتتهوستتيله
حياتوحش با دشواريهاي روزافنونی مواجته استت هتر عامتل
تنشزا میتواند اثر مهم و سريعی بر جوامتع بعضتی از پرنتدگان
برجاي گذارد ايس ويژگی بيشتر پرندگان را به شاخصهايی براي
بررسی روند تغييرات محيط و زيستگاه تبديل کرده است بر ايتس
اساس ،بسياري از کشتورهاي جهتان داراي برنامته پتايش ملتی
پرندگان به عنوان شاخصی از پايداري محيط هستند ) Peakall,
 (2000دارکوبها به عنتوان نماينتده و شتاخص تنتوع زيستتی
پرندگان جنگل مطتر هستتند ايتس پرنتدگان جتنو گونتههتاي
پرچم( )1محسوب میشوند و هميسطتور بته عنتوان شاخصتی از
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شرايط جنگل هستند مديريت دارکوبهتا متیتوانتد بته عنتوان
برنامهاي براي اهداف مديريتی تنوع زيستی ساير پرندگان جنگل
مطر شود )(Drever and Martin, 2010
هدف ايس مطالعه تحقي در مورد ساختار زيستتگاهی مناستب دو
گونه دارکوب خالدار بنرگ و دارکتوب ستياه و مقايسته زيستتگاه
مناسب ايس دو گونه است که بينشی نسبت به چگونگی تفكيتک
آشيان اکولو يكی آنها فراهم میکند دارکوب سياه جنو گونههاي
مقيم و کمياب ايران محسوب میشود )Scott and Adhami,
 (2006زيستگاه مناسب ايس گونه شامل جنگلهاي پهتسبترگ
قديمی و بنرگ مخصوصاً درخت را  ،يا مخلوطی از جنگلهاي
پهسبرگ و ستوزنیبترگ استت ) Fernandez and Azkona,
 (2010فراوانی ايس پرنده وابستگی بااليی با مينان درختان مرده
دارد ) (Mollet et al, 2009دارکوب خالدار بنرگ رايجتتريس و
شناختهشدهتريس دارکتوب استت زيستتگاه مناستب ايتس پرنتده
جنگلهاي پهسبرگ خنانکننده و جنگلهاي سوزنیبرگ استت
(منصوري )1387 ،ايس دارکتوب گستترهخانته بنرگتی دارد و از
درختان مرده ،يا زنده استتفاده متیکنتد ) Zhen- biao et al,
 (2008روشس کردن رابطه بيس فراوانی دارکوبهتا و متغيرهتاي
زيستگاهی بتراي گستتر رهنمودهتاي قتوي بتراي متديريت
دارکتتوبهتتا ضتتروري استتت ) (Roberge et al, 2008ايتتس
اطالعات میتواند در آينده براي پيشنهاد رهنمودهايی بتهمنظتور
مديريت جنگل و اولويتدهی برنامهريني حفاظت استفاده شود
مواد و روشها
جنگل آموزشی پژوهشی شست کالته در شيبهاي شمالی رشته
کوههاي البرز واقع شده است کته بته صتورت شترقی غربتی در
جنوب درياي خنر امتداد دارد ايس جنگتل در عترض جغرافيتايی
 36درجه و  41دقيقه تا  36درجه و  45دقيقه شمالی و طتول
جغرافيايی  54درجته و  20دقيقته تتا  54درجته و  24دقيقته
شرقی قرار گرفته است و مساحت آن بالغ بر  3716هكتار است
و داراي اقليم خنري است ميتنان بارنتدگی متوستط ستاالنه آن
 649ميليمتتتر و بتتيس  528/4التتی  817ميليمتتتر در ستتال در
نوسان است جنگل شست کالته بته دو مجموعته تقستيم شتده
استتت کتته مجموعتته اول شتتامل  32پارستتل و مجموعتته دوم
دربرگيرنده  31پارسل است
مساحت کل مجموعه يک  1713/3هكتار استت جنگتلهتاي
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مجموعه يک ناحيه طر بتيس "36˚ 43' 27"- 36˚ 48' 6
عتترض جغرافيتتايی و " 54˚ 21' 26"- 54˚ 24' 57طتتول
جغرافيايی قرار گرفتته استت مستاحت عرصتههتاي حفتاظتی و
حمايتی نين  42هكتار است مساحت کل مجموعته  2در حتدود
 1992هكتار است جنگتلهتاي مجموعته دو ناحيته طتر در
مختصتتات جغرافيتتايی " 54˚ 21' 06" -54˚ 23' 30طتتول
شرقی و " 36˚ 42' 30" -36˚ 43' 30عرض شتمالی قترار
دارد مساحت عرصههاي حفاظتی و حمايتی ايس مجموعه حتدود
 400هكتار است (کتابچه تجديتد نظتر دوم مجموعته  1طتر
جنگلداري دکتر بهرامنيا)1385 ،
معرفی گونههای مورد مطالعه
در ميان پرندگان جنگل دارکوبها اجتناي مهمتی هستتند ايتس
گونهها جتنو گونتههتاي پترچم هستتند و وجودشتان بتهعنتوان
شتتاخصهتتايی از شتترايط جنگتتل اثبتتات شتتده استتت از ايتتسرو،
تال هاي مديريتی و برنامههاي حفاظتی در مورد ايسگونههتا از
اهميت ويژهاي برخوردار است )(Drever and Martin, 2010
بهطورکلی ،دارکوبها به زيستگاههاي با ساختار جنگلی کهنسال
سازگاري يافتهاند و ايس ساختار معموالً شتامل درختتان بتنرگ و
مرده است )(Bocca et al, 2007
دارکوب سياه جنو گونتههتاي مقتيم و کميتاب ايتران محستوب
میشود ) (Scott and Adhami, 2006انتدازه بتدن در حتدود
 45سانتیمتر است ) (Peterson et al, 1993زيستگاه مناسب
ايس گونه شامل جنگلهاي پهسبرگ قتديمی و بتنرگ ،بتهويتژه
درخت را  ،يا مخلوطی از جنگلهاي پهسبرگ و ستوزنیبترگ
است ) (Fernandez and Azkona, 2010فراوانی ايس پرنتده
وابستگی بااليی با تعتداد درختتان مترده دارد ) Mollet et al,
 (2009دارکوب سياه از الرو حشرات و مورچههايی که روي تنه
درختان مرده زندگی میکنند ،تغذيته متیکنتد ايتس گونته تتک
همسره است و نر و ماده هر دو در پرور جوجهها نقتش دارنتد
) (Wiktander et al, 2001فصل جفتتگيتري ايتس گونته در
اوايل بهتار استت در اواختر فترورديس فعاليتتهتاي مربتو بته
آشيانهسازي با هر دو جنس نر و ماده آغاز میشود دارکوبستياه
معموالً درختان را و کاج را براي ايس منظور انتخاب متیکنتد
آشيانهسازي بيس  10تا  15روز طول میکشد و دارکوب نر سهم
بيشتري را در آشيانهسازي ايفا میکند تعداد تخمها  5تا  4عتدد
است و مدت زمان تفريخ  12تا  13روز است )(Felix, 2000
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دارکوب خالدار بنرگ رايجتريس و شناختهشدهتريس دارکوب است
اندازه بتدن در حتدود  23ستانتيمتر استت ) Peterson et al.,
 (1993ايس گونه قلمترو طلتب ،غيتر مهتاجر و ستاکس منتاط
جنگلی بالغ است و براي زادآوري و تغذيه به خشكهدارها وابستته
است زيستگاه مناسب ايس پرنده جنگلهاي پهسبرگ خنانکننده
و جنگلهاي سوزنیبرگ است (منصوري )1387 ،ايس دارکتوب
گسترهخانه بنرگی دارد و از درختان مرده ،يا زنده استفاده میکند
) (Zhen- biao et al, 2008ايس گونه همه چينخوار استت و از
حشرات ،دانههاي درخت و ميتوههتاي گوشتتی تغذيته متیکنتد
) (Mori, 2005جفتگيري در فصتل بهتار (ارديبهشتت) آغتاز
میشود و هر دو پرنده در ستاختس آشتيانه بتا يكتديگر همكتاري
میکنند تعداد تخمها  4تا  7عدد است و مدت زمان تفريخ 15
تا  16روز است )(Felix, 2000
روش پژوهش
نمونهبرداری از پرندگان و عوامل محیطزیستی
نمونهبرداري در فصل تابستان ستال  ۱۳۸9بتا استتفاده از رو
نمونهبرداري نقطهاي ) (Bibby et al, 2000در منطقه صتورت
گرفت (شكل  )1پالتهتاي نمونتهبترداري دايترهاي بتا فاصتله
حداقل  200متر از يكديگر تعييس و دادههاي مربو به حضور يا
عتتدم حضتتور دو گونتته دارکتتوب در هتتر يتتک از  ۱۰5پتتالت
نمونهبرداري به شعاع  25متر از مرکن هر پتالت ) Watson et
 (al, 2004و بته متدت  15دقيقته )(Marsden et al, 2001
ثبت شتد ) (Antongiovanni and Metzger, 2005مطالعته
ميدانی در طول روز از زمان طلوع خورشيد لغايت  10صتب و در
شرايط جوي مساعد و عدم بارنتدگی و وز بتاد شتديد صتورت
گرفت
بيست و دو شاخص محيطزيستی که مهمتريس نقش را در تعييس
رضامندي زيستگاه دو گونه دارکوب داشتتند ،بتراي متدلستازي
انتخاب زيستگاه در هريک از پالتهاي نمونهبرداري اندازهگيري
شد ايس عوامل هريک درون پالتهاي دايرهاي به شعاع  ۲۵متر
و به مرکنيت نقطه نمونهبرداري ثبت شدند ) Castelletta et al,
 (2005متغيرهاي اندازهگيري شده عبارت بودند از ارتفاع ،شيب،
جهت ،دما ،رطوبت ،درصد کنده و شاخه ،درصد تاج پوشش ،تعداد
اشكوب ،ميانگيس ارتفاع هر اشكوب ،درصد اشكوب بااليی ،ميانی
و پايينی ،نوع گونه درختی ،تعداد درختان بتا ارتفتاع بتيش از 20
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متر ،تعداد درختان با ارتفاع بيس  10تا  20متر ،تعداد درختان بتا
ارتفاع کمتر از  10متر ،تعداد درختان با قطر برابر سينه کمتتتر از

شكل ( :)1نقشه طبقات ارتفاعی منطقه مورد مطالعه و نقاط نمونهبرداری

 20سانتیمتر ،تعداد درختان بتا قطتر برابتر ستينه بتيش از 20
سانتیمتر ،حجم چتوب ،مساحت پايهاي درختان ،تعتتداد درختان
مرده افتاده ،و تعداد خشكهدارها ) Pasinelli, 2000; Bonnot
(et al, 2009

تجزیه و تحلیل دادهها
رگرسيون منطقی به منظور مدلسازي رابطه بيس متغيتر وابستته
رستهاي دوگانی و يک ،يا چند متغير محيطی پتيشبينتی کننتده
(مستقل) استفاده میشود به منظور ايجاد مدل پيشبينتیکننتده
اساس ورودي  0و ( 1حضور و عتدم حضتور) ،متدل همبستتگی
منطقی دوتايی که جنو مدلهاي  GLMاستت بهتتريس نتتايج را
ارائه میکند ) (Guisan and Zimmermann, 2000ايس رو ،
پرکاربردتريس رو ارز گذاري مدلهاي پيشبينیکننده استت

) (Loyn et al, 2001به منظور انتخاب مناسبتتريس مجمتوع
متغيرهاي محيطی پيشبينیکننده از رو نمايته آکايكته AIC
استفاده شد بديس منظور متغيرهاي محيطتی وارد نمايته آکايكته
شدند و سپس مجموع متغيرهايی که اختتالف آکايكته )(ΔAIC
آنها کمتر از  ۲بود ،بهعنوان پيشبينیکننتدههتاي متدل انتختاب
شدند (بهتادري )1387 ،در مرحلته بعتد ،مجموعته متغيرهتاي
پيشبينیکننده مدل وارد رابطه رگرسيون منطقی دوتايی شدند
يكی از رو هاي مناسب به منظور بررستی ميتنان دقتت متدل
رگرسيون منطقی ،استفاده از آزمون  Gاست (بهتادري)1387 ،
در ايس آزمون انحراف بيس مدل اصلی با مدلی که تمتام ضترايب
آن صفر فرض شده محاسبه میشود آزمون  Gداراي توزيع مربع
کاي با درجه آزادي  n-1است ( nبرابر با تعتداد کتل متغيرهتا در
مدل است) فرضيه صفر ايس آزمون شتيب رگرستيون منطقتی را
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و ارز  Pآنهتا محاستبه شتد و در صتورت معنتیدار نبتودن
( )P≥0/05از رونتتد محاستتبات حتتذف ش تدند در مرحلتته بعتتد،
ماتريس همبستگی در نرمافنار  Minitabتشكيل شد و از هر دو
متغيري که همبستگی باالي  0/8داشتند يكی با گنينش حتذف
شد متغيرهاي معنیدار باقيمانتده بتراي دارکتوب ستياه شتامل:
ارتفاع ،شيب ،درصد تاجپوشش ،ميانگيس ارتفاع اشتكوب بتااليی،
تعداد درختان را  ،تعداد درختان با قطر برابر سينه کمتتر از 20
ستتانتیمتتتر ،تعتتداد درختتتان بتتا قطتتر برابتتر ستتينه بتتيش از 20
سانتیمتر ،مساحت پايهاي درختان ،و تعداد خشكهدارهتا بودنتد و
براي دارکوب خالدار بنرگ ،ارتفاع ،درصد اشتكوب ميتانی ،تعتداد
درختان با قطر برابر سينه بيش از  20سانتیمتر ،تعداد درختان با
قطر برابر سينه کمتر از 20سانتیمتر ،تعداد خشكهدارها و تعتداد
درختان مرده افتاده بودند نتايج حاصل از نمايههاي آکايكه نشان
میدهد که براي دارکوب سياه  5گروه از متغيرهاي پتيشبينتی
کننده (معادالت  1التی  ،5جتدول  )1و بتراي دارکتوب خالتدار
بنرگ 2 ،گروه از متغيرهاي پيشبينی کننده (معادالت  6الی ،7
جدول  )2داراي اختالف آکايكه کمتر از  ۲هستند

صتتفر فتترض متتیکنتتد آزمتتونهتتاي  Devianec ،Pearsonو
 Hosmer- Lemeshoبه منظور ارزيابی نحوه توصتي دادههتا
بهوسيله مدل (نيكويی براز ) استفاده میشود ارز  Pکمتر از
 0/05ا يس آزمونها به مفهوم ناهمخوانی دادههاي مشاهده شده
و دادههاي پيشبينیشده با مدل است و نشان میدهتد توصتي
دادهها بهوسيله متدل صتحي نيستت و بتالعكس اجتراي متدل
رگرسيون منطقتی دوتتايی در نترمافتنار  Minitab 15صتورت
گرفت و محاسبات مربو به انتخاب بهتريس مدل با معيار آکايكه
در نرمافنار  Statistica 6انجام شد همچنيس ،به منظور نمتايش
نقا نمونهبرداري و ارائه ساير نقشتههتا از نترمافتنار Arc 9/2
 GISاستفاده شد
یافتهها
انتخاب متغیرهای پیشبینیکننده
براي انتخاب مهمتريس متغيرهاي اثرگذار بر حضور و عدم حضور
دارکوب ستياه و دارکتوب خالتدار بتنرگ تتکتتک متغيرهتاي
محيطزيستی بهطور جداگانه وارد رگرسيون منطقی دوگانی شده

جدول ( :)1معادالت مربوط به مدلهای انتخاب زیستگاه توسط دارکوب سیاه
متغیرهای پیشبینیکننده

شیب

درختان

اشكوب باالیی

میانگین ارتفاع

تعداد خشكهدار

مساحت پایهای

5

335/70 0/000

1/87

6

بیشتر از 20cm

4

335/59 0/000

1/76

7

قطر برابر سینه

3

335/33 0/000

1/5

6

تعداد درختان با

2

334/29 0/000

0/46

6

درصد تاجپوشش

1

333/83 0/000

0

5

/029
0
/017
0
/028
0
/017
0
/029
0

/481
0
/587
0
/477
0/021
0
/589
0/001
0
/483
0/001
0

راش

آزادی

0/084

0/727

0/158

0/104

0/980

/004
0/060
0

0/083

0/717

0/152

0/104

0/979

/004
0/059
0

0/083

0/719

0/157

جدول ( :)2معادالت مربوط به مدلهای انتخاب زیستگاه توسط دارکوب خالدار بزرگ
شماره

P

AIC

ΔAIC

ارتفاع

مدل

P

تعداد درختان

شماره

AIC

ΔAIC

درجه

متغیرهای پیشبینیکننده
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مدل
درجه آزادی

1
2

474/327 0/000
0
1/937 476/264 0/000

درصد اشكوب

تعداد

تعداد درخت

میانی

خشكهدار

مرده افتاده

4
5

-0/046

معادالت مربوط به مدلهای انتخاب زیستگاه توسط
دارکوب سیاه
معادلههه اول( :شتتيب) ( +0/029تعتتداد خشتتكهدار) +0/481
(تعداد درختتان بتا قطتر برابتر ستينه بتيش از  20ستانتی متتر)
( +0.084درصد تتاج پوشتش) ( +0/727تعتداد درختت را )
y=+0/158
معادلهه دو ( :شتتيب) ( +0/017تعتتداد خشتتكهدار) +0/587
(تعتتداد درختتتان بتتا قطتتر برابتتر ستتينه بتتيش از  20ستتانتی
متر)( +0/104درصد تاج پوشش) ( +0/980تعداد درخت را )
( +0/06ارتفاع) y=+0/004
معادلهه سهو ( :شتتيب) ( +0/028ميتانگيس ارتفتاع اشتتكوب
بااليی) ( + 0/021تعداد خشكهدار) ( +0/477تعداد درختان بتا
قطر برابرسينه بتيش از  20ستانتی متتر)( +0/083درصتد تتاج
پوشش) ( +0/717تعداد درخت را ) y=+ 0/152
معادله چهار ( :شيب) ( +0/017تعداد خشتكهدار) +0/589
(مساحت پايتهاي درختتان) ( + 0/001تعتداد درختتان بتا قطتر
برابرسينه بيش از  20سانتی متر)( +0/104درصد تاج پوشتش)
( +0/979تعداد درخت را ) ( +0/059ارتفاع) y=+0/004
معادله پنجم( :شيب) ( +0/029تعتداد خشتكهدار) + 0/483
(مستاحت پايتهاي درختتتان) ( +0/001تعتداد درختتتان بتا قطتتر
برابرسينه بيش از  20سانتی متر)( +0/083درصد تاج پوشتش)
( +0/719تعداد درخت را ) y= + 0/157

برابر سینه بیشتر از
20cm

ارتفاع

0/464

0/308

0/0915

0/016

0/458

0/304

0/0791

0/016

ستتانتیمتتتر) ( + 0/0791ارتفتتاع) ( +0/016درصتتد اشتتكوب
ميانی) y= -0/046
آزمونهای نیكویی برازش
آزمونهاي  Deviance ،Pearsonو Hosmer-Lemeshow
به منظور ارزيابی نحوه توصي دادهها با مدل (نيكويی براز )
استفاده شدند بر اساس نتايج آزمونهاي نيكويی براز ،
مدلهاي بهدست آمده ارز  Pبااليی دارند که نشاندهنده
تناسب قابل قبول دادهها با مدلهاست (جدول)3
جدول ( :)3نتایج آزمونهای  Deviance ،Pearsonو
 Hosmer-Lemeshowبرای دارکوب سیاه و دارکوب
خالدار بزرگ
مدل

معادله اول( :تعداد خشتكهدار) ( +0/464تعتداد درختت مترده
افتاده) ( +0/308تعداد درختان با قطر برابر ستينه بتيش از 20
سانتی متر) ( +0/0915ارتفاع) y= +0/016
معادله دو ( :تعداد خشكهدار) ( +0/458تعداد درختت مترده
افتاده) ( +0/304تعداد درختان با قطر برابر ستينه بتيش از 20

روش

دارکوب
سياه
مدل 1

Pearson

مدل 2

Deviance
HosmerLemeshow
Pearson

مدل 3

Deviance
HosmerLemeshow
Pearson

مدل 4

Deviance
HosmerLemeshow
Pearson

مدل 5

Deviance
HosmerLemeshow
Pearson

معادالت مربوط به مدلهای انتخاب زیستگاه توسط
دارکوب خالدار بزرگ

تعداد درختان با قطر

Deviance
HosmerLemeshow

مربع کای

درجه
آزادی

P

105/127
105/735

98
98

0/293
0/279

0/528

8

1/000

95/203
103/194

97
97

0/533
0/314

3/930

8

0/863

103/593
105/657

97
97

0/305
0/257

0/514

8

1/000

95/046
103/189

96
96

0/508
0/290

3/937

8

0/863

104/811
105/729

97
97

0/276
0/256

0/519

8

1/000
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دارکوب
خالدار
بنرگ
مدل 1

Pearson

مدل 2

Deviance
HosmerLemeshow
Pearson
Deviance
HosmerLemeshow

102/241
114/480

99
99

0/392
0/137

3/135

8

0/926

102/065
114/091

98
98

0/396
0/127

3/586

8

0/892

سنجش مدل
براي هر پنج مدل ارائه شده براي دارکوب سياه و دو مدل ارائه
شده براي دارکوب خالدار بنرگ مقدار P=0/000بهدست آمده
مبيس قدرت پيشبينی باالي مدلهاست در نتيجه ،متغيرهتتتاي
مورد نظر میتوانند اطالعات مناسبی از پراکنش ايس دو دارکوب
فراهم کنند نتايج آزمون  Gمدلهاي نهايی در جدول  4ارائه
شده است.
جدول( :)4نتایج حاصل از آزمون  Gبرای مدلهای انتخاب
زیستگاه توسط دارکوب سیاه و خالدار بزرگ
شماره مدل

بیشینه
احتمال

مقدار
آزمون
آماره G

درجه

مقدار

آزادی

P

دارکوب سياه
1
2
3
4
5

52/868
51/597
52/829
51/594
52/865
-

/662
29
/203
32
/739
29
/208
32
/667
29

5
6
6
7
6

/000
0
/000
0
/000
0
/000
0
/000
0

دارکوب خالدار بنرگ
1
2

57/240
57/045
-

/106
24
/495
24

4
5

/000
0
/000
0
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بحث و نتیجهگیری
در ايس مطالعه 2 ،مدل از متغيرهاي محيطزيستی بهتريس
ترکيب از متغيرها را براي پيشبينی حضور و عدم حضور
دارکوب خالدار بنرگ و  5مدل از متغيرهاي محيطزيستی
بهتريس ترکيب از متغيرها را براي پيشبينی حضور و عدم حضور
دارکوب سياه ارائه کردند در انتخاب مدل نهايی ،مدلی که داراي
بيشتريس تعداد متغير باشد ارج تر است (وارسته)1389 ،
مطاب جدول  1از  5مدل بهدست آمده براي دارکوب سياه ،مدل
چهارم باالتريس قدرت پيشبينی نسبت به ساير مدلها را
داراست مدل چهارم شامل متغيرهاي شيب ،تعداد خشكهدار،
مساحت پايهاي درختان ،تعداد درختان با قطر برابر سينه بيش از
 20سانتیمتر ،درصد تاجپوشش ،تعداد درختان را و ارتفاع از
سط دريا بود همچنيس ،مطاب جدول  2از دو مدل بهدست
آمده براي دارکوب خالدار بنرگ ،مدل دوم داراي پنج متغير است
و قدرت پيشبينی باالتري نسبت به مدل اول دارد مدل دوم
شامل متغيرهاي درصد اشكوب بااليی ،تعداد خشكهدار ،تعداد
درختان مرده افتاده ،تعداد درختان با قطر برابر سينه بيشتر از 20
سانتیمتر و ارتفاع بود
دارکوب سیاه
در تراکم و توزيع دارکوب سياه ،ساختار توده جنگلی نقش مهمی
را ايفا میکند زيستگاه مناسب ايس گونه جنگلهاي پهس برگ
قديمی و بنرگ ،مخصوصاً جنگلهاي داراي درخت را  ،يا
مخلوطی از جنگلهاي پهس برگ و سوزنی برگ است مطالعات
نشان داده است قطعاتی از جنگل که به وسيله ايس دارکوب
اشغال شده ،داراي درصد باالي را است ) Fernandez and
 (Azkona, 2010همچنيس ،بر اساس تحقيقات انجام شده در
اپس ،ميانگيس قطر برابر سينه ) (dbhدرختان آشيانهاي و
درختانی که براي شاخهنشينی( )2توسط دارکوب سياه انتخاب
میشود ،بيش از  60سانتیمتر است )(Mahoro et al, 2008
رابطه مثبت بيس حضور گونه با تعداد درختان مرده سرپا،
مشخصه ديگر زيستگاهی است که مرتبط با فراوانی طعمه براي
دارکوبهاست .فراوانی ايس گونه وابستگی بااليی با تراکم
درختان مرده دارد ) (Mollet et al, 2009درختان مرده در
جنگلهاي کهنسال معموالًً بهعنوان زيراليههاي تغذيهاي توسط
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دارکوب سياه انتخاب میشود ) (Rolstad et al, 1998و
زيستگاه آشيانهسازي مناسبی را براي ايس گونه فراهم میکنند
) (Garmendia et al, 2006ايس درختان  2/5بار بيشتر از حد
قابل پيشبينی استفاده تصادفی از درختان آشيانهاي مورد استفاده
قرار میگيرند ) (Rolstad et al, 2000دارکوب سياه رابطه
مثبتی با درختان با ارتفاع بيشتر از  20متر دارد سه متغير درصد
تاجپوشش ،ميانگيس ارتفاع اشكوب بااليی و مساحت پايهاي
درختان نين رابطه مثبت با حضور دارکوب سياه در جنگل
شستکالته نشان دادند ايس دارکوب از اشغال مناطقی با درصد
تاج پوشش کم ،يا متوسط امتناع میکند )(Bocca et al, 2007
و بيشتر جنگلهاي قديمی و بالغ را که داراي درصد بااليی از
درختان را و با مساحت پايهاي بيشتر از  20متر مربع بر هكتار
میباشند ترجي میدهد )(Fernandez and Azkona, 2010
مساحت پايهاي درختان میتواند به عنوان شاخص شرايط مناسب
زيستگاهی براي ايس گونه که نيازمند قلمرو وسيع و درختان
بنرگ است ،مطر باشد
دارکوب خالدار بزرگ
نتايج مطالعات نشان داده که حضور دارکوب خالدار بنرگ تحت
تأثير سس و نوع جنگل است ايس گونه از ورود به تودههاي
جنگلی جوان ( <40سال) خودداري میکند بر اساس مطالعات
انجام شده ) (Michalek and Miettinen, 2003هيچ مدرکی
براي اثبات رابطه بيس حفرات آشيانهاي و نوع گونه درختی وجود
ندارد ) (Kosinski, 2006بلكه نوع گونه درختی مورد استفاده
به شرايط تجنيهاي درخت وابسته است بر اساس تحقيقات ،قطر
برابر سينه اکثر درختان مورد استفاده دارکوب خالدار بنرگ 28
سانتیمتر ،يا بيشتر و حداقل قطر مشاهده شده  18سانتیمتر
بوده است ( .(Smith, 1997فراوانی ايس گونه وابستگی بااليی
با تراکم درختان مرده دارد دارکوب خالدار بنرگ براي تغذيه از
درختان مرده افتاده ک جنگل استفاده میکند ()Smith, 2007
درختان زنده کهنسال ،يا درختان مرده و خشكهدارها به عنوان
اجناي مرکني براي آشيانسازي ايس گونه مطر هستند
) (Pasinelli, 2007در مورد دارکوب خالدار بنرگ ويژگیهاي
ارتفاع حفرات آشيانهاي نشان داده است که آشيانه میتواند در
ارتفاع  0/3تا  30متري درخت حفر شود که ايس عامل به سس
خشكهدار ،حاصلخيني خاك و گونه درختی مورد استفاده در
آشيانسازي بستگی دارد )(Michalek and Miettinen, 2003
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با توجه به نتايج بهدست آمده و رابطه منفی حضور ايس گونه با
درصد اشكوب ميانی در منطقه مورد مطالعه به نظر میرسد که ايس
گونه تمايل بيشتري به استفاده از درختان بلند دارد
دارکوب خالدار بنرگ فراوانتريس و شناختهشدهتريس دارکوب
است ايس گونه گسترهخانه بنرگی دارد و از درختان بنرگ مرده،
يا زنده استفاده میکند ) (Zhen- biao et al, 2008با توجه به
نتايج متناقض بهدست آمده در مطالعات مختل به نظر میرسد
که دارکوب خالدار بنرگ براي آشيانسازي توانايی بيشتري براي
سازگار کردن خود به استفاده از منابعی دارد که از نظر محلی در
دسترس هستند ) (Pasinelli, 2007ايس نتايج میتواند
انعطافپذيري باالي ايس گونه و نبود عوامل زيستگاهی واض
محدود کننده گونه را تاييد کند عمومی بودن ايس گونه از نظر
تغذيهاي و تغيير ر يم تغذيهاي در فصول مختل از حشرات به
دانههاي کاج يكی از داليل انعطافپذيري باالي ايس گونه است
ايس گونه ارجحيت زيستگاهی مشخصی را نشان نداده است ،اما
تودههاي جنگلی قديمی را انتخاب میکند )(Riemer, 2009
دارکوب سياه میتواند به عنوان گونهاي عمومی از ديدگاه
زيستگاه در نظر گرفته شود و همنمان به عنوان گونهاي با
محدوديتهاي ويژه مطر شود ) ;Rolstad et al, 1998
Mikusinski et al, 2001; Pechacek and Krisvtin,
 (1993در منطقه مورد مطالعه ،بايد اذعان کرد که دارکوب سياه

دامنههاي پرشيب و مرتفع را که داراي درختان قطور و با
ميانگيس ارتفاعی باالتر از  20متر که غالباً داراي گونه درختی
را است (به دليل حضور و دخالت کمتر بهرهبرداران از جنگل)
ترجي میدهد تراکم خشكهدارها بهعنوان مكان تغذيهاي براي
ايس گونه در ايس مناط باالست ايس متغيرها از ويژگیهاي
جنگلهاي سالخورده و با دستخوردگی حداقل است در نتيجه،
دارکوب سياه به عنوان گونهاي تخصصی مطر است که
میتواند با آشفتگیهاي ناشی از فعاليتهاي مدرن جنگلداري
تهديد شود از ايسرو ،تال هاي حفاظتی در مورد ايس گونه
میتواند شامل حفظ دستنخوردگی و باقی گذاشتس خشكهدارها
در منطقه باشد با توجه به وابستگی شديد دارکوب سياه به
زيستگاههاي جنگلی با تيپ پوششی راشستان و ساختار جنگلی
بالغ ،لنوم کنترل بهرهبرداري شديد از چنيس زيستگاههايی
ضروري است از طرف ديگر ،با توجه به تعداد محدود عوامل
مؤثر در انتخاب زيستگاه دارکوب خالدار بنرگ و پراکنش گسترده
ايس گونه در جنگل بهنظر میرسد که فعاليتهاي جنگلداري و
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برداشت درختان مرده نمیتواند محدوديت شديدي براي دارکوب
خالدار بنرگ ايجاد کند ( .(Mazgajski, 1998ايس گونه توانايی
استفاده از درختان زنده براي آشيانسازي را داراست و از ايس نظر
گونهاي انطباقپذير است با وجود ايس ،يكی از مهمتريس
توصيهها به مديران طر هاي جنگلداري براي حفاظت از ايس
گونه ،عدم برداشت خشكهدارها براي فراهم کردن فرصتهاي
تغذيهاي و آشيانهسازي است
بهطورکلی ،سيستم بسيار سودمند در مديريت جنگل تشتوي بته
حفظ درختان مرده استت درختتان مترده يكتی از اجتناي مهتم
اکوسيستمهاي جنگلی هستند که طي وسيعی از حياتوحتش را
حمايت میکنند مديريت تجاري جنگلها موجتب ايجتاد يگانته
فهرست منابع
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دامنهاي محدود از زيستگاههاي مناستب همتراه بتا چتوب مترده
میشود بنابرايس ،اهداف اوليه برنامتههتاي مربتو بته متديريت
جنگل بايد در راستاي افنايش کميت و کيفيت ايتس زيستتگاههتا
اصال شود ايس مسئله سبب بهتر شتدن شترايط جنگتل بتراي
بیمهرگان نين میشود که به شكل غيرمستقيم از طري تأميس منابع
غذايی به دارکوبها سود میرساند )(Kirby and Drake, 1993
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