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اثر حاشیه بر جامعه پرندگان

نسرین امینی تهرانی* ،1سید محمود

عقیلی2

 1دانشآموختۀ کارشناسی ارشد محيطزيست ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابعطبيعی گرگان
 2دانشيار گروه محيطزيست ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابعطبيعی گرگان

(تاريخ دريافت1391/1/15 :؛ تاريخ تصويب)1392/11/21 :

چکیده
اين حقيقت که جهان به دليل فعاليتهاي بشري در حال از دست دادن تنوعزيستی خود است ،موضوعی کامالً شناخته شده است .يکی از
بزرگترين تهديدهاي پيشروي تنوعزيستی ،اثر حاشيهاي بهويژه در زيستگاههاي جدا افتاده و قطعه قطعه شده است .تأثير حاشيه بر
زيستگاههاي مجاور امتداد داشته و زندگی پرندگان را در محيطهاي طبيعی متأثر میسازد .اين مطالعه ،به بررسی انواع حاشيه اعم از طبيعی
و ايجاد شده (جاده) براساس الگوهاي فراوانی ،تنوع و تراکم پرندگان میپردازد .نتايج حاصل از اين تحقيق ،نشان داد که انواع حاشيه با
تأثيرگذاري بر متغيرهاي محيطزيستی در زيست اقليمهاي مختلف آثار متفاوتی را بر انواع گروههاي پرندگان میگذارد .اگرچه ممکن است
حاشيه باعث افزايش تراکم گروههاي معينی از پرندگان و افزايش فراوانی و تنوع پرندگان شکارگر شود ،ولی در نهايت ،باعث کاهش غناي
گونهاي ،کاهش تعداد گونههاي پرندگان اشکوب پايينی ،کاهش موفقيت توليدمثلی سبکباالن ،تأثير منفی بر رفتار حرکتی پرندگان اشکوب
پايينی و افزايش خطرپذيري پرندگان نسبت به انگل توليدمثلی و شکار بر آشيانه میشود.
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سرآغاز
زيستگاههاي حاشيهاي بهعنوان ناحيهاي باريک بين دو زيستگاه
کامالً متفاوت و متمايز تعريف شده است ) Backer et al.,
 .(2002اين زيستگاهها همچنين بهعنوان نواحی انتقالی بين
زيستگاههاي طبيعی و زيستگاههايی که بهوسيله انسانها تغيير
شکل يافتهاند ،تعريف شده است .در اين ميان ،حاشيه جنگلها
بهعنوان مرز بين بومسازگانهاي جنگلی و غيرجنگلی و نيز ميان
دو تودۀ جنگلی با ساختار و ترکيب متفاوت تعريف شدهاند .مرز
جنگلها ناحيه انتقالی بين دو بومسازگان با جوامع گياهی متفاوت
میباشد .در مقابل ،بخش درونی جنگل قسمتی از جنگل است
که نشاندهندۀ آثار حاشيهاي غيرقابل مشاهده میباشد
) .(Harper et al., 2005مفهوم آثار حاشيهاي شامل همۀ
تغييرات زيستی و غيرزيستی است که در حاشيۀ دو نوع زيستگاه
متفاوت روي میدهند.
آثار حاشيهاي عاملی کليدي است در درک اين نکته که چگونه
ساختار سيماهاي منظر بر کيفيت زيستگاه اثر میگذارد )Ries et
 .(al., 2004بايد توجه داشت که کيفيت زيستگاهها عاملی است
که اهميت انواع زيستگاهها را در حفاظت و نگهداري گونههاي
خاص و منحصر به فرد بيان میکند ) .(Van Home, 1983بر
حسب شدت ،آثار حاشيهاي دامنهاي از آثار قوي و ضعيف را در بر
دارد .در حقيقت ،اين محدوده و دامنه از دو عامل تشکيل شده
است که نمیتوان آنها را بهصورت مجزا از هم بررسی نمود.
اين دو عامل عبارت از بزرگی يا دامنهاي از آثار حاشيهاي و
مقياس يا وسعت فضايی آثار حاشيه )(Harper et al., 2005
میباشند .شدت اثر حاشيه به طور معکوس با اندازۀ لکههاي
قطعه قطعه شده مرتبط است ) .(Ranta et al., 1998زيرا،
فرآيند قطعهقطعه شدن نسبت سطح به محيط زيستگاه و نيز
نفوذ شرايطی را که بهوسيلۀ بومسازگانهاي مجاور تحميل شده
را افزايش میدهد ).(Estrada & Coates-Estrada, 2002
بنابراين ،گياهان و جانورانی که کامالً به بخشهاي درونی جنگل
وابستهاند ،زيستگاه مناسب خود را در قطعات جنگلی کوچک
همزمان با توسعه نفوذ حاشيه به بخشهاي درونیتر جنگل از
دست خواهند داد .حاشيۀ جنگلها در بسياري از مناطق جهان
داراي ويژگیهاي مشخصی است که دليل آن از بين رفتن
جنگلها بر اثر فعاليتهاي انسانی مانند ساخت و ساز ،کشاورزي،
استخراج منابع و قطع درختان است .بنابراين ،بخش بزرگی از
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جنگل ممکن است متحمل آثار حاشيهاي شود .در طول چند دهۀ
گذشته ،بخش بزرگی از بررسیهاي حفاظت زيستی در ارتباط با
آثار حاشيه بر الگوي سيماي منظر و فرايندهاي وابسته به ايجاد
حاشيه ،متمرکز بوده است.
اثر حاشيهاي يکی از مهمترين عوامل اثرگذار بر تنوعزيستی در
زمينسيماهاي جنگلهاي مديريت شده است )& Hele
 .(Mouana, 1985هنگامیکه قطع درختان اتفاق میافتد،
بخشی از زيستگاههاي طبيعی قابل دسترس براي پرندگان بومی
جنگلی از دست میرود و قالب طبيعی جنگل جاي خود را به
زيستگاههاي مصنوعی و ترميم شده از سوي انسان میدهد
) .(Forman, 1995همچنين ،اثر حاشيهاي میتواند به
شکلهاي مختلف غير زيستی در درون جنگل ديده شود که
موجب افزايش ميزان نور ،افزايش سرعت باد ،نوسانهاي شديد
دمايی و رطوبت شود ) .(Murcia, 1995اين امر میتواند توان
بالقوۀ تأثير ترکيب و ساختار پوشش گياهی ( Kapos et al.,
 )1997و به تبع آن جامعۀ پرندگان را تغير دهد.
پرندگان گروه با ارزشی از موجودات زنده هستند که براي ارزيابی
آثار حاشيه بر جانوران مناسب هستند .طبقهبندي اين گروه از
جانداران به دليل گونههاي شناسايی شده در محيط و حداقل
اطالعات در دسترس دربارۀ زيستشناسی آنها به خوبی
مشخص شده است .پرندگان به تغييراتی که در ساختار ،اقليم
خُرد ،زيستگاه خُرد و ترکيبات پوشش گياهی جنگل روي
میدهد ،حساس هستند .نقش آنها در فرايندهاي کليدي جنگل
از قبيل گردهافشانی و پراکندگی بذرها به اثبات رسيده
است) .(Fimbel et al., 2001با وجود ارزش و اهميت
پرندگان ،مانند اهميت نقش بومشناختی آنها در سالمتی و
حاصلخيزي جنگلها ،بررسیهاي اندکی در مورد آثار شيب
تغييرات «حاشيه-مرکز» بر آنها بهويژه در ايران صورت گرفته
است .تالش تغذيهاي يا کارکردي گروههاي مختلف پرندگان
نسبت به حاشيه میتواند پاسخهاي متفاوتی داشته باشد .در
سطح گونه نشان داده شده است که پاسخ حاشيهاي براي برخی
گونهها در زيستگاههاي مختلف متفاوت است و همچنين در
فصول مختلف نيز میتواند متفاوت باشد .پاکتراشی جنگلها
بيشتر باعث ايجاد حاشيه شده و اثر حاشيۀ ايجاد شده موجب
کاهش تراکم و تنوع پرندگان و ساير جانوران میشود ( Strelke
.)& Dickson, 1980
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در اين مقاله سعی خواهد شد تا پس از بيان تعاريف مربوط به
حاشيه و اصطالحات مرتبط با آن به بررسی آثار حاشيه بر جامعۀ
پرندگان پرداخته شود.

تعاریف
تعاريف مربوط به اثر حاشيهاي و اصطالحات مرتبط با آن در
جدول ( ،)1به طور خالصه ذکر شده است.

جدول ( :)1اصطالحات پیشنهادی و تعاریف مفاهیم رایج در تحقیقات مربوط به حاشیۀ جنگل
اصطالح
حاشيه
حاشيۀ ايجاد شده
حاشيۀ جنگل
درون جنگل
اثر حاشيهاي
بزرگی اثر حاشيهاي
فاصله اثر حاشيه

تعریف
مرز بين انواع بومسازگانها
حاشيهاي که در نتيجۀ يک اختالل طبيعی يا انسانساخت بهوجود آمده است
مرز بين بومسازگانهاي جنگلی و غيرجنگلی يا مرز بين دو جنگل با ترکيب و ساختار متفاوت
قسمتی از جنگل که تحت تأثير حاشيه نيست
اثر فرايندهاي زيستی و غيرزيستی حاشيه که در مقايسه با بومسازگانهاي دور از حاشيه منجر به تفاوتهاي ملموس در ترکيب،
ساختار و کارکردهاي مجاور حاشيه میشود
وسعت مقياسی که تفاوت يک پارامتر در حاشيه را نسبت به بومسازگان غيرحاشيهاي نشان میدهد
تعيين فواصل جامعۀ مجاور با حاشيه که داراي اثر حاشيهاي به لحاظ آماري است که بهعنوان عمق اثر حاشيهاي نيز شناخته میشود
)(Euskirchen et al., 2001

نواحی اثر حاشيه
تقابل لکه

تمامی نواحی يک لکه يا سيماي منظر که تحت تأثير حاشيه باشند .به عبارت ديگر بسط فاصلۀ اثر حاشيه در دو بُعد
تفاوت ترکيب ،ساختار ،کارکرد يا اقليم خُرد بين بومسازگانهاي مرزي در هر دو سمت حاشيه

عمق اثر حاشیه
عمق نفوذ آثار حاشيه براساس عوامل زيستی و غيرزيستی ،متغير
است .براي يک عامل خاص و ويژه ،عمق نفوذ اثر حاشيه با
شرايط حاشيهاي محلی مانند مسيرها يا جهتهاي جغرافيايی
تغيير میکند ) .(Ries et al., 2004عمق اثر حاشيه براي
جانوران نسبت به گياهان و ديگر عوامل محيطی خُرد مانند دما و
رطوبت بيشتر است )(Laurance et al., 1998؛ براي مثال،
بعضی بررسیها اثر حاشيه بر بیمهرگانی را که در 100متر

نخست درون جنگل سکنی گزيدهاند را نشان میدهند )Ries et

 .(al., 2004اين در حالی است که حاشيهها نمیتوانند بر عوامل
اقليمی خُرد بيشتر از 10 -20متر دورتر از حاشيۀ جنگل مؤثر
باشند ) .(Cadenasso et al., 1997براساس يافتههاي الرنس
و ينسن در سال  ،1991عمق نفوذ تغييرات اثر حاشيه وابسته به
تعداد و اندازۀ متغيرهاي اثرگذار است ) Laurance & Yensen,
 .(1991نتايج مطالعات گوناگون دربارۀ عمق اثر حاشيه بهطور
خالصه در جدول ( ،)2نشان داده شده است.

جدول ( :)2عمق اثرحاشیه که توسط محققان مختلف گزارش شده است
عمق اثر حاشیه
بيشترين فاصله از آثار حاشيهاي بر بیمهرگان  100متر میباشد.
بيشترين فاصله از آثار حاشيهاي بر عوامل اقليم خُرد 10تا 20متر میباشد.
بيشترين فاصله از آثار حاشيهاي بر متغيرهاي غيرزيستی به غيرر از براد 15ترا  60مترر
میباشد.
بيشترين فاصله از آثار حاشيهاي بر مرگ و مير و نرخ بازگشت درختان برزرگ 100مترر
است .اين تغييرات تا حدود 300متر از حاشيه جنگل قابل مشاهده است.
بيشترين فاصله از آثار حاشيهاي بر نرخ احياي درختان بيشتر از  100متر است.
بيشترين فاصله از آثار حاشيهاي بر تخريب جنگلها در حدود 200متر است که تا عمرق
 500متر قابل مشاهده است.
بيشترين فاصله از آثار حاشيه بر گياهان 15متر میباشد.

محققان
(Ries et al., 2004; Didham,
)1997; Murcia, 1995
)(Cadenasso et al., 1997
)(Laurance, 1997

مکان مطالعه
آمازون مرکزي
کانادا
استراليا

)(Laurance et al., 1998

آمازون مرکزي

)(Laurance et al., 1998

آمازون
استراليا

)(Laurance, 1997
)(Williams- Linera, 1990

پاناما
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تأثیر حاشیه بر عوامل غیرزیستی و زیستمندان
براساس يافتههاي مورسيا در سال  ،1995آثار حاشيهاي در سه
سطح قابل مشاهده است:
.1تغييرات غيرزيستی بهدليل وجود حاشيه
.2تغييرات زيستی رده اول که بهطور مستقيم از تغييرات
غيرزيستی منتج میشوند.
.3فعل و انفعاالت زيستی رده باال که از دو سطح اول حاصل
شدهاند ).(Murcia, 1995
برخی بومشناسان به مطالعه در مورد شيب تغييرات عوامل اقليمی
خُرد حاشيه جنگل ،به سمت قسمتهاي درونی جنگل عالقمند
میباشند .زيرا ،اين شيبها به طور مستقل يا در ترکيب با عوامل
زيستی ،توزيع و فراوانی گياهان و جانوران را کنترل میکنند.
براي مثال ،تراکم ،حجم زيستتوده ،مساحت پايهاي درختان،
نرخ رشد ،مرگ و مير و فراوانی درختچهزار ،اپیفيتها و
گلسنگها ،تفاوتهاي شيب حاشيه جنگل به سمت قسمتهاي
درونی را در نواحی گرمسيري و معتدل نشان میدهند
) .(Didham & Lawton, 1999بخش بزرگی از تغيير در
ساختار و پويايی جوامع گياهی به تفاوت اقليم خُرد ميان حاشيه،
جنگل و قسمتهاي درونی آن مرتبط است .تأکيد بر اين نکته
بسيار مهم است که متغيرهاي اقليم خُرد تحت اثر حاشيه متفاوت
است .براي مثال ،سرعت باد و شدت نور خورشيد در حاشيه در
مقايسه با قسمتهاي درونی جنگل از مقادير بيشتري برخوردار
هستند .عوامل زيستی حاشيه نشاندهندۀ عالقه بعضی از موجودات
به حاشيه است .نتايج آثار زيستی نشاندهندۀ آثار زيستی ثانويه
مانند تغيير در فراوانی و تنوع رابطه شکار -شکارچی و انگل
ميزبان میباشد ) .(Maina & Jackson, 2003حاشيه جنگل
روي برخی از فرايندهاي بومشناختی مانند توليد الشبرگ،
فراوانی و اندازۀ حفرات ،تاجپوشش ،ساختار جنگل و به عالوه
فعل و انفعاالت زيستی بين آنها اثر گذار است.
برخی بررسیهاي فعل و انفعاالت ميان عوامل مختلفی که در
نتيجۀ تأثير حاشيه و موجودات زنده ايجاد شده را نشان میدهند.
اندازه قطعات جنگلی يک عامل کليدي در تعيين آثار حاشيه است
) .(Santos & Telleria, 1992عقيده بر اين است که در
زيستگاههاي جنگلی احاطه شده توسط انسان ،آثار حاشيه بر غنا
و ترکيب گونههاي جنگلی بسيار شديدتر است .زيرا،
بومسازگانهاي انسانساخت ،تحت تخريبهاي شديد انسانی
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میباشند ) .(Matlack, 1993آثار حاشيه در تناوب فعل و
انفعال بين گونهها ) ،(Fagan et al., 1999ساختار تغذيهاي
جوامع ) ،(Laurance et al., 2002جابهجايی و حرکت گونهها
از ميان بومسازگانها ) ،(Wiens, 1992گردش منابع بين
زيستگاههاي حاشيهاي ) (Huxel & McCann, 1998و تغيير
فرايندهاي بومشناختی و پوياشناسی در سطح وسيعی از
مقياسهاي فضايی و زمانی ) ،(Ries et al., 2004به اوج خود
میرسند .در جدول ( ،)3خالصهاي از تأثير حاشيه بر عوامل
غيرزيستی و زيستمندان نشان داده شده است.
تأثیر حاشیه بر جامعۀ پرندگان
ليندل و همکاران در سال  ،2007سهم گونههاي پرندگان
نواحی گرمسيري و معتدل را که توانايی دورشدن يا جذب شدن
به حاشيۀ جنگلها را داشتند و رابطه بين ويژگیهاي طبيعی-
تاريخی و واکنشهاي حاشيه را بررسی کردند (Lindell et
) .al., 2007براساس يافتههاي محققان ،سهم بزرگی از
گونههاي پرندگان نواحی استوايی نسبت به گونههاي نواحی
معتدل از حاشيۀ جنگلها گريزانند و بخش بزرگی از پرندگان
نواحی معتدل از حاشيهها سود میبرند .اين اجتناب از حاشيه در
پرندگان حشرهخوار نمود بيشتري دارد.
واتسون و همکاران در سال  ،2004بيان نمودند که پاسخ و
واکنش پرندگان به حاشيه ممکن است از نظر جغرافيايی و حتی
در ميان انواع حاشيهها متفاوت باشد ).(Watson et al., 2004
تيوالي در سال  ،1992پرندگان بخشهاي درونی جنگل را
گونههايی میداند که در عمق  100متري حاشيه قرار دارند
)(Thiollay, 1992؛ در حالی که ميسون در سال ،1995
گونههاي مشاهده شده در عمق  1کيلومتري از حاشيه جنگل را
گونههاي وابسته به درون جنگل میداند و براساس يافتههاي او
پرندگان بخشهاي داخلی جنگل ،بهويژه آنهايی که بهطور
طبيعی کمياب میباشند ،به آثار حاشيه حساس هستند )Mason,
.(1995

بررسیهاي محدودي درباره تأثير مستقيم حاشيه بر جمعيت
پرندگان در جنگلهاي بارانی استوايی انجام شده است .اما ،اين
واقعيت که غناي پرندگان نزديک به حاشيه جنگل کاهش يافته
است ،بهخوبی مورد بررسی قرار گرفته و به ثبت رسيده
است) .(Restrepo & Gomez, 1998براساس نظر پاتون در
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سرال  ،1994آسيبپذيري باالي پرندگان در مقابل شکار
آشيانه
جدول ( :)3اثرحاشیه بر عوامل غیر زیستی و زیستمندان که توسط محققان مختلف گزارش شده است
اثر حاشیه

محققان

تأثیر بر عوامل غیر زنده
کاهش رطوبت موجود ،نوسانات فصلی و روزانه دما ،شدت
بيشتر تششعات خورشيدي ،تخريب شديدتر باد در حاشيۀ جنگل

(Turton & Freiburger, 1997; Murcia,
)1995; Kapos, 1989

اثر بر گیاهان
در بعضی گياهان پيشرو مانند اپیفيتهاي مجاور حاشيه باعث
تسريع توالی میشود
افزايش تعداد گونههاي گياهان مهاجم در حاشيه

استراليا ،هند ،برزيل

 (Camargo & Kapos, 1995; Williamsمرکز آمازون مرکزي و) Linera, 1990پاناما
 (Pauchard & Alaback, 2004; Fraver,آمريکا و شيلی
)1994
)(Fraver, 1994; Brothers, 1993

افزايش درختان جوان و نابالغ
افزايش پوشش درختچهزار
افزايش غناي گونههاي گياهی
اثر بر جانوران
تغيير در فراوانی و تنوع حشرات
اثر قابل مالحظه بر شدت حمالت و موفقيت توليدمثلی بعضی از
گونههاي حشرات

مکان مطالعه

آمريکا و هند
) (Matlack, 1993آمريکا
) (Fraver, 1994آمريکا

)(Didham, 1997; Helle & Muona, 1985

آمازون مرکزي و فنالند
 (Peltonen & Heliovaara, 1999; Kouki etفنالند و کانادا

و انگل توليدمثلی به فراوانی و فعاليت باالي حيوانات شکارچی و
انگلهاي نزديک به حاشيۀ جنگل مرتبط است ).(Paton, 1994
تحقيقهاي انجام شده در جنگلهاي معتدل نشان دادهاند که
ميزان شکار از النههاي پرندگان در حاشيۀ جنگل ،نسبت به
قسمتهاي درونی جنگل بيشتر است )& Andren
 .(Angelstam, 1988پرندگان اشکوب پايين جنگل به شدت
در معرض اثر حاشيهاي هستند .بهطور مشخص ،بسياري از
پرندگان اشکوب پايين جنگل کاهش يافته يا کامالً ناپديد شدهاند
) .(Beier et al., 2002جنگلهاي تحت برداشت ) Aleixo,
 ،(1999جنگلهاي سوخته شده ) (Barlow et al., 2002و
بخشهاي برداشت شدۀ جنگل بهمنظور جادهسازي
) (Laurance, 2004از مصاديق کاهش تنوع و غناي پرندگان
در اين مناطق میباشند .حساسيت پرندگان اشکوب پايين جنگل
نسبت به تعرض به جنگل ممکن است به توانايی محدود در
پراکندگی يا بیميلی براي عبور از مناطق باز جنگلی ،ارتباط
داشته باشد ).(Laurance, 2004
عالوه بر اين ،رژيم غذايی نيز نقش بزرگی در واکنش پرندگان به
تخريب جنگل دارد .پرندگان گوشتخوار ،شهدخوار و ميوهخوار
نسبت به حاشيه حساسيت کمتري دارند .اما ،حشرهخوران

)al., 1997; Schowalter et al., 1986

بيشترين حساسيت به ايجاد حاشيه را دارند ) Fimbel et al.,

.(2001
خوشبختانه اين واقعيت که حشرهخوران نسبت به آشفتگی در
محيط جنگلی حساس هستند ،بهخوبی به اثبات رسيده است .اين
اختاللها شامل برداشت گزينشی ) ،(Mason, 1995تخريب
جنگل ) (Sekercioglu et al., 2002و آتشسوزيهاي
سطحی ) (Barlow et al., 2002هستند .اعتقاد بر اين است که
در بين جوامع پرندگان ،گونههاي حشرهخوار بيشترين حساسيت
به اثرات حاشيه را دارند .حشرهخوران گروه خاصی از پرندگان با
عاليق غذايی منحصر به فرد و نيز فنون جستجوي غذا میباشند
و به زيستگاههاي خاص با شرايط محيطزيستی مشخص وابسته
هستند ) .(Marra & Remsen, 1997دليل کنارهجويی
حشرهخوران ،میتواند به علت عادات غذايی محدود ،تحمل کم
نسبت به تغييرات عوامل محيطزيستی و استفاده از زيستگاههاي
خُرد خاص که تنها در قسمتهاي درونی جنگی يافت میشود،
باشد ) .(Lindell et al., 2004براساس نظر ديدهام (،)1997
عدم تمايل پرندگان حشرهخوار به حاشيۀ جنگل میتواند با
فراوانی برخی گروههاي حشرات مرتبط باشد ).(Didham, 1997
جامعۀ حشرات حاشيۀ جنگل ،منابع غذايی کمارزشتري نسبت
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به حشرات بخشهاي درونی جنگل را در اختيار پرندگان قرار
میدهند .عالوه بر اين ،حاشيۀ جنگل با اقليم خشکتر و گرمتر
نمیتواند شرايط مناسبی براي حيات بیمهرگان که يکی از منابع
غذايی مهم پرندگان حشرهخوار هستند را فراهم نمايد

) .(Zannette et al., 2000در جدول ( ،)4خالصهاي از تأثير
حاشيه بر پرندگان را میتوان مشاهده نمود.

جدول ( :)4اثرحاشیه بر جامعۀ پرندگان که توسط محققان مختلف گزارش شده است
اثر حاشیه
افزايش در فراوانی و تنوع گونههاي شکارچی در حاشيه

مکان مطالعه
محققان
(Maina
&
Jackson,
2003; Wilcove,
کنيا و آمريکا

کاهش در موفقيت توليد مثلی پرندگان سبک بال
کاهش در غناي گونهاي پرندگان نزديک به حاشيۀ جنگل

آمريکا
 (Restrepo & Gomez, 1998; Terborgh etکلمبيا و آمازون

افزايش آسيبپذيري پرندگان نسبت به شکار شدن در آشيانهها
و انگلهاي توليد مثلی نزديک به حاشيه.
کاهش و از بين رفتن بعضی پرندگان تخصصی نواحی درونی
جنگل در حاشيۀ جنگل
بيشترين تأثيرات حاشيه بر پرندگان اشکوب تحتانی جنگل

; (Wong et al., 1998; Paton, 1994مالزي ،سنگاپور ،آمريکاي
) Wilcove, 1985شمالی
) (Restrepo & Gomez, 1998کلمبيا

بيشترين تأثيرات حاشيه در ميان گونههاي آشکوب تحتانی
مربوط به گونههاي حشرهخوار است
بيشترين مطلوبيت حاشيه مربوط به پرندگان حشرهخوار
شکارگر در هوا و پرندگان ميوهخوار

)1985
)(Gates & Gysel, 1978
)al., 1990

 (Laurance et al., 2002; Sodhi et al.,آمازون ،جنوب شرق آسيا،
 2004; Sekercioglu et al., 2002; Restrepoکاستاريکا ،کلمبيا
)& Gomez, 1998; Sieving et al., 1996
)(Zannette et al., 2000; Didham, 1997

بحث و نتیجهگیری
در اين مقاله سعی شد تا به اختصار مهرمتررين آثرار حاشريه برر
بخش زيستی و غيرزيستی بومسازگانهاي جنگلری برهويرژه برر
جامعۀ پرندگان بيان شود .آن چه به يقين مریتروان گفرت ،ايرن
است که ايجاد حاشيه باعث تغيير در ويژگریهراي زيسرتگاهی و
اقليمی خُرد و سراختار و عملکررد برومسرازگانهراي جنگلری در
نزديکی حاشيه میشود که به تبع آن روي تنوع ،تراکم و الگروي
توزيع پرندگان تأثيرگذار است .همان گونه که مشاهده شد ،بيشتر
بررسیهاي انجام شده درباره اثر حاشيهاي در مناطق اسرتوايی و
معتدل صورت گرفته است .در اين ميران مریتروان جراي خرالی
چنين بررسیهايی را در کشورمان به وضوح مشاهده کرد .بيشرتر
بررسیها روي عمق تأثير حاشيه در جنگل متمرکرز بروده اسرت.
بررسیهاي خوبی نيز در مورد تأثير حاشريه برر تغييررات جامعرۀ
پرنرردگان انگررل توليرردمثلی و ميزبرران آنهررا در طررول گراديرران
«حاشيه -مرکز» در مناطق استوايی و معتدل صورت گرفته است
که همگی داللت بر افزايش فعاليت انگل توليردمثلی در نزديکری

استراليا ،آمازون مرکزي

 (Watson et al., 2004ماداگاسکار

حاشيۀ جنگل است .وارسته در سرال  ،1389در مطالعرهاي کره
پيرامون تغييرات جامعۀ پرندگان انگل توليدمثلی و ميزبران آنهرا
در طول گراديان «حاشيه -مرکز» در جنگلهاي استوايی مرالزي
انجام داده است ،براساس همبستگی بين پرنردگان و پارامترهراي
زيستگاهی ،سه گروه عمده از پرندگان را از يکديگر متمايز نمرود
(وارسته .)1389 ،اولين گروه ،شامل کوکوي هنردي و کوکروي
محزون همبستگی مثبتی با فراوانی برخی گونه هاي ليکوي ويژۀ
حاشيۀ جنگل مانند ليکوي سينه راه راه و ليکوي پشت کرکی ،در
فاصله  25 -200متري از حاشريه جنگرل داشرتند .گرروه دوم،
شامل کوکوي بوجانگا و کوکوي سررخ همبسرتگی مثبتری را برا
فراوانی بوجانگاي دم دراز در فاصله  400متري از حاشيۀ جنگل
نشان داد .گروه سوم ،شامل کوکوي شکم سياه و کوکوي شرکم
بلوطی و کوکوي نوک سبز هيچ نوع همبستگی قابل مالحظهاي
را با فاصله از حاشيۀ جنگل نشان ندادند .براساس مطالعۀ مذکور،
حاشيۀ جنگل جمعيت بااليی از پرنردگان انگرل توليردمثلی را در
مقايسه با داخل جنگل دارد که عامل مهمی براي نگرانی اسرت.
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بنابراين ،حفاظت از عرصههاي جنگلی بزرگ با نسبت کمترري از
حاشيۀ جنگل را توصيه نمود.
ايجاد شبکۀ جادهاي در ميان عرصههاي جنگلی نيز شکل
ديگري از حاشيه میباشد .تأثير شبکههاي جادهاي در فواصل
متفاوتی بر زيستگاههاي مجاور امتداد داشته و زندگی پرندگان را
در محيطهاي طبيعی متأثر میسازد .بررسیهاي مرتبط با آثار
جاده بر تنوع پرندگان در برخی منابع اثر کاهشی )Forman et
 (al., 2002و در پارهاي اثر افزايشی )(Meunier et al., 1999
(هنگامیکه حاشيه جاده باعث افزايش اليه پوشش گياهی و
ايجاد زيستگاه ناهمگن میشود) ،گزارش کردهاند .عدم تخريب
جنگل به دليل عدم وجود جاده موجب رسيدن اين بومسازگان به
مراحل پايانی توالی میشود و جنگلهاي بالغ به دليل داشتن
طبقات متنوعتر میتوانند سبب گسترش پرندگان وابسته به
مراحل اوج توالی شوند ) .(Liaolo, 2002تخريب جنگل بر اثر
عمليات جادهسازي و عدم شناخت اهميت خشکهداران موجب
حذف سهوي اين منابع شده است .نتايج بسياري از بررسیها،
بهوجود رابطۀ مثبت بين پيچيدگی زيستگاه و غناي گونهاي و
فراوانی پرندگان تأکيد کرده و آن را شاخصی تعيين کننده در نظر
گرفتهاند ) .(Diaz, 2006در واقع آسيبپذيرترين گروه نسبت به
آثار حاشيهاي جاده ،پرندگان حفرهزي هستند .زيرا ،گونههاي
مختلف وابسته به درختان خشک با درجه فساد متفاوت و عالوه
بر آن وابسته به قطر و ارتفاع خاصی از آن هستند و با حذف اين
منابع عالوه بر پرندگان حفرهزي اوليه مانند دارکوبها ،پرندگان
حفرهزي ثانويه مانند کمرکولیها نيز آسيب میبينند ) Kilgo,
.(2005
وارسته در سال  ،1390در مقالهاي با عنوان «ارزيابی اثرات
بزرگراه آسيايی تهران -مشهد بر جامعۀ پرندگان در پارک ملی
گلستان» ،نزديکی به جاده را عامل مهمی در تغيير تنوع گونهاي
و توزيع پرندگان در منطقۀ مورد مطالعه دانست (وارسته،
 .)1390وارسته معتقد است که تأثير جاده بر پرندگان در کل
منفی بوده است ،هرچند فواصل آستانهاي تا جاده در ميان
گروههاي مختلف پرندگان ،متفاوت بود .جامعۀ پرندگان متشکل
از برخی گونهها نظير دارکوبها ،کمرکولیها ،توکاها ،کبوتر
جنگلی ،اليکايی و دارخزک حساسترين گروه نسبت به مجاورت
با جاده بودند .بهعالوه ،بارزترين تأثير جاده روي جامعۀ پرندگان
در فاصله  500متري از حاشيه جاده به سمت مرکز جنگل اتقاق
افتاد .گونههايی مانند چرخريسکها ،مقاومت بيشتري در مقابل
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آثار سوء مجاورت با جاده از خود نشان دادند .در نهايت ،وارسته
توصيه مینمايد تا از احداث جادههاي جديد درون منطقه چندپاره
شدۀ پارک ملی گلستان ممانعت به عمل آيد .زيرا ،با در نظر
گرفتن فواصل ضربهگير ( 500متر از حاشيۀ جاده) که بيشترين
آثار چشمگير را بر پرندگان دارد ،وجود چنين جادههايی آثار منفی
بيشتري بر پرندگان بومی (مثال بر دارکوبها) خواهد داشت.
روند تأثير حاشيه بر تنوع و تراکم پرندگان در مجاورت
حاشيههاي طبيعی بومسازگانهاي جنگلی در منابع مختلف،
متفاوت بوده است .در برخی موارد تنوع گونهاي در گراديان
حاشيه -مرکز روند افزايشی را نشان داده است ( Candido,
 .)2000همچنين در برخی بررسیها ،تنوع گونهاي در گراديان
حاشيه -مرکز يکنواخت بوده است ( Baldi & Kisdenek,
 .)1994دستهاي ديگر از بررسیها ،کاهش تنوع گونهاي را در
گراديان مذکور نشان دادهاند (.)Baldi, 1996
عدم پاکتراشی جنگل و ممانعت از ايجاد حاشيه ،موجب افزايش
درختان با قطر برابر سينه باال و افزايش اشکوب با سپري شدن
توالی شده و سبب گسترش پرندگان وابسته به آن میشود.
همبستگی مثبت ميان حضور دارکوبها و کمرکولیها با تعداد
درختان مردۀ سرپا ،بيان کنندۀ زيستگاهی است که غذاي مورد
نياز آنها را که بيشتر الرو بسياري از بندپايان میباشد ،تأمين
میکند ( .)Kilgo, 2005بسياري از بررسیهاي صورت گرفته،
رابطۀ مثبت ميان پيچيدگی زيستگاه و غناي گونهاي و فراوانی
پرندگان در نواحی درونی جنگل را تأييد کرده و آن را شاخصی
تعيين کننده در نظر گرفتهاند ( .)Diaz, 2006قطر برابر سينه
درختان از متغيرهاي مهم زيستگاهی مؤثر بر حضور پرندگان
است .بدينترتيب ،تفاوت ميان تراکم تاج پوشش حاشيه و مناطق
درونی جنگل موجب تغيير عملکرد جنگل و همچنين تغيير تنوع
بيولوژيکی بهمنظور افزايش شاخصهاي تنوع در اعماق جنگل
میشود ) .(Laiolo et al., 2002همچنين بررسیهاي صورت
گرفته توسط پاسينلی در سال  ،2000در سوييس ،سوئد ،اتريش
و جنوب آلمان مبين تأثير مثبت مساحت پايهاي درختان ،بهويژه
درختان بلوط بر حضور دارکوبها در مناطق درونی جنگل بوده
است (.)Pasinelli, 2000
وارسته و همکاران در سال  ،1390در مطالعهاي تحت عنوان
«اثرات گراديان حاشيه -مرکز بر شاخصهاي تنوع جامعۀ
پرندگان در جنگل سعدآباد ،گرگان» دريافتند که شاخصهاي
يکنواختی گونهاي کامارگو ،شاخص تنوع شانون ،نمايه غناي N2
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و تعداد گونهها همگی بيشترين ارزش عددي را در مناطق درونی
جنگل و در ارتباط با متغيرهاي زيستگاهی همانند طول درختان
خشک سرپا و افتاده ،قطر برابر سينه و درجه پوسيدگی درختان
خشک افتاده و تعداد درختان با قطر برابر سينه 20 -50
سانتیمتر و  50 -100سانتیمتر دارند .در حالی که کمترين
مقدار شاخصهاي مذکور در فواصل نزديک به حاشيه و مرتبط با
متغيرهايی نظير درصد پوشش الشبرگ ،پوشش درختچهاي و
تعداد درختان با قطر برابر سينه  0-20سانتیمتر بود (وارسته و
همکاران1390 ،الف).
همچنين وارسته و همکاران در سال  ،1390در مطالعۀ ديگري
تحت عنوان «اثر حاشيهاي بر تراکم جامعۀ پرندگان (مطالعه
موردي جنگل سعدآباد ،گرگان)» نشان دادند که پرندگان
الگوهاي تراکم مختلفی را در فواصل مختلف حاشيۀ از جنگل
دارند (وارسته و همکاران1390 ،ب) .گونههايی مانند :توکاي
سياه ،جیجاق ،سبزقبا و قرقاول بيشترين تراکم را در حاشيه و
گونههايی مانند :دارکوب خالدار بزرگ ،کمرکولی جنگلی،
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دارخزک و اليکايی بيشترين تراکم را در عمق جنگل نشان دادند.
پرندگانی مانند دارکوب خالدار بزرگ ،کمرکولی جنگلی و
دارخزک ،همبستگی مثبتی با قطر برابر سينه درختان خشک
افتاده ،درجه پوسيدگی درختان خشک افتاده ،تعداد درختان با
قطر برابر سينه  50 -100سانتیمتر ،ارتفاع درختان خشک
افتاده و سرپا در عمق جنگل داشتند .همچنين ،پرندگانی مانند:
سبزقبا ،توکايسياه ،چرخريسک سر آبی و قرقاول همبستگی
مثبتی را با پوشش درختچهاي ،تعداد درختان با قطر برابر سينه
 0 -20سانتیمتر و پوشش الشبرگ در حاشيۀ جنگل نشان
دادند.
بنابراين ،با توجه به مطالب ذکر شده ،لزوم جلوگيري از ايجاد
حاشيه (اعم از جاده ،قطع وسيع درختان جنگلی و ايجاد حفرات
بزرگ در درون جنگل) در بومسازگانهاي جنگلی جهت حفظ
شرايط بلوغ جنگل با تعداد مناسب و کافی درختان کهنسال
براي حفظ و جلوگيري از کاهش تنوع و تراکم گونههاي
پرندگان ،امري ضروري و الزم به شمار میرود.
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