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 چکیده
 هايفعاليت که تاثيري و است افزایش حال در روز به روز تفرجی هايفعاليت براي جنگلی مناطق از استفاده ،انسانی هايجمعيت افزایش با

 قرار تفرجی هايفعاليت تاثير تحت که هستند پرندگان ،مندانزیست این جمله از .است توجه مورد ،گذارندمی نمندازیست بر تفرجی
 مناطق مدیریت براي تواندمی هاگاهذخيره و ملی هايپارک محدوده در وحشحيات روي تفرج تاثير درباره اطالعات آوريجمع گيرند.می

 تنوع هايشاخص نمود. مشخص را دارند لوفندقجنگل در پرندگان روي تفرجی هايفعاليت که را تاثيري مطالعه این .باشد مفيد طبيعی
 قرار العهمط مورد بنديرج روش و اينقطه برداري نمونه روش از استفاده با زیستیمحيط هايمتغير با پرندگان همباشی و تراکم اي،گونه

 تراکم تعيين براي شد. بررسی بردارينمونه نقطه 31 از هریک از متري 21 شعاعی فاصله به زیستیمحيط هايمتغير و پرندگان گرفت.
 آناليز و اينقطه برداري نهنمو از ترتيب به جنگل، از متفاوت تيمار سه در زیستیمحيط هايمتغير با پرندگان جامعه همباشی و پرندگان
 .است شده حفاظت منطقه از باالتر پرندگان تنوع و تراکم رويپياده و تفرجی مناطق در داد نشان هاداده آناليز شد. استفاده فزاینده
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 سرآغاز
 در زیستیتنوع فقدان مورد در نگرانی افزایش با ،امروزه

 موضوع این ویژه طوربه که هستيم مواجه جنگلی هاياکوسيستم
 افزایش .است یافته بيشتري اهميت مدیریت تحت هايجنگل در

 به را انسان نياز صنعتی، زندگی از ناشی پيامدهاي و جمعيت
 و ماشينی زندگی از ناشی خستگی رفع جهت تفرجی مناطق
 سوي از .(1331 بهجو،کيوان) است داده افزایش روحی آرامش
 و گسترده تفرج انجام و مناطق این در انسان حضور با دیگر،

 دست از را خود طبيعی نظم و شده تغيير دچار مناطق این متمرکز
 تاثير تحت مناطق این زنده موجودات آن تبع به و دهندمی

 .گيرندمی قرار انسان حضور پيامدهاي و انسانی هايفعاليت
 و ترکيب و تنوع که هستند موجودات این جمله از نيز پرندگان

 اختالل .گيردمی قرار انسانی هايفعاليت تاثير تحت هاآن تراکم
 فعاليتی هرگونه :شودمی تعریف گونه این انسان توسط شده ایجاد

 هايفعاليت کردن مختل براي که است محرکی از متشكل که
 فعاليت آن نبود در مكان به مربوط جانوران پراکندگی یا و طبيعی
 تفرج بر مبتنی طبيعت .(Cardoni et al., 2008) است کافی
 سواري،دوچرخه دویدن، روي،پياده وحش،حيات مشاهده مانند
 داشته زیستیمحيط منفی آثار تواندمی سوارياسب رانی،قایق
 بر تفرج تاثير با ارتباط در شده نگارش مقاالت از %11 .باشد

 رفتار پرنده، فيزیولوژي در تغيير جمله از منفی، آثار پرندگان،
 در را مثلتوليد موفقيت و فراوانی در تغيير همچنين و فوري،

 تفرج تاثير به مربوط مطالعه .(Steven et al.,2011) اندهداشتبر
 افزایشی اثر ايپاره در و کاهشی اثر منابع برخی در پرندگان روي

 مطالعه اساس بر .(1331 وارسته،) است کرده گزارش را
(Cardoni et al., 2008)، در هاآن فراوانی و پرندگان تنوع 

 بدون روزهاي در ،است تفرج تاثير تحت که ايمنطقه
 حالت که ايمنطقه در ولی .است باالتر تفریحی هايفعاليت

 وجود پرندگان تنوع در روزها بين در تفاوتی هيچ دارد حفاظتی
 روي کوچک هايمقياس در حتی انسان توسط برداشت .ندارد

 غير طور به انسان حضور و گذاردمی منفی اثر پرندگان جامعه
 گذاردمی اثر طبيعت روي زاید شده توليد غذاهاي با مستقيم

(Densmore & French, 2005). بر قوي آثار تفرجی مناطق 
 شوندمی آن کاهش سبب قوي احتمال به ددارن پرندگان مجموعه

Piper&Catterall, 2006)). تفرج تاثير که جایی ،طورکلی به 
 است یافته کاهش تنوع و گونه غناي است، شده مشخص

(Cole & Landres, 1995.) پرندگان متعدد هايگونه 
 .دهندمی نشان گرتفرج حضور به را متفاوتی هايواکنش
 فعاليت پرورش، وضعيت به بسته ها،گونه داخل در هاواکنش

 متفاوت گروه اندازه و ها،گونه اندازه ،(غيرهو غذا جويجست)
 از استفاده و مكانی توزیع خود، رفتار تغيير با پرندگان است.

 جادای اختالل .دهندمی پاسخ انسانی، هايفعاليت به ،زیستگاه
 پا زیر شامل تواندمی مثلیتوليد فصل در انسان توسط شده

 مثلی توليد غير فصل در شود. نوزادان یا و پرندگان تخم گذاشتن
 فصل براي انرژي آوردن دست هب در توانایی کاهش سبب نيز

 در .(Hamann et al., 1999) شودمی مهاجرت و زمستان
 جامعه در اساسی يراتتغ موجب گردشگري فشار مواردي
 ازدیدب تعداد به تودرتو هايآشيانه ولی شود،نمی پرندگان
 .(Kangas et al., 2005) دهندمی نشان منفی پاسخ کنندگان

 این زیرا است، خوانآواز پرندگان به مربوط بيشتر اختالل و
 بقاي یا و وري،بهره قدرت، ،رفتار بر است ممكن عوامل

 .باشد اثرگذار پرندگان این فردي رفتار و شناسیجمعيت
 جامعه بودن زنده و توزیع، فراوانی، است ممكن فردي تغييررفتار

 ( & Palomino .(Marzluff, 1997) بگذارد تاثير تحت را

(Carrascal, 2007، در را جنگلی پرندگان جامعه بر تفرج تاثير 
 را پرندگان فراوانی و توزیع تغييرات و بررسی اسپانيا مادرید شهر
 تحليل و تجزیه ،گيردمی صورت تفرجی هايفعاليت علت به که

 نخورده دست که جنگل داخلی هايقسمت در هاکرت کردند.
 در شدند. انتخاب تفرجی دائم مناطق و رويپياده مناطق بودند،
 و رويپياده مسيرهاي(انسان حضور نوع هر با جنگلی مناطق
 پالت هر به نسبت ايگونه غناي و کلی فراوانی (تفرجی مناطق
 .بود باالتر نخورده دست جنگل داخل از بردارينمونه

(Lindsay et al., 2002)، روي هادریاچه کناره توسعه تاثير 
 فصل طول در بردارينمونه کردند. بررسی را پرندگان جامعه
 توسعه سطح سه بين داد نشان مطالعه این .شد انجام مثلیتوليد

 غناي و تنوع در توجهی قابل تفاوت هيچ نماینده هايدریاچه از
 .ندارد وجود ايگونه

 شهري اکوسيستم به نزدیک ،اردبيل استان در لوفندق جنگل
 و سال طول در زیادي گردشگران شودمی سبب که است
 حضور نتيجه، در .کنند بازدید محل این از تعطيل هايروز

 داشت. خواهد پی در منفی و مثبت آثار طبيعی محيط در گردشگر
 براي قوي احتمال به و منطقه در بار اولين براي ،پژوهش این



 5  شدهروی، حفاظت لو در سه زون تفرجی، پیادهبررسی تاثیر تفرج بر جامعه پرندگان جنگل فندق

 این از حاصل نتایج است اميد .است شده انجام ایران در بار اولين
 جهت طبيعی مناطق مدیریت براي را مفيدي اطالعات ،تحقيق
 مناطق و جنگلی هايپارک ها،جنگل با گردشگران تربه تعامل
 اختيار در ،شوندمی اداره نيز تفرجی مناطق صورت هب که طبيعی

 .دهد قرار
 

 روش و مواد

 مطالعه مورد منطقه
 شهرستان شرقی شمال کيلومتري 21 يفاصله در فندقلو جنگل
 نمين شهرستان کيلومتري 11 در و آستارا طرف به اردبيل

 41 ´تا 41 °و 32 ´و شمالی عرض 41 °و41 ´تا 31 °و 10´بين
 داراي ،فندقلو جنگل .است شده واقع شرقی طول 41 ° تا

 و جنگل را آن هكتار 313 که است هكتار 4331 کل مساحت
 مستثنيات و کشاورزي اراضی را بقيه و مرتع را هكتارش 3233
 و مدیریت تحت که دهدمی تشكيل هاسازمان و اشخاص قانونی

 .(1)شكل  باشدمی اردبيل استان طبيعیمنابع کل اداره حفاظت
 است. دریا سطح از متر 1011 تا 1321 بررسی مورد منطقه ارتفاع
 .(1331 بهجو،)کيوان است مترميلی 411 حدود ساالنه بارش ميزان

 

 
  در مطالعه مورد منطقه موقعیت:  (1) شکل

 اردبیل استان و ايران
 

 پژوهش روش

 زيستیمحیط هایشاخص و پرندگان از بردارینمونه
 اينقطه شمارش روش از استفاده با انپرندگ از بردارينمونه

 واحدهاي .(Legendre & Legendre, 1998) گرفت صورت
 تعيين شده حفاظت روي،پياده تفرجی، تيمار سه در بردارينمونه
 یک هر در شده همشاهد پرندگان تعداد به مربوط هايداده شدند.

 هر مرکز از متر 21 شعاع به ايدایره بردارينمونه پالت 31 از
 دقيقه 11 مدت به و ((Watson et al., 2004 پالت

(Marsden et al., 2011) به متر 21 شعاع انتخاب شدند. ثبت 
 در پرندگان تشخيص اغلب گلیجن محيط در که بود دليل این

 در شده مشاهده پرندگان فقط است. مشكل فاصله این وراي
 از ند.شد ثبت حاضر هايگونه عنوان به ايدایره هايپالت

 مطالعه شد. استفاده هاآن یابیمكان براي نيز پرنده صداي
 صبح 11 ساعت تا خورشيد طلوع هنگام از ،روز طول در ميدانی

 صورت شدید باد وزش و بارندگی عدم و مساعد جوي شرایط در
 پالت 31 از یک هر در زیستیمحيط شاخص هجده گرفت.
 هر هاشاخص این .(1331 ،)وارسته شد گيرياندازه بردارينمونه
 نقطه تمرکزی با و متر 21 شعاع به ايدایره هايپالت درون یک

 هامتغير این .(Castelleta et al., 2005) شد ثبت بردارينمونه
 پوشش علفی، پوشش درختان، پوشش تاج درصد :از عبارت
 پوسيدگی، درجه افتاده، مرده درختان سرپا، مرده درختان سنگی،

 سينه برابر قطر با درختان برگ، و شاخ درصد الشبرگ، عمق
 ،ترمسانتی 21 الی 12سينه برابر قطر با درختان متر، 12 از کمتر

 الی 3 ارتفاع با درختان متر،سانتی 3 از کمتر ارتفاع با درختان
 رطوبت ،مترسانتی 11 از بيش ارتفاع با درختان متر،سانتی11

 بودند. دما و نسبی
 

 هاداده تحلیل و تجزيه
 افزار نرم از مختلف منطقه سه در پرندگان تراکم محاسبه براي

Distance6 به مدل 1 افزار نرم این از استفاده با شد. استفاده 
 از: بودند عبارت توابع این رفت. کار به کليدي توابع عنوان

 Half-normal +Cosine, Half-normal +Simple 

Polynomial, Uniform +cosine, Uniform + Simple 

Polynomial, Hazard – Rate + cosine.  

 انتخاب (1)اطالعاتی سنجيدار مقدار کمترین براساس نهایی مدل
 شد.

 فراوانی بين رابطه CANOCO افزار نرم از استفاده با ،همچنين
 از قبل شد. بررسی زیستیمحيط هايمتغير با پرندگان هايگونه

 تک یا خطی، بنديرج روش از استفاده مورد در گيري تصميم
 (3)شده گيري قوس متعارف تطبيقی تحليل و تجزیه (2)نمایی

 این طریق از شده گيرياندازه رادیانگ طول پذیرفت. انجام
 طول زیرا، است. جامعه در بتا تنوع دهنده نشان تحليل و تجزیه

 شد. انتخاب (4)فزاینده آناليز بود، 3 عدد از کمتر بتا گرادیان
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 هايافته

 تراکم محاسبه
 تعداد برداري،نمونه نقاط کليه بررسی در ،(2) شكل اساس بر

 .شد ثبت گونه 21 به متعلق پرندگان از مشاهده 131
  گونه 3 براي فقط پرندگان مـتراک تحليل و تجزیه (،1) جدول در

 از سطح این در پذیرفت. انجام منطقه این در معمول پرنده
 شده مشاهده افراد تعداد پرندگان، تراکم تعيين براي اجتماع،

 شد داده تشخيص کافی پرندگان تراکم از نااریبی برآورد براي
 افزارنرم در تراکم تعيين براي هامشاهده تعداد )حداقل

Distance 11 است(. فرد 
 

 
 لوفندق جنگل در پرندگان هایگونه به مربوط مشاهدات تعداد (:2) شکل

 

 در را تراکم تغيير از متفاوتی هايالگو پرندگان (،1) جدول در
 جنگلی سهره تفرجی منطقه در دادند. نشان خود از گرادیان طول
 سرپس ریسکچرخ و (002/14±34/11) تراکم بيشترین داراي

  منطقه در (،3133/2 ±132/1) تراکم کمترین داراي سفيد

 ± 34/11) تراکم ترینبيش داراي جنگلی سهره رويپياده

 تراکم کمترین داراي سفيد سرپس ریسکچرخ و (002/14

 بيشترین داراي زاغی شده حفاظت منطقه در و (132/1±3133/2)
هستند. تراکم کمترین داراي جيجاغ و (1143/40±010/1) تراکم

 

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

 uniform+ cosine مدل از استفاده با

 پرنده متفاوت منطقه سه با لوفندق جنگل در هکتار( در )فرد تراکم

 تفرجی رویپیاده شدهحفاظت

  Parus ater سفيد سرپس ریسکچرخ 3133/2 132/1± 1234/2 1± /142 ±4143/1 143/1

 P. major بزرگ ریسکچرخ ±031/20 213/3  ±120/23 333/3 ±4104/3 331/1

 Jay جيجاغ 321/14±321/13  132/11±104/14  1011±111/1

112/1±3313/ 3  Erithacus rubecula سرخسينه   241/1±1433/4 112/1±3112/1 

 Chaffinch جنگلیسهره  34/11±002/14  14/11±111/33 313/1±114/11

 Blackbird سياهتوکاي 113/1±111/13 314/3±431/40 333/1±141/3

 Black-billed magpie زاغی 114/3±331/23 234/4±112/31 010/1±1143/40

 

 پرندگان جامعه تحلیل و تجزيه
 با زیستیمحيط هايمتغير و رندگانـپ بين رابطه (،2) دولـج در

 نتایح به توجه با گرفت. قرار آزمون مورد فزاینده آناليز از استفاده
 پرنده هايگونه فراوانی و زیستیمحيط هايمتغير بين حاصل،

 گرادیان طول در هاگونه کل بنديرج است. برقرار قوي رابطه
 مونت آزمون ،P=112/1) بود دارمعنی زیستیمحيط هايمتغير
 اوليه محور دو (،2) جدول به توجه با جایگشت(. 333 با کارلو

 به مربوط واریانس 1/31% و هاگونه واریانس 3/31% نمودار،
 توضيح زیستیمحيط هايمتغير کمک به تواندمی که را هاگونه
 و پرنده هايگونه بين همبستگی دهد.می نشان شود، داده

 این بود. %31 و %03 ترتيببه زیستیمحيط هايمتغير
 زیستیمحيط هايمتغير توضيحی قدرت و قوت مبين همبستگی

 است. پرندگان جامعه ترکيب روي
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 اردبیل لویفندق جنگل در پرنده هایگونه برای فزاينده آنالیز بندیرج (:2) جدول

 مجموع
 محورها

 اصطالح
1 2 3 4 

 ویژه مقادیر 111/1 113/1 131/1 203/1 111/1

 زیستیمحيط هايمتغير و پرنده هايگونه بين همبستگی 314/1 112/1 312/1 033/1 

 هاگونه تجمعی واریانس درصد 1/31 3/33 3/31 3/20 

 زیستیمحيط متغير و گونه بين رابطه تجمعی واریانس درصد 1/33 1/34 1/31 4/03 

 متعارف ویژه مقادیر کل مجموع     331/1

 کارلو مونت آزمون F مقدار     22/11

 کارلو مونت آزمون Pمقدار     111/1

 

 را رويپياده و تفرجی يمنطقه اول محور (،3) شكل به توجه با
 براساس پرنده گروه دو کند.می جدا شده حفاظت يمنطقه از

 هايگونه شامل «الف» گروه اند.شده متمایز یكدیگراز مناطق
 اليكایی، ابلق، کالغ کمرکولی، باغی، دارکوب سرآبی، ریسکچرخ
 سرخسينه گيرمگس و خاکی گنجشک هدهد، کوکو، حق،مرغ
 این دارد. شده حفاظت منطقه در را تراکم ترینبيش که است
 و افتاده پوسيده درختان الشبرگ، عمق با مثبتی همبستگی گروه

 عمق عوامل این وثرترینم که دارند علفی پوشش درصد
 جيجاغ، زاغی، هايگونه شامل ،«ب» گروه باشد.می الشبرگ

 جنگلی،سهره سفيد،سرپس ریسکچرخ سرخ،سينه سياه،توکاي

 شترینبي که است بلبل و سار سياه،سر سسک بزرگ، ریسکچرخ
 همبستگی که دارند رويپياده و گاهیتفرج منطقه دو در را تراکم
 ارتفاع با درختان ،متر 11 از بيش ارتفاع با درختان با را مثبتی
 ،مترسانتی 11 تا 21 سينه برابر قطر با درختان متر، 3 از کمتر

 پوسيدگی درجه ،مترسانتی 111 از بيش ايسينه قطر با درختان
 .دارند وحشی برگ و شاخ درصد و سرپا پوسيده درختان

 هايداده واریانس درصد 3 و درصد 20 دوم و اول هايمحور
 دهندهنشان ،هاپيكانه دهد.می نشان را هاگونه به مربوط
 هاچينخط و هاتيمار نماینده هامثلث زیستی،محيط هايمتغير
  است. پرنده هايگونه مبين

 
 برای متعارف تطبیقی تحلیل و تجزيه اولیه محور دو بندیرج نمودار (:3) شکل

 زيستیمحیط هایمتغیر و پرندگان هایگونه
 

 ايگونه تنوع در تغيير نمایش براي (4) شكل از استفاده با
 گرادیان طول در زیستیمحيط هايمتغير با ارتباط در پرندگان

 زیستیمحيط هايمتغير با همراه دوپالتی هاينمودار منطقه، سه
 اساس شد. ترسيم ايگونه تنوع هاينمایه استاندارد خطوط و
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 شانون، تنوع شاخص ،1N غناي نمایه ،2N غناي نمایه (،4) شكل
 همگی ،number of species شاخص ،evinness شاخص

 و رويپياده منطقه محدوده در عددي شاخص ترینبيش داراي
 هستند. تفرجی

 
 ب                                   الف

 
 د                                  ج

 ه
 جنگل در متفاوت یمنطقه سه به نسبت پرندگان ایگونهتنوع هایشاخص به مربوط استاندارد خطوط ارنمود (:4) شکل

 غنای نمايه )ه( شانون، تنوع نمايه )د( ،(number) هاگونه تعداد )ج( ،sevinnesشاخص )ب( ،2N غنای نمای )الف( لو.فندق

1N. عددی مقادير دهندهنشان استاندارد خطوط کنار اعداد و مناطق نماينده هامثلث زيستی،محیط هایمتغیر مبین هاپیکانه 

 هاست.شاخص از يک هر
 

 گیرینتیجه و بحث

  روي رجیـتف هايفعاليت رـتاثي تعيين مطالعه نـای یاصل هدف
 هايمتغير با تاثير این همبستگی عيينت نيز و پرندگان جامعه
 مثبت تاثير از را توجهی قابل نتایج ،مقاله این است. زیستیمحيط
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 آمده (4) شكل در که همانطور دهد.می نشان پرندگان روي تفرج
 در پرندگان فراوانی و تنوع ،شده انجام تحقيق به توجه با و

 باشد.می ،شده حفاظت منطقه از بيشتر رويپياده و تفرجی مناطق
 و سياهتوکاي جنگلی،سهره گونه سه فقط شده حفاظت منطقه در

 مناطق در (،1) جدول اساس بودند. باالیی تراکم داراي زاغی
 تراکم داراي هاگونه همه سرخسينه جزبه ،رويپياده و تفرجی
 رويپياده و تفرجی منطقه دو در رندگانپ هايگونه .بودند باالیی

 با درختان متر، 3 از کمتر ارتفاع با درختان با باالیی همپوشانی
 11 از بيش ارتفاع با رختاند متر،سانتی 11 تا 21 سينه برابر قطر
 درصد و متر،سانتی 111 از بيش سينه برابر قطر با درختان متر،
 انتظار برخالف ،تحقيق این از حاصل نتيجه دارند. برگ و شاخ
 هايگونه بيشتر دارد. را پرندگان روي بر تفرج مثبت تاثير

 و زادشاخه حالت که جنگلی مناطق در سياهتوکاي مانند پرندگان
 لوفندق جنگل در کنند.می سازيآشيانه تربيش ،دارند متراکم
 هستند. باالیی درختی تراکم داراي رويپياده و تفرجی مناطق

 تراکم جنگل از هاییقسمت در شده حفاظت يمنطقه در ولی
 و تفرجی مناطق در دیگر طرف از است. پایين بسيار درختان

 هايغذا از شده توليد هايزباله و انسان حضور علت به رويپياده
 مثبتی تاثير مناطق این به پرندگان بيشتر تراکم و جذب در انسان
 منابع برخی در پرندگان روي تفرج تاثير با مرتبط مقاالت دارند.

 اساس بر دهند.می نشان را مثبت اثر اندکی منابع در و منفی اثر
 هاآن فراوانی و پرندگان تنوع ،(Cardoni et al., 2008) مطالعه

 بدون روزهاي در است، تفرج تاثير تحت که ايمنطقه در
 حالت که ايمنطقه در ولی باالتراست، تفریحی هايفعاليت

 وجود پرندگان تنوع در روزها بين در تفاوتی هيچ دارد حفاظتی
 در اساسی يراتتغ موجب گردشگري فشار مواردي در .ندارد

 تعداد به هاانهآشي بعضی ولی .شودنمی پرندگان جامعه
 ,.Kangas et al) دهندمی نشان منفی پاسخ ازدیدکنندگانب

 در که هاییساز و ساخت بيشتر در تفرجی هايفعاليت .(2008
 پرندگان نیگزیالنه در مثبتی تاثير گيردمی انجام تفرجی مناطق

 به کمک براي ناسبم طرح یک شودمی سبب امر این .دارند

 تفرجی مناطق از حفاظت با جیتفر هايفعاليت سازگاري
 رشد افزایش .(Remacha & Delgado, 2009) شود ریزيپایه

 هايزباله بودن دسترس در و گياهی پوشش کم تراکم و درختان
 کلی فراوانی بودن البا سبب تفرجی مناطق در انسان موادغذایی

 در رويپياده و تفرجی مناطق در پرندگان هايگونه غناي و
 & Palomino) است شده حفاظت منطقه با مقایسه

Carrascal, 2007). تفرجی مناطق در انسان توسط برداشت 
 ولی .گذاردمی منفی تاثير ندگانپر روي کوچک مقياس در حتی
 در مستقيمی غير مثبتتاثير انسان توسط شده توليد هايزباله

 & Densmore) گذاردمی مناطق این در پرندگان حضور

French, 2007.) تاثير به خود مقاالت در دیگر محققان ،اما 
 عنوان ،(GILL, 2007) .اندکرده اشاره پرندگان روي تفرج منفی
 بالقوه تهدیدي انسان توسط تفریحی هايفعاليت :است کرده
 منابع به دسترسی کردن محدود طریق از زیستی،تنوع براي
 در حضور به کمتري تمایل لیمثتوليد فصل در پرندگان است.

 در مثل دتولي براي پرندگان تالش زیرا، .دارند تفرجی يمنطقه
 رکت به پرندگان ،نتيجه در کند.می پيدا کاهش مناطق این

 (.Rosenberg et al., 2004) آورندمی روي تفرجی منطقه
 طوربه را پرندگان پرورش است ممكن میسرگر و تفریح

 اختالل ایجاد ،این برعالوه .بدهد قرار تاثير تحت مستقيمغير
 خانگی ناتحيوا و کردن صحبت رفتن، راه مانند انسان با مرتبط
 از استفاده از را پرندگان هايگونه از برخی ،است ممكن
 را هاگونه دیگر ايآشيانه هايفعاليت و دلسرد تفریحی هايمكان
 .(Rohrbaugh, 2000) کند مختل
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