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بررسی ارتباط شاخصهای سیمای سرزمین با فراوانی
گونه پرندگان در لکههای جنگلی شهرستان گرگان

فاطمه ستايشی* ،1حسين وارسته مرادی ،2عبدالرسول سلمان

ماهينی3

 1کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان
 2استادیار گروه محیط زیست ،دانشكده شیالت و محیطزیست ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان
 3دانشیار گروه محیط زیست ،دانشكده شیالت و محیطزیست ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان
(تاریخ دریافت1395/05/18 :؛ تاریخ تصویب)1395/11/04 :

چکيده
قطعهقطعه شدن زیستگاه یك مشكل نگرانکننده در زیستشناسی حفاظت است که گاهی این پدیده سبب نابودي زیستگاه
میشود .این پژوهش ،جهت بررسی ارتباط متغیرهاي سیماي سرزمین با فراوانی گونه پرندگان در لكههاي جنگلی در شهرستان
گرگان صورت گرفت .همه متغیرها در  22لكه زیستگاهی با مساحتهاي متفاوت ،کمتر از  1هكتار 1 ،تا  10هكتار 10 ،تا 25
هكتار و لكه جنگلی با مساحت بیشتر از  300هكتار بررسی شدند .همچنین ،با استفاده از نرمافزار  FRAGSTATSمتغیرهاي
شاخصهاي سیماي سرزمین محاسبه شدند .پرندگان به فاصله شعاعی  25متري در هر یك از  44نقاط نمونهبرداري بررسی
شدند .نتایج نشان داد که گونه بلبل و مگسگیر سینه سرخ با مساحت لكهها رابطه منفی دارد ولی حضور چرخریسك بزرگ رابطه
مثبتی با مساحت لكههاي جنگلی ،نسبت محیط به مساحت و شكل لكهها دارد .بر اساس این تحقیق ،بلبل و مگسگیر سینه
سرخ بهعنوان گونه حاشیهزي و چرخریسك بزرگ بهعنوان گونه درون جنگلی معرفی شده است .این تحقیق ،اهمیت لكههاي
جنگلی در حفاظت پرندگان و نیز حفاظت از بومسازگانهاي جنگلی را نشان داد.

کليد واژهها :لكههاي جنگلی ،پرنده ،گرگان ،سیماي سرزمین و حفاظت

*نویسنده مسئول:

Email: fatemesetayeshi@yahoo.com
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سرآغاز
آشوب و اختالل در زیستگاه امري انكارناپذیر است و این امر
سیمايسرزمین را به موزاییكی از لكههاي( )1مختلف زیستگاهی
تبدیل میکند .اکوسیستمهاي جنگلی ،زیستگاه تعداد زیادي از
گونههاي حیاتوحش است که در میان آنها به گونههاي بسیار
متنوعی از پرندگان میتوان اشاره نمود .امروزه ،حفظ تنوعزیستی
در اکوسیستمهاي مختلف اهمیت زیادي پیدا کرده است .آن چه
بر اهمیت روزافزون تنوعزیستی میافزاید ،نقش آن در حفظ ثبات
اکوسیستمهاست .حضور گونههاي بیشتر در یك منطقه ،ساختار
پیچیدهتري به اکوسیستمهاي طبیعی خواهد داد و در نتیجه این
اکوسیستمها در پاسخ به تغییرات توانایی بیشتري داشته و با
ثباتتر خواهند بود .همچنین ،تنوعزیستی باالتر اکوسیستمها
نشاندهنده پایداري بیشتر آنهاست (ستایشی .)1390 ،به دلیل
بیسابقه بودن سرعت جنگلزدایی و کاهش جنگلها ،قطعهقطعه
شدن زیستگاه به یك معضل اصلی در زیست شناسی حفاظت
تبدیل شده است ( .)Alan et al., 2002بیشتر جنگلهاي
باقیمانده به شدت توسط انسانها تغییر یافته است و اغلب به
لكههاي به نسبت کوچك جنگلی قطعهقطعه شدهاند ( Marsh
 .)& Grossa, 2005از بین رفتن و تكهتكه شدن زیستگاه به
عنوان محرکهاي کلیدي کاهش تنوعزیستی شناخته شدهاند
(. )Deconchat et al., 2009عالوه بر کاهش تعداد کل
گونهها ،این نگرانی وجود دارد که انواع گونههایی که در تكههاي
جنگلی از بین رفتهاند ،داراي ارزش باالي حفاظتی ،مانند تراکم
کم یا گونههاي تخصصی زیستگاه ،یا گونههایی با دامنههاي
محدود جغرافیایی باشند (گرگانی .)1391 ،به عبارت دیگر،
قطعهقطعه شدن زیستگاه شامل فرایندي است که به غیر
پیوستگی در پیكربندي فضایی زیستگاه ختم میشود ( Alan et
 .)al., 2002قطعهقطعه شدن زیستگاه مبتنی بر کاهش یك
زیستگاه و جایگزینی آن با زیستگاه با کیفیت پایینتر است
( .)Alan et al., 2002قطعهقطعه شدن میتواند شامل کاهش
زیستگاه و یا مجزا شدن به لكههاي زیستگاهی باشد که نتیجه
آن بهوجود آمدن لكههاي کوچك و لكههایی با فواصل بیشتر
است (.)Hunter, 1990; Fahring, 2003

مساحت کل کشور را تشكیل می دهد .این استان ،بین  32درجه
و  24دقیقه تا  38درجه و 5دقیقه عرض شمالی و  53درجه و51
دقیقه تا  52درجه و  14دقیقه طول شرقی از نصفالنهار گرینویچ
واقع شده است .از شمال به کشور ترکمنستان ،ازجنوب به استان
سمنان ،از غرب به دریاي خزر و استان مازندران و از شرق به
استان خراسان شمالی محدود است (سالنامه آماري گلستان،
 .)1385در این مطالعه 22 ،لكه جنگلی در  3منطقه (شصت
کالته ،قرق ،نومل) به عنوان محدوده کار در شهرستان گرگان
انتخاب شد .در شكل ( -1الف -1 ،ب و  -1ج) مناطق مورد
مطالعه آورده شده است .توضیحات تكمیلی اعداد ذکر شده در
راهنماي اشكال در جدول ( )3این مقاله درج شده است.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
استان گلستان با مساحت  20434/44کیلومتـر مربع  1/24درصد

شکل ( :)1نقشه مناطق مورد مطالعه

شکل ( :)1الف نقشه منطقه مورد مطالعه –
لکههای جنگلی نومل
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شکل ( :)1ب نقشه منطقه مورد مطالعه –
لکههای جنگلی قرق
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منطقه راحتتر و حضور پرندگان در منطقه بیشتر میباشد
( .)Varaste & Zakaria, 2010براي نمونه برداري از پرندگان
از روش نمونه برداري نقطهاي ( )Biby et al., 2000و براي
ثبت پرندگان از  GPSاستفاده شد .تعداد  44پالت در طی سال
 1390مورد نمونهبرداري قرار گرفت .در فاصله زمانی بین  4تا
 10صبح در شرایط جوي مساعد و عدم بارندگی شدید،
( )Watson et al., 2004تمامی پرندگان دیده شده شمارش
شدند .از عامل صدا براي تعیین مكان پرنده و سپس مشاهده و
ثبت آن استفاده ) .(Varaste & Zakaria, 2010فاصله هریك
از نقاط نمونهبرداري از یكدیگر حداقل  200متر ( Atwell et
 )al., 2008بود .براي هر نقطه ،محدود شعاعی  25متري از
مرکز هر پالت ( )Watson et al., 2004در نظر گرفته شد .در
هر واحد نمونه برداري ،مشاهدهگر براي حفظ آرامش محیط پس
از  2دقیقه سكوت از روش عدم تحرک و ثبت پرندگان استفاده
کرد .کل پرندگان مشاهده شده به مدت  10دقیقه شمارش و
ثبت شدند ( ;Antongiovanni & Metzger, 2005
.)Marsden et al., 2001

شکل ( :)1ج نقشه منطقه مورد مطالعه-
لکههای جنگلی شصت کالته

يافتهها
در فصل پاییز  14گونه پرنده از  4راسته 12 ،خانواده و در
مجموع  348مشاهده ثبت شد جدول (.)1
جدول ( :)1گونههای پرندگان مشاهده شده درلکههای
جنگلی با اندازههای مختلف در فصل پاييز

روش پژوهش
تهيه اليهها در سامانه اطالعات جغرافيايی :براي تهیه
نقشه 22 ،لكه موردنظر را با استفاده از نرمافزار GOOGLE
 EARTHبه صورت پلیگون در آوردیم سپس لكهها را در
محیط  GISوارد کردیم و پس از تبدیل کردن تصاویر به صورت
رستري در محیط  ،IDRISIبا استفاده از نرمافزار
 FRAGSTATSمشخصههاي سیماي سرزمین محاسبه شد.
نمونهبرداری از پرندگان
بهمنظور جمعآوري اطالعات مورد نیاز در لكههاي جنگلی
شصتکالته ،قرق و نومل نمونهبرداري در فصل پاییز 1390
انجام شد .مطالعات نشان داد که فصل پاییز مناسبترین زمان
براي رویت پرندگان میباشد .زیرا ،در این فصل دسترسی به

گونه پرنده
سهره جنگلی
دارکوب خالدار بزرگ
چرخریسك بزرگ
توکا سیاه
الیكایی
چرخریسك دم دراز
کمرکولی جنگلی
مگسگیر سینه سرخ
سینه سرخ
چرخریسك پس سر سفید
چرخ ریسك سرآبی
دارکوب خالدار کوچك
سسك کوچك

نام علمی
Fringilla coelebs
Dendrocopos major
Parus major
Turdus merula
Troglodytes troglodytes
Aegithalos caudadus
Sitta europea
Ficedula parva
Erithacus rubecula
Parus ater
P. caeruleus
Dendrocops syriacus
Hyppolais caligata
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با استفاده از نرم افزار  FRAGSTATSمشخصههاي سیماي
سرزمین (محیط ،مساحت ،نسبت محیط به مساحت ،شاخص
چین خوردگی ،شاخص شكل ،شاخص پیوستگی و شاخص چین
خوردگی ،شاخص شكل ،شاخص پیوستگی و شعاع گرادیان( )2در
سطح لكه محاسبه شد .شاخصهاي سیماي سرزمین با نرمافزار
 FRAGSTATSمحاسبه و میزان همبستگی آنها با استفاده از
نرمافزار  Minitabتعیین شد .جدول ( )2متغیرهاي انتخاب شده
پس از محاسبه همبستگی را نشان میدهد.
متغیرهاي محیط و مساحت داراي همبستگی باال ( )0/94بودند
که از بین این دو متغیر ،متغیر مساحت انتخاب شد .دو متغیر
مساحت و شعاع گرادیان نیز داراي همبستگی باال ( )0/92بودند
که از بین این دو متغیر نیز مساحت انتخاب شد.
به دلیل همبستگی باال ( )0/90بین دو متغیر چینخوردگی و
چرخش( ،)3متغیر چینخوردگی انتخاب شد .جدول ( ،)3اعداد
مربوط به متغیرهاي انتخاب شده را نشان میدهد.

جدول( :)2مشخصههای سيمایسرزمين انتخاب شده
مساحت

1


Area  a ij 

10
,
000



 = aijمساحت لكه  ijبرحسب متر
Pij

PARA 

نسبت محیط به
 =Pijمحیط لكه  ijبرحسب متر
مساحت
 =aijمساحت لكه  ijبرحسب متر
a ij

) 2Ln (0 / 25p ij

شاخص
چینخوردگی

شاخص شكل

Lna ij

FRAC 

= pijمحیط لكه ( ijبرحسب متر)
 = aijمساحت لكه ( ijبرحسب متر)
 =Pijمحیط لكه  ijبا تعدادي از سلولها سطح
 = min pjحداقل محیط لكه  ijبا تعدادي از
سلولها سطح

جدول ( :)3مشخصههای سيمایسرزمين در لکههای مورد مطالعه
شاخص چين

شاخص شکل

نسبت محيط به

خوردگی لکه

لکه

مساحت لکه

1/02

1/35

348/28

2/ 4

1/1911

3/28

222/8

24/9

2

1/1045

2/25

44/85

354/4

3

نومل

1/1508

1/45

1282/9

0/144

4

نومل

1/1191

1/93

302/42

2/32

5

نومل

1/1442

2/12

1038/4

0/29

1

قرق

1/1951

2/9

494/15

5/51

2

قرق

1/1832

1/21

4491/43

0/021

3

قرق

1/2113

2/22

1248/58

0/259

1

شصت کالته

1/1242

1/24

1144/83

0/323

2

شصت کالته

1/1085

1/53

1158/44

0/28

3

شصت کالته

1/1233

1/58

1515/80

0/145

4

شصت کالته

1/248

2/80

2434/44

0/128

5

شصت کالته

1/229

2/22

2802/24

0/144

2

شصت کالته

1/2023

1/98

2225/14

0/089

4

شصت کالته

1/3488

3/59

3255/08

0/155

8

شصت کالته

مساحت لکه

شماره لکه

نام لکه

1

نومل
نومل
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ادامه جدول ( :)3مشخصههای سيمایسرزمين در لکههای مورد مطالعه
شاخص چين

شاخص شکل

نسبت محيط به

خوردگی لکه

لکه

مساحت لکه

1/2139

2/15

2341/15

0/132

1/1292

1/49

490/21

0/821

10

1/1423

2/18

424/01

4/12

11

شصت کالته

1/2809

2/53

3245/21

0/042

13

شصت کالته

1/3299

2/95

4425/44

0/041

13

شصت کالته

1/1543

2/1

448/32

1/22

14

شصت کالته

1/2598

3/03

1248/95

0/522

15

شصت کالته

1/1422

2/04

228/9

1/29

12

شصت کالته

1/1441

1/93

491/25

0/92

14

شصت کالته

1/2282

3/4

1130/41

1/41

18

شصت کالته

تعيين مدلهای رگرسيونی
مدلهاي رگرسیونی متغیرهاي محیطزیستی در مقیاس سیماي
سرزمین با استفاده از نرمافزار  SPSSمحاسبه شد .در این مرحله،

مساحت لکه

شماره لکه

نام لکه

9

شصت کالته
شصت کالته

مجموعه متغیرها بهعنوان پیشبینیکنندههاي مدل وارد رابطه
رگرسیون شدند جدول (.)4

جدول ( :)4معادالت متغيرهای سيمایسرزمين با گونهها در فصل پاييز

% R2

معادله

نوع گونه

25/3

 Y  7  0/ 00215x1  0/ 000015x2  0/ 44 x3  7 / 1x4مگسگیرسینهسرخ

10/3

 Y  2 / 06 0/ 00014 x1 0/ 000037 x2 0/ 079 x3 1/ 98 x4سهره جنگلی
 Y  2 / 44  0/ 000129x1 0/ 000117x2 0/ 177 x3  2 / 6 x4چرخریسك سرآبی

1/4
2/4

 Y  7 / 27  0/ 00083 x1  0/ 000199x2  0/ 692x3  7 / 71x4چرخریسكپسسرسفید

5/5

 Y  0/ 95  0/ 00069x1  0/ 000027x2  0/ 09x3  1/ 01x4کمرکولی جنگلی

5/2

 Y  2  0/ 00044x1  0/ 000163x2  0/ 294x3  1/ 8 x4سینه سرخ
 Y  34 / 8  0/ 000172x1  0/ 000927x2  3 / 38 x3  36 / 5 x4چرخریسك بزرگ

21/8
14/2

 Y  1/ 27  0/ 00191x1  0/ 00005x2  0/ 088x3  1/ 33 x4الیكایی

5/3

 Y  2 / 33  0/ 00116x1  0/ 000063x2  0/ 179x3  1/ 76 x4توکاسیاه
 Y  1/ 08  0/ 000082x1  0/ 00005x2  0/ 105x3  1/ 20x4دارکوبخالدار بزرگ

5/1

 Y  2 / 56  0/ 000013x1  0/ 000081x2  0/ 25x3  2 / 82x4سسك
 Y  0/ 22  0/ 00071x1  0/ 000005x2  0/ 021x3  0/ 24 x4دارکوب کوچك

1/9
4/9
34/2

 Y  10/ 63  0/ 0004x1  0/ 0006x2  0/ 52x3  10/ 4 x4بلبل
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با توجه به جدول ( .x1 )4مساحت x2 ،نسبت محیط به مساحت،
 x3شكل و  x4چینخوردگی میباشد.
(معادله )1

پرندگان به مساحت وابسته نبوده و با افزایش مساحت غناي
گونهاي پرندگان درون جنگلی افزایش مییابد که نشاندهنده
وابستگی مثبت این گونهها با مساحت جنگلها میباشد .در
مقابل ،چنین به نظر میرسد که گونهها حاشیهزي به مساحت
وابسته نیستند (Kurosawa, 2004 ;Watson et al., 2004
 .)Askin, 2003با افزایش حاشیه ،زیستگاه پرندگان حاشیهاي
افزایش مییابد .در واقع ،این مطالعه گونه چرخریسك بزرگ را
بهعنوان گونه درون جنگلی معرفی کرده است که حضور این
گونه در لكه  300هكتاري نسبت به لكههاي دیگر بیشتر است.
هرچه شكل لكهها گردتر باشد ،اثر حاشیهاي بر آن کمتر است.
لكهها ،در حاشیه و مرز خود میتوانند داراي مقادیر متفاوت
چینخوردگی باشند .این چینخوردگی به تعبیري یك بعد به ابعاد
لكهها اضافه میکند (سلمان ماهینی و همكاران .)1389 ،رابطه
منفی بین گونه بلبل و مگسگیر سینهسرخ با مساحت
نشاندهنده رابطه معكوس این متغیر با این دو گونه است که
نشاندهنده حضور این گونه در لكههاي کوچك و داراي
چینخوردگی زیاد میباشد .به هر ترتیب ،چینخوردگی براي
گونههایی که در حاشیه جنگل زندگی میکنند یك عامل مطلوب
به شمار میرود .ولی ،براي گونههایی که در حاشیه زندگی
نمیکنند ،چینخوردگی عامل مطلوب به شمار نمیرود
( .)Faaborg et al., 1995 ;Robbins et al., 1989بنابراین،
گونه مگس گیر سینه سرخ و بلبل گونههاي حاشیهزي هستند که
در لكهها با چین خوردگی باال بیشتر دیده میشود .زیرا ،با
افزایش آن سطح تماس لكه با محیط پیرامون بیشتر میشود و از
این رو حساسیت و ضربه پذیري براي گونههاي درون جنگلی
باال میرود .اما ،براي گونه حاشیهزي عامل مطلوب به حساب
میآید ( .)Askin & Kurosawa, 2003همچنین ،این دو گونه
در لكههایی که نسبت محیط به مساحت در آن باال است بیشتر
یافت میشود .زیرا ،نمایه نسبت محیط به مساحت همانند
چینخوردگی نقش اساسی در وضعیت لكهها از نظر حساسیت و
آسیبپذیري نسبت به تخریب انسانی دارد .از اینرو ،این نمایه
هر چه بیشتر باشد سطح تماس لكه افزایش مییابد (سلمان
ماهینی و همكاران )1389 ،و در نتیجه این لكه براي گونههایی
که حاشیهزي هستند ،مطلوب است (سلمان ماهینی و همكاران،
.)1389

Y= α + βX1 + βx2 + βX3 + … + βXn

در معادله ( )1رابطه مدلی که براي پیش بینی حضور گونه بهکار
می رود نمایش داده شده است.
در این مدل ،ضریب ثابت و ضرایب متغیرها توسط واردسازي
متغیرها به نرم افزار Minitabمحاسبه شدند.
با توجه به جدول ( ،)5سه گونه بلبل ،مگسگیر سینه سرخ و
چرخریسك بزرگ بیشترین مقدار  R2را داشتند.
معادله ( ،)2رابطه بین متغیرهاي سیمايسرزمین با گونه
مگسگیر سینه سرخ
(معادله )2
Y  7  0/ 00215x1  0/ 000015x2  0/ 44 x3  7 / 1x4

معادله ( )3رابطه بین متغیرهاي سیمايسرزمین با گونه
چرخریسك بزرگ
(معادله )3
Y  34 / 8  0/ 000172x1  0/ 000927x2  3 / 38 x3  36 / 5 x4

معادله ( )4رابطه بین متغیرهاي سیمايسرزمین با گونه بلبل
(معادله )4

Y  10/ 63  0/ 0004x1  0/ 0006x2  0/ 52x3  10/ 4 x4

با توجه به معادله ( ،)2فراوانی مگسگیر سینهسرخ با مساحت
لكهها رابطه منفی دارد ولی با نسبت محیط به مساحت ،شكل
لكهها و چینخوردگی لكهها رابطه مثبت دارد.
باتوجه به معادله ( ،)3حضور چرخریسك بزرگ در فصل پاییز
رابطه مثبتی با مساحت لكههاي جنگلی ،نسبت محیط به
مساحت و شكل لكهها دارد اما با چینخوردگی لكهها رابطه
منفی دارد .باتوجه به معادله ( ،)4حضور بلبل نیز با مساحت لكهها
رابطه منفی دارد ولی با نسبت محیط به مساحت ،شكل لكهها و
چین خوردگی لكهها رابطه مثبت دارد.
بحث و نتيجهگيری
رابطه مثبت بین حضور گونه چرخریسك بزرگ با مساحت
نشاندهنده ارتباط قوي این متغیر با گونه چرخریسك بزرگ
است .همچنین ،مطالعات نشان داد که غناي گونهاي تمام
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3. Circle
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