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 چکیده
های اندازتنوع زیستی در چشم برگذار ترین فاکتورهای اثریکی از مهم ایاثر حاشیه

جامعه و فراوانی ای بر تراکم مطالعه حاضر جهت بررسی اثر حاشیه. است یجنگل
های پرندگان و متغیرانجام گرفت.  در فصل زمستان نگرگاآباد پرندگان در جنگل سعد

پالت  141متر از مرکز هر پالت و در  52هایی برابر با شعاع زیستی در پالتمحیط
-های نمونهگونه پرنده در پالت 55مشاهده از مجموع  414برداری شدند. تعداد نمونه

فواصل مختلف حاشیه از جنگل مختلفی را در  های تراکمبرداری ثبت شد. پرندگان الگو
و  چرخ ریسک دم درازجاق، ، جیچرخ ریسک بزرگهایی نظیر از خود نشان دادند. گونه

بزرگ، دار لخاهایی نظیر دارکوببیشترین تراکم را در حاشیه و گونه سهره جنگلی
کمرکولی جنگلی و الیکایی بیشترین تراکم را در عمق جنگل نشان دادند. محور اول 

نالیز تطبیقی متعارف دو گروه عمده از پرندگان را از هم تفکیک نمود. گروه نخست آ
و  ، الیکایی، سینه سرخدار بزرگ، کمرکولی جنگلیشامل پرندگانی نظیر دارکوب خال

مثبتی با قطر برابر سینه درختان، درجه پوسیدگی درختان  دارخزک بود که همبستگی
شک افتاده و سرپا در عمق جنگل داشتند. گروه ارتفاع درختان خ میزان رطوبت، خشک

و قرقاول  بزرگریسک سیاه، چرخ، توکایدارکوب سبزدوم، شامل پرندگانی نظیر 
 2-52ای، تعداد درختان با قطر برابر سینه همبستگی مثبتی را با پوشش درختچه

 شیهبرگ در حاشیه جنگل نشان دادند. نتایج نشان داد که حامتر و پوشش الشسانتی
 دگان وابسته به عمق جنگل دارد.اثر منفی بر فراوانی پرن

 ، جنگل سعدآبادای، تراکماثر حاشیه :کلیدی واژگان

 مقدمه 

جنگل های هیرکانی از بازمانده های طبیعی 

جنگل های خزان کننده در جهان می باشند 

(Siadati et al., 2010; Etemad 1994) این .

ریک و طوالنی از جنگل ها به صورت نواری با

پوشش گیاهی جنوب دریای خزر و شمال رشته 

میلیون  48.1کوه های البرز را در مساحتی بالغ بر 

. با (Akhani et al, 2010هکتار پوشانده است )

این حال این جنگل ها از اکوسیستم ها تهدید 

باشند. سطح گسترده ای از فعالیت شده ایران می

قطع بیش از  هایی همچون توسعه شهر نشینی،

حد درختان، توسعه زمین های کشاورزی، چرای 

و توسعه  بیش از حد دام، فعالیت های توریستی

شبکه های جاده ای گسترده از جمله دالیل تهدید 

 ,Akhani et alباشند )این اکوسیستم جنگلی می

2010;siadati et al, 2010; Anonymous, 

های ،که مناطق دست نخورده و چشم انداز (2005

بر جنگلی را در این منطقه به خطر انداخته است. 

اساس برخی از تخمین ها، محدوده جنگل های 

میلیون  983خزری در ایران طی دهه های اخیر از 

میلیون هکتار  رسیده است  .48هکتار به 

(Anonymous, 2005 .) 

گذار فاکتورهای اثرترین یکی از مهم ایاثر حاشیه

 است یهای جنگلاندازمستی در چشتنوع زی بر

(Hele, 1983 مطالعات ابتدایی اکولوژیکی رابطه .)

و حیات وحش نشان  ایمثبتی را بین اثر حاشیه

اما با توجه به Leopold, 1993) ) ه استداد

در مورد اثر که پس از آن  ییهامطالعات و بحث

اثر  نشان داد که صورت گرفتمنفی حاشیه 

-گونه تراکمری، موجب افزایش شکارگ ایحاشیه

هایگرا، شکارگری جوجههای عمومی و حاشیه
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موجب کاهش نیز ای نزدیک حاشیه و آشیانه 

ای، مناطق حساس جنگلی های آشیان حفرهگونه

زیست . شودهای وابسته به عمق جنگل میو گونه

هستند  اینگران اثرات حاشیه شناسان حفاظت،

اثر  های جانوری نسبت بهچراکه حساسیت گونه

ای و خطر انقراض به شدت وابسته به حاشیه

برخی  .(Lehtinen et al, 2003)یکدیگرند 

ای بر فراوانی، مطالعات، تاثیرات منفی اثر حاشیه

توزیع و تولیدمثل پرندگان را گزارش نموده اند 

(Germaine et al., 1997). دانش و آگاهی افزایش 

 برای پرندگان هایگونه بر ایاثر حاشیه درباره

های سازگانبوم بخش نتیجه و مدیریت موثر

 بسیار از نوع دستکاری شده جنگلی خصوصاً

 .است ضروری و حیاتی

 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

 3جنگل سعد آباد در منطقه مورد مطالعاتی  

و جزئی از جنگل های کیلومتری شهر گرگان 

د منطقه مور مساحت باشد.هیرکانی در ایران می

باشد. این منطقه هکتار می 1292بالغ بر  مطالعه

 41و ْ 22از نظر موقعیت جغرافیایی در حد فاصل

 93و ْ 41تا   93و ْ 19طول شرقی و   41و ْ 23َ  ات

عرضشمالی قرار گرفته است. ارتفاع از سطح دریا 

 441متر و حداقل  411الی  111 به طور متوسط

 .ر داردمتری از سطح دریا قرا 4911و حداکثر 

درصد بوده که  91اکثریت شیب منطقه کمتر از 

 رسد.درصد می 1.حداکثر شیب آن به حدود 

منطقه مورد مطالعه در قسمت شرقی جنگل های 

هیرکانی واقع شده که از دوران سوم زمین شناسی 

باقی مانده  است. با توجه به توسعه کشاورزی و 

شهر نشینی جنگ های هیرکانی در حال نابود 

 ن می باشند.شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نهارخوران-: موقعیت جغرافیایی منطقه نمونه برداری و نقاط نمونه برداری در منطقه جنگلی سعدآباد1شکل 

 

 

 روش نمونه برداری

 برداری از فاکتورهای محیطی و پرندگاننمونه

و با  4931سال  فصل زمستانبرداری در نمونه

به صورت برداری پالت نمونه 419انتخاب 



 .همکارانمحمودی و 
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. هر یک از تصادفی انجام گرفت –سیستماتیک 

برداری با رعایت حداقل فاصله های نمونهپالت

متری حاشیه جنگل  24از از یکدیگر و متر  211

متری عمق جنگل تعیین شدند. در این  24.تا 

متر8 224متر8 24تیمار با فاصله  4تحقیق 

متر از حاشیه جنگل در  24.متر و 324متر8 124

پالت نمونه  419همچنین از کل  .گرفته شد نظر

پالت،  92متری تعداد 24برداری، برای تیمار 

 124پالت، تیمار  91متری تعداد 224تیمار 

 .2متری تعداد  324پالت، تیمار  91متری تعداد 

پالت  29متری تعداد 24.پالت و برای تیمار 

 نمونه برداری انتخاب شدند. 

در هر پالت به شعاع های مربوط به پرندگان داده

دقیقه  44متر از مرکز پالت و به مدت  24

(Marsden et al., 2001)  ثبت گردید. تنها

-عنوان گونهها بهپرندگان مشاهده شده در پالت

های حاضر ثبت شدند. از صدای پرنده تنها برای 

د. مطالعات میدانی در شها استفاده یابی آنمکان

 44و تا ساعت  طول روز از طلوع خورشید شروع

 صبح در شرایط جوی مناسب صورت گرفت.

زیستی که نقش مهمی در نوزده فاکتور محیط

انتخاب زیستگاه توسط پرندگان داشتند در هر 

گیری شد. برداری اندازههای نمونهیک از پالت

متر از مرکز هر  24های مورد نظر به شعاع فاکتور

 (. Castelletta et al., 2005)شد  گیریپالت اندازه

 

 هاروش تجزیه و تحلیل داده

ها، تمام متغیرها با پیش از تجزیه و تحلیل داده

اسمیرنوف از نظر -استفاده از آزمون کولموگروف

توزیع نرمال مورد آزمون قرار گرفتند. برای 

  محاسبه تراکم پرندگان از نرم افزار

DISTANCE6  ستفاده شدا.  

رابطه  CANOCO ارهمچنین با استفاده از نرم افز

های پرندگان با متغیرهای بین فراوانی گونه

 زیستی بررسی شد. محیط

 

 نتایج
 محاسبه تراکم 

در طول بررسی کلیه نقاط نمونه برداری، تعداد 

 22رندگان متعلق به مشاهده از جامعه پ 41.

تجزیه و تحلیل تراکم پرندگان  ثبت گردید. گونه

پذیرفت )جدول  انجامگونه از پرندگان  44ی برا

در این سطح از اجتماع برای تعیین تراکم (. 4

پرندگان، تعداد افراد مشاهده شده برای یک 

 تخمین نااریب از تراکم کافی تشخیص داده شد.

 

پرندگان الگوهای مختلفی از تراکم را از خود نشان 

(. باتوجه به جدول شماره 4دادند ) جدول شماره 

رای تراکم مورد تجزیه ای که بگونه 44، از میان 4

و تحلیل قرار گرفتند، در مجموع بیشترین تراکم 

را چرخ ریسک بزرگ، سهره جنگلی، الیکایی و 

ترین تراکم را سینه و کم چرخ ریسک سرآبی

جاق داشتند. سرخ، دارکوب خالدار بزرگ و جی

هایی مانند چرخ ریسک سرآبی و توکای سیاه گونه

اصل از حاشیه جنگل تراکم باالیی را در تمامی فو

-هایی نظیر چرخ ریسک بزرگ، جیداشتند. گونه

جاق، چرخ ریسک دم دراز و سهره جنگلی 

هایی نظیر بیشترین تراکم را در حاشیه و گونه

بزرگ، کمرکولی جنگلی و الیکایی دار لخادارکوب

 بیشترین تراکم را در عمق جنگل نشان دادند.
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 ( در جنگل سعدآباد گرگانانحراف استاندارد ±ندگان )فرد در هکتاربرآورد تراکم پر (1) جدول

 مدل نتخابی

 فااصله از حاشیه جنگل
 گونه

 52 552 452 552 452 کل

Uniform/Hermite 2114 ± 4124 2114 ± 51.5 2141 ± 41.1 2155 ± 41.4 211 ± 51.5 2154±114. چرخ ریسک سر آبی 

Uniform/Cosine 2111 ± 51.1 2151 ± 215 215 ± 4121 211 ± 515 2125 ± 214 2124 ± 2144 چرخ ریسک پس سر سفید 

Uniform/Cosine 2154 ± .12. 2142 ± 5124 212 ± 4115 214. ± 11121 2151 ± 2141 2114 ± 1121 سهره جنگلی 

Uniform/Cosine 2121 ± 1144 2124 ± 1145 211 ± 5125 2124 ± 1144 2121 ± 2145 2122 ± 2114 دارکوب خالدار بزرگ 

Hazard/Cosine 2125 ± .14. 2144 ± 2141 2152 ± 5122 1121± 4151 2145 ± 5115 2144 ± 4151 چرخ ریسک بزرگ 

Uniform/Cosine 2122 ± 2111 2121 ± 2154 2122 2122 2121 ± 2122 2121 ± 2145 جی جاق 

Hazard/Cosine 2154 ± 1114 212 ± 114 214 ± 1141 2145 ± 4122 211 ± 115 2155 ± 5114 چرخ ریسک دم دراز 

Uniform/Hermite 212. ± 1114 2114 ± 1115 2121 ± 1114 2122 ± 1144 2121 ± 2122 2122 کمرکولی 

Uniform/Cosine 2121 ± 214 2121 ± 21.4 2124 ± 2145 2115 ± 115 2122 2125 ± 21.2 سینه سرخ 

Uniform/Hermite 2111 ± 5144 211. ± 1115 212. ± 1114 2124 ± 111 214 ± 1111 211. ± 1145 توکای سیاه 

Hazard/Cosine 111 ± 214 414 ± 514 115 ± 5155 .14 ± 1115 5125 ± 111. 114 ± 514. الیکایی 

 
 

 تجزیه و تحلیل جامعه پرندگان

-متغیرهای محیط رابطه میان جامعه پرندگان و

تطبیقی متعارف  زیستی با استفاده از روش آنالیز

ه نتایجی که از این روش آزمون شد. با توجه ب

های پرنده و ونهشد که میان گ شخصم بدست آمد

 زیستی رابطه قوی برقرار است.های محیطرمتغی

ها در طول گرادیان متغیرهای بندی کل گونهرج

، آزمون  =111/1Pدار بود )زیستی معنیمحیط

محور اولیه جایگشت(. دو  333مونت کارلو با 

واریانس  %3/71ها و واریانس گونه %3/93نمودار، 

تواند به کمک ها را که میهای مربوط به گونهداده

شود را نشان  زیستی توضیح دادهمتغیرهای محیط

های پرنده و دهد. همبستگی بین گونهمی

زیستی برای دو محور اولیه به متغیرهای محیط

ها نشان . این همبستگیبود 1/.3و  73/1ترتیب 

-دهنده قوت و قدرت توضیحی متغیرهای محیط

 زیستی روی ترکیب جامعه پرندگان است.

نالیز تطبیقی آمحور اول  (،4) با توجه به شکل

از هم جدا  اصلی از پرندگان رامتعارف دو گروه 

گروه نخست شامل پرندگانی نظیر دارکوب نمود. 

کایی، سینه دار بزرگ، کمرکولی جنگلی، الیخال

سرخ و دارخزک بود که همبستگی مثبتی با قطر 

برابر سینه درختان، درجه پوسیدگی درختان 

خشک، میزان رطوبت ارتفاع درختان خشک افتاده 

و سرپا در عمق جنگل داشتند. گروه دوم، شامل 

-سیاه، چرخپرندگانی نظیر دارکوب سبز، توکای

ریسک بزرگ و قرقاول همبستگی مثبتی را با 

ای، تعداد درختان با قطر برابر پوشش درختچه

برگ در متر و پوشش الشسانتی 1-21سینه 

 حاشیه جنگل نشان دادند.



 .همکارانمحمودی و 
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 زیستی. های محیطیرجامعه پرندگان و متغهای بندی دو محور اولیه آنالیز تطبیقی متعارف برای گونهنمودار رج (1شکل )

های مختلف از ها بیانگر فاصلهزیستی و دایرههای محیطرها نشان دهنده متغیشهای پرندگان و فلگونه ها نشان دهندهمثلث

تعداد درختان با قطر برابر سینه  DB3عمق الشبرگ،  LLDپوشش الشبرگ،  LLPای، پوشش درختچه SHCباشند. حاشیه می

تاج پوشش درختان،  CCدرختان خشک افتاده،  طول LHEدرجه پوسیدگی درختان خشک افتاده،  LDDمتر، سانتی 111-01

LDB  ،قطر برابر سینه درختان خشک افتادهDB2  متر، سانتی 21-01تعداد درختان با قطر برابر سینهSHE  ارتفاع درختان خشک

برابر  تعداد درختان با قطر DB1درجه پوسیدگی درختان خشک سرپا،  SDDقطر برابر سینه درختان خشک سرپا،  SDBسرپا، 

، (ROB، سینه سرخ )(LTT) دراز، چرخ ریسک دم(BT) آبی، چرخ ریسک سر(GT)چرخ ریسک بزرگ متر، سانتی 1-21سینه 

دار بزرگ ، دارکوب خال(NU)، کمرکولی (JA)جاق ، جی(CC)، کوکوی معمولی (LWدار کوچک )دارکوب خال ،(SW)دارکوب باغی 

(GSW) دارخزک ،(TC)فید ، چرخ ریسک پس سر س(CT) سهره جنگلی ،(CHF) قرقاول ،(PH)، توکای سیاه (BLK) سبزقبا ،

(Roller) سارگپه جنگلی ،(BUZ)( الیکایی ،WR) 

 

 بحث و نتیجه گیری
ای بر حاشیه ثرمطالعه حاضر با هدف بررسی ا

عه متراکم جامعه پرندگان و همباشی میان جا

با . شدانجام زیستی های محیطپرندگان و متغیر

نتایج بدست آمده از تراکم  ،(4) ه به جدولتوج

چهار گونه های مختلف پرندگان نشان داد که گونه

چرخ ریسک بزرگ، سهره جنگلی، الیکایی و چرخ 

تراکم باالیی را در سطح منطقه  ریسک سرآبی

مناطق باز وجود  با توجه به .دارندمورد مطالعه 

های کشاورزی و و زمین جنگلی در داخل جنگل

 باعث افزایشکه عریض رودخانه  ستر نسبتاً ب نیز

-می حشرات افزایش حضور مناطق باز جنگلی و
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های تراکم گونه ،مناطق مختلف از حاشیهدر  ،شود

از پرندگان حشره خوار  هااین گونه. بودزیاد مذکور 

با توجه به مطالعات صورت گرفته این  و باشندمی

ی تراکم گروه از پرندگان در مناطق باز جنگلی دارا

  .(Varasteh and Zakaria, 2009) هستندباالیی 

های در این مطالعه سه گروه از پرندگان تراکم

مرکز از -متفاوتی را در پاسخ به گرادیان حاشیه

گروه نخست  .(4خود نشان دادند )جدول 

بزرگ، کمرکولی دار لخادارکوبپرندگانی مانند 

داری را نیبودند که افزایش مع جنگلی و الیکایی

در گرادیان حاشیه به مرکز داشتند. گروه دوم 

جاق، چرخ چرخ ریسک بزرگ، جی پرندگانی مانند

بودند که تغییرات ریسک دم دراز و سهره جنگلی 

-حاشیهدر گرادیان از نظر تراکم محسوسی را 

هایی نیز شامل گونه مرکز نشان ندادند. گروه سوم

ریسک  جاق، چرخچرخ ریسک بزرگ، جیمانند 

داری بود که کاهش معنیدم دراز و سهره جنگلی 

 مرکز نشان دادند.-گرادیان حاشیهرا در

ی میان پرندگان و نتایج بدست آمده از همباش

زیستی نیز دو گروه از جامعه های محیطمتغیر

-شامل گونهیک گروه  .جدا نمودپرندگان را از هم 

دار بزرگ، کمرکولی دارکوب خالهایی مانند 

این  .بودگلی، الیکایی، سینه سرخ و دارخزک جن

های وابسته به عمق جنگل بودند گونه گروه جزء

همبستگی مثبتی را با قطر برابر سینه درختان که 

خشک  افتاده، درجه پوسیدگی درختان خشک 

قطر برابر سینه درختان، افتاده، تعداد درختان با 

درجه پوسیدگی درختان خشک، میزان رطوبت 

-گونه .داشتند درختان خشک افتاده و سرپا ارتفاع

با قطر برابر  یهای مذکور برای تغذیه به درختان

و درختان خشک سرپا و افتاده وابسته  سینه زیاد

های مذکور در متغیربا توجه به اینکه د. هستن

عمق جنگل نسبت به حاشیه جنگل از ارزش 

 ی وابستههاگونه ،بودند عددی بیشتری برخوردار

 در دروندارای تراکم بیشتری نیز ن متغیرها به ای

  .حاشیه بودندجنگل نسبت به 

برای الرو  درختان مرده زیستگاهی مناسب

که ممکن است در همان  استبسیاری از بندپایان 

مرحله، یا پس از تبدیل شدن این الروها به حشره 

بالغ، مورد استفاده پرندگانی که روی تنه درخت 

(. با توجه Kilgo, 2005) گیرد کنند قرارتغذیه می

در سال   Claridge and Evansبه مطالعات 

درختانی با پوست ناهموار و زبر مانند  4331

ها اجازه تراکم ندرصورتی که سن و تراکم آبلوط، 

باالی بندپایان را دهد برای این پرندگان اهمیت 

کند. همچنین درختان دارای ای پیدا میویژه

در انتخاب زیستگاه توسط حفره، شاخص مهمی 

در  (.Pasinelli, 2000)این گروه از پرندگان است 

با بلوط  گونه درختیبا توجه به اینکه این مطالعه 

های متر درقسمتسانتی 41 -411قطر برابر سینه 

بیشتری نسبت به حاشیه  تراکمدرونی جنگل 

ر و همچنین درختان پوسیده نیز د داشتجنگل 

ای را قابل مالحظهافزایش  مرکز-یهگرادیان حاش

های وابسته مانند کمرکولی، گونه ، تراکمنشان داد

ان الیکایی، دارکوب و دارخزک نیز در گرادی

گروه دوم شامل  .مرکز افزایش داشت-حاشیه

ریسک سیاه، چرخدارکوب سبز، توکای گانیپرند

بزرگ و قرقاول همبستگی مثبتی را با پوشش 

-21با قطر برابر سینه ای، تعداد درختان درختچه

برگ در حاشیه جنگل متر و پوشش الشسانتی 1

 نشان دادند.
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