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  دهیکچ

پرنده  يهاگونه ،النگدره یتفرج جنگل و کالتهشصت شدهحفاظتمختلف، جنگل  یجنگلتراکم و تنوع پرندگان در دو پهنه  سهیامق منظوربه

ـ یتطب زیمتر ثبت شدند. محور اول آنـال  25و به شعاع  يبردارنقطه نمونه 100از  کیدرون هر  یطیمح يرهایو متغ متعـارف دو گـروه از    یق

ـ  يتوکـا  ،یجنگل یکمرکل بزرگ، داردارکوب خال اه،یدارکوب س رینظ ی. گروه نخست شامل پرندگانکرد کیهم تفک ازپرندگان را   اه،یس

درختان خشک افتاده، تراکم  یدگیمتر، درجه پوس هفتبا تعداد درختان مرده افتاده با ارتفاع کمتر از  یمثبت یهمبستگ که بود پهنسسک دم

ـ  اه،یسرس سهره شامل دوم، گروه. داشتند کالتهدر جنگل شصت یشش علفو درصد پو گالشبر عمق درختان، پوششتاج  نهیکالغ ابلق و س

متـر، تعـداد    15از  شتریتعداد درختان زنده با ارتفاع ب متر،یسانت 50-100 نهیرا با تعداد درختان زنده با قطر برابر س یمثبت یسرخ، همبستگ

 زیآنـال  جیالنگدره نشان دادند. با توجـه بـه نتـا    یجنگل پارك در دارتاج پوشش خشکه تیو موقع ترم 7-15با ارتفاع  ستادهیدرختان مرده ا

 يداریالنگدره اختالف معن یجنگل پارك و کالتهدو منطقه جنگل شصت نیب ياگونه بیو زمستان، از نظر ترک زییدر فصل پا میآنوس یزوج

)001/0 =P( .مشاهده شد   

  

 
  

  النگدره یتفرج جنگل کالته،جنگل شصت ،یتفرج تین، فعالجامعه پرندگا: يدیلک يهاواژه
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  مقدمه

 یاز زنـدگ  یناشـ  يامـدها یو پ يبشر تیجمع شیامروزه با افزا

و آرامش  یرفع خستگ براي یانسان به مناطق تفرج ازین ،یصنعت

مختلـف از   يهـا بشر بـه روش  ).25است ( افتهی شیافزا یروح

 ،یعـ یمنـابع طب  ينـابود  ،يکاومعدن ،يجمله تفرج، توسعه انرژ

ـ تغ ار هـا سـتم یعملکـرد اکوس  یو صنعت یتوسعه مسکون داده  ریی

و  هـا یآلـودگ  ،ییهواوآب راتییتغ لیدلبه ن،ی). همچن43است (

 اتیـ ح يهـا توسـط گونـه   ستگاهیانتخاب ز ،یانسان يهاتیفعال

ـ روز يوحش با دشـوار   ).53و  34اسـت (  مواجـه شـده   یافزون

 نـه یاز جملـه در زم  یعـ ینامناسـب از منـابع طب   يکاربر ن،یبنابرا

بـر   یاثرات مخرب تواندیرشد آن م بهتفرج با توجه به روند رو 

جنگل  یستیحال، تنوع زنیا ). با57و  6باشد (داشته  ستمیاکوس

ـ اسـت، ز  یارزشـ مهم و با اریمنبع بس موجـود در   يهـا گونـه  رای

 تـأمین و  یسـالمت  يبرا آندهنده لیتشک یکیژنت ریجنگل و ذخا

ـ اهم يموجـودات دارا  ریبشر و سا يهاازین طـور  بـوده و بـه   تی

انسـان و   يبقـا  يبـرا  یخطرناک دیتهد یستیکاهش تنوع ز قطع،

ـ ). از ا22( شـود یموجـودات محسـوب مـ    ریسا رو، سـاختار  نی

جامعه  اتیکننده بر خصوصنییعامل تع نیترمهم عنوانبهجنگل 

  ). 40و  13است ( مؤثررندگان پ

سبز و  يبه فضا ازیدر شهرها، ن تیجمع ندهیفزا شیافزا با

 سـازد یم يضرور را هاشهر هیدر حاش یجنگل يهاپارك جادیا

ــروه20و  18( ــه گ ــدگان از جمل ــا). پرن ــب  يجــانور يه غال

 يسـبز شـهر   يفضـاها  و هاسبز هستند. امروزه پارك يفضاها

 رشـما از پرنـدگان بـه   یمختلف ياهدر جذب گونه یعامل مهم

ـ بـا حضـور در ا   طوري کـه به)، 35و  3( روندیم منـاطق و   نی

ـ مناطق دچـار تغ  نیانجام تفرج گسترده و متمرکز ا شـده و   ریی

تبـع آن موجـودات   و بـه  دهندیخود را از دست م یعینظم طب

ـ فعال تأثیرمناطق تحت  نیزنده ا  يامـدها یو پ یانسـان  يهـا تی

ـ . پرنـدگان ن رنـد یگیمـ  حضور انسـان قـرار   ـ ا ملـه از ج زی  نی

 تـأثیر  تحـت  آنهـا و تـراکم   بیترک ،موجودات هستند که تنوع

  ). 50و  7( ردیگیقرار م یانسان يهاتیفعال

 یسـت یدر مناطق اکوتور يگردشگر يهاتیشک فعال بدون

بـه   تـوان یکـه مـ   گـذارد یمـ  يجـا به یطیمحستیز يهاامدیپ

ن اشاره کرد. از جملـه اثـرات   آ میمستقریو غ میمستق يهاامدیپ

ــگر  ــت گردش ــیطب يمثب ــ یع ــوانیم ــرو  ت ــه ت ــگ  جیب فرهن

 وحـدت  هـا، فرهنـگ  یکـ یدر گردشـگران، نزد  یطیمحستیز

 يهاامدیاشتغال اشاره کرد. اما از پ نهیزم جادیو ا یانسان جوامع

 رییـ و تغ بیـ تخر ،یبـه آلـودگ   تـوان یمـ  یطیمحستیز یمنف

کـاذب و اثـرات    يهـا شـغل  جـاد یا سـت، یز طیدر مح ستمیس

حـال، عـدم تعـادل در مـورد     نی). با ا39اشاره کرد ( يروادهیپ

و بـدون برنامـه (تفـرج     حیحضور گردشگران و استفاده ناصح

 یاهیگ يهاها از جمله تنوع گونهستمید) بر عملکرد اکوسیشد

 سمیتفرج و تور جه،ینت). در14اثرات مخرب دارد ( يو جانور

اثـر   یاهیـ گ يهـا گونـه  يب بـر غنـا  اغل یعیطب يهادر عرصه

حسـاس و در معـرض خطـر     يهاگذاشته و باعث حذف گونه

تفرج بـر   تأثیردر مطالعه مربوط به  پژوهشگران). 36( شودیم

را  یشیاثر افزا ياو در پاره یمنابع اثر کاهش یپرندگان در برخ

بـر   يآثـار قـو   ی). منـاطق تفرجـ  55و  45انـد ( گزارش کـرده 

سـبب کـاهش آن    يدارند و به احتمـال قـو  مجموعه پرندگان 

ـ یاز تغ یکـ ی). 38( شـوند یم آشـکار در اثـر اخـتالل در     راتی

ـ تغ یمناطق جنگل و  یفوقـان  اشـکوب  پوشـش درصـد تـاج   ریی

و  یکـ یزیف اتیدنبـال آن خصوصـ  بازشدن جنگل است که بـه 

نشـان داده   جی). نتا51( ردیگیقرار م تأثیرخاك تحت  ییایمیش

باعـث کـاهش    زمیاستحصال ه ژهیوبهجنگل  بیاست که تخر

 جیو تـرو  یمشـارکت  تیریشده است و مد ياتنوع گونه دیشد

ــدام نیگزیجــا يهــاســوخت ــرا یاق حفاظــت و  يمناســب ب

 اغلب هاجنگل یتراش). پاك9است ( یستیاز تنوع ز يرنگهدا

شده کاهش تـراکم   جادیا هیشده و اثر حاش هیحاش جادیا باعث

). 30دنبال داشته اسـت ( انوران را بهج ریو تنوع پرندگان و سا

 عوامل اثرگذار بر تنوع نیتراز مهم یکی ياهیاثر حاش ن،یهمچن

). 32شده است ( تیریمد يهاجنگل ياندازهادر چشم یستیز

ـ  عنـوان بـه النگدره واقع در استان گلسـتان،   یجنگل پارك  کی

خصوص ساله بههمه يشهر ستمیبه اکوس کینزد یمنطقه تفرج

از گردشـگران و مسـافران    ياریبسـ  يرایصل تابستان، پـذ در ف

و  یداشتن امکانات رفـاه  لیدلالنگدره، به یاست. پارك جنگل

 یو آثـار منفـ   دیاستفاده شد دمور ،فراوان یتفرج يهاتیموقع
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نادرست و  يهااستفاده ،یگردشگران قرار گرفته است. از طرف

ـ  عنـوان به یتفرج يهاتیاز فعال یاز حد ناش شیب ـ تهد کی  دی

و جانوران منطقه از جمله جامعه پرنـدگان   اهانیگ يبرا يجد

 جنگــل مقابــل در آنکــه،. حــال شــودیمحســوب مــ یجنگلــ

ـ دلبـه  تـه کالشصت بکر و شدهحفاظت  ،يبـردار عـدم بهـره   لی

 طیشـرا  نیدارتریـ و پا نیبهتـر  یانسـان  يهـا تیدخالت و فعال

ــرا یســتگاهیز ــ  يرا ب ــدگان جنگل ــه پرن  یموجــودات از جمل

مدت یو طوالن دیشد یتفرج يبرداربهره طیهمراه دارد. شرابه

در نوع پوشـش   يادیز راتییالنگدره باعث تغ یاز پارك جنگل

 یستگاهیز طیدنبال آن شراآن شده و به وعو تراکم و تن یاهیگ

از جملــه پرنــدگان  يجــانور يهــااز گونــه ياریبســ يرا بــرا

پـژوهش   نیام اه است. هدف از انجکردسخت  ایو  رممکنیغ

ـ تراکم، تنوع و ترک سهیمقا جامعـه پرنـدگان در دو منطقـه     بی

النگـدره   یتفرجـ  جنگـل  و کالتـه شصـت  شدهحفاظتجنگل 

  است.

  

  هامواد و روش

  منطقه مورد مطالعه

و  قـه یدق 26درجه و  54 ییایالنگدره در طول جغراف یپارك جنگل

ـ افو عـرض جغر  هیثان 30و  قهیدق 7درجه و  54 تا هیثان 7  36 ییای

ـ ثان 36و  قـه یدق 48درجه و  36 تا هیثان 36و  قهیدق 47درجه و   ه،ی

ـ متر از سطح در 480متر و حداکثر ارتفاع  300با حداقل ارتفاع   ای

 84شـماره   زیـ شهر گرگان و در حـوزه آبخ  يلومتریک 3در فاصله 

 2 يو سـر  ارتیز يپارك در طرح جنگلدار نیواقع شده است. ا

هکتار، حداکثر طـول   185ه است. وسعت آن نهارخوران واقع شد

    ).4متر است ( 875متر و حداکثر عرض آن  2750پارك 

در  ژهیـ ومختلف سال به هايالنگدره در فصل یجنگل پارك

تفرج، گذراندن  براي یو رسم ينوروز التیفصل تابستان، تعط

در جنگل مورد اسـتفاده اقشـار مختلـف     ییمایفراغت، راهپ امیا

 ریپـارك کـه در مسـ    تیـ و با توجه بـه موقع  ردیگیمردم قرار م

  یجـــاده اصـــل ریدر مســـ زیـــو ن ياســـتان خراســـان رضـــو

از مراکـز شـناخته    یکی عنوانبهمشهد قرار گرفته است،  -نتهرا

  ).4( است هاگذراندن ساعت استراحت خانواده برايشده 

تابسـتان   يدارا ،یکوهستان يهواوالنگدره، با داشتن آب پارك

ـ ا یاهیـ است. پوشـش گ  یزمستان سرد و برف معتدل و پـارك   نی

ممرز، توسکا، لـرگ،   ،یلیاز جمله انج یشامل انواع درختان جنگل

شـامل   هـا انـواع درختچـه   ،يو خرمند رداریافرا ش د،یافرا، بلوط، ب

ـ قب از هـا بوتـه  واعان ،لیازگ ،یجنگلآلو ک،یول تمشـک و انـواع    لی

است. با توجه بـه   هانهیامشامل گراس، جگن، بنفشه و گر هاعلوفه

انواع  لیوحش در منطقه از قباتیاز ح يادیتنوع ز ،یاهیپوشش گ

ـ ت ن،یشـاه  عقـاب،  ،پرندگان از جمله، سارگپه، انواع دارکـوب   رهی

گـراز،   پلنـگ، انـواع جـانوران شـامل     زیو ن یو جغد جنگ انیتوک

  ).4نام برد ( توانیگوش را م اهیو س یسمور سنگ یروباه معمول

مرطـوب بـا   وگـرم  ،ترانـه یمد میاقلـ  يدارا کالتهشصت گلجن

 - یجنگــل آموزشــ ،یمعتــدل اســت. منطقــه مطالعــات يهــواوآب

گرگـان   یجنوب غرب يلومتریک 8در فاصله  کالتهشصت یپژوهش

هکتار است. جنگـل   3716جنگل بالغ بر  نیواقع است. مساحت ا

 43 ودرجـه   36 ییایـ عرض جغراف نیب کالتهشصت شدهحفاظت

ــهیدق ــثان 30و  ق ــا هی ــهیدق 42درجــه  36 ت ــثان 30و  ق و طــول  هی

 قهیدق 21درجه و  54 تا هیثان 6و  قهیدق 21درجه و  54 ییایجغراف

 شـود یم میتقس يمنطقه به دو سر نیواقع شده است. ا هیثان 30و 

پارسـل   31دوم شـامل   يپارسـل و سـر   33اول شـامل   يکه سر

ر، حـداقل و حـداکثر   هکتـا  3/1713به مساحت  کی ياست. سر

ـ متـر اسـت. پوشـش گ    955متر و  210 ایارتفاع از سطح در  یاهی

 ردار،یشـ  يشـامل راش، افـرا، افـرا    کالتهشصتجنگل  کی يسر

  ممرز، توسکا و بلوط است.   ،یلیانج ،يآزاد، خرمند

هکتـار، حـداقل و حـداکثر     1992دوم  يکـل سـر   مساحت

 یاهیـ پوشش گ متر است. 1935متر و  250 ایارتفاع از سطح در

 يهـا گونـه  عنـوان بـه افرا، توسکا، راش و ممـرز   ،یلیشامل انج

    ).1(شکل  )32و  31است (غالب 

  

  پژوهش روش

  هاي زیستگاهیبرداري از پرندگان و متغیرنمونه

 یسـتگاه یز يرهایمشاهده پرندگان و ثبت متغ يمطالعه برا نیا در
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  و استان گلستان . موقعیت منطقه مورد مطالعه در ایران1شکل 

  

متر از مرکز  25به شعاع  يارهیدا يبردارنمونه ،پالت100از تعداد 

در  يبـردار نمونـه  يهاواحـد  ). از59گرفته شد (نظر هر پالت در

پـالت در   50پـالت در النگـدره و تعـداد     50مطالعه، تعـداد   نیا

از دو  يبـردار قرار داشت. نمونـه  تهکالشصت شدهحفاظتمنطقه 

فصـل   یطـ  در زمـان طور همدر هنگام صبح و بعدازظهر بهمنطقه 

صـورت   ياو زمسـتان بـا اسـتفاده از روش شـمارش نقطـه      زییپا

دقـت در   شیافـزا  زیـ و ن تیآرامش و امن جادیا ي). برا24گرفت (

توقـف   قـه یدق 5 مـدت به يبردارنمونهثبت پرندگان، در هر واحد 

ـ   جادی). پس از ا5گرفت (صورت   10مـدت  هآرامش در منطقـه ب

). مشـاهده پرنـدگان در هـر    1مشاهده پرندگان انجام شـد (  قهیدق

 قـه یدق 10 یدر بازه زمـان  متر از مرکز هر پالت 25پالت به شعاع 

 بود لیدل نیمتر به ا 25در هر دو منطقه ثبت شدند. انتخاب شعاع 
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فاصله  نیا يپرندگان در ورا صیاغلب تشخ یجنگل طیکه در مح

ــممشــکل اســت. مطالعــه  در طــول روز، از هنگــام طلــوع  یدانی

مسـاعد و عـدم    يجـو  طیصـبح در شـرا   10تا سـاعت   دیخورش

ــدگ ــاد شــد یبارن ــت ( دیو وزش ب ــ55صــورت گرف  نی). همچن

ـ دا يهااز پالت کی در هر یستگاهیز يرهایمتغ بـه شـعاع    يارهی

  ).1) (جدول 8و ثبت شد ( يبردارمتر نمونه 25

  

  هاتجزیه و تحلیل داده

ــا در ــرام نی ــرم  يطالعــه ب ــدگان از ن ــراکم پرن ــمحاســبه ت زار اف

Distance7    ـ استفاده شـد. بـا اسـتفاده از ا  مـدل  5 افـزار نـرم  نی

ـ ا. رفت کاربه يدیکل توابع عنوانبه  توابـع عبـارت بودنـد از    نی

Uniform- Cosine ،Uniform- Polynomial ،Hazard- 

Cosine ،Half/ normal- Polynomial ،Half/ normal- cosine  . 

ــ ــرا CANOCOر افــزامطالعــه از نــرم نیــدر ا ن،یهمچن  يب

ـ  یبررس ـ  نیرابطه ب  یسـتگاه یز يهـا ریپرنـدگان بـا متغ   یفراوان

ـ استفاده شـد. در ا  در روش  زیآنـال  انجـام  از قبـل  افـزار نـرم  نی

 یقـ یتطب زیو آنـال  نـده یفزا زیانتخـاب آنـال   يبـرا  ،یخط يبندرج

صـورت   لیتحلوهیتجز يبرا انیطول گراد يریگمتعارف، اندازه

ـ گانـدازه  انیطول گراد لیتحلوهیدر تجز قت،یگرفت. درحق  يری

مطالعـه،   نیـ کل جامعـه اسـت. در ا   يبتا تنوع دهندهشده، نشان

 یقیتطب زیاساس، آنال نیبود. بر ا چهاراز  شتریبتا ب انیطول گراد

ــ   ــد. همچ ــاب ش ــارف انتخ ــرم نیمتع ــزاراز ن ــرا CAP4 اف  يب

 دو از افـزار نـرم  نیاستفاده شد. در ا نع پرندگاتنو لیتحلوهیتجز

تشـابه   زیتشابه اسـتفاده شـد. از آنـال    زیآنال و تشابه درصد روش

جامعه پرندگان در دو منطقـه   ياگونه بیتفاوت ترک افتنی يبرا

حضـور گونـه و    نیشـتر یبه ب دنیرس يبرا زیاز درصد تشابه ن و

  شد. هادمختلف استف ستگاهیگونه در دو ز تیغالب زین

  

  نتایج

   زییفصل پا

 از مشاهده 230 تعداد کالته،شصت جنگلمطالعه، در منطقه  نیا در

 یجنگلـ  پـارك در منطقـه   نیهمچنـ  و گونـه  16 بـه  متعلق پرندگان

  گونه ثبت شد. 11مشاهده از پرندگان متعلق به  191النگدره، تعداد 

پرنـدگان در دو منطقـه    ياگونـه  بیترک يالگو یبررس يبرا

از  ز،ییفصـل پـا   درالنگـدره   یو پارك جنگل کالتهشصتجنگل 

استفاده شد.  مپریدرصد تشابه س زیو آنال میآنوس یزوج زیدو آنال

ــر ــا2اســاس جــدول ( ب ــ زیی)، در فصــل پ   يداریاخــتالف معن

)001/0 =P( ــاز نظــر ترک ــه بی ــ ياگون جنگــل  نطقــهدو م نیب

  النگدره مشاهده شد.  یجنگل پارك و کالتهشصت

 يهـا گونه تیغالب یبررس يدرصد تشابه برا زیاز آنال ن،یهمچن

 یجنگل پارك و کالتهشصت جنگلمختلف پرندگان در دو منطقه 

در منطقـه   زیی) در فصل پا3جدول ( بر اساسالنگدره استفاده شد. 

گونـه   3را  ياگونـه  بیـ درصـد ترک  76، النگـدره  یپارك جنگلـ 

خ بـه خـود   سـر  نهیکـالغ ابلـق و سـ    د،یپس سر سف ریسکچرخ

ــ   ــارك جنگل ــه پ ــد. در منطق ــاص دادن ــه   یاختص ــدره، گون النگ

سـهم را در   نیشتریدرصد ب 459/34با  دیپس سر سف ریسکچرخ

پرنـدگان   ریحضـور را نسـبت بـه سـا     نیشتریو ب ياگونه بیترک

گونـه   عنـوان بـه  دیسف سرپس ریسکچرخگونه  ،یداشت. از طرف

 بیدرصد ترک 69از  شی، بکالتهشصتغالب ثبت شد. در جنگل 

 ریسکچرخو  یجنگل یکمرکل پهن، دم سسکگونه  3را  ياگونه

ـ بزرگ به خود اختصاص دادند. در ا منطقـه، گونـه سسـک دم     نی

و  ياگونـه  بیـ سـهم را در ترک  نیشـتر یدرصـد ب  549/35پهن با 

گونـه   ،یپرندگان داشت. از طرف ریحضور را نسبت به سا نیشتریب

  ثبت شد. زییالب در فصل پاگونه غ عنوانبهسسک دم پهن 

 يبرا پرندگان تراکم محاسبه منظوربه هاداده لیتحلوهیتجز

 از گونـه  11 و کالتـه گونه از پرندگان منطقه جنگل شصت 16

 يالنگدره صورت گرفت. پرندگان الگو یجنگل پارك پرندگان

تــراکم را از خــود نشــان دادنــد. در منطقــه  رییــاز تغ یمتفــاوت

تـراکم در   نیشـتر یب يپهـن دارا سسـک دم  ه، گونهکالتشصت

تـراکم   نیکمتـر  يدارا اهیس دارکوب و) 61/19±47/6هکتار (

النگدره، گونـه   یجنگل پارك در. بود) 33/0±19/0در هکتار (

  تـــراکم نیشـــتریب يدارا دیپـــس ســـر ســـف ریســـکچـــرخ

تراکم در  نیکمتر يدراز دارادم ریسکچرخ و) 58/8±60/15(

  .دبودن) 47/0±34/0(هکتار
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  زیستی مورد استفاده . اسامی متغیرهاي محیط1جدول 

  زیستیمتغیرهاي محیط

  عمق الشبرگ

  درصد تاج پوشش

  درصد پوشش علفی

  درصد پوشش سنگی

  تعداد درختان زنده

  )snag(تعداد درختان مرده سرپا 

  )logg(تعداد درختان مرده افتاده 

  ارتفاع درخت

  محیط تنه (قطر برابر سینه)

  درجه پوسیدگی

  دار سرپاموقعیت تاج پوشش خشکه

  

کالته و پارك جنگلی اي پرندگان بین منطقه جنگل شصتبراي بررسی میزان تشابه الگوي ترکیب گونه آنوسیم. آنالیز زوجی 2جدول 

  النگدره در فصل پاییز

  Premutations P- Value  گروه دوم  گروه اول

  001/0  <1000000  هجنگل شصت کالت  پارك جنگلی النگدره

  

  کالته در فصل پاییز  اي پرندگان جنگلی در پارك جنگلی النگدره و شصتبراي ترکیب گونه سیمپر. آنالیز درصد تشابه 3جدول 

  درصد تجمعی  درصد سهم هرگونه  میانگین تشابه میانگین فراوانی  نام گونه  منطقه جنگلی

  النگدره

  99/35  99/35  20/1  36/0  پس سر سفید ریسکچرخ

  04/59  05/23  77/0  3/0  کالغ ابلق

  38/76  34/17  58/0  12/0  سینه سرخ

  22/83  84/6  23/0  54/0  سهره سر سیاه

  25/89  02/6  20/0  16/0  دارکوب خالدار بزرگ

  23/94  98/4  16/0  16/0  بزرگ ریسکچرخ

            

  کالتهشصت

  55/35  55/35  17/4  96/0  سسک دم پهن

  80/52  25/17  02/2  84/0  کمرکلی جنگلی

  32/69  52/16  94/1  6/0  بزرگ ریسکچرخ

  09/79  77/9  15/1  2/0  سینه سرخ

  57/85  47/6  76/0  64/0  سهره سرسیاه

  16/90  59/4  54/0  26/0  دارکوب خالدار کوچک
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  النگدره در فصل پاییز کالته و پارك جنگلیهاي پرندگان در دو منطقه شصت) براي گونهCCAآنالیز تطبیقی متعارف ( .4جدول 

  اصطالح
  مجموع  محورها

1  2  3  4  873/5  

    243/0  263/0  380/0  478/0  مقادیر ویژه

    740/0  717/0  794/0  818/0  هاي پرنده و متغیرهاي محیط زیستیهمبستگی بین گونه

    2/23  1/19  6/14  1/8  هادرصد واریانس تجمعی گونه

    1/58  7/47  5/36  3/20  زیستی متغیر محیطدرصد واریانس تجمعی رابطه بین گونه و 

  347/2          مجموع کل مقادیر ویژه متعارف

  

  
  در  زیستی در فصل پاییزهاي پرنده و متغیرهاي محیطتحلیل تطبیقی متعارف براي گونهو. نمودار تجزیه2شکل 

  کالته و پارك جنگلی النگدرهشصت دو منطقه

  

ـ  4جدول ( اساس بر بـا   یعـه پرنـدگان جنگلـ   جام نی)، رابطـه ب

 یقیتطب زیبا استفاده از آنال زییدر فصل پا یستیز طیمح يرهایمتغ

 جینتـا  جدولدر این و مورد آزمون قرار گرفت.  یمتعارف بررس

 طیمحـ  يرهـا یاسـاس متغ  پرندگان بـر  يبنددست آمده از رجهب

  .دهدیرا نشان م زییدر فصل پا یستیز

 ینسـب  یفراوان نیب يقوو رابطه  ی) همبستگ4طبق جدول (

ـ برقرار است. دو محور اول یستیز طیمح يرهایپرندگان و متغ  هی

 دهدیم نشان را هامربوط به گونه يهاداده راتییدرصد تغ 6/85

  .داده شود حیتوض یستیز طیمح يرهایکمک متغبه تواندیکه م

 از را کالتـه اول نمودار، جنگـل شصـت   ) محور2شکل ( در

 ی. محور اول دو گروه اصـل کندیم زیمتماالنگدره  یجنگل پارك

سـرخ،   نهی. گـروه اول شـامل سـ   کـرد از جامعه پرندگان را جدا 
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سـهره   ،یبـاغ  ي، توکـا درازدم ریسـک چـرخ  اه،یگلـو سـ   يتوکا

 50-100 نهیس برو کالغ ابلق با تعداد درختان با قطر برا سیاهسر

 100ز ا شـتر یب نهیتعداد درختان زنده با قطر برابـر سـ   متر،یسانت

متـر، تعـداد    15از  شتریتعداد درختان زنده با ارتفاع ب متر،یسانت

متر، تعداد درختـان زنـده بـا قطـر      7-15درختان زنده با ارتفاع 

با قطـر   ستادهیتعداد درختان مرده ا متر،یسانت 20-50 نهیبرابر س

با  ستادهیتعداد درختان مرده ا متر،یسانت 100از  شتریب نهیس ربراب

ـ متر و موقع 7-15 ارتفاع  دارتـاج پوشـش درختـان خشـکه     تی

مثبـت نشـان    یالنگدره همبسـتگ  یدر منطقه پارك جنگل ستادهیا

  دادند. 

دارکــوب خالــدار بــزرگ،  اه،یســ يدوم شــامل توکــا گــروه

دارخزك، سسـک دم پهـن، سسـک     د،یپس سر سف ریسکچرخ

بـزرگ، دارکـوب خالـدار کوچـک،      ریسـک چـرخ چـاف،  فیچ

با تعداد درختان مرده افتـاده بـا    یجنگل یمرکلو ک اهیدارکوب س

 7-15متر، تعداد درختان مـرده افتـاده بـا طـول      7طول کمتر از 

تاج پوشش درختان، عمق الشـبرگ، درصـد پوشـش     اکممتر، تر

 یهمبسـتگ  يدرختـان مـرده افتـاده دارا    یدگیدرجه پوس ،یعلف

و دارکـوب   اهیسـ  يتوکـا . بودنـد  کالتـه مثبت در جنگل شصت

مثبت را با درختان مرده افتـاده   یهمبستگ نیشتریر بزرگ بخالدا

ـ متر داشـتند. در ا  7با طول کمتر از  منطقـه عمـق الشـبرگ،     نی

را در حضـور   تـأثیر  نیشتریو درختان مرده افتاده ب یپوشش علف

از خود نشان  یستگاهیز يرهایمتغ ریفوق نسبت به سا يهاگونه

دارکـوب خالـدار    ،یجنگلـ  یدارخزك، کمرکلـ  يهادادند. گونه

بـا   یمثبتـ  یهمبستگ پهندمسسک  زیو ن اهیکوچک، دارکوب س

  عمق الشبرگ داشتند.

  

  زمستان فصل

گونـه در جنگـل    15مشاهده از پرنـدگان متعلـق بـه     299 تعداد

 14مشـاهده پرنـدگان متعلـق بـه      174تعداد  زین و کالتهشصت

  گونه در منطقه النگدره ثبت شد.

 بیــصـل زمســتان از نظـر ترک  )، در ف5جــدول ( بـر اسـاس  

 یجنگلـ  پـارك  و کالتـه شصـت  دو منطقـه جنگـل   نیب ياگونه

  .شد مشاهده) P= 001/0( يداریالنگدره اختالف معن

مختلف  يهاگونه تیغالب یبررس يدرصد تشابه برا زیاز آنال

 یجنگلـ  پـارك  و کالتـه شصـت  جنگـل پرندگان در دو منطقـه  

) در فصـل زمسـتان در   6جدول ( بر اساسالنگدره استفاده شد. 

گونـه   3را  ياگونـه  بیـ درصـد ترک  81النگـدره،   یپارك جنگل

 سـرخ سـینه بـزرگ و   ریسـک چـرخ  د،یپس سر سف ریسکچرخ

 بـا  دیپـس سـر سـف    ریسـک چرخخود اختصاص دادند. گونه به

 نیشـتر یو ب ياگونـه  بیسهم را در ترک نیشتریدرصد ب 233/36

ــا    ــه س ــبت ب ــور را نس ــت. د  ریحض ــدگان داش ــل پرن ر جنگ

ـ  کالتـه، شصت گونـه   3را  ياگونـه  بیـ درصـد ترک  75از  شیب

خود اختصاص به اهیس يو توکا یباغ يبزرگ، توکا ریسکچرخ

 1451/51بزرگ با  ریسکچرخکالته گونه جنگل شصت رداد. د

حضور را  نیشتریو ب ياگونه بیسهم را در ترک نیشتریدرصد ب

  از خود نشان داد. 

 يبرا پرندگان تراکم محاسبه منظوربه اهداده لیو تحل هیتجز

 از گونـه  14 و کالتـه گونه از پرندگان منطقه جنگل شصـت  15

النگدره صورت گرفـت. پرنـدگان    یجنگل پارك منطقه پرندگان

تراکم را از خود نشان دادند. در جنگـل   رییاز تغ یمتفاوت يالگو

تـراکم   نیشـتر یب يبـزرگ دارا  ریسـک چرخ گونه ،کالتهشصت

 ریسـک چـرخ  ،)60/1±6/1( اهیسـ  دارکوب و) 58/31 ± 68/5(

ــا و) 60/1±6/1( درازدم ــزرگ ( يتوکــ  يدارا) 60/1±6/1بــ

ــر ــ   نیکمت ــارك جنگل ــد. در پ ــراکم بودن ــه   یت ــدره، گون النگ

 ± 64/5تـراکم (  نیشـتر یب يدارا دیپـس سـر سـف    ریسـک چرخ

ــوب و) 58/16 ــدار دارکـ ــزرگ خالـ  يادار) 33/0 ± 18/0( بـ

  تراکم بود. نیکمتر

اساس  پرندگان بر يبنددست آمده از رجهب جی) نتا7( جدول

 .دهـد یدر فصـل زمسـتان را نشـان مـ     یسـت یز طیمح يرهایمتغ

 ینســب یفراوانــ نیبــ يقــوو رابطــه  یهمبســتگ جــدول بقاطــم

ـ برقرار است. دو محور اول یستیز طیمح يرهایپرندگان و متغ  هی

 دهدیم شانن را هامربوط به گونه يهاداده راتییدرصد تغ 6/79

  داده شود.   حیتوض یستیز طیمح يرهایبه کمک متغ تواندیکه م

ــا ــکل(  ب ــه ش ــه ب ــور3توج ــه )، مح ــاول ب ــل  یراحت جنگ
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کالته و پارك جنگلی النگدره در فصل اي بین جنگل شصت. آنالیز زوجی آنوسیم براي میزان تشابه الگوي ترکیب گونه5جدول 

  زمستان

  P Value  رتعداد تکرا  گروه دوم  گروه اول

  001/0  <1000000  جنگل شصت کالته  پارك جنگلی النگدره

 
  کالته در فصل زمستاناي پرندگان پارك جنگلی النگدره و شصت. آنالیز درصد تشابه سیمپر براي ترکیب گونه6جدول 

  
  میانگین تشابه  میانگین فراوانی  نام گونه

درصد سهم 

 هرگونه
  درصد تجمعی

  النگدره

  23/36  23/36  70/1  06/1  سفید پس سر ریسکچرخ

  94/65  70/29  39/1  82/0  بزرگ ریسکچرخ

  20/81  26/15  72/0  26/0  سرخسینه

  58/87  38/6  30/0  18/0  توکاي سیاه

  11/93  52/5  26/0  18/0  پهندمسسک 

            

  کالتهشصت

  14/51  14/51  56/9  88/1  بزرگ ریسکچرخ

  88/69  74/18  50/3  7/0  توکاي باغی

  80/75  92/5  10/1  38/0  توکاي سیاه

  59/80  79/4  89/0  42/0  دارکوب خالدار بزرگ

  05/85  46/4  83/0  6/0  سهره سرسیاه

  83/88  78/3  71/0  16/0  پهندمسسک 

  27/92  43/3  64/0  74/0  پس سر سفید ریسکچرخ

  

  کالتهفصل زمستان در دو منطقه شصتهاي پرندگان در ) براي گونهCCA. رج بندي آنالیز تطبیقی متعارف (7جدول 

  و پارك جنگلی النگدره 

  اصطالح
  مجموع  محورها

1  2  3  4  177/5  

    193/0  262/0  280/0  516/0  مقادیر ویژه

    803/0  765/0  711/0  748/0  هاي محیط زیستیهاي پرنده و متغیرهمبستگی بین گونه

    2/24  4/20  4/15  0/10  هادرصد واریانس تجمعی گونه

    9/66  6/56  6/42  6/27  زیستی رصد واریانس تجمعی رابطه بین گونه و متغیر محیطد

  869/1          مجموع کل مقادیر ویژه متعارف

  

. کنـد یمـ  زیالنگـدره متمـا   یجنگلـ  پارك از را کالتهشصت

. کــرداز جامعــه پرنــدگان را جــدا  یمحــور اول دو گــروه اصــل

، کـالغ ابلـق،   پهندمسسک  ،یجنگل یکمرکل ،ییکایال يهاگونه

ــوتر جنگلــ  ــرخو  یکب ــکچ ــدره   درازدم ریس ــه النگ در منطق

از جمله تعداد درختان  ،یستگاهیز يرهایبا متغ ثبتم یهمبستگ

تعداد درختان بـا   متر،یسانت 100از  شتریب نهیزنده با قطر برابر س

تعداد درختان زنـده بـا قطـر     متر،یسانت 50-100 نهیقطر برابر س

 شیو تعداد درختان زنده با ارتفاع ب متریسانت 20-50 نهیبرابر س

  متر داشتند.   15از 

دارکـوب خالـدار کوچـک،     اه،یدوم، شامل دارکوب س گروه

ــ   ــهره جنگل ــزرگ، س ــدار ب ــوب خال ــهره  ،یدارک ــرس ــیاهس  ،س

، سـرخ سـینه  د،یپـس سـر سـف    ریسکچرخبزرگ،  ریسکچرخ
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کالته و پارك جنگلی زیستی در دو منطقه شصت هاي پرنده و متغیرهاي محیطگونه تحلیل تطبیقی متعارف برايو. نمودار تجزیه3شکل 

  النگدره در فصل زمستان

  

و  اهیسـ گلـو  يبزرگ، توکا يتوکا ،یباغ يتوکا اه،یس يتوکا

مثبت بـا تعـداد درختـان     یچاف بودند که همبستگفیسسک چ

 متـر، عمـق الشـبرگ، پوشـش     15از  شتریارتفاع ب امرده افتاده ب

ــ ــ  یعلف ــه پوس ــه    یدگیو درج ــاده در منطق ــرده افت ــان م درخت

 داشتند. کالتهشصت

  

  گیريبحث و نتیجه

 شـده حفاظتحاصل از دو منطقه  يبندرج ياساس نمودارها بر

النگـدره در فصـل    یجنگلـ  پـارك  منطقـه  و کالتهجنگل شصت

جنگــل  شـده حفاظـت تنـوع جامعـه پرنــدگان در منطقـه     ز،ییپـا 

بـود.   شـتر یالنگـدره ب  یجنگل پارك نطقهم به نسبت کالتهشصت

 یکمرکلـ دارکوب خالدار بزرگ،  اه،یمانند دارکوب س ییهاگونه

 يهـا جزء گونـه  اهیس يو توکا پهندمدارخزك، سسک  ،یجنگل

با درختان مرده  یمثبت یوابسته به عمق جنگل بودند که همبستگ

 درختـان مـرده   یدگیمتر، درجـه پوسـ   7افتاده با ارتفاع کمتر از 

و عمـق الشـبرگ    یافتاده، تاج پوشـش درختـان، پوشـش علفـ    

  داشتند. 

 یو پناه به درختان هیتغذ يبرا یجنگل یها و کمرکل دارکوب

 وابسـته  افتاده و سرپا دارو درختان خشکه ادیز نهیبا قطر برابر س

ـ ا شتریخود، بر حضور ب زین نیا که هستند، ـ ا در هـا گونـه  نی  نی

بـا   یجنگلـ  یمثبـت کمرکلـ   ی. همبسـتگ )2( داردمناطق داللت 

ـ بـه ا  ندهپر نیا یوابستگ سر پاتعداد درختان مرده  ـ متغ نی را  ری

 نیـ دهـد. ا ینشـان مـ   یابیپناه گرفتن و غذا ،ینیگزالنه منظوربه

جامعه پرنـدگان در جنگـل    یبا تنوع و فراوان میمنبع رابطه مستق

ــهبکــر شصــت ــه ).27( دارد را کالت ــت رابط ــ مثب حضــور  نیب

، مشخصـه  سر پـا با تعداد درختان مرده  هایکمرکل و هارکوبدا

ـ  مرتبطاست که  یستگاهیز . اسـت  آنهـا  يطعمـه بـرا   یبا فراوان

 انیاز بنـدپا  ياریالرو بسـ  يرا برا یمناسب ستگاهیز مرده درختان
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پـس از   ایـ که ممکـن اسـت در همـان مرحلـه و      کنندیفراهم م

پرندگان  نیاستفاده ا الروها به حشره بالغ، مورد نیشدن ا لیتبد

  ). 47و  24( ردیقرار گ

 ریو ارتفــاع درخــت جــزء ســا نهیقطــر برابــر ســ ن،یهمچنــ

 ییهـا . گونـه شـوند میمحسوب  ستگاهیمهم ساختار ز يرهایمتغ

 يهـا هـا و توکاهـا کـه جـزء گونـه     یکمرکلـ  هـا، مانند دارکوب

رابطـه مثبـت و    یسـتگاه یز يرهـا یمتغ نیهستند با ا يزدرخت

ـ ا دنیجنگل موجب رس بینشان دادند. عدم تخر يداریمعن  نی

بـالغ   يهـا و جنگـل  شـود یمـ  یتوال یانیبه مراحل پا ستمیاکوس

ـ   باعـث  توانندیم ترطبقات متنوعداشتن  لیدلبه  نیگسـترش چن

ـ ). از م49و  28از پرندگان شوند ( ییهاگونه ـ ا انی  هـا، گونـه  نی

 يهـا لاز جنگـ  مانـده یباق يهـا گونـه  هـا یکمرکلـ  و هادارکوب

 شوندمی یو بالغ تلق طورق بلند، درختان ساختار با نخوردهدست

 يهــاتــوده يانجــام شــده رو مطالعــات ،ی). از طرفــ52و  33(

ـ ا تـر درختان کهنسال تینشان از ارجحدرختان توسکا  گونـه   نی

  ). 33دارد ( هادارکوب يبرا

 يارزشــمند ســاختار جنگــل بــرا يرهــایاز متغ گــرید یکــی

از پرنـدگان   ياریبسـ  درصـد . است داران خشکهپرندگان، درخت

 ازمنـد ین یابیپنـاه گـرفتن و غـذا    ،ینـ یگزالنه منظوربه يزجنگل

بـا تنـوع و    میمنـابع رابطـه مسـتق    نیا. هستند داردرختان خشکه

مهم درختـان   اتی). از خصوص27جامعه پرندگان دارد ( یفراوان

فـره  ح تعـداد . اسـت  آن فسـاد  درجـه  و حفـره  تعداد دارخشکه

 طوري کـه بهنسبت به درجه فساد درخت دارد،  يشتریب تیاهم

برخـوردار   يشتریب تیحفظ درختان با تعداد حفره باالتر از اهم

در  یحفره، مشخصه مهم يدرختان دارا ). تراکم19و  17است (

درختـان   نیپرندگان است. ا ازگروه  نیتوسط ا ستگاهیانتخاب ز

در  يدیط و توسکا، عناصر کلبلو رینظ ییهاحفره از گونه يدارا

 فراهم با دارها). خشکه37( روندیم شماربه هاگونه نیا ستگاهیز

 يهـا از حشـرات از جملـه سوسـک    یخاصـ  يهـا گروه دنآور

 هادارکوب يبرا خصوصبه یمهم ياهیپوسته درختان، منبع تغذ

ـ ی دارهـا خشکه تیفی). ک18( شوندمی محسوب قطـر برابـر    یعن

بـا   سهیدر مقا يترمهم تأثیرممکن است  یدگیوسو درجه پ نهیس

داشـته   ياحفـره  انیآش پرندگان تنوع بر دارهاکل خشکه یفراوان

مناسـب، مـورد    ییارائه منبع غـذا  لیدلبه سالباشد. درختان کهن

 ،یطرفـ  ). از60 و 48هستند (پرندگان  يهااز گونه ياریبس ازین

 و سـال ن زنـده کهن پرندگان با تعداد درختا نیب یمثبت یهمبستگ

 يهـا گـروه  نیتـر از مهـم  یکـ ی. است شده گزارش دارانخشکه

 ياحفـره  انیپرنـدگان آشـ   سر پا يدارهااستفاده کننده از خشکه

 دارهـا خشکه يرو تنهانه که هستند هاخصوص دارکوببه  هیاول

در درختـان   ياانهیحفرات آش جادیبه ا اقدامبلکه  کنندیم هیتغذ

 عنـوان بـه  را قطور دارانخشکه ها. دارکوبنندکیزنده و مرده م

ـ . بـا توجـه بـه ا   کنندیانتخاب م ياانهیمنبع آش کی موضـوع   نی

بـا قطـر    سـر پـا   يدارهاخشکه يکرد که تراکم باال انیب توانیم

    ).56( ندهست مؤثر ياحفره انهیبر تنوع پرندگان آش ادیز

 یتفرجـ  يهـا تیفعال لیدلالنگدره به یمنطقه پارك جنگل در

 يکمتـر  یپرندگان تنوع و فراوان يهاانسان گونه ياز سو دیشد

و کـالغ ابلـق    دیپـس سـر سـف    ریسـک چـرخ  يهاداشت. گونه

 زییالنگدره در فصل پـا  یتراکم را در منطقه پارك جنگل نیشتریب

را  ضـور ح نیشـتر یب دیپـس سـر سـف    ریسکچرخداشتند. گونه 

النگدره در فصل  یپرندگان در منطقه پارك جنگل رینسبت به سا

النگـدره از   یمـذکور در پـارك جنگلـ    يهـا داشـت. گونـه   زییپا

کـه خـود    ،کردندمی استفادهانسان  ییغذا مواد پسماند و هازباله

 يهـا گونه. بود منطقه در هاگونه نیحضور ا یبر فراوان لیدل زین

و  ياهیاثـر حاشـ   لیـ دلممکن است بـه  سرخسینهو  ریسکچرخ

جنگـل   هیدر حاش ازشانیمنابع مهم و مورد ن به یدسترس شیافزا

 لیـ جنگـل تما  هیجنگل، به مناطق حاشـ  ینسبت به مناطق درون

وابسـته   يهـا که گونـه  یدرحال ).58و  30(داشته باشند  يشتریب

 در هـا و دارکـوب  ییکـا یال ،یبه درختان خشـک ماننـد کمرکلـ   

 يهـا تیـ مخـرب فعال  اتتـأثیر که دور از  گلجن اعماق قسمت

    ).24( شوندیم تافی شتریهست، ب یانسان

شـدن و تفـرج بـر     يشـهر  تـأثیر  ی، از بررس)29( فمارزال

عوامل بـر   نیا نکهیبر اکه عالوه گرفت جهیپرندگان آوازخوان نت

و رفتـار پرنـدگان    یشناسـ تیجمع يبقا ،يوررفتار، قدرت بهره

جنگل بـا   کینزد یهر دو عامل در مناطق تفرج گذارند،یم تأثیر
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ــأثیرپرنــدگان  تیــمعج شیبــر افــزا یاضــاف يغــذاها دیــتول  ت

اثرات تفرج بـر جامعـه    یبه بررس استون و همکاران. گذارندیم

 بـا  هاجنگل از بوته پاکسازيند که کرد انیپرندگان پرداختند و ب

و  يابوتـه  يهـا پرندگان وابسته به پوشـش  يبقا یتفرج اهداف

، سـرخ سینه ،یسهره جنگل ،یسرآب سکیرمانند چرخ يادرختچه

و پناه وابسته  هیتغذ برايکه  پهندمبزرگ و سسک  ریسکچرخ

  . )46( اندازدیهستند را به خطر م ییهاطیمح نیبه چن

و  طیبـرهم زدن تعـادل در محـ    ،یانسـان  يهاتیفعال لیدلبه

 از هـا گونـه  یو افتاده، حضـور برخـ   سر پاکاهش درختان مرده 

. بـا توجـه بـه    ابـد ییش مکاه هاطیمح نیا در هادارکوب جمله

پوسـت نـاهموار و    با ی)، درختان11( وانسیو ا جیمطالعات کلر

اجـازه تـراکم    آنهـا سن و تـراکم   که یصورتزبر مانند بلوط، در

ـ پرنـدگان اهم  نیا يرا دهد برا انیپابند يباال ـ پ ياژهیـ و تی  دای

ـ کننـد یمـ  در  یمهمــحفـره، شـاخص    يدرختـان دارا  نی. همچن

). 37گــروه از پرنــدگان اســت ( نیــســط اتو ســتگاهیانتخــاب ز

 يرو در جسـتجوگر  خـوار جزء پرنـدگان حشـره   هاریسکچرخ

)، 10کـول و لنـدرز (   يهـا افتـه یبرگ درختان هستند. بر اساس 

 جنگـل  ياهیاز پرندگان در مناطق حاش ياهیگروه تغذ نیتراکم ا

ـ دلبـه  توانـد یموضوع مـ  نیآن است. ا یاز مناطق درون شیب  لی

جنگل باشـد.   هی(حشرات) در مناطق باز حاش ییبع غذاوفور منا

ـ تراف عیحجـم وسـ   زیـ و ن يسـاز جاده دیشد اتیعمل لیدلبه  کی

 يهـا سـتگاه یز بیاغتشاش و تخر جادیا پارك، ریدر مس ياجاده

 جینتـا  بـا  کـه  است، شده هامجاور جاده باعث کاهش تنوع گونه

 یبع مهمدارد. حضور درختان بزرگ که منا یخوانهم قیتحق نیا

بـا حضـور    شـوند یپناه محسـوب مـ  غذا و  ان،یآش تأمیناز نظر 

  ).13دارد ( میپرندگان رابطه مستق

پس  ریسکچرخبزرگ،  ریسکچرخفصل زمستان گونه  در

ــف ــر س ــهره  دیس ــرو س ــیاهس ــتریب س ــه  نیش ــراکم را در منطق ت

 ریسـک چـرخ . گونـه  داشـت  کالتـه جنگل شصـت  شدهحفاظت

ــزرگ ب ــه  حضــور را در نیشــتریب جنگــل  شــدهحفاظــتمنطق

النگـدره،   یجنگلـ  پاركدر منطقه  ن،یداشت. همچن کالتهشصت

تــراکم و  نیشــتریب يدارا دیســف ســرپــس  ریســکچــرخگونــه 

تـراکم در فصـل زمسـتان     نیکمتـر  يدارکوب خالدار بزرگ دار

حضـور را در   نیشـتر یب دیپـس سـر سـف    ریسکچرخبود. گونه 

  ستان از خود نشان داد. النگدره در فصل زم یمنطقه پارك جنگل

غنـا، تنـوع و    نیانگینشان داده است که م پژوهشگران جینتا

 شـتر ینخورده بو دست یمیقد يهاپرندگان در جنگل یپراکندگ

بـه   تـوان یآن را مـ  لیـ شده اسـت. دل  يبرداربهره يهااز جنگل

ـ تول زانیـ و م سـر پـا  سن با حجـم درختـان    میرابطه مستق  داتی

ش یموجب افـزا  ،یاهیساختار پوشش گ ).23( نسبت دادجنگل 

 يهـا ازیپناهگـاه و فـراهم کـردن ن    شـتر یو تنـوع ب  ییمواد غـذا 

خواهـد شـد    شـتر یتنوع پرنـدگان ب  جهینتو در شودیم ياانهیآش

 ،یچون نداشتن کف پوشش علفـ  یلیوجود دال ،ی). از طرف21(

نامناسـب از   تیریو مـد  ییبه مواد غـذا  پرندگان یعدم دسترس

 يفضـاها  و هـا در پـارك  نبودن تنوع پرنـدگا  نییپا لیدالجمله 

  د. سبز هستن

گونه و  عدم حضور ایبر حضور و  یفصل راتییتغ ییسو از

 تأثیرآن در منطقه قابل توجه است. مقاالت مرتبط با  یفراوان زین

 یو در منـابع انـدک   یمنابع اثر منف یپرندگان در برخ يتفرج رو

ت توسـط انسـان در منـاطق    . برداشـ دهنـد یاثر مثبت را نشان م

 یمنفــ تــأثیرپرنــدگان  يکوچــک رو اسیــدر مق یحتــ یتفرجــ

 تـأثیر شده توسـط انسـان    دیتول يها. ممکن است زبالهگذاردیم

مناطق داشته باشد  نیدر حضور پرندگان در ا یمیمستقریمثبت غ

 يهــاتیــنشــان داده اســت کــه فعال )،15( لیــ). مطالعــه گ12(

ـ از طر ،یستیزتنوع يبالقوه برا يدیتوسط انسان تهد یحیتفر  قی

پرنـدگان در   ،ییاسـت. از سـو   بعبه منـا  یمحدود کردن دسترس

 یبـه حضـور در منطقـه تفرجـ     يکمتـر  لیتما یمثل دیفصل تول

مناطق کاهش  نیدر ا مثل دیتول يتالش پرندگان برا رایدارند، ز

 يرو یپرنـدگان بـه تـرك منطقـه تفرجـ      جـه، ینتدر کندیم دایپ

 )، در مطالعـه 44و همکـاران (  یاشـراف  ی). صـادق 41( آورندیم

بـر   یو انسـان  یتفرجـ  يهاتیکه فعال دندیرس جهینت نیخود به ا

 در لـو پرنـدگان، جنگـل فنـدق    يمثبـت رو  تأثیر ،خالف انتظار

ـ اثـرات غ  پژوهشـگران داشته است.  لیاردب تفـرج بـر    میمسـتق ری

ـ ب نیچنـ  نیخود ا جیکردند و در نتا یرا بررس وحش اتیح  انی
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تفـرج مشـخص شـود،     تـأثیر که  ییجا یعمومطور بهکردند که 

   .)43و  10( ابدییمگونه کاهش  يتنوع و غنا

پژوهش نشـان داد کـه تـراکم و تنـوع      نیحاصل از ا جینتا

ـ دلبـه  نخوردهجامعه پرندگان در جنگل دست ياگونه عـدم   لی

وجـود پوشـش    ،یاست. از طرف شتریدخالت و تصرف انسان ب

 شـتر یرختـان بلنـد، قطـور و تنومنـد باعـث حضـور ب      د ،یعلف

 یطـ یکف جنگـل مح  ی. پوشش علفشودیپرندگان م يهاگونه

، سـرخ سینه رینظ يهاگونه يو پناه را برا هیاز تغذ عممناسب ا

وجود درختـان   ن،ی. همچنکندیفراهم م ییکایو ال اهیس يتوکا

ـ   شیافـزا  سـبب  افتـاده  و سر پـا  دارخشکه  یحضـور و فراوان

بسـتر   ز،یـ که خود ن شودیدر منطقه م هایکمرکل و هارکوبدا

تحـت   درهالنگـ  ی. در پارك جنگلشودیغذا و پناه محسوب م

و  یمخرب انسان يهاتیحضور انسان، فعال لیدلتفرج، به تأثیر

از پرنـدگان حضـور    یتعداد کمـ  ط،یبر هم زدن تعادل در مح

کـم   یلـ یپرنـدگان خ  يهـا گونه یدارند و احتمال حضور تمام

 یتفرجگاه تیداشتن موقع لیدلالنگدره به یاست. پارك جنگل

 کیـ محوطـه پ  هـا، جادهاحداث  يدخالت انسان برا ز،یباال و ن

ــن ــاز ک،ی ــدون  یتفرجــ يهــاتیــکودکــان و فعال يمحــل ب ب

 بیـ و تخر دکننـدگان یفشـار بازد  شیبه افزا منجر يزیربرنامه

از  يرای. کـاهش تنـوع و تـراکم بســ   شـود یپـارك مـ   دتریشـد 

نبود درختان  به توانیپرندگان در جنگل النگدره را م يهاگونه

 هیرفتن بستر تغذ نیب زکف جنگل و ا یعلف پوشش دار،خشکه

کـه در حضـور    یپرنـدگان  يهـا گونه ن،یو پناه ربط داد. همچن

برخوردار  يداشتند، از تعداد کمتر تیمناطق فعال نیانسان در ا

ـ فعال رسدینظر مهبودند. ب انسـان در جنگـل    یتفرجـ  يهـا تی

از پرنـدگان را   ياریو تـراکم بسـ   ياالنگدره کاهش تنوع گونه

  دنبال داشته است.هب

  

 استفاده مورد منابع

1. Atkinson, P. L. 2003. Edge effects and birds across Karri Forest (Eucalyptus diversicolor) clear-fell edges: a study 
of theory and conservation management. Ph.D. Thesis. Murdoh University, 475 p. 

2. Anderson, T. 2003. Conservation Assessment of the Woodpeckers in the Black Hills National Forest, South Dakota 
and Wyoming. USDA Forest Servica, BlackHills National Forest, Custer, SD, 175 p. 

3. Askari, R., B. Behrozi Rad, A. Khalilipour and A. Yahaghi. 2010. Investigating changes in biodiversity indicators of 
birds in parks and urban green spaces. Journal of Animal Environment 2(2): 41-56. (In Farsi). 

4. Barzehkar, Gh. 2003. Alangdareh Forest Park revision plan, Ministry of Agriculture, Organization of forests and 
Pastures and Watershed management, 192 p. (In Farsi).   

5. Brand, L. A. and T. L. George. 2001. Response of passerine birds to forest edge in coast redwood forest fragments. 
The Auk 118(3): 678-686.   

6. Buckley, R. 2002. Managing tourism in parks: research priorities of industry associations and protected area 
agencies in Australia. Journal of Ecotourism 1: 162-172. 

7. Cardoni, D. A., M. Favero and J. P. Isacch. 2008. Recreational activities affecting the habitat use by birds in Pampas 
wetlands, Implications for waterbird conservation. Biological Conservation 141: 797-806. 

8. Castelletta, M., J. M. Thiollay and N. S. Sodhi. 2005. The effects of extreme forest fragmentation on the bird 
community of Singapor Island. Biological conservation 121: 135-155. 

9. Chettri, N., E. Sharma, D. C. Deb and R. C. Sundriyal. 2002. Impact of firewood extraction on tree structure, 
regeneration and woody biomass productivity in a trekking corridor of the Sikkim Himalaya. Mountain Research 
and Development 22(2): 150-158. 

10. Cole, D. and P. Landers. 1995. Indirect Effects of Recreation on Wildlife. Island Press: Chapter 11, 183-202. 
11. Claridge, M. F. and H. F. Evans. 1990. Species-area relationships: relevance to pest problems of British tree? PP. 

59-69. In: Watt, A. D., S. R. Leather, M. D. Hunter, and N. A. Kidd, (Eds), Population Dynamica of Forest 
Insects. Intercept, Andover.  

12. Densmore, P. and K. French. 2005. The effects of recreation areas on avian communities in coastal New South 
Wales Park. Ecological Management and Restoration 6(3): 182-189. 

13. Diaz, I., J. J. Armesto, S. Reid, K. E. Sieving and M. F. Willson. 2005. Linking forest structure and composition: 
avian diversity in successional forests of Chiloe Island, Chile. Biological Conservation 123: 91-101. 

14. Hill, W. and C. M. Pickering. 2002. Regulation of summer tourism in Australian mountain conservation reserves. 



  ١٣٩٨ پاييز/  سومتم / شماره ششناسي کاربردي/ سال هبوم

14 

Cooperative Reseearch Centre for Sustainable Tourism, Gold Coast, Queensland. 43 p.  
15. Gill, J. 2007. Approaches to measuring the effects of human disturbance on birds. Ibis 149(1): 9-14. 
16. Galiji, A., S. M. Hosseini, Sh. Lak. and M. Kai daliri. 2011. Ecotourism effect on plant biodiversity indices in 

Chaldareh Forest Park. Journal of Natural Resources Science and Technology. 6(3): 97-85. (In Farsi). 
17. Helle, P. and M. Monkkonenl. 1990. Forest Succession and Bird Communities: Theoretical Aspects and Practical 

Implication. PP. 299-318. In: Keast, A. (Eds.), Biogeogrphy and Ecology of Forest Bird Communities. SPB 
Academic Publishing, The Hague. 

18. Hekmati, J. 2002. Garden and Park Design, Publishers of Tehran University, 656 p. (In Farsi). 
19. Imbeau, L. and A. Desrochers. 2000. Foraging ecology and use of drumming trees by three-toed woodpeckers. 

Journal of Wildlife Management 66: 222-231. 
20. Johnson, M. 2007. Measuring habitat quality: A review. The Condor 109: 489-504.  
21. Khera, N., V. Mehta. and B. C. Sabata. 2009. Interrelationship of birds and habitat features in urban green spaces in 

Delhi, India. Urban Forestry & Urban Greening 8: 187-196. 
22. Kery, M. and H. Schmid. 2006. Estimating species richness: calibrating a largre avian monitoring program. Journal 

of Applied Ecology 43: 101-110.  
23. Kuuluvainen, T., A. Penttinen., K. Leinonen and M. Nygren. 1996. Statistical opportunities for comparing stand 

structural heterogeneity in managed and primeval forests: an example from boreal spruce forest in southern 
Finland. Silva Fennica 30: 315-328. 

24. Kilgo, J. C. 2005. Harvest- related edge effects on prey availability and foraging of hooded warblers in abottomland 
hardwood forest. Condor 107: 627-636. 

25. Keivan Behjo, F. 2012. Investigating and comparing the diversity of tree and shrub species in conservation and 
outback management positions in Ardabil Fandoghlo Forest. Research Project at Ardebil University. (In Farsi).   

26. Legendre, P. and L. Legendre. 1998. Numerical Ecology, Elsevier Press, Amsterdam, 853pp. 
27. Lohr, S. M., S. A. Gauthreaux and J. C. Kigo. 2002. Importance of coarse woody debris to avian communities in 

loblolly pine forest. Conservation Biology 16: 767-777. 
28. Laiolo, P. 2002. Effects of habitat structure, floral composition and diversity on a forest bird community in north- 

western Italy. Folia Zoologica 51: 121-128. 
29. Marzluff, J. 1997. Effects of Urbanization and Recretion on Songbirds. USDA Forwst Sevice Gen. Tech Rep. RM-

GTR-292, 152 p. 
30. Murcia, C. 1995. Edge effects in fragmented forests: implications for conservation. Trends in Ecology & Evolution 

10: 58-62. 
31. Moaiery, M. H. and A. A. Mohammad Alipour Malekshah. 2009. Forestry Plant Booklet of Dr. Bahramnia Forest Second 

Series. College of Forest Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, 128 p. (In Farsi). 
32. Moaiery, M. H. and A. A. Mohammad Alipour Malekshah. 2009. Book Review of the Second Series of a Forestry 

Plan by Dr. Bahramnia. College of Forest Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural 
Resources, 128 p. (In Farsi). 

33. Maller, J., J. Pollath, R. Moshammer. and B. Schroder. 2009. Predicting the occurrence of Middle Spotted 
Woodpecker Dendrocopos medius on a regional scale, using forest inventory data. Forest Ecology and 
Management 275: 502-509. 

34. Marvi Mohajer, M. 2013. Forestry and Breeding the forest. Publishers of Tehran University, 388 p. (In Farsi). 
35. Ohno, Y. and A. Ishida. 1997. Differences in bird species diversities between a natural mixed forest and a 

coniferous plantation. Journal of Forestry Research 2: 153-158. 
36. Pickering, C. M. and W. Hill. 2007. Impacts of recreation and tourism on plants in protected areas in Australia. CRC 

for Sustainable Tourism, 30 p. 
37. Pasinelli, G. 2000. Oaks (Quercus sp) and only oaks? Relations between habitat structure and home range size of the 

middle spotted woodpecker (Dendrocpos medius). Biological Conservation 93: 227-235. 
38. Piper, S. and C. Catterall. 2006. Impacts of picnic areas on bird assemblages and nest predation activity within 

Australian eucalypt forests. Landscape and Urban Planning 78: 251-262. 
39. Rahbar, D. 2018. Environmental Impact Tourism Industry.The Management of Development Monthly 19: 16-20. (In 

Farsi). 
40. Reich, R. M., J. Lundquist and V. A. Bravo. 1999. Spatial relationship of resident and migratory birds and canopy 

openings in diseased ponderosa pine forests. Environmental Modeling and Software 15: 189-197. 
41. Rosenberg, K., B. Kott, R. S. Hames, R. W. Rohrbaugh, S. B. Swarthout and J. D. Lowe. 2004. Effects of 

recreational development on forest-breeding birds in U.S National Forests, Challenge cost-Share Agreement No. 
98-CCS-197. 

42. Stagol, K., A. D. Manning, E. Knight, G. Fischer. and D. B. Lindenmayer. 2010. Using bird habitat relationships to 
inform urban planning. Landscape and Urban Planning 98: 13-25. 



  ...یو تفرج یحفاظت یتراکم و تنوع پرندگان در دو پهنه جنگل یبررس

  

    15 

43. Shwartz, A., S. Shirle and S. Kark. 2008. How do habitat variability and management regime shape the spatial 
heterogeneity of birds within a large Mediterranean urban park? Landscape and Urban Planning 84:219-229. 

44. Sadeghi Ashrafi, S., H. Varasteh Moradi, S. M. Aghili and F. Keivan Behjo. 2014. Investigating the impact of 
outdoor recreation on Fandoghlo Forest birds community in three major outbac zones, conservation and extensive 
outing. Environmental Researches 7(13): 3-10. (In Farsi). 

45. Savard, J. P., P. Clergeau and G. Mennechez. 2000. Biodiversity concepts and urban ecosystems. Landscape and 
Urban Planning 48: 131-142. 

46. Steven, R., C. Pickering and J. G. Castley. 2011. A review of the impacts of nature based recreation on birds. 
Environmental Management 2287-2294. 

47. Spiering, D. J. and R. L. Kinght. 2008. Availability of standing trees for large cavity nesting birds in the eastern 
boreal forest of Que bec, Canada. Forest Ecology and Management 255: 2272-2285. 

48. Smith, Y., I. G. Warkentin and M. T. Moroni. 2008. Snag availability for cavity nesters across a chronosequence of 
postharvest Iandscapes in western Newfoundland. Forest Ecology and Management 256: 461-647. 

49. Shochat, E., Z. Abramsky and B. Pinshow. 2001. Breeding bird species diversity in the Negev: effects of scrub 
fragmentation by planted forests. Journal of Applied Ecology 38: 1135-1147. 

50. Torras, O. and S. Saura. 2008. Effects of silvicultural treatment on forest biodiversity indicators in the 
Mediterranean. Forest Ecology and Management 255: 3322-3330. 

51. Tate, K. W., D. M. Dudley, K. N. Mcdougald and M. R. George. 2004. Effect of canopy and grazing on soil bulk 
density. Rangeland Ecology & Management 57(4): 411-417. 

52. Tiberio, C. M. and P. Escalante- Pliegob. 2006. Richness, distribution and conservation status of cavity nesting birds 
in Mexico. Biological Conservation 128: 67-78.  

53. Van Sterien, A. J., J. Pannekoek. and D. W. Gibbons. 2001. Indexing European trends using results of national 
monitoring: a trial of a new methods. Bird Study 48: 200-213. 

54. Varasteh Moradi, H. and M. Zakeria. 2009. Insectivorous bird community changes along an edge-interior gradient in 
an isolated tropical in Peninsular Malaysia. Malay Nature Journal 61: 48-66. (In Farsi). 

55. Varasteh Moradi, H. 2011. Evaluation of the effects of the Tehran- Mashhad Asian highway on the society of birds 
in Golestan National Park. Environmental Research 2(3): 21-34. (In Farsi).  

56. Varasteh Moradi, H., H. Khoshzaher and M. Boorchi. 2014. Edge effect on density and diversity of bird community 
in Golestan National Park. Scientific Research Journal of Animal Environment 6(4): 1-11. (In Farsi).    

57. Worboys, G. L., M. Lockwood and T. Delacy. 2001. Protected area management: Principles and practica. Oxford 
University Press, South Melbourne, 399 p. 

58. Warner, R. E. 1992. Nest ecology of grassland passerines on road rights-of- way in central Illinois. Biological 
Conservation 59: 1-7.  

59. Watson, J. E. M., R. J. Whittaker and T. P. Dawson. 2004. Habitat structure and proximity to forest edge affect the 
abundance and distribution of forest-dependent bird in tropical forests of south-eastern Madagascar. Biological 
Conservation 120: 311-327. 

60. Whitford, K. R. and M. R. Williams. 2002. Hollows in Jarrah (Eucalyptus marginata) and marrri (Corvmbia 
calophvlla) trees. Selecting trees to retain for hollow dependent fauna Forest. Forest Ecology and Management 
160: 2150-232. 

 
 



Iran. J. Appl. Ecol. Vol. 8, No. 3, Fall 2019, Isfahan Univ. Technol., Isf., Iran. 

 

16 

 

 

 
The Survey of Density and Diversity of Birds in Two Protected and 
Recreational Forest Areas (A Case Study: Golestan Province, Iran) 

 
 
 

M. Borooghny1, H. Varasteh Moradi1*, A. R. Mikaeili Tabrizy1  
and A. Mohamadali Pourmalekshah2 

 

 

(Received: July 08-2019; Accepted: September 25-2019)  

 
 

Abstract 

Density and diversity of birds in two different forest zones, namely, Shasta Kalateh Protected Forest and Alangdareh 
Recreational Forest, were estimated and compared. Birds and environmental variables were recorded within 25 m radius 
in 100 sampling points. The first axis of Canonical Component Analysis segregated two main groups of birds. The first 
group consisted of Black Woodpecker, Great Spotted Woodpecker, Nuthatch, Blackbird, and Cettis Warbler; these had 
a positive correlation with logs less than 7 m in height, the degree of the decay of logs, the density of canopy cover, 
litter depth, and the percentage of grass cover in Shasta Kalateh Forest. The second group including Bullfinch, Hooded 
Crow, and Robin had a positive correlation with the number of trees with the dbh of 50- 100 cm, the number of trees 
more than 15 m in height, the number of snags with 7-15 m in height, and the position of the canopy cover of snags in 
Alangdareh Forest Park. Also, according to the results of the analysis of similarity (ANOSIM) in the autumn and 
winter, there was a significant difference between Shasta Kalateh Forest and Alangdareh Forest (P=0.001).  
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