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علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

الگوی پراکنش موجودات زنده و عوامل تاثیر گذار بر آن از خصوصیات حیات کره زمین

 2کارشناس بنیاد نخبگان خراسان رضوی

است ،مطالعه حاضر جهت شناسایی پرندگان جنگلی و بررسی الگوهای پراکنشی و عوامل

3دانشگاه پیام نور ،کرمانشاه ،ثالث باباجانی

تاثیر گذار بر آنها در جنگل سعد آباد انجام شد .ابتدا  81پالت نمونه برداری در دو طبقه
ارتفاعی انتخاب و در دو فصل بهار و تابستان مورد بازدید قرار گرفت .نمونه برداری از
پرندگان و متغیرهای محیط زیستی به فاصله  25متر از مرکز هر پالت انجام شد .برای
تعیین همباشی میان جامعه پرندگان با متغیرهای محیطزیستی و همباشی بین طبقات
ارتفاعی و شاخصهای تنوع از آنالیز تطبیقی متعارف و برای تعیین تراکم پرندگان ،از
نمونهبرداری فاصلهای استفاده گردید .نتایج حاصل از تراکم نشان داد که در فصل بهار
تمامی گونهها به غیر از چرخ ریسک سر آبی تراکم باالیی را در طبقه اول ارتفاعی نسبت
به طبقه دوم ارتفاعی داشتند .هچنین در فصل تابستان گونهها تراکم باالی قابل توجهی
را در طبقه دوم ارتفاعی نسبت به طبقه اول ارتفاعی نشان دادند .با توجه به نتایج ،بین
متغیرهای محیطزیستی و فراوانی گونههای پرنده رابطه قوی برقرار است .رجبندی کل
گونهها در طول گرادیان متغیرهای محیطزیستی معنیدار بود .در فصل بهار محور اول
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آنالیز تطبیقی متعارف دو گروه اصلی از پرندگان را از هم جدا نمود.
کلمات کلیدی :حفاظت ،زیستگاه ،بوم شناسی ،سعد آباد

Biosphere

مقدمه

بسيار متفاوت است .مثالً در عرضهاي جغرافيایي

یکي از برجستهترین خصوصيات حيات روي کره

پایينتر غناي گونهاي خيلي بيشتر از عرضهاي

زمين ،عدم وجود یکنواختي در پراکنش موجودات

جغرافيایي باال است .اما تغييرات تنوع تنها مرتبط با

زنده است .گياهان و جانوران زنده الگوهاي پراکنش

عرض جغرافيایي نيست .در درون یک ناحيه محلي

را در زمان و مکان به نمایش ميگذارند و مطالعه این

نيز الگوهاي تنوع بسيار زیاد است (وهاب زاده،

الگوها و برخي عوامل بهوجودآورنده آنها موضوعات

 .)1382تنوع گونهها و اکوسيستمهاي یک منطقه در

علم جغرافياي زیستي هستند (شریفي.)1381 ،

مقياس محلي زمين بستگي به خاک ،ویژگي پستي-

گونههاي جانوري و گياهي به طور یکنواخت توزیع

بلندي ،جهت شيب ،ارتفاع و رابطه منطقه با حوزه

نشدهاند ،بلکه تنوع آنها از نقطهاي به نقطه دیگر

زهکشي دارد .این عوامل بر نوع و تعداد گياهان اثر
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گذار است؛ گياهان نيز بر نوع و تعداد جانوران

جنگلهاي نيمه شمالي البرز به غير از یک پایاننامه

مؤثرند .در مناطق کوهستاني همراه با تغييرات ارتفاع

کارشناسي ارشد ،پژوهش دیگري در ایران صورت

همان الگوي تغييرات در جغرافيايزیستي پيش مي-

نپذیرفته است؛ لذا نياز است تا مطالعات بيشتر و

آید که با تغيير عرض جغرافيایي رخ ميدهد (وهاب

گستردهتري در این زمينه در کشورمان صورت پذیرد

زاده.)1382 ،

تا بتوان الگوهاي پراکنش پرندگان را در طبقات

پرندگان به دليل تحرک زیاد و قلمرو وسيعي که در
طي چرخه زندگي خود اشغال ميکنند مبناي خوبي
براي ارتباط بين جوامع حيوانات و پوشش گياهي در
محيطهاي جنگلي هستند و همچنين با توجه به
توزیع و فراوانيشان ميتوانند شاخص خوبي براي
کيفيت

محيط

باشند.

(.)Marchetti, 2004

همبستگي بين پراکنش و فراواني گونههاي پرندگان
با متغيرهاي مستقل محيطي توسط پژوهشگران
بسياري در نقاط مختلف دنيا مورد بررسي قرار گرفته
است .عدهاي ساختار توده جنگلي را عاملي مهم و
تاثيرگذار بر توزیع و فراواني پرندگان ميدانند
( .)Reich et al., 1999ساختار پوشش گياهي براي
انتخاب زیستگاه و توليد مثل پرندگان در علفزارهاي
آمریکاي مرکزي بهعنوان عاملي حياتي شناخته شده
و همچنين مطالعات مختلف در انگلستان نيز اثر
ساختار پوششگياهي بر فراواني و توليد مثل
پرندگان را اثبات ميکند (.)Chapman et al., 2004

ارتفاعي مختلف محيط هاي جنگلي مورد بحث و
تجزیه و تحليل قرار گرفته و در اقدامات مدیریتي از
آنها بهرهگيري شود .مطالعه حاضر در جنگل
سعدآباد واقع در شهرستان گرگان به عنوان نمونهاي
از جنگلهاي هيرکاني انجام گرفت .هدف از این
مطالعه شناسایي پرندگان جنگلي در منطقه سعدآباد
و بررسي الگوهاي پراکنشي و عوامل تاثير گذار بر
آنها در طبقات مختلف این جنگل بود.
مواد و روش ها
منطقه مورد مطالعه

جنگل سعدآباد در  6کيلومتري شهر گرگان قرار دارد
و مساحت آن بالغ بر  4232هکتار ميباشد که در
بخش جنوبي شهرستان گرگان واقع شده است .این
منطقه از نظر موقعيت جغرافيایي در حد فاصل 22
و ْ  ۵4تا  26و ْ  ۵4طول شرقي و  4۵و ْ  26تا ۵0
و ْ  36عرض شمالي قرار گرفته است .ارتفاع از سطح
دریا با اکثریت  400الي  ۵00متر و با حداقل  1۵0و

با توجه به موارد فوق ،پژوهشهاي مختلفي در زمينه

حداکثر  1300متري از سطح دریا قرار دارد ،مضاف ًا

الگوي پراکنش پرندگان در سایر کشورها صورت

اینکه اکثریت شيب منطقه کمتر از  30درصد بوده

گرفته است اما در مورد الگوي پراکنش پرندگان در

که حداکثر شيب آن به حدود  80درصد ميرسد.
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شکل  :1نقشه جنگل سعدآباد و نقاط نمونهبرداری.

نمونه برداری از پرندگان

حاضر ثبت شدند .از صداي پرنده تنها براي مکانیابي

نمونهبرداري از پرندگان و متغيرهاي زیستگاهي بر

آنها استفاده گردید .مطالعه ميداني در طول روز از

اساس روش طبقهبندي تصادفي در دو طبقه ارتفاعي

طلوع خورشيد تا ساعت  11صبح و در شرایط جوي

 400-0متر (طبقه اول) و  700-400متر (طبقه

مساعد و عدم بارندگي و وزش باد شدید صورت

دوم) تعيين شد .نمونه برداري در فصل بهار و

گرفت.

تابستان سال  1390با استفاده از روش ترانسکت
خطي تصادفي صورت گرفت (شکل  .)1در مجموع،

نمونهبرداری از عوامل محیطزيستی

تعداد  62پالت نمونهبرداري در طي دوره نمونه-

 18متغير محيطزیستي که انتظار ميرفت در الگوي

برداري بررسي شد .پالتهاي نمونهبرداري با حداقل

پراکنش پرندگان نقش داشته باشند در هر یک از

فاصله  200متر از یکدیگر تعيين شدند .دادههاي

پالتها اندازهگيري و ثبت گردیدند .متغيرهاي

مربوط به حضور یا عدم حضور پرندگان در هریک از

مذکور تا شعاع  2۵متري از مرکز پالت ثبت گردیدند

پالتهاي نمونهبرداري دایرهاي و به شعاع  2۵متر از

( .)Castellata et al., 2005متغيرهاي مورد اندازه-

مرکز هر پالت ( )Watson et al., 2004و به مدت

گيري عبارت بودند از :درصد تاج پوشش درختان،

 1۵دقيقه ( )Marsden et al., 2001ثبت گردید .تنها

درصد پوشش علفي ،درصد پوشش بوته ،درصد

پرندگان مشاهده شده در پالتها به عنوان گونههاي

پوشش الشبرگ ،درصد پوشش صخرهاي ،عمق
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الشبرگ ،تعداد خشکهدار سرپا و افتاده ،درجه

آزمونهاي جایگشتي مونت کارلو 4با  999جایگشت

پوسيدگي خشکهدار ،نوع گونه درختي ،شدت نور،

مورد ارزیابي قرار گرفت (.)Jongman et al, 1995

دما ،رطوبت و ارتفاع درختان با قطر برابر سينه بيشتر

براي نمایش تغيير تنوع گونهاي در ارتباط با

از  12سانتيمتر به تفکيک هر طبقه قطري .براي

متغيرهاي محيطزیستي ،نمودارهاي دو پالتي ویژه

اندازهگيري نور از دستگاه نورسنج ،دماي محيط از

همراه با متغيرهاي محيطزیستي و خطوط

استاندارد۵

دماسنج معمولي ،رطوبت هوا از دستگاه رطوبت سنج،

نمایههاي تنوع گونهاي بر اساس گونههاي موجود در

ارتفاع درخت از دستگاه شيبسنج سانتو ،قطر برابر

منطقه ترسيم شد.

سينه درختان از متر نواري و عمق الشبرگ از خط
کش فلزي استفاده شد .براي تخمين درصد تاج
پوشش و درصد اشکوب در طبقات ارتفاعي مختلف از
روش  )1967( Kuchlerو روش )200۵( Diaz
استفاده شد.

نتايج
تجزيه و تحلیل تراکم پرندگان در فصل بهار

تجزیه و تحليل تراکم پرندگان براي  10گونه از
پرندگان انجام گرفت (جدول  .)1در این سطح از

روش تجزيه و تحلیل

اجتماع براي تعيين تراکم پرندگان ،تعداد افراد

پيش از تجزیه و تحليل دادهها ،تمام متغيرها با

مشاهده شده براي یک تخمين نااریب از تراکم کافي

استفاده از آزمون کولموگروف-اسميرنوف از نظر

تشخيص داده شد.

توزیع نرمال مورد آزمون قرار گرفت .براي محاسبه
تراکم پرندگان از نرم افزار  DISTANCE6استفاده
شد .مدل نهایي بر اساس کمترین مقدار سنجيدار
اطالعاتي 1انتخاب شد (.)Buckland et al., 2001

همچنين با استفاده از نرم افزار  CANOCOرابطه
بين فراواني گونههاي پرندگان با متغيرهاي محيط-
زیستي بررسي شد .قبل از تصميمگيري در مورد
استفاده از روش رجبندي خطي یا تک نمایي 2آناليز
تطبيقي متعارف قوسگيري شد ه 3انجام گرفت.
معنيدار بودن آناليز تطبيقي متعارف با استفاده از

با توجه به نتایج بدست آمده پرندگان الگوهاي
مختلفي از تراکم را از خود نشان دادند (جدول  .)1با
توجه به جدول شماره  ،2از ميان  10گونه پرنده که
براي تراکم مورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند ،در
مجموع بيشترین تراکم را چرخ ریسک پسسر سفيد
( ،)9/46±2/98سهره جنگلي (،)4/3۵ ± 0/74
مگسگير گلوسرخ ( ،)4/76 ± 2/07چرخ ریسک
بزرگ ( )4/18 ±0/2۵و کمترین تراکم را کمرکولي
( ،)0/87 ± 0/04اليکایي ( )1/3۵ ± 0/38و دارکوب
خالدار بزرگ ( )2/0۵ ± 0/14داشتند .تمامي گونه-
ها به غير از چرخ ریسک سر آبي تراکم باالیي را در

1

)Aikake (AIC
Unimodal
)3Detrended canonical correspondence analysis (DCCA
2
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طبقه اول ارتفاعي نسبت به طبقه دوم ارتفاعي از
خود نشان دادند.
جدول  :1برآورد تراکم پرندگان (فرد در هکتار ±انحراف استاندارد) در جنگل سعدآباد گرگان.

گونه
دارکوب خالدار بزرگ
چرخریسک بزرگ
چرخریسک دم دراز
چرخریسک پس سر سفيد
چرخریسک سر آبي
مگسگير گلو سرخ
سهره جنگلي
توکا سياه
کمرکولي
اليکایي

تراکم کل

تراکم در طبقه اول
ارتفاعي

تراکم در طبقه دوم
ارتفاعي

2/0۵ ± 0/14
4/18 ±0/2۵
2/64 ± 0/۵7
9/46±2/98
1/26 ± 0/04
4/76 ± 2/07
4/3۵ ± 0/74
2/46 ± 0/۵
0/87 ± 0/04
1/3۵ ± 0/38

3/77 ± 0/28
6/07 ± 0/3۵
4/8۵ ± 1/01
17/39 ±۵/۵۵
1/2۵ ± 0/04
9 ± 3/91
7/۵۵ ± 1/48
2/9۵ ± 0/78
1/۵۵ ± 0/09
2/71 ± 0/77

0/32 ± 0/02
2/3± 0/3۵
0/44 ± 0/08
1/۵3 ± 0/4۵
1/41 ±0/1
0/۵2± 0/23
1/1۵ ± 0/04
1/97 ± 0/64
0/19 ± 0/006
0/00

جدول  :2برآورد تراکم پرندگان (فرد در هکتار ±انحراف استاندارد) در جنگل سعدآباد گرگان

گونه
دارکوب خالدار بزرگ
چرخریسک بزرگ
چرخریسک دم دراز
چرخریسک پس سر سفيد
چرخریسک سر آبي
مگسگير گلو سرخ
سهره جنگلي
توکا سياه
کمر کولي
اليکایي
قرقاول

تراکم کل

تراکم در طبقه اول
ارتفاعي

تراکم در طبقه دوم
ارتفاعي

2/22 ± 0/18
1/4۵ ± 0/09
0/9۵ ± 0/13
2/0۵ ±0/19
1/27 ± 0/34
1/87 ± 0/08
6/36 ± 1/۵7
1/3۵ ± 0/16
1/1۵ ± 0/06
1/02 ± 0/06
0/73 ± 0/21

0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/3۵ ± 0/02
2/37 ± 0/81
0/00
0/32 ± 0/02
1/02 ±0/13
0/00

4/4۵ ± 0/36
2/91 ± 0/19
1/97 ± 0/27
4/1 ±0/39
2/۵4 ± 0/68
3/38 ± 0/16
10/36 ± 2/۵8
2/71 ± 0/33
1/97 ± 0/12
1/02 ± 0/09
1/4 ± 0/42

تجزيه و تحلیل تراکم پرندگان در فصل

در فصل تابستان تجزیه و تحليل تراکم پرندگان براي

تابستان

 11گونه از پرندگان انجام گرفت (جدول  .) 2در این
سطح از اجتماع براي تعيين تراکم پرندگان ،تعداد
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افراد مشاهده شده براي یک تخمين نااریب از تراکم

همچنين چرخ ریسک دم دراز (،)0/9۵ ± 0/13

کافي تشخيص داده شد .از ميان  11گونهاي که

قرقاول ( )0/73 ± 0/21و اليکایي ()1/02 ± 0/06

تراکمشان محاسبه گردید ،در مجموع گونههایي

کمترین تراکم را داشتند .همه گونههاي پرندگان در

همچون سهره جنگلي ( ،)6/36 ± 1/۵7چرخ ریسک

فصل تابستان تراکم باالي قابل توجهي را در طبقه

پس سر سفيد ( )2/0۵ ±0/19و مگسگير گلو سرخ

دوم ارتفاعي نسبت به طبقه اول ارتفاعي نشان دادند

( )1/87 ± 0/08تراکم باالیي را از خود نشان دادند.

(جدول .)2

جدول  :3جدول رجبندی آنالیز تطبیقی متعارف برای جامعه پرندگان در جنگل سعدآباد در فصل بهار
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همبستگي بين گونههاي پرنده و متغيرهاي محيطزیستي

مجموع کل مقادیر ویژه متعارف

0/723

مقدار  Fآزمون مونت کارلو

8/7۵1

مقدار  Pآزمون مونت کارلو

0/002

تجزيه تحلیل جامعه پرندگان در فصل بهار
رابطه بين گونههاي پرندگان و متغيرهاي محيط-
زیستي با استفاده از آناليز تطبيقي متعارف مورد
آزمون قرار گرفت .با توجه به نتایج حاصله (جدول
 ،)3بين متغيرهاي محيطزیستي و فراواني گونههاي
پرنده رابطه قوي برقرار است .رجبندي کل گونهها در

کمک متغيرهاي محيطزیستي توضيح داده شود را
نشان ميدهد .همبستگي بين گونههاي پرنده و
متغيرهاي محيطزیستي براي دو محور اوليه به
ترتيب  0/8۵و  0/77بود (جدول  .)3این همبستگي-
ها نشان دهنده قوت و قدرت توضيحي متغيرهاي
محيطزیستي روي ترکيب جامعه پرندگان است.

طول گرادیان متغيرهاي محيطزیستي معنيدار بود

با توجه به شکل  ،2محور اول آناليز تطبيقي متعارف

( ،P=0/002آزمون مونت کارلو با  999جایگشت) .دو

دو گروه اصلي از پرندگان را از هم جدا نمود .گروه

محور اوليه نمودار %47/2 ،واریانس گونهها و %72/9

نخست ،شامل گونههایي نظير مگسگير گلوسرخ،

واریانس دادههاي مربوط به گونهها را که ميتواند به

اليکایي ،سينهسرخ ،کوکو ،سهره جنگلي ،چرخریسک

زیست سپهر ،1396 ،جلد  ،12شماره .38-27 ،1
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پسسر سفيد ،چرخریسک بزرگ و کمرکولي بود که

دارخزک ،دارکوب خالدار بزرگ ،دارکوب سبز و

در طبقه اول ارتفاعي و با متغيرهایي همچون شاخه-

جيجاق بودند که در طبقه دوم ارتفاعي همبستگي

هاي افتاده روي زمين ،ارتفاع درختان خشک سرپا،

مثبتي را با درجه پوسيدگي درختان خشک سرپا و

شدت نور ،رطوبت و تعداد درختان با قطر بابر سينه

افتاده ،عمق الشبرگ ،تعداد درختان با قطر برابر

 ۵0 – 100سانتيمتر همبستگي مثبت داشتند.

سينه  100 -300سانتيمتر و تاج پوشش درختان

گروه دوم ،شامل گونههایي نظير چرخریسک سرآبي،

نشان دادند.
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شکل  2نمودار رجبندی دو محور اولیه آنالیز تطبیقی متعارف برای گونههای جامعه پرندگان و متغیرهای محیط زيستی در فصل بهار.
اشکال لوزي نشان دهنده گونههاي پرندگان و فلشها نشان دهنده متغيرهاي محيط زیستي و مثلثها بيانگر طبقات ارتفاعي ميباشند.

Lif Litter

 depthعمق الشبرگ Dbh 100-50 ،تعداد درختان با قطر برابر سينه  ۵0-100سانتيمتر L- Dod ،درجه پوسيدگي درختان خشک افتاده،

L-Height

طول درختان خشک افتاده CC ،تاج پوشش درختان S-Height ،ارتفاع درختان خشک سرپا S-Dbh ،قطر برابر سينه درختان خشک سرپا،

S-Dod

درجه پوسيدگي درختان خشک سرپا Dbh 0-20 ،تعداد درختان با قطر برابر سينه  0-20سانتيمتر Lux ،شدت نور Humi ،ميزان رطوبت ،چرخ ریسک
بزرگ ( ،)G.titچرخ ریسک سرآبي ( ،)B.titچرخ ریسک دمدراز ( ،)Long.t.tسينه سرخ ( ،)Robinدارکوب خالدار کوچک ( ،)L.wodpeaکوکوي معمولي
( ،)C.cukooجيجاق ( ،)Jayکمرکولي ( ،)Nuthatchدارکوب خالدار بزرگ ( ،)G.s.wdpeدارخزک ( ،)Treecreeچرخ ریسک پس سر سفيد ( ،)C.titسهره
جنگلي ( ،)Chaffinchتوکاي سياه ( ،)Blackbirdپيغو ( ،)L.sparrowhawkغراب ( ،) Ravenکالغ ابلق ( ،) H.Crowاليکایي (.)Wren

تجزيه و تحلیل جامعه پرندگان در فصل

رابطه بين گونههاي پرندگان و متغيرهاي محيط

تابستان

زیستي با استفاده از آناليز تطبيقي متعارف مورد

زیست سپهر ،1396 ،جلد  ،12شماره .38-27 ،1
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آزمون قرار گرفت .با توجه به نتایج حاصله (جدول ،)۵

کمک متغيرهاي محيطزیستي توضيح داده شود را

بين متغيرهاي محيط زیستي و فراواني گونههاي

نشان ميدهد .همبستگي بين گونههاي پرنده و

پرنده رابطه قوي برقرار است .رجبندي کل گونهها در

متغيرهاي محيطزیستي براي دو محور اوليه به ترتيب

طول گرادیان متغيرهاي محيط زیستي معنيدار بود

 0/88و  0/79بود (جدول  .)۵این همبستگيها نشان

( ،P=0/002آزمون مونت کارلو با  999جایگشت) .دو

دهنده قوت و قدرت توضيحي متغيرهاي محيط-

محور اوليه نمودار %49/4 ،واریانس گونهها و %78/3

زیستي روي ترکيب جامعه پرندگان است.

واریانس دادههاي مربوط به گونهها را که ميتواند به
جدول  :5جدول رج بندی آنالیز تطبیقی متعارف برای جامعه پرندگان در جنگل سعدآباد در فصل تابستان

محورها
اصطالح
مقادیر ویژه
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مجموع کل مقادیر ویژه متعارف
مقدار  Fآزمون مونت کارلو
مقدار  Pآزمون مونت کارلو

با توجه به شکل  ،7محور اول آناليز تطبيقي متعارف

سينه  ۵0 -20سانتيمتر همبستگي مثبت داشتند.

دو گروه اصلي از پرندگان را از هم جدا نمود .گروه

گروه دوم ،شامل گونههایي نظير چرخ ریسک پس سر

نخست ،شامل گونههایي نظير چرخریسک سرآبي،

سفيد ،چرخ ریسک بزرگ ،جيجاق ،سهره جنگلي و

دارکوب خالدار بزرگ ،توکاي سياه ،سينه سرخ و

دارکوب سبز بودند که همبستگي مثبتي را با تعداد

مگسگير گلوسرخ بود که در طبقه دوم ارتفاعي و با

درختان با قطر برابر سينه  100 -۵0سانتيمتر ،تعداد

متغيرهایي مانند عمق الشبرگ ،درجه پوسيدگي

درختان با قطر برابر سينه  300 -100سانتيمتر و

درختان خشک سرپا و افتاده ،طول و قطر برابر سينه

قطر برابر سينه درختان خشک سرپا در طبقه اول

درختان خشک افتاده و تعداد درختان با قطر برابر

ارتفاعي نشان دادند.
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شکل  :7نمودار رجبندی دو محور اولیه آنالیز تطبیقی متعارف برای گونههای جامعه پرندگان و متغیرهای محیطزيستی در فصل
تابستان .اشکال لوزي نشان دهنده گونههاي پرندگان و فلشها نشان دهنده متغيرهاي محيطزیستي و مثلثها بيانگر طبقات ارتفاعي ميباشند.

Lif

 Litter depthعمق الشبرگ Dbh 50-100 ،تعداد درختان با قطر برابر سينه  100-۵0سانتيمتر L-Dod ،درجه پوسيدگي درختان خشک افتاده،

L-

 Heightطول درختان خشک افتاده CC ،تاج پوشش درختان S-Dbh ،قطر برابر سينه درختان خشک سرپا S-Dod ،درجه پوسيدگي درختان خشک
سرپا Dbh 20-50 ،تعداد درختان با قطر برابر سينه  ۵0-20سانتيمتر Dbh 100-300 ،تعداد درختان با قطر برابر سينه  300-100سانتيمتر،

Wd

شاخههاي افتاده روي زمين و  Tempميزان دما .چرخ ریسک بزرگ ( ،)G.titچرخ ریسک سرآبي ( ،)B.titچرخ ریسک دمدراز ( ،)Long.t.tسينه سرخ
( ،)Robinدارکوب خالدار کوچک ( ،)L.wodpeaکوکوي معمولي ( ،)C.cukooجيجاق ( ،)Jayکمرکولي ( ،)Nuthatchدارکوب خالدار بزرگ (،)G.s.wdpe
دارخزک ( ،)Treecreeچرخ ریسک پسسر سفيد ( ،)C.titسهره جنگلي ( ،)Chaffinchپريشاهرخ ( ،)Goldenقرقاول ( ،) Pheasantتوکاي سياه (،)Blackbird
سبزقبا ( ،)Rollerکالغ ابلق ( ،)H.crowمگس گير گلوسرخ ( ،)R.B.Flycزنبورخوار معمولي ( ،)Bee-eaterدارکوب سبز ( Wren ،)G.wdpeakاليکایي

و Jay

جيجاق.

بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام این مطالعه بررسي الگوهاي پراکنش و
فراواني جامعه پرندگان در طبقات مختلف و همچنين
بررسي همبستگي ميان جامعه پرندگان و متغيرهاي
محيط زیستي در دو فصل بهار و تابستان در جنگل
زیست سپهر ،1396 ،جلد  ،12شماره .38-27 ،1

سعدآباد گرگان بود .نتایج به دست آمده از این
مطالعه تفاوت قابل مالحظهاي را بين دو طبقه
ارتفاعي در تنوع گونهاي نشان نداد ،ولي تراکم
پرندگان مختلف در دو طبقه ارتفاعي و همچنين در
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دو فصل بهار و تابستان داراي تفاوت قابل مالحظهاي

تراکم یکساني داشتند ،تفاوت معنيداري را در دو

بود.

طبقه ارتفاعي داشتند که ميزان تراکم پرندگان

یکي از برجستهترین خصوصيات حيات بر روي کره
زمين عدم وجود یکنواختي در پراکنش موجودات

برخالف فصل بهار در فصل تابستان در طبقه دوم
ارتفاعي بيش از طبقه اول ارتفاعي بود.

زنده است .گياهان و جانوران زنده الگوهاي پراکنش

امروزه مطالعه روابط گونه و زیستگاه محوریت

را در زمان و مکان به نمایش ميگذارند و مطالعه این

مطالعات بومشناختي را تشکيل داده و اهميت زیادي

الگوها و برخي عوامل به وجود آورنده آنها موضوع

را در امر حفاظت و برنامه ریزي به خود اختصاص

علم جغرافياي زیستي است (شریفي.)1381 ،

داده است ( .)Morrison et al.,1999نتایج همباشي

همبستگي بين پراکنش و فراواني گونههاي پرندگان

بين جامعه پرندگان و متغيرهاي محيطزیستي در

با متغيرهاي مستقل محيطي توسط پژوهشگران

فصل بهار و تابستان متفاوت بود ،بهطوري که در

بسياري در نقاط مختلف دنيا مورد بررسي قرار گرفته

فصل بهار نتایج نشان دادند که گونههایي مانند

است .عدهاي ساختار توده جنگلي را عاملي مهم و

کمرکولي ،چرخ ریسک پس سر سفيد ،چرخ ریسک

تأثيرگذار بر توزیع و فراواني پرندگان ميدانند

بزرگ ،مگسگير گلوسرخ و سهره جنگلي که با

( .)Reich et al, 1999ساختار پوشش گياهي براي

متغيرهایي مانند شاخههاي افتاده ،تعداد درختان با

انتخاب زیستگاه و توليد مثل پرندگان در علفزارهاي

قطر برابر سينه  100-۵0سانتيمتر در طبقه اول

آمریکاي مرکزي بهعنوان عاملي حياتي شناخته شده

ارتفاعي همبستگي مثبت داشتند .گونههایي مانند

است و همچنين مطالعات در انگلستان نيز اثر

چرخ ریسک سرآبي ،دارکوب خالدار بزرگ و

ساختار پوششگياهي بر فراواني و توليد مثل

دارخزک نيز با متغيرهاي درجه پوسيدگي درختان

پرندگان را اثبات ميکند (.)Chapman et al.,2004

خشک سرپا و افتاده و تعداد درختان با قطر برابر

تراکم گونههاي جامعه پرندگان که در جدول شماره
 2آمده است نشان داد که در فصل بهار تمامي گونه-
ها به جز چرخ ریسک سرآبي که تراکم تقریب ًا
یکساني را در هر دو طبقه ارتفاعي داشت ،داراي
تفاوت قابل مالحظهاي بين دو طبقه ارتفاعي بودند و

سينه  300-100سانتيمتر در طبقه دوم ارتفاعي
همبستگي مثبت داشتند .جيجاق و دارکوب سبز
نيز با متغيرهاي تاجپوشش درختان ،عمق الشبرگ
و تعداد درختان با قطر برابر سينه  20-0سانتيمتر
همبستگي مثبتي را دارا بودند.

تراکم در طبقه اول ارتفاعي بيش از طبقه دوم

در فصل تابستان نتایج همباشي ميان جامعه پرندگان

ارتفاعي بود .همچنين تراکم گونههاي مختلف جامعه

و متغيرهاي محيط زیستي دو گروه عمده از پرندگان

پرندگان که در جدول شماره  3آمده است نشان داد

را متمایز نمود .گروه اول ،شامل گونههایي مانند

که تمامي گونهها به جز اليکایي که در هر دو طبقه

چرخ ریسک پس سر سفيد ،چرخ ریسک بزرگ،

زیست سپهر ،1396 ،جلد  ،12شماره .38-27 ،1

37

محمودي و کيوانلو شهرستانکي...

جيجاق و سهره جنگلي همبستگي مثبتي را با

عامل تاثيرگذاري بر غناي گونهاي پرندگان باشد

متغيرهاي تعداد درختان با قطر برابر سينه 100-۵0

( .)Mitchell et al., 2001متغيرهاي بالقوهاي چون

سانتيمتر و قطر برابر سينه درختان خشک سرپا در

پستي و بلندي و آب و هوا از یک سو و پوشش

طبقه اول ارتفاعي داشتند .گروه دوم شامل گونههایي

گياهي از سوي دیگر منابع مهمي براي پيشبيني

مانند دارکوب خالدار بزرگ ،کمرکولي ،دارخزک،

الگوي توزیع پرندگان هستند ( Seoane et al.,

مگسگير گلو سرخ و چرخریسک سرآبي با متغيرهاي

.)2004

درجه پوسيدگي درختان خشک سرپا و افتاده ،تاج-
پوشش درختان ،طول و قطر برابر سينه درختان
خشک افتاده و تعداد درختان با قطر برابر سينه -20
 ۵0سانتي متر داشتند.
متغيرهاي ساختار جنگل به عنوان یکي از مهمترین

فهرست منابع
شریفي ،م .همتي ،ز و قمري ،ا .1388 .جغرافياي
زیستي :رویکرد اکولوژیکي و تکاملي (ترجمه)،
چاپ دوم ،انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد،
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