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 بندی، فصل تولیدمثلی و غیرتولیدمثلی پارک ملی گلستان، دارکوب سبز، درخت طبقه هاي کليدي:واژه

 93-324-11  شناسه طرح تحقیقاتی شماره منبع یافته:

 روشنفر، زهرا سپهریسارا چمانه، مرادیحسین وارسته نویسنده)گان(:

 بندی در پارک ملی گلستانبه روش درخت طبقه( Picus viridis)ارزیابی زیستگاه دارکوب سبز  عنوان:

 34-423-11 شماره:

 14/7/1433  تاریخ:

 های کوتاهیافته

  علمی
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 مقدمه )شرح مساله(

در منطقوه و  دارکووب سوبزارتباط بین عوامل محیطی و حضور و عدم حضوور  ف از انجام این تحقیق تعیینهد

ر نوواحی دزیسوتی  با استفاده از اطالعوا  مربووط بوه متهیرهوای محوی پرنده بینی حضور این امکان پیش بررسی

  ملی گلستان بود. مختلف پارک

 فرضیا  این تحقیق عبار  بودند از:

توسو   سوتگاهیموورر بور انتخواب ز عوامول نیتورمهم نییتوان به تعیم بندیدرخت طبقهبا استفاده از مدل  -الف

 .دیرس دارکوب سبز

  است.ورر م دارکوب سبز ستگاهیز تیدر نظر گرفته شده، بر مطلوب یستگاهیپارامترهای ز -ب

 هاترین یافتهمهم

پوشوش ) تواریر روراردادپوشش انبوه حضور این دارکوب را تحوت هایی با تاجمجموع، طی دوره ساالنه، مکان در ◄

 111، تعوداد درختوان مورده افتواده بوا رطور برابور سوینه بویش از (%62 >) های بوازترو در مکان( %62 < درختی

   .پرنده بود کننده حضوربینیترین پیشمتر، دومین و مهمسانتی

پوشش انبوه با درختان مرده سرپای مرتفع رلمرو  هایی با تاجدر طول دوره تولیدمثلی توانایی دسترسی به مکان ◄

   .کندتولیدمثلی را مشخص می

 111-01 در خارج از فصل تولیدمثلی انتخاب مکوان براسواح حضوور درختوان زنوده بوا رطور برابرسوینه بوین ◄

 .  بود و مرتفع ه سرپامتر و درختان مردسانتی

سوال هموراه بوا درختوان رطوور و گیاهی کهون های جنگلی با پوششملی گلستان این پرنده زیستگاه در پارک ◄

   .دهدمرتفع که عمدتاً دربرگیرنده گونه بلوط است را ترجیح می

داری بیشوتر طوور معنویگل نسبت به سایر نقواط بوهها در منطقه آلمه، تنگراه و تنگهمیزان تولیدمثل جمعیت ◄

  .P<0.00)10,33W, F-(K ,10.17= بود
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکميلی )مشتمل ب

 

 ;12 = تعداد انشعاب
13 =تعداد گره پاياني

درصد تاج پوشش>=852.26

تعداد درختان مرده سرپا با قطر برابر سينه بيش از 001 سانتيمتر>=762.3 تعداد درختان مرده افتاده با قطر برابر سينه بيش از 001 سانتيمتر>=.29533

عمق الشبرگ>=8611.1 درصد کنده و شاخه>=5158.1

تعداد درختان مرده افتاده با قطر برابر سينه بيش از 001 سانتيمتر>=.88399 درصد کنده و شاخه>=9250.2

ارتفاع درختان مرده سرپا>=879.81 درصد پوشش علفي>=5958.1

.ارتفاع درختان مرده سرپا>=81 تعداد درختان زنده با ارتفاع بيش از 51 متر>=100.01

21.141=>تعداد درختان زنده با ارتفاع بيش از 51 متر
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 ملی گلستان.ای دارکوب سبز در پارک تغذیه -ایدهنده الگوی کلی ارجحیت زیستگاه آشیانهبندی نمایشدرخت طبقه -1شکل 

 اهميت موضوع

 حفاظوت و مودیریت اصولی ارکوان از یکوی زیسوتگاه، مطلوبیت تعیین و هاگونه شناختیبوم هایویژگی بررسی

 پوارک در چتر گونه عنوانبه و پرندگان مهم هایگونه از یکی سبز دارکوب گردد.می محسوب وحشحیا  هایگونه

 عنووان نماینوده و شواخص تنووعها بهزی، دارکوبای پرندگان جنگلهدر میان گونه. شودمی محسوب گلستان ملی

هوای مختلوف که مطالعا  اخیر نشوان داده اسوت کوه غنوای گونوهطوریزیستی پرندگان جنگل مطرح هستند، به

ای سایر پرندگان جنگول، همبسوتگی مثبتوی دارد. ها، با غنای گونهسازی آنهای غذایابی و آشیانهدارکوب و فعالیت

 .زیستی سایر پرندگان جنگل باشد ای برای اهداف مدیریتی تنوعتواند برنامهها مینابراین، مدیریت دارکوبب


