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 های کوتاهیافته

 علمی



 ؛ 683 معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، خیابان شهید بهشتی، صندوق پستی:

 ---، نمابر: 81968-93761کد پستی: 

 

 

 

 مقدمه )شرح مساله(

ملی گلستان مورد در این تحقیق وابستگی پرندگان اشکوب تحتانی به متغیرهای زیستگاهی خرد در پارک

ای پرندگان نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. ای، ترکیب و غنای گونهاص گونههای خعالوه، پاسخگرفت. به بررسی قرار

ای، تراکم و فراوانی ( تعیین تفاوت در غنای گونه4طور مشخص، اهداف ویژه این تحقیق عبارت بودند از: )به

هی ویژه و های زیستگا( تعیین جوامع مشخص پرندگان مرتبط با تیپ3پرندگان در چهار منطقه جنگلی متفاوت، )

گذاران امکان بررسی باشند. این مطالعه به مدیران، طراحان و سیاستدهنده چنین توزیعی میعواملی که توضیح

 تر اثرات عوامل زیستگاهی خرد بر جامعه پرندگان اشکوب تحتانی را خواهد داد.دقیق

 

 هاترین یافتهمهم

شاد و در منطقه دشت بزرگ ریسکچرخدر تنگراه،  سفیدسرپس ریسکچرخسرخ در منطقه زاو، سینه ◄

در  بزرگ ریسکچرخی در منطقه زاو، سور دارکوبهای گل بیشترین تراکم و گونهدر تنگه سفیدسرپس ریسکچرخ

 گل کمترین تراکم در هکتار را داشتند.در تنگه اهیس دارکوبشاد و در منطقه دشت سبز دارکوبتنگراه، 

دراز ریسک دمب سبز و چرخدار کوچک، دارکوپرندگانی نظیر دارکوب سیاه، دارکوب سوری، دارکوب خال ◄

متر و تعداد سانتی 400دار سرپا، درختان با قطر بیش از بیشترین همبستگی مثبت را با متغیرهای ارتفاع خشکه

 دار سرپا در منطقه تنگراه و زاو داشتند. خشکه

توکای سیاه  سرخ،گیر سینهریسک سرآبی، سهره جنگلی، مگسگل نیز جیجاق، چرخشاد و تنگهدر ناحیه دشت ◄

 40و سهره نوک بزرگ بیشترین همبستگی مثبت را با درصد پوشش سنگی زمین، پوشش علفی، درختان با ارتفاع 

 دار افتاده داشتند.دار سرپا و تعداد خشکهمتر، قطر خشکه 30تا 

تنگراه و زاو  ها دارای بیشترین مقدار عددی در منطقه جنگلی، شاخص تنوع شانون و تعداد گونه2Nنمایه غنای  ◄

 ای کامارگو تقریبًا در تمام مناطق جنگلی یکسان بود.بودند. در مقابل، نمایه شاخص یکنواختی گونه
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 و سایر مستندات( هاها، جدولت تکمیلی )مشتمل بر شکلاطالعا

(. 4جدول از خود نشان دادند )ملی گلستان  پارک در چهار منطقه جنگلیپرندگان الگوهای متفاوتی از تراکم را 

 ریسک چرخ(، فرد 12/1±14/4سرخ در منطقه زاو )سینه گونه پرنده مورد تجزیه و تحلیل برای تراکم، 44از میان 

 چرخ( و فرد 24/1±11/0شاد )در منطقه دشت بزرگ ریسک چرخ(، فرد 32/1±33/4در تنگراه ) سفید سرپس

ی در منطقه زاو سور دارکوبهای ( بیشترین تراکم و گونهفرد 76/7±71/4گل )در تنگه سفید سرپس ریسک

شاد در منطقه دشت سبز دارکوب(، ردف 61/0±01/0در تنگراه ) بزرگ ریسک چرخ(، فرد 006/0±22/0)

 ( کمترین تراکم در هکتار را داشتند.فرد 76/0±01/0گل )در تنگه اهیس دارکوب( و فرد 011/0±14/0)

 .انحراف استاندارد در پارک ملی گلستان±  برآورد تراکم پرندگان )فرد در هکتار( -4جدول 

 تراکم
 گونه پرنده

 زاو تنگراه شاددشت گلتنگه

 کمرکلی جنگلی 72/0±64/3 04/0±03/4 11/0±61/2 07/0±46/0

 سرخگیر سینهمگس 46/0±33/4 24/0±17/0 66/0±22/3 44/0±01/4

 دارکوب سوری 006/0±22/0 004/0±17/0 001/0±76/0 01/0±01/4

 دار کوچکدارکوب خال 02/0±42/0 04/0±21/4 71/0±41/2 01/0±17/0

 سینه سرخ 14/4±12/1 004/0±17/0 004/0±14/0 006/0±74/0

 سر سفیدپس چرخ ریسک 44/0±14/1 33/4±32/1 41/0±33/2 71/4±76/7

 چرخ ریسک بزرگ 043/0±34/4 01/0±61/0 11/0±24/1 34/0±02/4

 دارکوب سیاه 010/0±14/0 46/0±21/4 040/0±11/0 01/0±76/0

 دارکوب سبز 030/0±41/0 240/0±11/4 011/0±14/0 001/0±11/0

 سهره جنگلی 64/0±33/2 41/3±73/7 31/0±06/3 61/0±64/3

 سیاه یتوکا 44/0±11/4 01/0±04/4 02/0±44/4 71/0±04/2

 

 اهمیت موضوع

ها، بررسی الگوهای همباشی میان رد پرندگان و زیستگاه آنوحش در مومنظور افزایش دانش مدیران حیاتبه

رسد. برخی مطالعات بر روی نظر میهای پرندگان ضروری بهحضور گونه ساختار و متغیرهای زیستگاهی خرد با

تری نسبت به متغیرهای در پرندگان نشان داده است که متغیرهای زیستگاهی خرد ممکن است اثرات با اهمیت

ترین بخش جنگل است که با پوشش شاخه و برگ ی منظر داشته باشد. اشکوب تحتانی جنگل درونیمقیاس سیما

در مقابل محیط فیزیکی بیرونی احاطه شده است. در میان پرندگان، پرندگان اشکوب تحتانی بیشترین 

گان برای مطالعه اند. این گروه ویژه از پرندپذیری را نسبت به شدت و تواتر تخریب زیستگاه نشان دادهآسیب

 دهند، العمل نشان میها به تغییرات ساختار پوشش گیاهی در مقیاس محلی عکس( آن4انتخاب شدند زیرا: )

توانند اثرات فرایندهای در مقیاس سیمای منظر، ترکیب ( می2( شاخص خوبی از تخریب زیستگاه هستند و )3)

 نشان دهند. ای گیاهان و قابلیت دسترسی به منابع غذایی راگونه

 

 


