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Abstract
This study investigated the effect of density and other
properties of dead trees on the bird community in Golestan
National Park during the autumn of 2013. Birds and various
environmental variables were detected within a 25 m radius of
each of 100 sampling points. The relationship between
biological diversity and the relative abundance of bird species
to the environmental variables related to the dead tree
characteristics was evaluated. To determine the association of
bird diversity indices with environmental variables, a
canonical correspondence analysis (CCA) was performed. The
first axis of CCA successfully separated the two groups of
birds. The first group of birds comprised the Lagea Rock
Nuthatch, Black Woodpecker, Winter Wern, Nutatch, Great
Tit, Great Spotted Woodpecker, Erosian Jay, Nightingale and
Common Blackbird which had a positive correlation with
some factors of dead trees, such as: the first and second axes
of standing dead trees (snags) and fallen dead trees (logs),
wood surface conditions of snags, degree of decay of logs,
height at which food is found of snags, condition of canopy in
snags, length of logs and presence of nests. The second group
was on the right-hand side of the axis and included such
species as: Coal Tit, Song Thrush, Long-tail Tit, River
Warbler, Flycature, Green Woodpecker, Stonechat, Hawfinch,
Pheasant and Common Chiffchaff. These birds had a positive
correlation with the following environmental variables: the
third and fourth axes of logs and the fourth axis of snags.
Keywords: Dead tree (snag and log), Golestan National Park,
Density, Enviromental variables
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چکیده
این پژوهش برای بررسی تاثیر تراکم و سایر ویژگیهای خشکهدارهاا بار
. انجاام شاد1393  در فصل پاییز،جامعه پرندگان در پارک ملی گلستان
 متاری از هار25 پرندگان و متغیرهای محیط زیستی به فاصله شاعاعی
 باا اساتداده از نارمافازار. نقطه نمونهبرداری بررسای شادند111 یک از
 رابطه باین نمایاههاای تناو زیساتی و نیاز فراونای نسابیCANOCO
گونههای پرندگان با متغیرهای محایطزیساتی مرباو باه ویژگایهاای
 برای تعیین تراکم پرنادگان و همباشای جامعاه.خشکهدارها بررسی شد
 از آنالیز تطبیقای متعاار اساتداده،پرندگان با متغیرهای محیط زیستی
 محور اول آنالیز تطبیقای متعاار دو گاروه عماده از پرنادگان را از.شد
 دارکاو،  گروه اول پرندگانی نظیر کمرکلای بازر.یکدیگر متمایز کرد
 دارکاو خالادار،  چار ریساک بازر، کمرکلی جنگلای، الیکایی،سیاه
 بلبل و توکای سیاه بودند که همبستگی مثبتی با محاور، جیجاق، بزر
 وضع ساطحی چاو خشاکهدار،اول و دوم خشکهدارهای سرپا و افتاده
 ارتداا ااذایابی در خشاکهدار، درجه پوسیدگی خشاکهدار افتااده،سرپا
 طول خشکهدارهای افتاده و، وضعیت تاجپوشش در خشکهدار سرپا،سرپا
 گروه دوم که در سامت راسات.حضور آشیانه در خشکهدار سرپا داشتند
، توکاای بااای،محور اول قرار دارند شامل چار ریساک پا سرسادید
 چاک، دارکاو سابز، مگ گیر، سسک رودخانهای،چر ریسک دمدراز
 قرقاول و سسک چیفچا بودند که همبستگی،  سهره نوکبزر،کوهی
،مثبتی با متغیرهای محیطزیساتی محاور ساوم خشاکهدارهاای افتااده
 محور چهارم خشکهدارهای سرپا نشان،محور چهارم خشکهدارهای افتاده
.میدهند
 متغیرهای محیط، تراکم، پارک ملی گلستان، خشکه دار:کلمات کلیدی
.زیستی
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 -1مقدمه
زادآوری و تجدید حیاات طبیعای درختاان از وقاایع
مهم در زندگی جنگلی به شمار میرود باهطاوریکاه تاداوم
حیات و پایداری دائمی و ترکیب تودههای جنگلای باه آنهاا
بستگی دارد .در اکوسیستمهای جنگلای درختاان مارده باه
چشم میخورند .در اصطالح جنگلشناسای باه ایان بقایاای
درختی موجود در ساط جنگال خشاکهدار مایگویناد[.]1
درختان طی مراحل توالی و پ از اینکاه سان دیرزیساتی
خود را طی میکنند ممکن است از درون بپوسند و یا تحات
تأثیر فرآیندهای تخریبی طبیعی یا مصانوعی قارار بگیرناد.
خشکهدارها طی زمان در داخال تاوده تغییراتای را متحمال
میشوند که ممکن است باعث پوسیدگی و تخریب و ایجااد
حدره در سط درخت و درنتیجه آااز خشک شدن درخات
شود[ .]2خشکهدارها به دو نو اصلی تقسیم میشوند :الاف
خشکهدار سرپا که خشک و بایجاان اسات ،ولای هماناان
قسمتی از تنه آن سرپا و ریشههای آن در خاک باقی مانده و
موجب ایستادگی آن بر زمین می شود .گدتنی است که ایان
نو خشکهدارها به مرور زمان فرسوده میشوند و سرانجام بر
زمین خواهناد افتااد .خشاکهدار افتااده :باه انادامهاای
درختان مرده که پ از پوسیدگی بر زمین مایافتاد گدتاه
میشود .ایان بقایاای باهظااهر خشاک و پوسایده از منظار
بوم شناسی جنگل اهمیت ویژهای دارند و بومشناساان بارای
آنهااا کارکردهااای مختلداای قائاال هسااتند .بااا پایااان عماار
فیزیولوژیک ،وظایف اکولوژیک درختان همانان اداماه دارد.
درختان مارده ضامن تاأثیر بار زادآوری ،آشایان اکولوژیاک
جدیدی را برای بسیاری از گیاهان و جانوران فراهم میکنند
و نقش اصلی در چرخه مواداذایی دارناد .آتاشساوزیهاای
نرمال در فصل بهار هم در ایجاد درختان مارده سارپا نقاش
دارند[ .]3اثرات آتشسوزی بسیار متناو هساتند و باهطاور
معمول به نو سوختگی ،شدت آن ،توپوگرافی و نو جنگال
بستگی دارد .خشکهدارها در جنگل نه تنها مضر نیستند بلکه
وجودشان موجب حضور حیاتوحاش و پرنادگان در محایط
میشود که بارای ساالمت و حاصالخیازی جنگال اهمیات
زیادی دارد[ .]4درختان کهنسال و خشکهدارها تاأثیر بسایار
معناداری بر جوامع گونههای پرندگان دارد [ .]5در تحقیقای
بر  19گونه درخت در  9سایت در ایااتت متحاده آمریکاا و
روسیه شاخصهای پوسیدگی که با درختان خشاک سارپا و
افتاده مرتبط بود ارزیابی شد .نتایج نشان داد کاه در برخای
نقا تراکم خشکهدارهای سرپا و افتاده با هم برابر باود و در
سایتها سرعت تبدیل شدن خشاکهدارهاای سارپا و افتااده

متداوت بود که این امر به علت تداوت شرایط خرداقلیم ایان
مناطق بوده است[ .]6پاژوهش دیگاری در اکوسیساتمهاای
مدیترانهای در فرانسه نشان داد که دارکو ها در ساالهاای
اولیه که درختان مرده پوسیده شکل میگیرند ،از آنها بارای
تغذیه استداده میکنند و ایان عمال باه مراحال پوسایدگی
بعدی درخت کمک می کند و باعاث تارد و شاکننده شادن
بیشتر تنه درخت میشود و دیگار ارگانیسامهاا از آن بارای
آشیانه سازی استداده می کنند[ .]7در ایران نیز بررسیهاایی
در زمینه شناخت و اهمیت خشکهدارها انجام شده اسات .در
منطقه جالالدین کال در استان مازندران تأثیر خشکهدارها بر
فراوانی تجدید حیات طبیعی در یک جنگال آمیختاه راش و
ممرز بررسای شاده اسات[ .]0در ساال  1309تااثیر تاراکم
خشکهدارهاا بار اناا و فراوانای جامعاه پرنادگان در جنگال
خیرود در شرق نوشهر بررسی شد [ .]9پژوهش دیگاری باا
هد بررسی روند پوسیدگی در خشکهدارهای راش و ممارز
در جنگل خیرود نوشهر انجام شد .نتایج نشان داد زمان تزم
باارای پوساایدگی  %95از جاارم خشااکهدار راش و مماارز در
طبیعت به ترتیب  31و  16سال است .مجماو زماان ماورد
نیاز برای پوسیدگی تمام مراحل پوسیدگی بار اساا چهاار
درجه پوسیدگی در خشکهدار راش و ممرز باه ترتیاب  27و
 21سال محاسبه شد .همانین مشخص شد که رابطه قاوی
بین دانسیته و درجه پوسیدگی خشکهدارهاای راش و ممارز
وجود دارد ،بهطوری کاه دانسایته چاو باا افازایش درجاه
پوسیدگی خشکهدار در هر دو گونه کاهش مییابد[.]11
در پژوهش دیگری روشنههای تجدید حیاات طبیعای
حاصل از خشکهدارها در یک راشستان دخالتنشده (بررسای
موردی :سری جمناد-گلبناد بررسای شاد [ .]11تحقیاق
حاضر تاثیر خشکهدارهای سرپا و افتاده بار جامعاه پرنادگان
در فصل (ایرتولیدمثلی_ پااییز  ،کاه از مهامتارین مراحال
چرخه زنادگی پرنادگان اسات را در پاارک ملای گلساتان،
بررسی میکند.
 -2مواد و روشها
 -1-2مشخصات منطقه مورد بررسی
پارک ملی گلستان با مساحتی بالغ بر  07412هکتاار
در اساتانهاای گلساتان ،خراساان شامالی و سامنان و در
منتهیالیه شرقی جنگلهای خزری قارار دارد .جنگالهاای
شمال ایران با وجود گستره اندک از فون پرندگان چشمگیری
برخوردارند .پرندگان این منطقه از ایران از نظر خویشااوندی
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حیاتوحش است و شرقیترین محادوده بیاوم هیرکاانی در
کشور ایران بوده و از معادود زیساتگاههاای طبیعای کشاور
محسو میشود[.]12

به پالئارکتیک اربای وابساتهاناد و باه دشاواری از پرنادگان
درختزارهای اروپای مرکزی قابل تدکیکاند .این منطقه تنها
زیسااتگاه اماان باااقیمانااده باارای بساایاری از گونااههااای

شکل  -1تصویر ماهوارهای پارک ملی گلستان و نقا نمونهبرداری

دایره شکل با شعا  25متر از مرکز هر پالت ثبت شاد[.]13
مشاهده و ثبت پرندگان هر روز از طلو خورشید تاا سااعت
 11:11صب در صورت شارایط آ و هاوایی مسااعد اداماه
یافت [ .]14روش ثبت پرنده ها توسط مشاهدهگر ،ساکوت و
عاادم تحاارک بااه ماادت  11دقیقااه در مرکااز هاار پااالت
نمونهبرداری بود.
مهم ترین فاکتورهای مربو به درختان خشک سرپا و
افتاده که بر پرندگان تاثیرگذار بودند در هر یک از پالتهای
نمونهبرداری اندازه گیری شد .این فاکتورهای محایطزیساتی
عبارت بودند از :میانگین ارتدا خشکهدارهای سرپا ،میانگین
ارتدا خشکهدارهای افتاده ،نیمقطر برابر سینه خشکهدارهای
افتاده ،قطر برابار ساینه در خشاکهدارهاای سارپا ،موقعیات

 -2-2روش نمونهبرداری
 -1-2-2نـمونهبـرداری از پـــرندگان و فـاکتورهای
محیط زیستی
نمونهبرداری در پاییز سال  1392باا اساتداده از روش
ترانسکت خطی تصادفی در پارک ملی گلساتان انجاام شاد.
درمجمو تعاداد  111پاالت نموناهبارداری طای ایان دوره
بررسی شدند .نمونهبارداری باا فاصاله  25متار از جااده باه
منظور کاهش اثر حاشیه آااز شد و پ از ثبت اولین واحاد
نمونهبرداری به مرکزیت خشکه دار واحد نمونهبرداری بعادی
در فاصله  151متری قرار گرفت .دادههای مربو به حضور و
عدمحضور پرندگان با استداده از مشاهده مستقیم و شانیدن
صاادای پرناادگان در هاار یااک از پااالتهااای نمونااهباارداری
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پرناادگان از ناارمافاازار  CANOCOاسااتداده شااد .قباال از
تصمیم گیری در مورد اساتداده از روش رجبنادی خطای یاا
تک نمایی آنالیز تطبیقای متعاار قاو گیاریشاده انجاام
پذیرفت .طول گرادیان اندازهگیریشده از طریاق ایان آناالیز
نشاندهنده تنو بتا در جامعه است .چون طول گرادیان بتاا
کمتر از  3بود ،آنالیز فزاینده انتخا شد .معنادار بودن آنالیز
فزاینده با استداده از آزمونهای جایگشاتی مونات کاارلو باا
 999جایگشت ارزیابی شد [ .]15برای نماایش تغییار تناو
گونهای در ارتبا با متغیرهاای محایط زیساتی مرباو باه
خشکهدارهای سرپا و افتاده ،نمودارهای دوپالتی ویژه هماراه
با متغیرهای محیط زیستی و خطو اساتاندارد ،نمایاههاای
تنو گونهای بر اسا گونه های موجاود در منطقاه ترسایم
شد .سایر آزمونهای آماری با اساتداده از نارمافازار spss17
انجام شدند.

تاااجپوشااش در خشااکهدارهااای ساارپا ،حضااور مورچااه در
خشکه دارهای افتاده ،حضور موریانه در خشکهدارهای سارپا،
درجه پوسیدگی خشکه دارهای سرپا ،وضعیت بخش سطحی
چو در خشکهدارهای سرپا ،درجه پوسیدگی خشکهدارهای
افتاااده ،آثااار آشاایانه در خشااکهدارهااای ساارپا ،محااور اول
خشکهدارهای افتاده ،محور سوم خشکهدارهای افتاده ،محاور
اول خشکهدارهای سارپا ،محاور دوم خشاکهدارهاای سارپا،
محور چهارم خشکهدارهای سرپا.
 -3-2تجزیه و تحلیل دادهها
قبل از شرو به تجزیه و تحلیل دادهها ،تمامی دادههاا
از نظر نرمال بودن با آزمون کولموگرو -اسامیرنو بررسای
شااادند .بااارای محاسااابه تاااراکم پرنااادگان از نااارمافااازار
 DISTANCE6استداده شد .با استداده از این نرمافازار ،ساه
مدل به عنوان توابع کلیدی به کار رفات .ایان تواباع عباارت
بودناد از+ Hermite, Uniform + Cosine, Uniform +:
Half-normal + Cosine, Half-normal

 -3نتایج و بحث
در فصل ایرتولیدمثلی (پااییز  29گوناه پرناده از 6
راسته و  16خانواده و در مجمو  329فرد مشاهده شد.

Polynomial,

 .Hazard- rate + Cosineمادل نهاایی بار اساا کمتارین
مقدار سنجیدار اطالعاتی انتخا شاد[ .]14هماناین بارای
مشخص شدن نو تاثیر متغیرهای محیط زیستی بر فراوانای

شکل  -2نمودار فراوانی گونههای پرندگان در فصل پاییز
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جدول-1

برآورد تراکم پرندگان (فرد در هکتار  ±انحرا استاندارد در فصل پاییز در پارک ملی گلستان
نام علمی

گونه پرنده

مدل انتخابی

تراکم
52/94±0/52

Erithacu srubecula
سینهسر
Parus ater
چر ریسک پ سرسدید
Fringilla coelebs
سهره جنگلی
کمرکلی جنگلی Sitta europaea
S. tephronata
کمرکلی بزر
Phasianuss colchicus
قرقاول
Turdus merula
توکا سیاه
Locustella fluviatili
سسک رودخانهای
Parus major
چر ریسک بزر
Garrulus glandarius
جیجاق
Dendrocopos major
دارکو خالدار بزر
Parus caeruleus
چر ریسک سرآبی
Picus viridis
دارکو سبز

Uniform/Hermite
Uniform/Cosine
Uniform/Cosine
Hazard/Cosine
Hazard/Cosine
Uniform/Cosine
Uniform/Hermite
Uniform/Hermite
Uniform/Cosine
Uniform/Hermite
Uniform/Hermite
Hazard/Cosine
Uniform/Hermite

19/52 ±1/14
14/174±1/55
13/971±1/30
12/332±1/25
11/921±1/42
0/744±1/97
7/614±1/32
5/340±1/93
5/265±2/11
4/960±1/74
4/03±1/23
5/469±0/49

جدول -2جدول رجبندی آنالیز تطبیقی متعارفی برای گونههای پرندگان درفصل پاییز در پارک ملی گلستان
محورها

اصطالح
مقادیر ویژه
همبستگی بین گونههای پرنده و تراکم خشکهدارها
درصد واریان تجمعی گونهها
درصد واریان تجمعی رابطه بین گونه و تراکم خشکهدارها
مجمو کل مقادیر ویژه متعار
آزمون مونت کارلوFمقدار
آزمون مونت کارلوPمقدار

4

3

2

1

1/695
1/213
66/5
04/4

1/556
1/756
59/7
62/6

1/192
1/442
56/3
55/7

1/671
1/952
42/3
45/2

مجموع
1/111

1/11
0/521
1/117

متغیرهای محیط زیستی معنادار بود ( ،P: 1/117آزمون مونات
کارلو با  499جایگشت  .در جدول ( 3نتایج حاصل از رجبندی
پرناادگان باار اسااا متغیرهااای محاایط زیسااتی در فصاال
ایرتولیدمثلی (پاییز نشان داده شده است .این همبساتگیهاا
نشاندهنده قدرت توضایحی متغیرهاای محایط زیساتی روی
ترکیب جامعه پرندگان است.
با توجه به جدول فوق ،میان متغیرهای محیط زیستی
و فراوانی نسابی پرنادگان همبساتگی قاوی وجاود دارد .دو
محور اولیه  06درصد تغییرات دادههای مربو به گونههاا را
از مجمو  01/6درصد مقادیر ویژه متعار نشان میدهد که
میتواند توسط متغیرهای محیط زیستی توضای داده شاود.
همانااین دو محااور اولیااه بااه ترتیااب  42/3و  56/3درصااد
واریان تجمعی گونهها را نشان مایدهاد .همبساتگی باین
گونههای پرنده و متغیرهای محیط زیساتی بارای دو محاور
اولیااه بااه ترتیااب  95و  44درصااد اساات .ایاان همبسااتگی
نشاندهنده قدرت توضیحی متغیرهاای محایط زیساتی بار
ترکیب جامعه پرندگان است.

تجزیه و تحلیل تراکم پرنادگان تنهاا بارای  13گوناه
پرنده معمول در این منطقه انجام شاد (جادول  . 1در ایان
سط از اجتما برای تعیاین تاراکم پرنادگان ،تعاداد افاراد
مشاهدهشده برای یک تخمین نااریب از تراکم پرندگان کافی
تشخیص داده شد (حداقل تعداد مشاهدات برای تعیین تراکم
در نرمافزار  21 ،DISTANCEفرد است  .پرندگان الگوهاای
متداوتی از تراکم را در پارک ملی گلستان از خود نشان دادند
(جدول  . 1از میان  13گونه پرناده ماورد تجزیاه و تحلیال
برای تراکم ،سینهسار و چار ریساک سرسادید بیشاترین
تراکم و چر ریسک سرآبی و دارکو سابز ،کمتارین تاراکم
در هکتار را داشتند.
 -1-3تجزیه و تحلیل جامعه پرندگان
رابطه بین گونههای پرندگان و متغیرهای محیط زیستی با
استداده از آنالیز تطبیقی متعارفی انجام شد .با توجاه باه نتاایج
جدول ( ، 3بین متغیرهای محایطزیساتی و فراوانای پرنادگان
رابطه قوی برقرار است .رستهبندی کل گونهها در طول گرادیان
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شکل  -3نمودار رجبندی دو محور اولیه آنالیز فزاینده برای گونههای پرندگان و متغیرهای محیطزیستی در فصل ایرتولیدمثلی (پاییز

دارکو خال دار کوچک ،قرقاول ،دارکو سابز ،دمجنباناک
زرد ،سسک چیفچا  ،توکای باای ،چر ریسک بزر قارار
دارند که با متغیرهاای محایطزیساتی محاور اول و چهاارم
خشکهدارهاای سارپا و محاور ساوم خشاکهدارهاای افتااده
همبستگی مثبتی نشان دادند.
برای نمایش تغییر در تنو گونهای پرندگان دررابطه باا
متغیرهای محیط زیستی ،از نرمافزار  CANOCOاساتداده
شد .این متغیرها به روش گامبهگام به نارمافازار داده شاد و
نمودارهای دوپالتی هماراه باا متغیرهاای محایط زیساتی و
خطاو اساتاندارد نمایاههاای تناو گوناهای ترسایم شاد
(شکلهای 4و . 5

با توجه به شکل ( ، 3گونههای ساینهسار  ،دارکاو
سیاه ،بلبل ،چر ریسک سارآبی ،الیکاایی ،دارکاو ساوری،
توکای سیاه ،دارکو خالدار بازر  ،چار ریساک دمدراز و
سهره جنگلی دارای همبستگی مثبتی با متغیرهاای محایط
زیسااتی حضااور موریانااه در خشااکهدارهااای افتاااده و ساارپا،
ناایمقطاار براباار سااینه خشااکهدارهااای افتاااده ،محااور اول
خشکهدارهای افتاده ،ارتدا خشاکهدارهاای سارپا ،موقعیات
تاااجپوشااش در خشااکهدارهااای ساارپا ،درجااه پوساایدگی
خشکهدارهای سرپا ،ارتدا اذایابی در خشکهدارهای سارپا و
محور دوم خشکهدارهای سرپا داشاتند .هماناین در طار
چپ این نمودار گونههایی مانند کالغ ابلاق ،ساهره جنگلای،
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شکل -4نمودار شاخص تنو گونهای شانون واینر بر اسا

متغیرهای محیطزیستی مربو به خشکهدارها در فصل ایرتولیدمثلی (پاییز

شکل -5نمودار یکنواختی گونهای کامارگو بر اسا

متغیرهای محیط زیستی در فصل ایرتولیدمثلی (پاییز
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پوساایدگی درختااان ارتبااا مسااتقیمی داشاات .ردههااای
پوسیدگی بر استداده آنها توساط پرنادگان باهعناوان منباع
تغذیهای معنادار محسو شد .باهعباارتی مایتاوان گدات از
خشکهدارهای سرپای دارای رده پوسیدگی  4بیشتر اساتداده
میشود .این نتیجه با نتایج حاصل ازپژوهشهای سپیرین و
نایت که نشاان مایدادناد درجاه پوسایدگی بار اساتداده از
خشکهدار سرپا توسط دارکو ها بهعناوان منباع تغذیاهای و
ایجاد تنو گونهای و یکنواختی تأثیر معناداری ندارد ،مغاایر
بود.

 -4نتیجهگیری
هد اصلی این پژوهش تعیین نو متغیرهای محایط
زیستی مربو به درختاان مارده سارپا و افتااده بار جامعاه
پرناادگان در فصاال ایرتولیاادمثلی (پاااییز در پااارک ملاای
گلستان بود .نتایج حاصل از آنالیز تراکم پرنادگان نشاان داد
که بیشترین تراکم مربو به سینهسر اسات کاه ایان امار
میتواند به دلیل وفور منابع اذایی در مناطق باز جنگلای در
نتیجه تعداد زیاد خشکهدار  ،باشد .درصد بسیاری از پرندگان
جنگلزی باه منظاور تناهگزینای ،پنااه گارفتن و ااذایابی
نیازمند درختان خشک هستند .این منابع رابطه مستقیم باا
تنو و فراوانی جامعه پرندگان دارند[.]16
پااژوهشهااا[ ،]17همبسااتگی مثبتاای را بااین تااراکم
خشکهدارها و پرندگان آشیانحدرهای نشان داد و مهامتارین
فاکتور محیطی مؤثر بر حضور دارکو هاا درجاه پوسایدگی
خشکهدارهای سرپا و قطر برابر سینهشان باود کاه پاژوهش
حاضر نیز این امر را تأیید میکند .بر اسا نتایج حاصال از
همباشی بین گونههای پرناده و متغیرهاای محایط زیساتی
(شکل  3میتوان دریافت که بین ویژگیهای درختان مارده
سرپا و افتاده و حضور گونههای پرنده رابطه مساتقیم وجاود
دارد .در این تحقیق مشاهده شد که با وجود اهمیات بااتی
خشکهدارهای سرپا بزر  ،خشاکهدارهاای کوچاک باا قطار
برابرسینه کم اگرچه در آشیانهسازی اهمیت زیادی نداشتند،
اما به عنوان منبع اذایی توسط پرندگانی مانناد دارکاو هاا
استداده میشدند که این امر در تحقیاق اساپیرین و نایات
نیز تایید میشود.
همانین خشکه دارهاای دارای درجاه پوسایدگی  4و5
بیشتر توسط پرندگانی مانند دارکو هاا بارای تغذیاه اساتداده
میشدند که این با نتایج حاصل از پژوهشهایی [ ]10که نشان
میدادند درجه پوسیدگی بر استداده از خشکهدار سارپا توساط
دارکو ها بهعنوان منبع تغذیهای تأثیر معناداری ندارد مغایر بود.
در روند این تحقیق و پیرو بررسی عوامل مؤثر بر تنو
گونهای مشاهدهشاده در پرنادگان و انجاام محاسابات ،ایان
نتااایج حاصاال شااد کااه برخاای از فاکتورهااای مربااو بااه
خشکهدارها در ایجاد این تنو نقش برجساتهتاری داشاتند.
موقعیت تاجپوشش درختاان خشاک نقاش مهمای داشات.
ارتدا اذایابی و وجود نشانههای آن نیز عامل مهام دیگاری
بود .این تحقیق برای اولین بار؛ فاکتور مؤثر حضور مورچههاا
و موریانهها در خشکهدارها را مورد بررسای قارار داد کاه در
بررسی های پیشین تاکنون این مورد لحاظ نشاده باود .ایان
عامل جاذ پرنادگان گوناههاای مختلاف باود و باا درجاه

با وجود اهمیت بسایار خشاکهدارهاای سارپا بازر ،
خشااکهدارهااای کوچااک (قطاار برابرسااینه کمتاار از 21
سانتیمتر با اینکه از نظر آشیانهسازی ارزش کمی دارند اماا
بهعنوان منبع تغذیهای ،بسیار مورد استداده دارکو هاا قارار
میگیرند].]19
در انتهای این تحقیق پیشنهاد می شاود از استحصاال
خشااکهدارهااای کهنسااالی کااه از چرخااه زناادگی پرناادگان
وگااردش مااواد در اکوسیسااتم جنگلاای حمایاات ماایکننااد،
جلااوگیری و دسااتورالعملهااایی باارای پااایش و ماادیریت
خشکهدارها به منظور حدظ تنو زیستی طراحی و اجراشود.
یهعبارت دیگر برنامههاای اجرایای بهارهبارداری از درختاان
جنگلی باید به نحوی باشد که در هر منطقه تعدادی درخات
خشک به صورت دستنخاورده بااقی بماناد .در ایان زمیناه
میتوان از قوانین استاندارد بینالمللی به عنوان مرجع بارای
هرچه بهتر مدیریت کردن خشکهدارها بهره جست .همانین
بر اسا نظر سودراستورم[ ]21بهطور متوسط حدظ حداقل
 6درخت افتاده در هر جریب بهطوریکه حداقل قطر یکی از
آنها بیش از  51ساانتیمتار و  3درخات دیگار دارای قطار
بیش از  41سانتیمتر باشد یکی از راهکارهاای مادیریتی باا
ارزش محسو میشود.
پینوشتها
1.

)Aikake (AIC
2. Unimodal
)3. Detrended canonical correspondence analysis (DCCA
4. (Redundancy Analysis) RDA
5. Mont Carlo
6. Isoline
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