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چکیده
ویژگیهای بومشناختی گونهها و متغیرهای زیستگاهی ،یکی از ارکان حفاظت از گونهها و جنگلها محسوب میگردد.
جنگل های خزانکننده در اثر جنگلزدایی و لکهلکه شدگی بهشدت در حال کاهش هستند و این امر سبب کاهش تنوع زیستی شده است.
در این تحقیق پرندگان و متغیرهای محیطزیستی شامل عمق الشبرگ ،تعداد درختان با قطر برابر سینه بین  0تا  00 ،00تا  00 ،00تا
 000و  000تا  000سانتیمتر ،تاجپوشش درختان ،رطوبت ،تعداد خشکهدار ،تعداد درختان مرده افتاده ،پوشش الشبرگ ،پوشش سنگی
و پوشش علفی از طریق روش نمونهبرداری مسافتی به فواصل شعاعی  00متر از هر یک از  47نقطه نمونهبرداری در طی دو فصل (پاییز و
بهار) در جنگلهای هیرکانی بررسی شدند .بهمنظور بررسی همکنشی بین متغیرهای معنیدار از نرمافزار  Minitab 15.0استفاده شد.
نتایج نشان داد که متغیرهای بومشناختی شامل تعداد درختان با قطر برابر سینه بین  00تا  00 ،00تا  000و  000تا  000سانتیمتر ،تاج
پوشش درختان و پوشش بوتهای نقش تأثیرگذاری بر پرندگان بهویژه گونههای مگسگیر سینهسرخ ،چرخریسک بزرگ ،چرخریسک
سرآبی و کمرکولی جنگلی داشتند .این تحقیق همچنین اهمیت جنگلها و لکههای جنگلی در حفاظت از پرندگان را نشان داد.

کلمات کلیدی :پرندگان ،جنگلها ،حفاظت ،متغیرهای بومشناختی

* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولfatemesetayeshi@yahoo.com:
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اثرات متغیرهای بوششناختی بر جامعه پرندگان در جنهلهای هیروانی...

مقدمه
انسان در اعصار مختلف با عملکرد خود در محیط به
تخریب آگاهانه و ناآگاهانه طبیعت پرداخته و گونهها را نابود
کرده ،یا مورد تهدید قرار داده است .این تخریبها موجب
نگرانی است ،زیرا از تخریبهای بزرگ طبیعی پیشین شدیدتر و
سریعتر بوده است .از اینرو ،با وجود کمبود دادهها و پیچیدگی
فرآیندهای طبیعی ،باید در مسیر حفاظت بیشتر و بهتر از
طبیعت گام برداشت و از بالیای انسانساخت جلوگیری نمود،
یا آنها را بهحداقل رساند (سلمانماهینی و همکاران.)9831 ،
در میان اکوسیستمهای متنوع موجود روی خشکی ،جنگلها با
میزبانی مجموعه گسترده و متنوعی از موجودات زنده در درون
خود ،از اهمیت ویژهای برخوردارند .باید توجه داشت که تخریب
جنگلها ،ترکیب پرندگان جنگلی و کارکرد گروهی آنها را
تحت تأثیر قرار میدهد این تأثیر باعث کاهش تراکم و تنوع
گونهای پرندگان وابسته به جنگل میگردد ( Watsonو همکاران،
 .)4002از بین رفتن و تکهتکه شدن زیستگاه بهعنوان محرکهای
کلیدی کاهش تنوعزیستی شناخته شدهاند .عالوهبر کاهش تعداد
کل گونهها ،این نگرانی وجود دارد که انواع گونههایی که در اثر
تکههای جنگلی از بین رفتهاند ،دارای ارزش باالی حفاظتی،
مانند تراکم کم یا گونههای تخصصی زیستگاه ،یا گونههایی با
دامنههای محدود جغرافیایی باشند ( Marsdenو همکاران.)4009 ،
از آنجاییکه جنگل همواره برای انسان مهم بوده است؛ در واقع
بین تمدن و جنگل رابطه برقرار است .جنگل همواره منبع مهم
اقتصادی و زیستگاه گونههای در خطر و سایر انواع حیات
وحش است (وهابزاده .)9833 ،امروزه مهمترین نقش حفاظتی
برعهده جنگلهاست و جامعه پرندگان رابطه نزدیکی با محیطهایی
که زندگی میکنند دارند .در یک جنگل روابط متقابل پیچیدهای
بین ساختار یا تنوع جامعه پرندگان و ساختار جنگل وجود دارد
 Hewsonو همکاران .)4009 ،زیستگاههای جنگلی در سرتاسر
جهان بهعنوان زیستگاههای مهم و بحرانی شناخته شدهاند .این
اهمیت بهدلیل تنوع زیستی باالی این بومسازگان و نقشهای
بومشناختی است که جنگلها ایفا میکنند ( Pearceو ،Ferrier
 .)4000جنگلها فواید اجتماعی زیادی از نظر اصالح خاک،
کنترل آبخیز ،حیات وحش ،امکانات تفریحی ،تأثیرات پاالیشی
دارند .قطع درختان جنگل ،تأثیر عمیق و مستقیمی بر سیستم
ریشهای و مهاجرت حیات وحش به بومسازگانهای مجاور و در
نهایت انهدام آنها دارد و از سوی دیگر بهطور غیرمستقیم روی
فون جنگل اثر میگذارد ( Marshو  .)4002 ،Grossaاین مطالعه
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به اهمیت نقش اکوسیستم جنگلی و تأثیر مستقیم متغیرهای
زیستگاهی بر جامعه پرندگان و همچنین لزوم حفاظت قطعات
جنگل میپردازد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :در این تحقیق  42لکه جنگلی در
 8منطقه (شصتکالته ،قرق ،نومل) بهعنوان محدوده کار در
شهرستان گرگان در فصول پاییز و بهار  9810و  9819انتخاب
شده است (جدول  9و شکلهای 9و  .)4گونههای جانوری مهم
در این مناطق شامل روباه ،شغال و تشی در مناطق پایینبند و
پلنگ ،مرال ،شوکا در مناطق میانبند و گونههای جانوری چون
گرگ ،گراز ،خرس در نقاط مختلف جنگل پراکنده میباشند.
حداقل ارتفاع از سطح دریا  420متر و حداکثر ارتفاع آن 9220
میباشد .میزان بارندگی سالیانه  222میلیمتر و میانگین رطوبت
نسبی سالیانه  62/2درصد میباشد .درختان غالب در این منطقه
گونههای انجیلی ،بلوط ،آزاد و ممرز میباشد (سالنامة آماری استان
گلستان.)9832 ،
جدول :1مساحت لكههای مورد مطالعه
نام لكه
نومل
نومل
نومل
نومل
نومل
قرق
قرق
قرق
شصت کالته
شصت کالته
شصت کالته
شصت کالته
شصت کالته

شماره

مساحت

لكه

لكه

9
4
8
2
2
9
4
8
9
4
8
2
2

4/ 2
42/1
822/2
0/962
2/82
0/21
2/29
0/049
0/221
0/848
0/43
0/962
0/923

نام لكه
شصت کالته
شصت کالته
شصت کالته
شصت کالته
شصت کالته
شصت کالته
شصت کالته
شصت کالته
شصت کالته
شصت کالته
شصت کالته
شصت کالته
شصت کالته

شماره

مساحت

لكه

لكه

2
6
3
1
90
99
98
98
92
92
92
96
93

0/922
0/031
0/922
0/984
0/349
2/92
0/062
0/069
9/42
0/242
9/21
0/12
9/69

روش نمونهبرداری :انتخاب لکههای مورد بررسی ابتدا با
استفاده از نرمافزار  Google Earthو سپس با بازدید میدانی صورت
گرفت .تعداد  62نقطه در این لکهها انتخاب شدند .با استفاده از
 GPSمختصات این نقاط تعیین شد .در این مطالعه بهمنظور
انجام محاسبات مربوط به مدل همبستگی منطقی از نرمافزار
 Minitab 15.0استفاده شد .برای نمونهبرداری از پرندگان ،از
روش نمونهبرداری نقطهای ( Bibbyو همکاران )400 ،استفاده شد.
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شكل  :1نمایی از مناطق مورد مطالعه

ب) لكههای جنگلی قرق

الف) لكههای جنگلی نومل

ج) لكههای جنگلی شصت كالته
شكل  :2نقشه مناطق مورد مطالعه (الف ،ب و ج)

فاصله نقاط در هر یک از لکههای جنگلی حداقل  920تا
 400متر و از حاشیه جنگل  42متر بود .جهت ثبت مشاهده و
شمارش پرندگان ،محدوده شعاعی  42متر از مرکز هر نقطه در
نظر گرفته شد .دادههای مربوط به حضور و عدم حضور پرندگان
در هریک از پالتها دایرهای به شعاع  42متر از مرکز هر پالت

و بهمدت  90دقیقه ثبت گردید ( Marsdenو همکاران.)4009 ،
تنها پرندگان مشاهده شده در پالتها بهعنوان گونههای حاضر
ثبت شدند .همچنین تعداد  93متغیر محیطزیستی بهشرح زیر
در هر یک از  62نقطه نمونهبرداری و درون پالتهای دایرهای
به شعاع 42متر و به مرکزیت نقاط نمونهبرداری اندازهگیری شد.
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این متغیرها عبارتند از :تعداد درختان با قطر برابر سینه کمتر از
 40سانتیمتر ،تعداد درختان با قطر برابر سینه  40تا 20
سانتیمتر ،تعداد درختان با قطر برابر سینه بیشتر از  20تا
 900سانتیمتر ،تعداد درختان با قطر برابر سینه بیشتر از 900
تا  800سانتیمتر (وارستهمرادی و امینی ،)9810 ،ارتفاع درختان
مرده و زنده سرپا ،قطر برابر سینه درختان مرده سرپا ،درجه
پوسیدگی درختان مرده سر پا ،ارتفاع درختان مرده افتاده ،قطر
برابر سینه درختان مرده افتاده ،درجه پوسیدگی درختان مرده
افتاده ،درصد پوشش سنگی ،درصد تاج پوشش درختی ،درصد
پوشش علفی ،عمق الشبرگ ،ارتفاع درختان زنده ،ارتفاع
درختان مرده افتاده ،پوشش بوتهای ،دما ،رطوبت و نور .بهمنظور
بررسی همکنشی بین متغیرهای معنیدار ،ماتریس همبستگی در
نرمافزار  Minitab 15.0تشکیل شد و از هر دو متغیری که
همبستگی باالی  0/3داشتند (وارستهمرادی و امینی)9810 ،
یک متغیر با توجه به مطالعات صورت گرفته و کارایی باالتر در
مدل انتخاب شد .در این مرحله مجموعه متغیرهای وارد شده به
همبستگی بهعنوان پیشبینی کنندههای مدل وارد رابطه

04

همبستگی منطقی دوتایی شدند .در این نرمافزار از هم
بستگی استفاده شد و بهصورت جداگانه برای هر گونه،
متغیرهای زیستگاهی بهترتیب وارد گردید و اعداد حاصل از
خروجی نرمافزار بهعنوان ضرایب متغیرها وارد شد و در نهایت
معادله مربوط بههرگونه یادداشت گردید .در معادله  9رابطه
مدلی که برای پیشبینی حضور گونه بهکار میرود ،نمایش داده
شده است .در این مدل ضریب ثابت و ضرایب متغیرها توسط
واردسازی متغیرها به نرمافزار  Minitabمحاسبه شدند .معادله (:)9
Y= α + βX1 + βx2 + βX3 + … + βXn

نتایج
در فصل پاییز  98گونه پرنده از  2راسته 94 ،خانواده و در
مجموع  863مشاهده ثبت شد (جدول  )4و در فصل بهار 92
گونه پرنده از  2راسته و  98خانواده و در مجموع  496مشاهده
ثبت شد ( جدول .)8

جدول  :2گونههای پرندگان مشاهده شده درلكههای

جدول  :3گونههای پرندگان مشاهده شده درلكههای

جنگلی با اندازههای مختلف در فصل پایيز

جنگلی با اندازههای مختلف در فصل بهار

گونه پرنده

نام علمی

گونه پرنده

نام علمی

سهره جنگلی

Fringilla coelebs

سهره جنگلی

Fringilla coelebs

دارکوب خالدار بزرگ

Dendrocopos major

دارکوب خالدار
بزرگ

Dendrocopos major

چرخریسک بزرگ

Parus major

چرخریسک بزرگ

Parus major

توکا سیاه

Turdus merula

توکا سیاه

Turdus merula

الیکایی

Troglodytes troglodytes

الیکایی

Troglodytes troglodytes

چرخریسک دم دراز

Aegithalos caudadus

بلبل

Luscinia megarhynchos

کمرکولی جنگلی

Sitta europea

چرخریسک دم دراز

Aegithalos caudadus

مگسگیر سینه سرخ

Ficedula parva

کمرکولی جنگلی

Sitta europea

سینه سرخ

Erithacus rubecula

مگسگیر سینه سرخ

Ficedula parva

چرخریسک پس سر سفید

Parus ater

سینه سرخ

Erithacus rubecula

چرخ ریسک سرآبی

P. caeruleus

چرخریسک پس سر
سفید

Parus ater

دارکوب خالدار کوچک

Dendrocops syriacus

چرخ ریسک سرآبی

P. caeruleus

سسک کوچک

Hyppolais caligata

کوکو معمولی

Cucutus canorus

سسک خالدار

Locustella naevia

سبزقبا

C.racias garrulus
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مدلهای همبستگی متغيرهای محيطزیستی در
مقياس خرد زیستگاهی در فصل پایيز :در جدول  2رابطه

بین متغیرهای محیطزیستی با گونه پرندگان در مقیاس خرد
زیستگاهی در فصل پاییز آورده شده است.

جدول  :4معادالت متغيرهای محيطزیستی با گونهها در فصل پایيز
نوع گونه
مگسگیرسینه سرخ
سهره جنگلی
چرخریسک سرآبی
چرخریسک پس سرسفید
کمرکولی جنگلی

فرمول

R

Y= - 8/11 + 0/922x9 +0/024x4 + 0/28x8 –0/48x2

0/92 - 0/0081x4 +0/092x2 + 0/029x98
Y= 0/001 + 0/089x6
Y= - 0/82 + 0/41x98 +0/06x2 + 0/03x2
=Y

………………………

سینهسرخ
چرخریسک بزرگ
دارکوب خالدار بزرگ
چرخریسک دمدراز
توکای سیاه
الیکایی
سسک کوچک
دارکوب خالدارکوچک

2

22/2
48/9
22/2
84/81
…

Y= - 0/23+ 0/21x3 +0/99x2 - 0/98x2

42/12

Y= -0/93 + 0/2x2 +0/84x2- 0/982x9 + 0/42x6 + 0/12x98 - 0/094x92

23/62
92/46
29/2
42/06
43/26
28/61
46/43

Y= -0/098 + 0/092x6

0/66 - 0/929x2
Y= 9/89 - 0/82x8 -0/083x9 + 0/023x2
Y= 0/022 - 0/023x9 +0/33x90 + 0/91x3
Y= 0/84- 0/96x3 - 0/02x6 + 0/09x9 – 0/06x8 + 0/06x90 + 0/942x99
Y= - 0/92 - 0/02x2 +0/91x98 - 0/02x2

با توجه به جدول  x9 2دما x4 ،رطوبت x8 ،پوشش علفی،
 x2تعداد درختان با قطر برابر سینه بین  0تا  40سانتیمترx2 ،
تعداد درختان با قطر برابر سینه بین  40تا  20سانتیمترx2 ،
تعداد درختان با قطر برابر سینه بین  20تا  900سانتیمترx6 ،
تعداد درختان با قطر برابر سینه بین  900تا  800سانتیمترx3 ،
تراکم تاج پوشش درختان x1 ،عمق الشبرگ (سانتیمتر)x90 ،
درصد عمق الشبرگ x99 ،پوشش صخرهای x94 ،نور x98 ،پوشش
بوتهای x92 ،مساحت پایهای درختان مرده افتاده x92 ،مساحت
پایهای درختان مرده سرپا و  x92ارتفاع درختان مرده افتاده
میباشد .از میان گونههای موجود مگسگیر سینه سرخ ،چرخ
ریسک سرآبی و چرخریسک بزرگ بیشترین میزان  R2را
داشتند .معادله  4رابطه بین متغیرهای محیطزیستی با گونه
مگسگیر سینه سرخ را نشان میدهد .معادله (:)4
Y = -8/11 + 0/922x9 +0/024x4 + 0/28x8 – 0/48x2
معادله  8رابطه متغیرهای محیطزیستی با گونه چرخ
ریسک سرآبی را نشان میدهد .معادله (:)8
Y = 0/001 + 0/089x6

=Y

ریسک بزرگ را نشان میدهد .معادله (:)2
Y= -0/93 + 0/2x2 + 0/84x2 – 0/982x9 + 0/42x6 + 0/12
مدلهای همبستگی متغيرهای محيطزیستی در مقياس
خرد زیستگاهی در فصل بهار :در جدول  2رابطه بین
متغیرهای محیطزیستی با گونه پرندگان در مقیاس خرد
زیستگاهی در فصل بهار آورده شده است.
با توجه به جدول  x9 2دما x4 ،رطوبت x8 ،پوشش علفی،
 x2تعداد درختان با قطر برابر سینه بین  0تا  40سانتیمترx2 ،
تعداد درختان با قطر برابر سینه بین  40تا  20سانتیمترx2 ،
تعداد درختان با قطر برابر سینه بین  20تا  900سانتیمترx6 ،
تعداد درختان با قطر برابر سینه بین  900تا  800سانتیمترx3 ،
تراکم تاجپوش درختان x1 ،عمق الشبرگ (سانتیمتر)x90 ،
درصد عمق الشبرگ x99 ،پوشش صخرهای x94 ،نور x98 ،پوشش
بوتهای x92 ،مساحت پایهای درختان مرده افتاده x92 ،مساحت
پایهای درختان مرده سرپا و  x92ارتفاع درختان مرده افتاده می
باشد .معادله  2رابطه بین متغیرهای محیطزیست با گونه
کمرکولی جنگلی را نشان میدهد .معادله (:)2
Y=-0/32+0/41x98+0/086x2+0/986x3+0/0042x92-0/0028x92

معادله  2رابطه بین متغیرهای محیطزیستی با گونه چرخ
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جدول  :5معادالت متغيرهای محيطزیستی با گونهها در فصل بهار
گونه
مگسگیرخالدار
سهره جنگلی
چرخریسک پس سرسفید
کمرکولی جنگلی
چرخریسک سرآبی
بلبل
ایلیکایی
دارکوبخالدار بزرگ
سسک
توکاسیاه
چرخریسکدمدراز
چرخریسکبزرگ
سینه سرخ
سبز قبا

فرمول
Y= 9/41- 0/02x9
Y= - 0/2 + 0/06x2 + 0/06x2 + 0/02x6
Y= - 0/99 + 0/004x4
Y= - 0/32 +0/41x98 +0/086x2 + 0/986x3 + 0/0042x92 – 0/0028x92
Y= - 0/46 + 0/44x99 +0/089x6 - 0/928x90 - 0/042x9 - 0/92x98

0/002 + 0/91x2 - 0/44x9 - 0/42x3 + 0/092x4
Y= - 0/42+ 0/03x2 - 0/02x2
Y= - 0/94+ 0/09x2 +0/09x6 + 0/08x3
Y= - 0/49- 0/08x2 +0/009x4
=Y

9/3- 0/032x9

=Y

Y= - 0/12- 9/28x98 +0/09x92 + 0/03x3 - 0/29x2 +0/99x9
Y= - 0/012 +0/92x99 - 0/08x98
Y= - 0/42 + 0/09x92 - 0/008x92 + 0/06x4 + 0/02x92 –0/06x90

بیشترین میزان  R4در پاییز مربوط به مگسگیر سینه
سرخ است که ارتباط مثبت با دما ،رطوبت ،پوشش علفی دارد
اما با درختان با قطر برابر سینه بین  0تا  40سانتیمتر ارتباط
منفی دارد .مگسگیر سینهسرخ نیز جزء گونههای پرندگان
آشیان حفرهای اولیه میباشد .این پرندگان در شکاف تنه
درختان و یا صخرهها آشیانه میسازند (منصوری .)9836 ،این
گونه مانند سایر گونههای حفرهزی به درختان با قطر زیاد
وابستهاند و با درختان با قطر برابر سینه بین  0تا  40سانتیمتر
رابطه معکوس دارد .ولی با دما ،رطوبت و پوشش علفی وابسته
است (منصوری .)9836 ،مگسگیر سینهسرخ در لکههای جنگلی
با رطوبت باال بیشترین حضور را دارد .رطوبت باالی این مناطق
بهعلت گودالهای کوچک آب در این منطقه میباشد .همچنین
در مناطق با پوشش علفی انبوه درختان با قطر زیاد نیز وجود
دارند که حضور مگسگیر سینهسرخ را در این منطقه افزایش
میدهد.
چرخریسک سرآبی نیز شاخص خوبی برای درختان با قطر
برابر سینه بین  900تا  800سانتیمتر است .در واقع در مناطق
جنگلی با درختان قطور چرخریسک سرآبی بیشتر حضور دارد.
چرخریسک بزرگ با درختان با قطر برابر سینه بین  40تا ،20
 20تا  900و  900تا  800سانتیمتر و پوشش بوتهای رابطه
مثبت دارد اما با دما و مساحت پایهای درختان مرده افتاده

92/22
43/68
98/86
29/21
82/49
24/62
49/62
40/80
40/06
…

…………………

بحث
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R2

93/2
42/81
82/62
24/26

ارتباط منفی دارد .بهعبارت دیگر در مناطق با دمای کمتر چرخ
ریسک بزرگ بیشتر حضور دارد .چرخریسکها (چرخ ریسک
بزرگ و چرخریسک سرآبی) جزو گونههای حفرهزی ثانویه
هستند و بخش اعظم بستر تغذیهای آنها از حشرات موجود
روی شاخ و برگ درختان است و یا بهعنوان پرندگان حشرهخوار
شکارگر در هوا ،فعالیت میکنند (وارستهمرادی .)9810 ،همچنین،
چرخریسک بزرگ در هر مکان دارای درخت زیست میکند
( porterو همکاران .)4002 ،بههمین علت چرخریسک بزرگ به
پوشش بوتهای برای تهیه مواد غذایی نظیر حشرات وابسته است
(وارستهمرادی .)9810 ،همچنین چرخ ریسک بزرگ با درختان
با قطر برابر سینه بین  40تا  20 ،20تا  900و  900تا 800
سانتیمتر ارتباط مستقیم دارد .حضور درختان بزرگ که منابع
مهمی از نظر تأمین آشیان ،غذا و پناه محسوب میشوند با حضور
پرندگان رابطه مستقیم دارد (وارستهمرادی .)9810 ،بههمین
علت چرخ ریسک سرآبی رابطه قوی با متغیر زیستگاهی
درختان با قطر برابر سینه بین  900تا  800داشت.که این نتایج
با مطالعات وارستهمرادی و امینی ( )9810مطابقت دارد.
با توجه به معادله  2حضور کمرکولی جنگلی در فصل بهار
رابطه مثبتی با پوشش بوتهای درختان با قطر برابر سینه بین
 20تا  900سانتیمتر ،تاج پوشش درختان و مساحت پایهای
درختان مرده افتاده دارد .اما با مساحت پایهای درختان مرده
سرپا رابطه منفی دارد .در فصل بهار تراکم پوشش بوتهای در
مناطق جنگلی مورد مطالعه بیشتر مشاهده میشد در این

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

مناطق حتی در جنگلهای کهنسال پوشش بوتهای فراوان بود.
کمرکولی جنگلی در گروه پرندگان آشیان حفرهای اولیه قرار
میگیرند و معموالً وابسته به درختان خشکهدار و درختان قطور
برای ایجاد حفره و آشیانهسازی هستند (وارستهمرادی و امینی،
9810؛  Porterو همکاران .)4002 ،در مناطقی که کمرکولی
جنگلی حضور دارد پوشش بوتهای فراوان میباشد .در واقع در
جنگلهای این مناطق پوشش بوتهای به کرات دیده میشود.
رابطه مثبت بین حضور کمرکولی با تعداد درختان مرده سرپا،
مشخصه زیستگاهی است که مرتبط با فراوانی طعمه برای آنها
است ( .)4002 ،Kilgoاین گونه بخش مهمی از غذای خود را در
تنه درختان افتاده و خشکهدارها جستجو میکند ()4002 ،Kilgo
و خشکهدارها را بهعنوان مکانی برای آشیانهسازی انتخاب
میکنند ولی درختان مرده افتاده از نظر آشیانهسازی برای این
گروه از پرندگان مناسب نمیباشد .روی تنه درختان حرکت
کرده و هستهها و میوههای خشک را در شکاف تنه درختان قرار
میدهد و با نوک به آنها میکوبد ( .)4002 ،Kilgoدرختان
مرده ،زیستگاه مناسبی را برای الرو بسیاری از بندپایان فراهم
میکند که ممکن است در همان مرحله یا پس از تبدیل شدن
این الرو به حشره بالغ ،مورد استفاده قرار گیرد (.)4002 ،Kilgo
بههمین علت این گونه با مساحت پایهای درختان مرده ارتباط
مثبت دارد که این مطالعه با نتایج  porterو همکاران (،)4002
 Kilgoو همکاران ( )4002و وارستهمرادی ( )9810مطابقت
دارد .اکوسیستمهای جنگلی ،زیستگاه تعداد زیادی از گونههای
حیات وحش است که در میان آنها به گونههای بسیار متنوعی
از پرندگان میتوان اشاره نمود .از بین رفتن اکوسیستمهای
جنگلی و کاهش مساحت آن ،خواسته یا ناخواسته روی گونههای
پرندگان جنگلی و زیستگاه آنها تأثیر دارد ( Beierو همکاران،
 .)4004با توجه به اینکه یکی از دالیل اصلی کاهش گونههای
حیات وحش جانوری ،بهویژه پرندگان ،در هر منطقه ،تخریب
زیستگاه آنها است نیاز به ارائه راهکارها و تکنیکهایی برای
کاهش تخریب زیستگاه ضروری بهنظر میرسد.
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