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 چکیده

شده هستند.  دلیل ایزوله شدن جغرافیایی و داشتن فون و فلور با ارزش باال شناختهلحاظ تنوع بیولوژیکی غنی و بههای هیرکانی بهجنگل 

مطالعه روند. در شمار میدر معرض تهدید ایران به هایهای انسانی جزو اکوسیستمای از فعالیتدلیل سطح گستردهها بهحال این جنگلبا این

قاط کار ابتدا نهای با ارزش حفاظتی باال استفاده شده است. برای اینعنوان یک شاخص جهت تعیین لکهدار بزرگ بهلحاضر از دارکوب خا

اساس منابع منتشر شده برای ساخت مدل مطلوبیت ثر بر توزیع گونه برآوری شد و سپس متغیرهای محیطی مؤگونه از سراسر استان جمع حضور

های جنگلی مناسب برای حفاظت در نیمه شرقی استان گلستان قرار ت آمده نشان داد که عمده زیستگاهدسنهایی بهمدل  تگاه آن تهیه شد.زیس

ثیرگذارترین متغیرها برای ساخت مدل نهایی ( و ارتفاع از سطح دریا تأNDVIچنین دو متغیر شاخص نرمال شده پوشش گیاهی )گرفته است. هم

همراه های خزری و جامعه درختان بلوط بهمطالعه، دو طبقه اول ارتفاعی جنگلآمده در  دستبهمطلوبیت زیستگاه شناخته شدند. با توجه به نتایج 

های یجاد مناطق جنگلی با ویژگیامنظور بهریت جنگل مدیبا بنابراین نیاز است پوشش متراکم برای حفاظت در اولویت شناخته شدند.  تاجمناطق با 

 شناختی خواهد گردید.ها از لحاظ بومکه خود موجب پایداری جنگل یش غنای زیستی در مناطق جنگلی شدباعث افزا ،ذکر شده

 زیستگاهمطلوبیت ، مکسنت، شناسیبوم ،زیستگاه کلمات کلیدی:

 _r@pnu.ac.i4moradi :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه
های اندازشمال ایران، با چشمشده در های هیرکانی واقع جنگل       

 ،تگرفته استمام مرکز و جنوب ایران را در برخشکی که خشک و نیمه

و همکاران،  Siadati؛ 2008همکاران،  و Naqinezhad) دارد بسیار تفاوت

های خزان های طبیعی جنگلهای هیرکانی از بازماندهگلجن (.2010

و همکاران،  Siadati؛ Etemad ،1994باشند )کننده در جهان می

صورت نواری باریک و طوالنی از پوشش ها به. این جنگل(2010

ی های البرز را در مساحتجنوب دریای خزر و شمال رشته کوه گیاهی

. (2010و همکاران،  Akhaniاست ) میلیون هکتار پوشانده 84/1 بالغ بر

 خته شده و مادرها شناترین جنگلعنوان قدیمیی خزری بههاجنگل

گیاهی منحصر  پوشش عنوانبه منطقه باشند. اینهای اروپایی میجنگل

و  Siadatiشود )یبریایی برای ایران توصیف میس -ییبه فرد اروپا

ی لحاظ تنوع بیولوژیکی غنهای هیرکانی به. جنگل(2010همکاران، 

(Akhani  ،2010و همکاران) دلیل ایزوله شدن جغرافیایی و و به

. شده هستند شناخته (Etemad ،1994) فون و فلور با ارزش باال داشتن

باشند. شده ایران می تهدید یهاها از اکوسیستمحال این جنگلبا این

نشینی، قطع چون توسعه شهرهایی همای از فعالیتسطح گسترده

رزی، چرای بیش از حد کشاو هایتوسعه زمین بیش از حد درختان،

ای گسترده از های جادهو توسعه شبکه گردشگریهای دام، فعالیت

و  Siadatiباشند )جمله دالیل تهدید این اکوسیستم جنگلی می

که مناطق دست  (2010و همکاران،  Akhani؛ 2010همکاران، 

 ههای جنگلی را در این منطقه به خطر انداختاندازنخورده و چشم

 های خزری در ایرانها، محدوده جنگلاساس برخی از تخمینبراست. 

ده رسی میلیون هکتار 8/1میلیون هکتار به  6/3های اخیر از طی دهه

 (. Anonymous ،2005است )
عمده برای تنوع زیستی ها توسط بشر یک تهدید اندازچشم تغییر       

زدایی وگانه تشدید جنگلهای جنگلی با تهدید درود. گونهشمار میبه

؛ Fahrig ،2003های مدیریتی برداشت چوب روبرو هستند )و فعالیت

Foley  ،به این تغییرات حساس ویژه ها به(. دارکوب2005و همکاران

دارها تر و درختان بزرگ و خشکهخانگی وسیع گستره زیرا به ،باشندمی

، Mikusinskiو  Angelstamسازی و تغذیه نیازمند هستند )برای النه

ار و پوشش جنگل باعث کاهش (. در نتیجه تغییر در ساخت1994

، Rudolphو  Conner) خواهد شد جنگلی هایزیستگاه تمام در هادارکوب

و همکاران،  Lammertink؛ 2008و همکاران،  Roberge؛ 1991

منابع توانند ها میدارکوب ،توجه به الزامات زیستگاهی(. با 2009

صورت مشترک مورد زیستگاهی خود را با بسیاری از دیگر پرندگان به

های بالقوه عنوان شاخصها بهده قرار دهند. بنابراین این گونهاستفا

 و Roberge) شوندمی گرفته نظردر جنگلی پرندگان عتنو برای

Angelstam ،2006.)  

 ای حفره آشیانه پرندگان به توجه جنگل، مدیران میان در       

 هایفعالیت است. یافته افزایش چشمگیری هاخصوص دارکوبهب

 هایگونه جوامع کلیه بر داریمعنی بسیار ثیرجنگل تأ مدیریتی

 رو،این (. ازEadie ،1999و  Martinدارد ) و پستانداران پرندگان

میان  متقابل وابستگی و کنش هم بر درباره دانش و افزایش آگاهی

 بخش پرندگان نتیجه و ثرمؤ تیمدیر برای ایهحفر آشیانه هایگونه

مطالعات مختلف انجام شده نیز  .است ضروری و حیاتی بسیار جنگلی،

زایش درختان با قدمت باال و نشان داده است که مدیریت جنگل با اف

مهم و شاخص های تواند موجب افزایش جمعیت گونهدارها میخشکه

؛ Manuwal ،1985و  Zarnowitz) ها گرددجنگلی از جمله دارکوب

Reed ،1990 ؛Wilson  ،؛ 1995و همکارانPlentovich  ،و همکاران

توان گفت استفاده از بنابراین می(. Soderstrom ،2008؛ 1998

تواند موجب تعیین ها میهای شاخص جنگلی مانند دارکوبگونه

که به نوبه  دجنگل شوهای با اولویت باالی حفاظتی برای مدیران لکه

تواند باعث مدیریت مناطق جنگلی میها توسط خود حفاظت این لکه

دارکوب خالدار  حفظ تنوع جامعه پرندگان و تنوع زیستی جنگل شود.

های پست در نظر گرفته می گونه شاخص جنگل 6بزرگ از جمله 

ینی بیک پیشتواند برداری میهای نمونهشود. این گونه در پالت

های با زیستگاه ای کل جامعه پرندگان در ارتباطمناسبی از غنای گونه

و  Bogliani؛ 2001و همکاران،  Mikusinskiجنگلی را نشان دهد )

تواند سطح صورت کلی دارکوب خالدار بزرگ می(. به2003همکاران، 

 خوبی نشان دهد.های جنگلی را بهتغییرات انسانی در اکوسیستم

های گذشته این ها در دهههای ساخت توزیع گونهمدلتوسعه        

ها امکان را فراهم آورده که بتوان تنها با استفاده از نقاط حضور گونه

عوامل موثر بر حضور  ترینمهممتغیرهای محیطی به شناسایی و 

چنین با استفاده از ( هم2013و همکاران،  Merowها پرداخت )گونه

ها را مناطق دارای مطلوبیت باال برای زیست گونه توانها میاین مدل

های حفاظتی قرار داد. در ایران این شناسایی نموده و در اولویت برنامه

های مختلف جانوری مانند ها با موفقیت برای مطالعه گروهمدل

؛ 1392خاکی و همکاران، ؛ 1391عطایی و همکاران، پستانداران )

 و مرادی؛ 1394تهرانی و همکاران، تک؛ 1393بهداروند و همکاران، 

 شیخی؛ 1392میرزایی و همکاران، (، پرندگان )1395 همکاران،

و  Yousefi ؛ 1395نیت و همکاران، ؛ پاک1395و همکاران،  یالنلوئ

 Rajabizadeh؛ 2015و همکاران،  Yousefi) (، مارها2016همکاران، 

؛ 2015؛ 2014و همکاران،  Kafash) (، سوسمارها2016و همکاران، 

Kafash  ،؛ 2016و همکارانKafash  وYousefi ،2017 دوزیستان ( و

قرار گرفته  مورد استفاده( 1395و همکاران،  تندوران زنگنه)
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شاخص دارکوب خالدار هدف از مطالعه حاضر استفاده از گونه است. 

 های استانهای ارزشمند جنگلی در جنگلبرای تعیین لکهبزرگ 

برای این منظور در مطالعه حاضر از مدل حداکثر  .باشدگلستان می

شناسان های مورد استفاده بومآنتروپی که یکی از پرکاربردترین مدل

و همکاران،  Merow) شده است استفاده ،حفاظت است شناسانو زیست

ثر بر توزیع گونه عوامل مؤ ترینمهمچنین در این مطالعه هم(. 2013

 گلستان مورد بررسی قرار گرفت. در استان

 
 

 هاواد و روشم
 20328گلستان با مساحتی بالغ بر استان : منطقه مورد مطالعه       

د شرقی دریای خزر واقع شده است و در حدوکیلومتر مربع در جنوب

شود. استان گلستان رصد از مساحت کل کشور را شامل مید 33/1

 53یقه عرض شمالی و دق 8درجه و  38دقیقه تا  25درجه و  36بین 

ه دقیقه طول شرقی واقع شد 18درجه و  56دقیقه تا  50درجه و 

یم ای و کوهستانی تقسای، کوهپایهاست. این استان به سه بخش جلگه

 خشک، معتدل و کوهستانینیمه خشک، تنوع آب و هوایی و دارای شده

 ؛ سلمان1388؛ مساعدی و همکاران، 1388جهانی و دلبری، است )

ا درصد از سطح این استان ر 18نزدیک (. 1389ماهینی و همکاران، 

 هایزمین گسترش ها،دامرویه اند، اما چرای بیها پوشاندهجنگل

 که هاییسیالب و سوزیآتش جنگل، از رویهبی برداشت کشاورزی،

 یهاجنگل به زیادی آسیب ،ه استداد رخ استان در ساله چند این در

ز اگ و انجیلی لر توسکا، راش، ممرز، بلوط،. است کرده وارد استان

حدوده پراکنش مکه  استان هستند یهاهای درختی جنگلگونه

 باشد.ارتفاع از سطح دریا می متر 2500تا  300از ها ارتفاعی آن
 

 
 موقعیت محدوده جغرافیایی و مناطق جنگلی استان گلستان :1شکل 

 

 ترین و شناختهرایجدارکوب خالدار بزرگ : گونه مورد مطالعه       

 متر استسانتی 23ترین دارکوب است. اندازه بدن در حدود شده

(Peterson  ،1993و همکاران) .مهاجر و این گونه قلمروطلب، غیر

دارها ساکن مناطق جنگلی بالغ است و برای زادآوری و تغذیه به خشکه

های زیستگاه مناسب این پرنده جنگل. وابسته است

منصوری، برگ است )های سوزنیکننده و جنگلخزانبرگ پهن

بزرگی دارد و از درختان مرده، یا  خانه(. این دارکوب گستره1387

 یزخوارچهمه(. این گونه Zhen-biao ،2008) کندزنده استفاده می

کند های گوشتی تغذیه میهای درخت و میوهاست و از حشرات، دانه

(Mori ،2005جفت .)و  شودی( آغاز میبهشتل بهار )اردگیری در فص

. تعداد کنندیم یهمکار یکدیگربا  یانههر دو پرنده در ساختن آش

روز است  16تا  15عدد است و مدت زمان تفریخ  7تا  4ها تخم

(Felix ،2000.) 

لدار منظور تهیه نقاط حضور گونه دارکوب خابه: نقاط حضور       

اده حضور این گونه از بانک دهای سازی، ابتدا دادهبزرگ برای مدل

( GBIF: The Global Biodiversity Information Facilityجهانی )

استخراج  یهاداده استخراج گردید. سپس در حوزه استان گلستان

و  یستز یطمحدست آمده توسط کارشناسان های بهبا داده شده

از لحاظ سیستم دست آمده توسط محققین های بهچنین دادههم

آمده توسط  ستدبههای سازی شد. دادهمختصات جغرافیایی یکسان

گردشی در با انجام عملیات میدانی و جنگلمحققین در این مطالعه، 

توسط دستگاه سطح منطقه و ثبت حضور گونه دارکوب خالدار بزرگ 

های در این قسمت بخش( محقق شد. GPSجهانی ) یابیتموقع

مختلف جنگلی در استان گلستان برای ثبت حضور دارکوب خالدار 

  بازدید قرار گرفت.بزرگ مورد 

رت با توجه به مطالعات صو: رهای محیطی مورد مطالعهمتغی       

رگ، تباط با گونه دارکوب خالدار بزگرفته و اطالعات موجود در ار

شده پوشش گیاهی توپوگرافی و شاخص نرمال متغیرهای اقلیمی، 

(NDVIبه )مورد سازیمدل بینی کننده درعنوان متغیرهای پیش 

 WorldClimداده  بانک از اقلیمی گرفتند. متغیرهای قرار استفاده

شیب و ارتفاع رهای متغی ( و2005و همکاران،  Hijmansشد ) تهیه

که نبا توجه به ای آمد. دستبهنیز از مدل رقومی ارتفاعی استان 

ی ابتدا همبستگ ،باالیی بین متغیرهای محیطی وجود دارد همبستگی

رسی و سپس متغیرهایی که متغیرها در منطقه مورد مطالعه بر

ای ( داشتند، حذف شده و با متغیره75/0همبستگی باالیی )بیش از 

 سازی انجام شد. برای سنجش میزان همبستگی بینمانده مدلباقی

و  Warren)ه شد استفاد ENMTools افزارنرمهای محیطی از متغیر

 .(2010همکاران، 

سازی منظور مدلدر این مطالعه به: گونه توزیع یسازمدل       

 MaxEnt افزارنرماز دارکوب خالدار بزرگ مطلوبیت زیستگاه گونه 

نشان دادند که یکی از  (2006) و همکاران Elithاستفاده شد. 

های موجود، مدل زیاد الگوریتم یاربسمیان تعداد  ها دربهترین روش

های حضور گونه جهت است. هشتاد درصد از داده حداکثر آنتروپی
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عنوان مانده به( و بیست درصد باقیModel trainingمدل )تهیه 

( استفاده شدند. Model testingهای مستقل برای آزمون مدل )داده

در محیط  MaxEnt افزارنرمهای حاصل از تجزیه و تحلیل داده

مطلوبیت  هایانجام شد و با توجه به آستانه ArcGIS  یافزارنرم

نامطلوب  /عدم حضور یا مطلوب /حضورمدل حاصل به نقشه گسسته 

 بندی شد.طبقه

، MaxEnt افزارنرممدل ساخته شده توسط  ییکاراتعیین  جهت       

( ناشی از منحنی عامل مشخصه دریافتی AUCسطح زیر منحنی )

(ROCمحاسبه شد. که به )لکرد عنوان بهترین معیار برای ارزیابی عم

طح (. س2006و همکاران،  Elithمدل مورد استفاده قرار گرفته است )

عنوان معیاری از قدرت تشخیص نقاط زیر نمودار این منحنی به

 (. 2004و همکاران،  Phillipsحضور از نقاط عدم حضور است )

توزیع  ثیرگذار برهای تأمتغیر ترینمهممنظور تعیین چنین بههم

 استفاده شد.نایف جکگونه از شاخص 

 

 تایجن
 های مطلوب برای دارکوبسازی زیستگاهنتایج حاصل از مدل       

نه مطلوب برای این گوهای عمده دار بزرگ نشان داد که زیستگاهلخا

گلستان واقع شده است. هر های استان های شرقی جنگلدر قسمت

های غربی های مطلوب این گونه در بخشهایی از زیستگاهچند لکه

جنگلی مطلوب برای  هایخورد، ولی عمده زیستگاهنیز به چشم می

 . (2)شکل  این گونه در شرق استان واقع شده است

دار لخا برای تهیه نقشه مطلوبیت زیستگاه دارکوبدر این مطالعه        

 ارتفاعشامل دو متغیر توپوگرافیکی  کننده بینیپیش متغیر 10 ،بزرگ

متغیر اقلیمی  7شده پوشش گیاهی و  لو شیب، متغیر شاخص نرما

، یانگین تغییرات دمای شبانه، ممیانگین دمای سالیانه شامل

، ی بارشمالیتی، تغییرات فصلی دما، بارش سالیانه، تغییرات فصلایزوتر

)شکل  تقرار گرفمورد استفاده  فصل سال ترینگرمش در ن بارمیانگی

تغیر . نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل این متغیرها نشان داد که م(3

را در ساخت مدل  تأثیرترین شده پوشش گیاهی بیششاخص نرمال 

چنین متغیرهای هم نهایی مطلوبیت زیستگاهی گونه داشته است.

 ترتیب دربه فصل سال ترینگرمن بارش در میانگیارتفاع، شیب و 

 اند. تری نسبت به بقیه متغیرها بودهیشساخت مدل دارای اثر ب

و  نهیانگین تغییرات دمای شبامنیز مربوط به متغیر  تأثیرترین کم

ای همتغیرصورت کلی نتایج نشان داد که بود. به تغییرات فصلی دما

 متغیرهایاز تر شده پوشش گیاهی بیش شاخص نرمالتوپوگرافیکی و 

های مطلوب برای زیست گونه مورد نظر در اقلیمی تعیین محدوده

 دهند.قرار می تأثیرتان گلستان را تحت اس

 
بندی شده دارکوب خالدار زیستگاهی طبقه نقشه مطلوبیت :2شکل 

 بزرگ در استان گلستان
 

 
 یفناجک اساس نتایج آزموناهمیت متغیرها بر :3شکل 

 

گذاری چهار میزان تأثیر و تغییرات دامنه به توانمی 4 شکل در چنینهم

متغیر مهم در ساخت مدل اشاره نمود. در متغیر میانگین بارش در 

فصل سال روند افزایش، کاهش و افزایش دوباره وجود دارد  ترینگرم

درجه افزایش  10که در ابتدا میزان مطلوبیت با شیب تندی از دمای 

هایی مطلوبیت خود رسیده است، درجه به حد ن 14یافته و در دمای 

درجه کاهش  22سپس با همان شیب میزان مطلوبیت تا دمایی 

به حالت ایستا  گرادسانتیدرجه  37یافته و این مطلوبیت تا دمای 

درجه  56تا  37بازه دمایی  باقی مانده و دوباره این مطلوبیت در

دو روند صعودی داشته است. متغیر ارتفاع و شیب هر  گرادسانتی

تری کاهش افزایش یافته و سپس با شیب مالیمشیب تندی  ابتدا با

های میانی رو به پایین دو در قسمت یابند و اوج مطلوبیت در هرمی

متر از سطح دریا  700باشد. در متغیر ارتفاع میزان ارتفاع می

ارزش عددی ارتفاعی برای گونه دارکوب تشخیص داده  ترینمطلوب

میزان ارزش عددی برای  ترینمطلوبتغیر شیب نیز شده است. در م

درجه تشخیص داده شده  20حضور گونه دارکوب خالدار بزرگ 

زش عددی میزان با افزایش ار یزن NDVIاست. برای شاخص 

 75/0رزش عددی یابد که این افزایش از میزان امطلوبیت افزایش می



 1396 زمستان، 4، شماره نهم سال                                                                    پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

99 
 

ش عددی نشان حدوده ارزباشد. در واقع این مقابل توجه می 1تا 

 رای مناطق ب ترینمطلوبباشد که های متراکم میدهنده جنگل

 شوند.حضور این گونه تشخیص داده می

 

 
 نمودارهای پاسخ دارکوب خالدار بزرگ به متغیرهای مختلف زیستی و غیر زیستی در استان گلستان: 4 شکل

 بحث  

برای های ارزشمند حفاظتی مطالعه حاضر با هدف تعیین لکه       

های استان گلستان با استفاده از گونه جامعه پرندگان در جنگل

 دستبهصورت گرفت. با توجه به نتایج  بزرگدار لشاخص دارکوب خا

ب بندی شده مطلوبیت زیستگاهی برای دارکوآمده از نقشه طبقه

های شرق استان گلستان دارای خالدار بزرگ مشاهده شد که جنگل

ی نسبت به نیمه غربی استان بودند. با توجه به اهمیت حفاظتی باالتر

 سویکبلندی و آب و هوا از ای چون پستی و های بالقوهکه متغیراین

بینی الگوی و پوشش گیاهی از سوی دیگر منابع مهمی برای پیش

های و تحلیل تجزیه (،2004همکاران،  و Seoane) پرندگان هستند توزیع

نشان برای بررسی پاسخ این گونه به متغیرهای ذکرشده انجام شده 

نهایی مطلوبیت های متفاوتی را در تعیین مدل متغیرها پاسخداد که 

 اند.خالدار بزرگ داشتهزیستگاه دارکوب 

جوامع  دهندهتشکیل عناصر ترینمهم از ایحفره آشیانه پرندگان       

، Eadieو  Martinشوند )می محسوب هاجنگل از بسیاری پرندگان

های شاخص یا عنوان گونهها بهعملکرد دارکوبدر این میان (. 1999

خشکی های تر اکوسیستمجانوران در بیشری از چتر برای بسیا

(Michalek  وMiettinen ،2003) و شاخص 

و همکاران،  Mikusinskiباشد )تنوع زیستی جنگل می کنندهمحدود

توان گفت که مناطق آمده می دستبهبا توجه به نتایج  .(2001

 پرنده ایوع گونهنمراتب دارای تگلی در شرق استان گلستان بهنج

شد. بامیهای جنگلی واقع در غرب استان باالتری نسبت به بخش

نما و ای مانند منطقه جهانمناطق حفاظت شدهچنین وجود هم

این مناطق  ،فاظتی در دست انجامهای حچلچلی با توجه به فعالیت

 بوده باشند. یرگذارتأثق این امر توانند در تحقمی

 موجود در کلروفیل که حقیقت این پایه بر NDVI شاخص       

 نور برگ الیه مزوفیل و جذب را قرمز نور است قادر گیاهان ساختار

و  Adamchukاستوار است ) ،سازد منعکس را نزدیک قرمز مادون

 شاخص این روی (. بر2005و همکاران،  Pettorelli؛ 2004همکاران، 

 پوشش تاج با متقابل اثرات ساختار گیاهی، نظیر زیادی فاکتورهای

 هایویژگی گیاه، شادابی و سالمتی ای،گونه گیاه، ترکیب ارتفاع گیاهی،

و  Pettorelliباشند )می مؤثر ارتفاع و توپوگرافی گیاه، و تنش برگ

 ترینمهم NDVI(. در مطالعه حاضر نیز شاخص 2005همکاران، 

های مطلوب برای دارکوب اخص تعیین شده برای تعیین محدودهش

+ 1تا  75/0ارزش عددی  محدودهکه طوریبه بود.خالدار بزرگ 

با شیب تندی مطلوبیت برای حضور گونه دارکوب خالدار بزرگ 
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رسد این گونه ارتباط نظر میبه روینا از افزایش نشان داده است.

های انتخاب شده نشان را با وضعیت پوشش گیاهی زیستگاه شدیدی

های زیستگاهی پوشش متغیر. ارتباط بین (Hadersen ،2004) دهدیم

نشان داده شده است  مختلف گیاهی و جامعه پرندگان در مطالعات

 (. 2015و همکاران،  Mahmoudi ؛1395و همکاران،  یتنپاک)

ها مناطق با تاج پوشش انبوه و پوشش گیاهی متنوع چنین دارکوبهم

، یسازالنهباال هستند را برای  NDVIرا که نشان دهنده ارزش عددی 

و  Del Hoyoدهند )گریز از پرندگان شکاری ترجیح می بیتوته و

ها حرکت در از طرفی دارکوب (.Gorman ،2004؛ 2002همکاران، 

حداقل رساندن برخورد با پرندگان زیر پوشش درختان را برای به

طق با پوشش گیاهی متراکم برای این شکارچی را ترجیح داده و منا

 (.Gorman ،2004رود )شمار میبه ترامنگونه محیطی 

گذار مهم دیگر نیز در تعیین مدل تأثیر متغیردر این مطالعه        

باشد. ارتفاع از سطح دریا می بزرگمطلوب نهایی دارکوب خالدار 

نشان داده شده است مطلوبیت این گونه از  4که در شکل  گونههمان

و در محدوده ارتفاعی ارتفاع نزدیک به صفر شروع به افزایش داشته 

رسد. سپس با شیب مالیمی متر به اوج مطلوبیت خود می 800ا ت 700

 تریگو پروفسوریابد. تر کاهش میبا افزایش ارتفاع بیشاین مطلوبیت 

چهار طبقه خزری را به  هایجنگلجوامع جنگلی موجود در  بوف

-هکه در دو طبقه ارتفاعی اول و ب نمایدمی بندیتقسیمارتفاعی 

خصوص در طبقه دوم درختان بلوط از عناصر اصلی این جوامع جنگلی 

مطالعات  چنین(. هم1388زاده و همکاران، حسین) شوندمیمحسوب 

 های دارکوب و اند که حضور گونهمختلفی نشان داده

خصوص دارکوب خالدار بزرگ به وجود درختان بلوط وابستگی هب

در  .(Miettinen ،2003و  Michalek؛ Pasinelli ،2000ارد )دباالیی 

 800تا  700وط تا ارتفاع توان بیان کرد که وجود درختان بلمینتیجه 

عنوان یکی از دالیل مهم حضور این گونه در این تواند بهمتری می

  طبقه از مناطق جنگلی باشد.

مدل در این مطالعه  بینییشپکار رفته برای اقلیمی به متغیرهای       

قابل توجهی در ساخت مدل نشان ندادند. در واقع برخالف  تأثیر

 بینییشپفرضیه تحقیق مبنی بر توانایی متغیرهای اقلیمی برای 

کمی در ساخت مدل نهایی داشتند.  تأثیرساخت مدل، این متغیرها 

توان نتیجه گرفت که مدل مطلوبیت زیستگاهی دارکوب خالدار می

متغیرهای  تأثیرتحت  چنانآنعنوان یک گونه شاخص هبزرگ ب

باشد لکن پاسخ خوبی به شاخص پوشش گیاهی و اقلیمی نمی

 متغیرهای توپوگرافیکی )ارتفاع از سطح دریا و شیب( نشان داد. 

های شاخص شد دارکوب خالدار بزرگ از گونه نکه بیا گونههمان       

مورد بررسی قرار گرفت.  باشد که در این مطالعهپرندگان جنگلی می

دست آمده از تجزیه و تحلیل نقاط حضور گونه توانست یک مدل به

الگوی مناسبی را برای مدیریت جنگل در راستای حفاظت از جامعه 

ارائه  نجنگلی در استان گلستا یشناختبوم باارزشپرندگان و مناطق 

کز نماید. در ابتدا و در مقیاس کالن نیمه شرقی استان جهت تمر

چنین سازمان حفاظت جنگل و مرتع و هم یهاسازمانمدیریت 

گردد. هاد میمحیط زیست جهت توسعه مناطق حفاظت شده پیشن

های محلی در نیمه شرقی های لکهتواند به انتخاببخش دوم که می

گذاری مانند ثیریرهای تأمربوط به متغ استان کمک شایانی نماید،

باشد. در واقع انتخاب از سطح دریا میش گیاهی و ارتفاع شاخص پوش

 مناطقی با جوامع درختی بلوط به همراه درختان بزرگ، با قدمت باال

ار متنوع و پیچیده چنین مناطق با ساختدارها و همبه همراه خشکه

 هایترین انتخاب جهت مدیریت محلی لکهتواند بهپوشش گیاهی می

های تواند با افزایش ویژگیچنین مدیریت مناسب میجنگلی باشد. هم

ویژه دارکوب خالدار ها و بهستگاهی ذکر شده برای حضور دارکوبزی

 بزرگ مناطق مستعد را به مناطق مطلوب تبدیل نماید.

، این هاگونهساخت توزیع  یهامدل روزافزونبا وجود توسعه        

اما  .اندگرفتهتر مورد استفاده قرار مدر مطالعه پرندگان ایران ک هامدل

ساخت توزیع  یهامدلکه در مطالعه حاضر نشان داده شد از طورهمان

برای اهداف مختلف حفاظتی استفاده کرد. پیشنهاد  توانیم هاگونه

توزیع  یهامدلاز این قبیل  پرندگان ایراندر مطالعات آینده  شودیم

برای مطالعه مطلوبیت زیستگاه و شناخت نیازهای زیستگاهی  یاگونه

برای پرندگان در خطر تهدید و در خطر  مخصوصاًدگان ایران پرن

بدیهی است استفاده از این  استفاده شود. و کمیاب انقراض

 ایجاد نماید تواندیمبینشی در مقیاس کالن  یسازمدل هاییتوانمند

حفاظتی و مرزبندی شبکه حفاظتی در کشور  هاییزیرطرحکه در 

 مفید واقع گردد. تواندیمبسیار 

 

 تشکر و قدردانی
 طرح پژوهشی مصوب دانشگاه پیام نور استاناین مقاله از        

مورخ  س.ک/847شماره  با پژوهانهدر قالب قرارداد طرح  کرمانشاه

 دانشگاه و لذا از معاونت پژوهشی است شده مستخرج 03/12/1395

سپاس  عهده گرفتند،این تحقیق را بر هایینههزپیام نور کرمانشاه که 

 .گرددقدردانی میو 

 

  نابعم
پور، ر.؛ ابراهیم امیری، ب.؛بهداروند، ن.؛ کابلی، م.؛ جباریان .1

شناسایی  .1393هرسینی، ج.، م. و ایمانی آقبالغی.اسدی

مناطق پرخطر و عوامل محیطی مؤثر بر حمالت گرگ به دام در 
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مجله . MAXENTسازیکارگیری روش مدلاستان همدان با به

 .252تا  245 ، صفحات3شماره ، 67محیط زیست طبیعی. دوره 

 .1395نیت، د.؛ همامی، م.ر.؛ ملکی، س. و توحیدی، م.، پاک .2

های های مطلوب جمعیتعوامل محیطی بر پراکنش زیستگاه تأثیر

زمستان گذران هوبره آسیایی در فالت مرکزی ایران. مجله بوم 

 . 88تا  77، صفحات 5 ، شماره17شناسی کاربردی. جلد 

نیا، کرمی، م. و فرهادی اسفندآباد، ب.؛شمس تهرانی، ع.؛تک .3

 Vulpes) مدل سازی مطلوبیت زیستگاه شاه روباه .1394ص.، م.

cana)  ن. مجله محیط های تله ای در ایرامبتنی بر فناوری دوربین

 .46 تا 39 ، صفحات3، شماره 7ست جانوری. دوره زی

 ، س. وپورمنافی ی، س.؛اصفهانفاخران ، م.؛زنگنهتندوران .4

 . ارزیابی مطلوبیت زیستگاه و وضعیت حفاظتی گونه1395، ج.، سن

در  (Neurergus kaiseri) شدت در خطر انقراض سمندر لرستانی به

، 5جلد . بوم شناسی کاربردیمجله های لرستان و خوزستان. استان

 . 24تا  11، صفحات 17شماره 

 بارش ترینبیش برآورد و ارزیابی. 1388 .،م س. و دلبری، جهانی، .5

، 1، شماره 2آب. دوره مهندسی مجله .گلستان استان در ساعته 24

 . 22تا  13صفحات 

 ،گر، ا. و ثقفی، م.نوحه زاده، م.م.؛ اسماعیلی، ر.؛حسین .6

های شمالی البرز رسی تغییرات پوشش جنگلی در دامنهبر .1388

 هایحدفاصل دره هراز و دره چالوس، شهرستان )مطالعه موردی:

، 1شماره ، 7دوره چالوس، نوشهر، نور و آمل(. مجله علوم محیطی. 

 . 20تا  1صفحات 

شعبانی، ا.؛ کابلی، م.؛ نوری، ز. و قدیریان، خاکی، س.؛ علیزاده .7

( Ochotona rufescens) پایکای افغانی زیستگاه سازیمدل .1392ط.، 

تکیه بر پارامترهای اقلیمی. مجله محیط زیست طبیعی. در ایران با 
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