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چکیده
جنگلهای هیرکانی بهلحاظ تنوع بیولوژیکی غنی و بهدلیل ایزوله شدن جغرافیایی و داشتن فون و فلور با ارزش باال شناخته شده هستند.
با اینحال این جنگلها بهدلیل سطح گستردهای از فعالیتهای انسانی جزو اکوسیستمهای در معرض تهدید ایران بهشمار میروند .در مطالعه
حاضر از دارکوب خالدار بزرگ بهعنوان یک شاخص جهت تعیین لکه های با ارزش حفاظتی باال استفاده شده است .برای اینکار ابتدا نقاط
حضور گونه از سراسر استان جمعآوری شد و سپس متغیرهای محیطی مؤثر بر توزیع گونه براساس منابع منتشر شده برای ساخت مدل مطلوبیت
زیستگاه آن تهیه شد .مدل نهایی بهدست آمده نشان داد که عمده زیستگاه های جنگلی مناسب برای حفاظت در نیمه شرقی استان گلستان قرار
گرفته است .همچنین دو متغیر شاخص نرمال شده پوشش گیاهی ( )NDVIو ارتفاع از سطح دریا تأثیرگذارترین متغیرها برای ساخت مدل نهایی
مطلوبیت زیستگاه شناخته شدند .با توجه به نتایج بهدست آمده در مطالعه ،دو طبقه اول ارتفاعی جنگلهای خزری و جامعه درختان بلوط بههمراه
مناطق با تاج پوشش متراکم برای حفاظت در اولویت شناخته شدند .بنابراین نیاز است با مدیریت جنگل بهمنظور ایجاد مناطق جنگلی با ویژگیهای
ذکر شده ،باعث افزایش غنای زیستی در مناطق جنگلی شد که خود موجب پایداری جنگلها از لحاظ بومشناختی خواهد گردید.
کلمات کلیدی :زیستگاه ،بومشناسی ،مکسنت ،مطلوبیت زیستگاه
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولmoradi_4@pnu.ac.ir :
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مقدمه
جنگلهای هیرکانی واقع شده در شمال ایران ،با چشماندازهای
خشک و نیمهخشکی که تمام مرکز و جنوب ایران را در برگرفته است،
تفاوت بسیار دارد ( Naqinezhadو همکاران2008 ،؛  Siadatiو همکاران،
 .)2010جنگلهای هیرکانی از بازماندههای طبیعی جنگلهای خزان
کننده در جهان میباشند (1994 ،Etemad؛  Siadatiو همکاران،
 .)2010این جنگلها بهصورت نواری باریک و طوالنی از پوشش
گیاهی جنوب دریای خزر و شمال رشته کوههای البرز را در مساحتی
بالغ بر  1/84میلیون هکتار پوشانده است ( Akhaniو همکاران.)2010 ،
جنگلهای خزری بهعنوان قدیمیترین جنگلها شناخته شده و مادر
جنگلهای اروپایی میباشند .این منطقه بهعنوان پوشش گیاهی منحصر
به فرد اروپایی -سیبریایی برای ایران توصیف میشود ( Siadatiو
همکاران .)2010 ،جنگلهای هیرکانی بهلحاظ تنوع بیولوژیکی غنی
( Akhaniو همکاران )2010 ،و بهدلیل ایزوله شدن جغرافیایی و
داشتن فون و فلور با ارزش باال ( )1994 ،Etemadشناخته شده هستند.
با اینحال این جنگلها از اکوسیستمهای تهدید شده ایران میباشند.
سطح گستردهای از فعالیتهایی همچون توسعه شهرنشینی ،قطع
بیش از حد درختان ،توسعه زمینهای کشاورزی ،چرای بیش از حد
دام ،فعالیتهای گردشگری و توسعه شبکههای جادهای گسترده از
جمله دالیل تهدید این اکوسیستم جنگلی میباشند ( Siadatiو
همکاران2010 ،؛  Akhaniو همکاران )2010 ،که مناطق دست
نخورده و چشماندازهای جنگلی را در این منطقه به خطر انداخته
است .براساس برخی از تخمینها ،محدوده جنگلهای خزری در ایران
طی دهههای اخیر از  3/6میلیون هکتار به  1/8میلیون هکتار رسیده
است (.)2005 ،Anonymous
تغییر چشماندازها توسط بشر یک تهدید عمده برای تنوع زیستی
بهشمار میرود .گونههای جنگلی با تهدید دوگانه تشدید جنگلزدایی
و فعالیتهای مدیریتی برداشت چوب روبرو هستند (2003 ،Fahrig؛
 Foleyو همکاران .)2005 ،دارکوبها بهویژه به این تغییرات حساس
میباشند ،زیرا به گستره خانگی وسیعتر و درختان بزرگ و خشکهدارها
برای النهسازی و تغذیه نیازمند هستند ( Angelstamو ،Mikusinski
 .)1994در نتیجه تغییر در ساختار و پوشش جنگل باعث کاهش
دارکوبها در تمام زیستگاههای جنگلی خواهد شد ( Connerو ،Rudolph
1991؛  Robergeو همکاران2008 ،؛  Lammertinkو همکاران،
 .)2009با توجه به الزامات زیستگاهی ،دارکوبها میتوانند منابع
زیستگاهی خود را با بسیاری از دیگر پرندگان بهصورت مشترک مورد
استفاده قرار دهند .بنابراین این گونهها بهعنوان شاخصهای بالقوه
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برای تنوع پرندگان جنگلی درنظر گرفته میشوند ( Robergeو
.)2006 ،Angelstam
در میان مدیران جنگل ،توجه به پرندگان آشیانه حفرهای
بهخصوص دارکوبها افزایش چشمگیری یافته است .فعالیتهای
مدیریتی جنگل تأثیر بسیار معنیداری بر کلیه جوامع گونههای
پرندگان و پستانداران دارد ( Martinو  .)1999 ،Eadieاز اینرو،
افزایش آگاهی و دانش درباره بر هم کنش و وابستگی متقابل میان
گونههای آشیانه حفرهای برای مدیریت مؤثر و نتیجه بخش پرندگان
جنگلی ،بسیار حیاتی و ضروری است .مطالعات مختلف انجام شده نیز
نشان داده است که مدیریت جنگل با افزایش درختان با قدمت باال و
خشکهدارها میتواند موجب افزایش جمعیت گونههای مهم و شاخص
جنگلی از جمله دارکوبها گردد ( Zarnowitzو 1985 ،Manuwal؛
1990 ،Reed؛  Wilsonو همکاران1995 ،؛  Plentovichو همکاران،
1998؛  .)2008 ،Soderstromبنابراین میتوان گفت استفاده از
گونههای شاخص جنگلی مانند دارکوبها میتواند موجب تعیین
لکههای با اولویت باالی حفاظتی برای مدیران جنگل شود که به نوبه
خود حفاظت این لکهها توسط مدیریت مناطق جنگلی میتواند باعث
حفظ تنوع جامعه پرندگان و تنوع زیستی جنگل شود .دارکوب خالدار
بزرگ از جمله  6گونه شاخص جنگلهای پست در نظر گرفته می
شود .این گونه در پالتهای نمونهبرداری میتواند یک پیشبینی
مناسبی از غنای گونهای کل جامعه پرندگان در ارتباط با زیستگاههای
جنگلی را نشان دهد ( Mikusinskiو همکاران2001 ،؛  Boglianiو
همکاران .)2003 ،بهصورت کلی دارکوب خالدار بزرگ میتواند سطح
تغییرات انسانی در اکوسیستمهای جنگلی را بهخوبی نشان دهد.
توسعه مدلهای ساخت توزیع گونهها در دهههای گذشته این
امکان را فراهم آورده که بتوان تنها با استفاده از نقاط حضور گونهها
و متغیرهای محیطی به شناسایی مهمترین عوامل موثر بر حضور
گونهها پرداخت ( Merowو همکاران )2013 ،همچنین با استفاده از
این مدلها میتوان مناطق دارای مطلوبیت باال برای زیست گونهها را
شناسایی نموده و در اولویت برنامههای حفاظتی قرار داد .در ایران این
مدلها با موفقیت برای مطالعه گروههای مختلف جانوری مانند
پستانداران (عطایی و همکاران1391 ،؛ خاکی و همکاران1392 ،؛
بهداروند و همکاران1393 ،؛ تکتهرانی و همکاران1394 ،؛ مرادی و
همکاران ،)1395 ،پرندگان (میرزایی و همکاران1392 ،؛ شیخی
ئیالنلو و همکاران1395 ،؛ پاکنیت و همکاران1395 ،؛  Yousefiو
همکاران ،)2016 ،مارها ( Yousefiو همکاران2015 ،؛ Rajabizadeh
و همکاران ،)2016 ،سوسمارها ( Kafashو همکاران2014 ،؛ 2015؛
 Kafashو همکاران2016 ،؛  Kafashو  )2017 ،Yousefiو دوزیستان
(تندوران زنگنه و همکاران )1395 ،مورد استفاده قرار گرفته
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است .هدف از مطالعه حاضر استفاده از گونه شاخص دارکوب خالدار
بزرگ برای تعیین لکههای ارزشمند جنگلی در جنگلهای استان
گلستان میباشد .برای این منظور در مطالعه حاضر از مدل حداکثر
آنتروپی که یکی از پرکاربردترین مدلهای مورد استفاده بومشناسان
و زیستشناسان حفاظت است ،استفاده شده است ( Merowو همکاران،
 .)2013در این مطالعه همچنین مهمترین عوامل مؤثر بر توزیع گونه
در استان گلستان مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :استان گلستان با مساحتی بالغ بر 20328
کیلومتر مربع در جنوبشرقی دریای خزر واقع شده است و در حدود
 1/33درصد از مساحت کل کشور را شامل میشود .استان گلستان
بین  36درجه و  25دقیقه تا  38درجه و  8دقیقه عرض شمالی و 53
درجه و  50دقیقه تا  56درجه و  18دقیقه طول شرقی واقع شده
است .این استان به سه بخش جلگهای ،کوهپایهای و کوهستانی تقسیم
شده و دارای تنوع آب و هوایی خشک ،نیمهخشک ،معتدل و کوهستانی
است (جهانی و دلبری1388 ،؛ مساعدی و همکاران1388 ،؛ سلمان
ماهینی و همکاران .)1389 ،نزدیک  18درصد از سطح این استان را
جنگلها پوشاندهاند ،اما چرای بیرویه دامها ،گسترش زمینهای
کشاورزی ،برداشت بیرویه از جنگل ،آتشسوزی و سیالبهایی که
در این چند ساله در استان رخ داده است ،آسیب زیادی به جنگلهای
استان وارد کرده است .بلوط ،ممرز ،راش ،توسکا ،لرگ و انجیلی از
گونههای درختی جنگلهای استان هستند که محدوده پراکنش
ارتفاعی آنها از  300تا  2500متر ارتفاع از سطح دریا میباشد.

شکل  :1موقعیت محدوده جغرافیایی و مناطق جنگلی استان گلستان

گونه مورد مطالعه :دارکوب خالدار بزرگ رایجترین و شناخته
شدهترین دارکوب است .اندازه بدن در حدود  23سانتیمتر است
( Petersonو همکاران .)1993 ،این گونه قلمروطلب ،غیرمهاجر و
ساکن مناطق جنگلی بالغ است و برای زادآوری و تغذیه به خشکهدارها
وابسته است .زیستگاه مناسب این پرنده جنگلهای
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پهنبرگ خزانکننده و جنگلهای سوزنیبرگ است (منصوری،
 .)1387این دارکوب گسترهخانه بزرگی دارد و از درختان مرده ،یا
زنده استفاده میکند ( .)2008 ،Zhen-biaoاین گونه همهچیزخوار
است و از حشرات ،دانههای درخت و میوههای گوشتی تغذیه میکند
( .)2005 ،Moriجفتگیری در فصل بهار (اردیبهشت) آغاز میشود و
هر دو پرنده در ساختن آشیانه با یکدیگر همکاری میکنند .تعداد
تخمها  4تا  7عدد است و مدت زمان تفریخ  15تا  16روز است
(.)2000 ،Felix
نقاط حضور :بهمنظور تهیه نقاط حضور گونه دارکوب خالدار
بزرگ برای مدلسازی ،ابتدا دادههای حضور این گونه از بانک داده
جهانی () The Global Biodiversity Information Facility:GBIF
در حوزه استان گلستان استخراج گردید .سپس دادههای استخراج
شده با دادههای بهدست آمده توسط کارشناسان محیط زیست و
همچنین دادههای بهدست آمده توسط محققین از لحاظ سیستم
مختصات جغرافیایی یکسانسازی شد .دادههای بهدست آمده توسط
محققین در این مطالعه ،با انجام عملیات میدانی و جنگلگردشی در
سطح منطقه و ثبت حضور گونه دارکوب خالدار بزرگ توسط دستگاه
موقعیتیاب جهانی ( )GPSمحقق شد .در این قسمت بخشهای
مختلف جنگلی در استان گلستان برای ثبت حضور دارکوب خالدار
بزرگ مورد بازدید قرار گرفت.
متغیرهای محیطی مورد مطالعه :با توجه به مطالعات صورت
گرفته و اطالعات موجود در ارتباط با گونه دارکوب خالدار بزرگ،
متغیرهای اقلیمی ،توپوگرافی و شاخص نرمال شده پوشش گیاهی
( )NDVIبهعنوان متغیرهای پیشبینی کننده در مدلسازی مورد
استفاده قرار گرفتند .متغیرهای اقلیمی از بانک داده WorldClim
تهیه شد ( Hijmansو همکاران )2005 ،و متغیرهای شیب و ارتفاع
نیز از مدل رقومی ارتفاعی استان بهدست آمد .با توجه به اینکه
همبستگی باالیی بین متغیرهای محیطی وجود دارد ،ابتدا همبستگی
متغیرها در منطقه مورد مطالعه بررسی و سپس متغیرهایی که
همبستگی باالیی (بیش از  )0/75داشتند ،حذف شده و با متغیرهای
باقیمانده مدلسازی انجام شد .برای سنجش میزان همبستگی بین
متغیرهای محیطی از نرمافزار  ENMToolsاستفاده شد ( Warrenو
همکاران.)2010 ،
مدلسازی توزیع گونه :در این مطالعه بهمنظور مدلسازی
مطلوبیت زیستگاه گونه دارکوب خالدار بزرگ از نرمافزار MaxEnt
استفاده شد Elith .و همکاران ( )2006نشان دادند که یکی از
بهترین روشها در میان تعداد بسیار زیاد الگوریتمهای موجود ،مدل
حداکثر آنتروپی است .هشتاد درصد از دادههای حضور گونه جهت
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تهیه مدل ( )Model trainingو بیست درصد باقیمانده بهعنوان
دادههای مستقل برای آزمون مدل ( )Model testingاستفاده شدند.
تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از نرمافزار  MaxEntدر محیط
نرمافزاری  ArcGISانجام شد و با توجه به آستانههای مطلوبیت
مدل حاصل به نقشه گسسته حضور /عدم حضور یا مطلوب /نامطلوب
طبقهبندی شد.
جهت تعیین کارایی مدل ساخته شده توسط نرمافزار ،MaxEnt
سطح زیر منحنی ( )AUCناشی از منحنی عامل مشخصه دریافتی
( )ROCمحاسبه شد .که بهعنوان بهترین معیار برای ارزیابی عملکرد
مدل مورد استفاده قرار گرفته است ( Elithو همکاران .)2006 ،سطح
زیر نمودار این منحنی بهعنوان معیاری از قدرت تشخیص نقاط
حضور از نقاط عدم حضور است ( Phillipsو همکاران.)2004 ،
همچنین بهمنظور تعیین مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر توزیع
گونه از شاخص جکنایف استفاده شد.

شکل  :2نقشه مطلوبیت زیستگاهی طبقهبندی شده دارکوب خالدار
بزرگ در استان گلستان

نتایج
نتایج حاصل از مدلسازی زیستگاههای مطلوب برای دارکوب
خالدار بزرگ نشان داد که زیستگاههای عمده مطلوب برای این گونه
در قسمتهای شرقی جنگلهای استان گلستان واقع شده است .هر
چند لکههایی از زیستگاههای مطلوب این گونه در بخشهای غربی
نیز به چشم میخورد ،ولی عمده زیستگاههای جنگلی مطلوب برای
این گونه در شرق استان واقع شده است (شکل .)2
در این مطالعه برای تهیه نقشه مطلوبیت زیستگاه دارکوب خالدار
بزرگ 10 ،متغیر پیشبینی کننده شامل دو متغیر توپوگرافیکی ارتفاع
و شیب ،متغیر شاخص نرمال شده پوشش گیاهی و  7متغیر اقلیمی
شامل میانگین دمای سالیانه ،میانگین تغییرات دمای شبانه،
ایزوترمالیتی ،تغییرات فصلی دما ،بارش سالیانه ،تغییرات فصلی بارش،
میانگین بارش در گرمترین فصل سال مورد استفاده قرار گرفت (شکل
 . )3نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل این متغیرها نشان داد که متغیر
شاخص نرمال شده پوشش گیاهی بیشترین تأثیر را در ساخت مدل
نهایی مطلوبیت زیستگاهی گونه داشته است .همچنین متغیرهای
ارتفاع ،شیب و میانگین بارش در گرمترین فصل سال بهترتیب در
ساخت مدل دارای اثر بیشتری نسبت به بقیه متغیرها بودهاند.
کمترین تأثیر نیز مربوط به متغیر میانگین تغییرات دمای شبانه و
تغییرات فصلی دما بود .بهصورت کلی نتایج نشان داد که متغیرهای
توپوگرافیکی و شاخص نرمال شده پوشش گیاهی بیشتر از متغیرهای
اقلیمی تعیین محدودههای مطلوب برای زیست گونه مورد نظر در
استان گلستان را تحت تأثیر قرار میدهند.
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شکل  :3اهمیت متغیرها براساس نتایج آزمون جکنایف

همچنین در شکل  4میتوان به دامنه تغییرات و میزان تأثیرگذاری چهار
متغیر مهم در ساخت مدل اشاره نمود .در متغیر میانگین بارش در
گرمترین فصل سال روند افزایش ،کاهش و افزایش دوباره وجود دارد
که در ابتدا میزان مطلوبیت با شیب تندی از دمای  10درجه افزایش
یافته و در دمای  14درجه به حد نهایی مطلوبیت خود رسیده است،
سپس با همان شیب میزان مطلوبیت تا دمایی  22درجه کاهش
یافته و این مطلوبیت تا دمای  37درجه سانتیگراد به حالت ایستا
باقی مانده و دوباره این مطلوبیت در بازه دمایی  37تا  56درجه
سانتیگراد روند صعودی داشته است .متغیر ارتفاع و شیب هر دو
ابتدا با شیب تندی افزایش یافته و سپس با شیب مالیمتری کاهش
مییابند و اوج مطلوبیت در هر دو در قسمتهای میانی رو به پایین
میباشد .در متغیر ارتفاع میزان ارتفاع  700متر از سطح دریا
مطلوبترین ارزش عددی ارتفاعی برای گونه دارکوب تشخیص داده
شده است .در متغیر شیب نیز مطلوبترین میزان ارزش عددی برای
حضور گونه دارکوب خالدار بزرگ  20درجه تشخیص داده شده
است .برای شاخص  NDVIنیز با افزایش ارزش عددی میزان
مطلوبیت افزایش مییابد که این افزایش از میزان ارزش عددی 0/75
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تا  1قابل توجه میباشد .در واقع این محدوده ارزش عددی نشان
دهنده جنگلهای متراکم میباشد که مطلوبترین مناطق برای
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حضور این گونه تشخیص داده میشوند.

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

بحث
مطالعه حاضر با هدف تعیین لکههای ارزشمند حفاظتی برای
جامعه پرندگان در جنگلهای استان گلستان با استفاده از گونه
شاخص دارکوب خالدار بزرگ صورت گرفت .با توجه به نتایج بهدست
آمده از نقشه طبقهبندی شده مطلوبیت زیستگاهی برای دارکوب
خالدار بزرگ مشاهده شد که جنگلهای شرق استان گلستان دارای
اهمیت حفاظتی باالتری نسبت به نیمه غربی استان بودند .با توجه به
اینکه متغیرهای بالقوهای چون پستی و بلندی و آب و هوا از یکسو
و پوشش گیاهی از سوی دیگر منابع مهمی برای پیشبینی الگوی
توزیع پرندگان هستند ( Seoaneو همکاران ،)2004 ،تجزیه و تحلیلهای
انجام شده برای بررسی پاسخ این گونه به متغیرهای ذکرشده نشان
داد که متغیرها پاسخهای متفاوتی را در تعیین مدل نهایی مطلوبیت
زیستگاه دارکوب خالدار بزرگ داشتهاند.
پرندگان آشیانه حفرهای از مهمترین عناصر تشکیلدهنده جوامع
پرندگان بسیاری از جنگلها محسوب میشوند ( Martinو ،Eadie
 .)1999در این میان عملکرد دارکوبها بهعنوان گونههای شاخص یا
چتر برای بسیاری از جانوران در بیشتر اکوسیستمهای خشکی
( Michalekو  )2003 ،Miettinenو شاخص

محدودکننده تنوع زیستی جنگل میباشد ( Mikusinskiو همکاران،
 .)2001با توجه به نتایج بهدست آمده میتوان گفت که مناطق
جنگلی در شرق استان گلستان بهمراتب دارای تنوع گونهای پرنده
باالتری نسبت به بخشهای جنگلی واقع در غرب استان میباشد.
همچنین وجود مناطق حفاظت شدهای مانند منطقه جهاننما و
چلچلی با توجه به فعالیتهای حفاظتی در دست انجام ،این مناطق
میتوانند در تحقق این امر تأثیرگذار بوده باشند.
شاخص  NDVIبر پایه این حقیقت که کلروفیل موجود در
ساختار گیاهان قادر است نور قرمز را جذب و الیه مزوفیل برگ نور
مادون قرمز نزدیک را منعکس سازد ،استوار است ( Adamchukو
همکاران2004 ،؛  Pettorelliو همکاران .)2005 ،بر روی این شاخص
فاکتورهای زیادی نظیر ساختار گیاهی ،اثرات متقابل با تاج پوشش
گیاهی ،ارتفاع گیاه ،ترکیب گونهای ،سالمتی و شادابی گیاه ،ویژگیهای
برگ و تنش گیاه ،توپوگرافی و ارتفاع مؤثر میباشند ( Pettorelliو
همکاران .)2005 ،در مطالعه حاضر نیز شاخص  NDVIمهمترین
شاخص تعیین شده برای تعیین محدودههای مطلوب برای دارکوب
خالدار بزرگ بود .بهطوریکه محدوده ارزش عددی  0/75تا +1
مطلوبیت برای حضور گونه دارکوب خالدار بزرگ با شیب تندی
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مرادی و همکاران

زیستگاههای با مطلوبیت باالی دارکوب خالدار بزرگ ،اولویتی برای حفاظت جنگلهای هیرکانی

افزایش نشان داده است .از اینرو بهنظر میرسد این گونه ارتباط
شدیدی را با وضعیت پوشش گیاهی زیستگاههای انتخاب شده نشان
میدهد ( .)2004 ،Hadersenارتباط بین متغیرهای زیستگاهی پوشش
گیاهی و جامعه پرندگان در مطالعات مختلف نشان داده شده است
(پاکنیت و همکاران1395 ،؛  Mahmoudiو همکاران.)2015 ،
همچنین دارکوبها مناطق با تاج پوشش انبوه و پوشش گیاهی متنوع
را که نشان دهنده ارزش عددی  NDVIباال هستند را برای النهسازی،
بیتوته و گریز از پرندگان شکاری ترجیح میدهند ( Del Hoyoو
همکاران2002 ،؛  .)2004 ،Gormanاز طرفی دارکوبها حرکت در
زیر پوشش درختان را برای بهحداقل رساندن برخورد با پرندگان
شکارچی را ترجیح داده و مناطق با پوشش گیاهی متراکم برای این
گونه محیطی امنتر بهشمار میرود (.)2004 ،Gorman
در این مطالعه متغیر تأثیرگذار مهم دیگر نیز در تعیین مدل
مطلوب نهایی دارکوب خالدار بزرگ ارتفاع از سطح دریا میباشد.
همانگونه که در شکل  4نشان داده شده است مطلوبیت این گونه از
ارتفاع نزدیک به صفر شروع به افزایش داشته و در محدوده ارتفاعی
 700تا  800متر به اوج مطلوبیت خود میرسد .سپس با شیب مالیمی
این مطلوبیت با افزایش ارتفاع بیشتر کاهش مییابد .پروفسور تریگو
بوف جوامع جنگلی موجود در جنگلهای خزری را به چهار طبقه
ارتفاعی تقسیمبندی مینماید که در دو طبقه ارتفاعی اول و به-
خصوص در طبقه دوم درختان بلوط از عناصر اصلی این جوامع جنگلی
محسوب میشوند (حسینزاده و همکاران .)1388 ،همچنین مطالعات
مختلفی نشان دادهاند که حضور گونههای دارکوب و
به خصوص دارکوب خالدار بزرگ به وجود درختان بلوط وابستگی
باالیی دارد (2000 ،Pasinelli؛  Michalekو  .)2003 ،Miettinenدر
نتیجه میتوان بیان کرد که وجود درختان بلوط تا ارتفاع  700تا 800
متری میتواند بهعنوان یکی از دالیل مهم حضور این گونه در این
طبقه از مناطق جنگلی باشد.
متغیرهای اقلیمی بهکار رفته برای پیشبینی مدل در این مطالعه
تأثیر قابل توجهی در ساخت مدل نشان ندادند .در واقع برخالف
فرضیه تحقیق مبنی بر توانایی متغیرهای اقلیمی برای پیشبینی
ساخت مدل ،این متغیرها تأثیر کمی در ساخت مدل نهایی داشتند.
میتوان نتیجه گرفت که مدل مطلوبیت زیستگاهی دارکوب خالدار
بزرگ بهعنوان یک گونه شاخص آنچنان تحت تأثیر متغیرهای
اقلیمی نمیباشد لکن پاسخ خوبی به شاخص پوشش گیاهی و
متغیرهای توپوگرافیکی (ارتفاع از سطح دریا و شیب) نشان داد.
همانگونه که بیان شد دارکوب خالدار بزرگ از گونههای شاخص
پرندگان جنگلی میباشد که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت.
مدل بهدست آمده از تجزیه و تحلیل نقاط حضور گونه توانست یک
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الگوی مناسبی را برای مدیریت جنگل در راستای حفاظت از جامعه
پرندگان و مناطق باارزش بومشناختی جنگلی در استان گلستان ارائه
نماید .در ابتدا و در مقیاس کالن نیمه شرقی استان جهت تمرکز
مدیریت سازمانهای جنگل و مرتع و همچنین سازمان حفاظت
محیط زیست جهت توسعه مناطق حفاظت شده پیشنهاد میگردد.
بخش دوم که میتواند به انتخابهای لکههای محلی در نیمه شرقی
استان کمک شایانی نماید ،مربوط به متغیرهای تأثیرگذاری مانند
شاخص پوشش گیاهی و ارتفاع از سطح دریا میباشد .در واقع انتخاب
مناطقی با جوامع درختی بلوط به همراه درختان بزرگ ،با قدمت باال
به همراه خشکهدارها و همچنین مناطق با ساختار متنوع و پیچیده
پوشش گیاهی میتواند بهترین انتخاب جهت مدیریت محلی لکههای
جنگلی باشد .همچنین مدیریت مناسب میتواند با افزایش ویژگیهای
زیستگاهی ذکر شده برای حضور دارکوبها و بهویژه دارکوب خالدار
بزرگ مناطق مستعد را به مناطق مطلوب تبدیل نماید.
با وجود توسعه روزافزون مدلهای ساخت توزیع گونهها ،این
مدلها در مطالعه پرندگان ایران کمتر مورد استفاده قرار گرفتهاند .اما
همانطورکه در مطالعه حاضر نشان داده شد از مدلهای ساخت توزیع
گونهها میتوان برای اهداف مختلف حفاظتی استفاده کرد .پیشنهاد
میشود در مطالعات آینده پرندگان ایران از این قبیل مدلهای توزیع
گونهای برای مطالعه مطلوبیت زیستگاه و شناخت نیازهای زیستگاهی
پرندگان ایران مخصوصاً برای پرندگان در خطر تهدید و در خطر
انقراض و کمیاب استفاده شود .بدیهی است استفاده از این
توانمندیهای مدلسازی بینشی در مقیاس کالن میتواند ایجاد نماید
که در طرحریزیهای حفاظتی و مرزبندی شبکه حفاظتی در کشور
بسیار میتواند مفید واقع گردد.
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