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  چکیده 
ویژهه پرنژدگان،    هب ،وحش حیات های جمعیتبرای جدی  یک تهدید ،تكه شدگی های طبیعی ناشی از تكه ایجاد حاشیه در زیستگاه

هژا،   مستقیم در تعداد گونژه  غیرمستقیم و طور  بهو  است ها شده متفاوتی نسبت به درون زیستگاه شرایط ایجاد سبباست. حاشیه 
مدیریت این دسته از مناطق نیازمند اقداماتی متفاوت خواهد بژود.   بنابراین،گذارد.  میثیر أتها  ها و ترکیب گونه فراوانی جمعیت آن

داران انجژا  گرفژت. بژرای ثبژت      این مطالعه با هدف بررسی اثر حاشیه بر غنا و فراوانی پرندگان در جنگل اثر طبیعی ملی خشژكه 
. مشژاهده و ثبژت پرنژدگان در اواسژط     شدمحدود استفاده  ای با شعاع نا سرشماری نقطهاز روش ها  های پرندگان و فراوانی آن گونه

مساعد و دیژد   صبح ادامه یافت و در شرایط آب و هوایی نا 9:30صبح تا  5 ساعت حدود هر روز از طلوع خورشید 1388فصل بهار 
در نظر گرفتژه شژد.    (متر 85/17به شعاع مربعی ) متر 1000ای  دایره پوشش گیاهی در هر پالت ۀمطالعبرای  .دشمحدود متوقف 

های پرنده در فواصل مختلف از حاشیه تا مرکژز جنگژل از    دار در غنا و فراوانی گونه امعنتفاوت یا عد  تفاوت  تعیین برایمچنین ه
پرندگان در این ناحیژه بژا متریرهژای زیسژتگاهی      ۀجامعمنظور بررسی ارتباط بین الگوی پراکنش  به. شدواریانس استفاده  ۀتجزی

ای و فراوانژی پرنژدگان در فواصژل     داری در غنژای گونژه   امعنژ نتایج نشان داد اختالف  .شداستفاده  تشابهات کانونیک ۀتجزیروش 
ر از مرکز است. از عوامل مژثثر بژر تفژاوت غنژا و فراوانژی      متاین مقادیر ک هحاشیمختلف از حاشیه تا مرکز جنگل وجود دارد و در 

ر و همچنژین  شژت امنیژت بی در زیژر اشژكوب،    ای پوشژش بوتژه   میژزان تراکم درختان، تعداد درخت خشک سژرپا،   میزانپرندگان 
 ۀریشژ شژدن   سسژت های داخلی جنگل )ناشی از سرریز آب اراضی کشژاورزی پیرامژون و بژه تبژع آن      های دائمی در بخش مانداب

 ( شناسایی شد. هادار افتادگی فراوان و وفور خشكه داردرختان و 

پرنژدگان، فراوانژی    ای غنژای گونژه  ، تكه شژدگی زیسژتگاه   ، تكهداران ملی خشكهاثر طبیعی ، حاشیه آشفتگی، اثر  :واژگان کلید

  . پرندگان
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 مقدمه . 1

روی کمربند بیابانی جهژان   ایران ۀعمداگرچه بخش 
و بخش اعظم آن را مناطق خشژک  است قرار گرفته 

های طبیعی  عرصهدهد، اما  خشک تشكیل می و نیمه
شمالی  نیمرخد. نیكنواختی ندار چهرۀدر این کشور 

کننژده را   خزانبرگ  پهنهای  البرز جنگلرشته کوه 
غنژی  های  زیستگاه یكی ازو است در خود جای داده 

(. Marvi Mohajer, 2006آیژد )  مژی مار کشور به ش
میلیژون هكتژار    5هژای دور   ها در گذشته این جنگل

ر متژ به حدود کوسعت داشته ولی امروز مساحت آن 
 Marviاسژت )  کژاهش یافتژه  میلیژون هكتژار    2از 

Mohajer, 2006 .)در منژاطق   ویهه هعلت تخریب ب به
صژورت   بژه هژا   جنگژل  بیشژتر ای شمال کشور  جلگه
قابل مشژاهده   اولیههای  افتاده از جنگل جداهای  لكه

جنگژل   1شژدگی  تكژه  تكژه  بژه که این پدیده  هستند
نیژز در   (. افزایش حاشیهBaldi, 1996) معروف است

شژدگی   تكژه  تكه ۀپدیدهای طبیعی ناشی از  زیستگاه
بژه وقژوع   هژای یكاارچژه و وسژیع گذشژته      زیستگاه

ترییر در تنوع فیزیكژی و   سببتواند  میپیوندد و  می
 Hoover et al., 2006) دشژو زیستی یک زیسژتگاه  

Laurance et al., 2007; .) تژرین تژأثیرات    مهژم  از
آن حاشژژیه ترییژژر در تنژژوع و ترکیژژب پرنژژدگان    

افژژزایش  .(Wilkin et al., 2007) اسژژت زیسژژتگاه
ورود بژاد بژه داخژل جنگژل     افژزایش   سژبب حاشیه 

انتشژار بژذر گیاهژان بژه     و با افزایش میزان شود  می
 گژذارد  مژی  ای تژأثیر  ترکیب گونه، بر درون زیستگاه

(Taylor et al., 1998).    همچنژین افژزایش حاشژیه 
. کنژد  اعمال مژی تأثیرات متفاوتی بر جوامع پرندگان 

مثژژال بژژا مجژژاورت زمژژین زراعژژی و وفژژور   طژژور بژژه
میر و شكار ناشژی از   و مرگهای خونی، افزایش  انگل
 & Gates) دهژد  تنوع پرنژدگان را کژاهش مژی    ،آن

Giffen, 1991 ؛Saracco & Collazo,1999 ؛
Winter et al., 2000 ؛Deng & Gao, 2005 )  و بژا

بودن آشفتگی و صدا در محژیط   باالمجاورت جاده و 
همچنژژین عژژد  امنیژژت از اطژژراف نیژژز در پژژراکنش 

                                                 
1. Fragmentation  

 & Develey) پرنژژدگان در حاشژژیه مژژثثر اسژژت 

Stouffer, 2001 ؛Dawe & Goosem, 2008.)   
Deng & Gao (2005 ) تأثیر حاشیه بر موفقیت
کژژه روی زمژژین آشژژیانه  را پرنژژدگانی  آوری جوجژژه
کژه   هژا نشژان داد   نتژایج آن  .دنژد کربررسی  داشتند

گذاری پرنژدگان از حاشژیه تژا درون     موفقیت آشیانه
مطالعژات دیگژر   همچنژین   .یابژد  جنگل افزایش مژی 

تعژژداد هژژا  جنگژژلشژژیۀ حادهژژد کژژه در  نشژژان مژژی
 یابد میرسند کاهش  بلوغ می سنهایی که به  جوجه

(Kroodsma, 1984 ؛Wilkin et al., 2007.)  بژژا
ویژهه   بهبر جوامع حیاتی )توجه به اهمیت اثر حاشیه 

(، ایژن  2هژای زیسژتی   شژاخ   منزلژۀ  بر پرندگان به
حاشژیه بژر غنژا و فراوانژی     تژأثیر  مطالعه به بررسژی  

داران در  اثژر طبیعژی ملژی خشژكه     پرنژدگان جامعۀ 
 . استپرداخته  های شمال جلگه

 ها مواد و روش. 2

 شده مطالعهۀ منطقموقعیت جغرافیایی . 1. 2

داران در غژژرب اسژژتان  اثژژر طبیعژژی ملژژی خشژژكه  
اصژژلی شهرسژژتان  ۀجژژاد 12مازنژژدران و کیلژژومتر 

اسژت. طژول   شژده  تنكابن و در شهر نشتارود واقع 
درجژه   51دقیقه تا  4درجه و  51 از جررافیایی آن

 36 ازعژژرج جررافیژژایی آن  شژژرقی و ۀدقیقژژ 3و
شمالی  ۀدقیق 44درجه و  36دقیقه تا  43درجه و 

ارتفاع  بیشترینسطح دریا و  است. حداقل ارتفاع از
 متژر  50تژا   20 بودن بژین  ای دلیل جلگهه منطقه ب
شژژیب چنژژدانی نژژدارد. در حژژال حاضژژر    اسژژت و

هكتژار   265عژی ملژی حژدود    مساحت کل اثر طبی
 (.Payam, 2008) است

در تژو   در  های نواری تژو  ترانسكتبرداری  برای آمار
در جنگژژل تژژا درون آن ) ۀحاشژژیفواصژژل مختلفژژی از 

 (از حاشژژژیه متژژژری 400و  200، 100، 50فواصژژژل
ها واحدهای  طراحی شد. ساس بر روی این ترانسكت

هایی به شعاع نامحدود در  برداری به شكل پالت نمونه
متژژر از یكژژدیگر )بژژه   250تژژا  200حژژداقل فاصژژلۀ 

                                                 
2. Bio-indicator  
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محژدودیت  واسژطۀ  های منطقه که بژه   استثنای کنج
ناشژژی از شژژكل نژژامنظم آن، رعایژژت ایژژن فاصژژله    

(. 1شژكل پذیر نبوده است( در نظر گرفته شژد )  امكان
همبسژتگی   دلیل پرهیز از بروز خود بهحفظ این فاصله 

بژرای  برداری بژوده اسژت.    ای نمونهه بین واحد1مكانی
 از روش شژمارش ها  های پرنده و فراوانی آن  ثبت گونه

محژدود   ا شعاع نژا ب (Hoover et al., 2006) 2ای نقطه
یژا   هشژد  مشژاهده تما  پرندگان  ،. بنابراینشداستفاده 
 دندشژژبژژرداری ثبژژت  در واحژژد نمونژژه شژژده شژژنیده

(Kroodsma, 1984).  مشژژاهده و ثبژژت پرنژژدگان در
حژدود   اواسط فصل بهژار هژر روز از طلژوع خورشژید    

صبح ادامه یافت و در شژرایط آب و   9:30تا  5ساعت 
دیژد   یژا بژاد شژدید( و    مساعد )نظیر بژاران و  هوایی نا

 Bibby et؛ Kroodsma, 1984)شژد  محدود متوقف 

al., 1992).   همچنژین  و برای ایجاد امنیت و آرامژش

در هژر   گژر  ، مشژاهده قت در ثبژت پرنژدگان  افزایش د
 کژرد  مژی دقیقژه توقژف    5مدت  بهبرداری  واحد نمونه

(Brand & George, 2001)    و پس از ایجژاد آرامژش
بژرداری انجژا     دقیقژه نمونژه   10مژدت   بژه در منطقه 

 همچنژین متریرهژای  . (Atkinson, 2003) گرفت می
و بژه  متژر   85/17 به شژعاع  هایی ر پالتد زیستگاهی
 گیژری و ثبژت شژد.    برداری اندازه نمونهنقطۀ مرکزیت 

یژا   داشژتن وجوداساس  برها  امنیت در ترانسكت میزان
 جملژه  ازو همچنین شژدت و ضژعف عژواملی     نداشتن

قژانونی درختژان،    غیژر تخریب زیستگاه ناشی از قطژع  
مستثنیات و خژط  های اراضی کشاورزی،  آب هرزورود 

عژد   شژامل   طبقژه  چهژار در فشار قوی انتقال نیژرو  
 امنیت، امنیت کژم، امنیژت متوسژط و امنیژت کامژل     

 .دهی شد رتبه (4تا  1رتبۀ ترتیب  به)

 

 1چالوسـ  تنکابن ۀجادکنار  داران در استان مازندران موقعیت اثر طبیعی ملی خشکه .1شکل
  .ها است ترانسكتبرداری روی این  واحدهای نمونه ۀدهند  شده و دوایر نشان پیمودههای  پنج گروه ترانسكت ۀدهند نشانچین  خطوط نقطه* 

                                                 
1. Spatial autocorrelation 
2  . Point census  
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 خطوط ترانسکت
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 کیلومتر 12تنکابن 
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 های آماری تجزیه و تحلیل. 2 .2
ها برای متریرهژای   همبستگی مكانی بین داده خود

. شژد بررسی  ای و فراوانی افراد( وابسته )غنای گونه
همبسژتگی مكژانی بژا     خودبرای این منظور نمودار 

 مژوران  همبسژتگی مكژانی   خژود استفاده از ضریب 
(Moran, 1950 ؛Legendre & Legendre, 1998 )

هژا و انحژراف    محاسبه شد. وضژعیت پژراکنش داده  
ژ  ها از توزیع نرمژال توسژط آزمژون کولمژوگرف     آن

 لژوینز همسژانی واریژانس بژا آزمژون     ناو  اسمیرنوف
رغژم   بههایی که  برای آن دسته از دادهبررسی شد. 

پیژروی  ها باز هم از توزیژع نرمژال    ترییر شكل داده
دار  امعنو همچنین تفاوت یا عد  تفاوت  کردند نمی

پارامتریژژک نااز روش  میژژزان امنیژژت بژژین طبقژژات
واریژانس   ۀتجزیاز استفاده شد.  والیس ژ کال کروس

ای و  ترییرات غنای گونه منظور بررسی به طرفه یک
و  فراوانی پرنژدگان در فواصژل مختلژف از حاشژیه    

هی در فواصژل  همچنین وضعیت متریرهای زیستگا
استفاده شد. ساس با اسژتفاده از   مختلف از حاشیه

دار بین طبقات از حاشیه  امعناختالف  آزمون توکی
 .(Atkinson, 2003) شژد بررسژی   تا مرکز جنگژل 

 ۀجامعژ بررسی ارتباط بژین الگژوی پژراکنش     برای
پرندگان ایژن ناحیژه بژا متریرهژای زیسژتگاهی از      

اسژتفاده   (1CCA) روش تجزیه تشابهات کانونیژک 
 داشتن یا نداشژتن شد. در این آنالیز ماتریس حضور
بژژرداری در مقابژژل  پرنژژدگان در واحژژدهای نمونژژه 

شژده در   گیری ماتریس متریرهای زیستگاهی اندازه
. متریرهژژای شژژدتجزیژژه و تحلیژژل  ایژژن واحژژدها

زیستگاهی شژامل متریرهژای پیچیژدگی سژاختار     
 پوشش درختی، درصد پوشژش  تاجزیستگاه )درصد 

ای کوتژاه، درصژد    ای بلند، درصد پوشش بوتژه  بوته
بژرگ( و   پوشش علفی و درصد کنده، شاخه و خاک

)میژژانگین ارتفژژاع   متریرهژژای سژژاختار جنگژژل  
ها، تعداد درختان خشژک،   ها، تعداد اشكوب اشكوب

، تژراکم درختژان، تژراکم    برابر سژینه میانگین قطر 
 ها و میانگین ارتفاع درختان( بژوده اسژت.   درختچه

                                                 
1. Canonical Correspondence Analysis 

هژا   آن ۀمشژاهد آن دسته از پرندگانی کژه فراوانژی   
بژرداری   هژای نمونژه   کمتر از سه مشاهده در پژالت 

حژذف شژدند. ایژن     یادشژده بوده اسژت، از آنژالیز   
ند از دارکوب کوچک، پری شژاهرخ،  ا ها عبارت گونه

کژریم و   کبوتر جنگلی، قرقژاول، جرژد جنگلژی، یژا    
طور  ههایی که ب زرد. همچنین گونه شكمجنبانک  د 

بژرداری   عبوری و در حال پرواز در واحدهای نمونژه 
ثبت شده بودند )زاغی، دلیجه و سژارگاه جنگلژی(   

 از آنالیزها حذف شدند.

 نتایج. 3

 مطالعه ۀدورشده طی  شناساییپرندگان . 1 .3
پژژژژالت  60گونژژژژه پرنژژژژده در  24درمجمژژژژوع 

شده در منطقه شناسایی شدند. پیوست  برداری نمونه
 شژده در ایژن منطقژه را    شناساییگان پرند 1شمارۀ 

دهژد. همچنژین    طی انجا  این پژهوهش نشژان مژی   
دهد که غنا و فراوانی پرندگان بژین   نشان می 2شكل

برداری مجاور در فواصژل مختلژف از    نمونهواحدهای 
 همبستگی مكانی وجود ندارد.   خودیكدیگر، 

 درای و فراوانااای پرنااادگان  غناااای گوناااه. 2 .3
   از حاشیه فواصل مختلف

ای و  واریژژانس نشژژان داد کژژه غنژژای گونژژه ۀتجزیژژ
فواصژل مختلژف از حاشژیه، دارای     درفراوانی افراد 

ای  دار است و باالترین مقدار غنای گونه اتفاوت معن
 ۀمتژژر از حاشژژیه )طبقژژ 400 ۀو فراوانژژی در فاصژژل

ای  . میژژانگین غنژژای گونژژهشژژود دیژژده مژژیپژژنجم( 
 ۀاول و دو  بژا طبقژ   ۀدار را بین طبقژ  ااختالف معن

پنجم و همچنین میانگین فراوانژی افژراد اخژتالف    
چهژار  و   ۀاول و دو  بژا طبقژ   ۀدار را بین طبق امعن

 پژژنجم نشژژان داد ۀسژژو  بژژا طبقژژ ۀپژژنجم و طبقژژ
 (.  1 جدول)
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 (فراوانی پرندگانهای وابسته )غنا و  همبستگی مکانی برای متغیر خود .2شکل

متری  80همبستگی مكانی برای متریر مربوطه بین یک سلول تا سلول بعدی )در فواصل  خودبودن ضریب ندار  ۀ معنادهند نشاندوایر توخالی 
 است.  1فرونیفقی( پس از اعمال ضریب تصحیح بونشده در محور ا دادهنمایش 

 شده برداری نمونه های پالتای و فراوانی پرندگان در ارتباط با طبقات فاصله از حاشیه در  واریانس غنای گونه ۀتجزی ۀخالص .1 جدول

   ای غنای گونه میانگین فراوانی افراد

 تعداد پالت  63 63

22/12 18/6  F 

002/0  001/0  P-value 

62 62  df 

  طبقات فاصله از حاشیه ای غنای گونه میانگین فراوانی افراد میانگین

61/5  a 54/3  a مرز جنگل  

75/5  a 91/3  a  متر از حاشیه 50تا  

61/8  a,b 00/5  a,b  متر از حاشیه 100تا  

91/10  b,c 75/4 a,b  متر از حاشیه 200تا  

15/14  c 54/6  b  متر از حاشیه 400تا  

مثال حژرف   طور بین طبقات است. به دار  معنا دهندۀ نبود تفاوت )تشابه حروف( و یا تفاوت )عد  تشابه حروف( نشان cو  a ،b* حروف 

a دار  ای با هم تفاوت معنژا  دهندۀ آن است که این طبقات در میانگین غنای گونه ای طبقات مربوطه نشان در جلوی میانگین غنای گونه

 ندارند.

                                                 
1. Bonferroni correction 
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از  فواصال مختلاف   در متغیرهای زیستگاهی. 3 .3
 حاشیه

تژژراکم درختژژان  واریژژانس نشژژان دادتجزیژژۀ آزمژژون 
چهژار  و   ۀطبقژ اول بژا   ۀطبقژ دار بژین  ااختالف معنژ 

و بررسژی   ردچهژار  دا  ۀطبقژ دو  بژا   ۀطبقژ پژنجم و  
میانگین روند افزایشی از حاشیه بژه مرکژز جنگژل را    

همچنژین   (.= 00/0Pو  = F 73/5) دهژد  نشژان مژی  
والیس نشژان داد کژه    -کال آزمون ناپارامتریک کروس

متر از حاشیه تا مرکژز   7تا  5/2ای   درصد پوشش بوته
اول بژا  طبقۀ دار در  معناجنگل کاهش یافته و اختالف 

اول بژا  طبقۀ و  (= 02/0Pو  = H 29/2) چهار طبقۀ 
دو  بژا  طبقۀ و ( = 01/0Pو  = H 43/2)پنجم طبقۀ 
عژالوه   بژه دارد. ( = 02/0Pو  = H 19/2) پنجمطبقۀ 

تعداد درختژان خشژک   مقایسۀ نتایج این آزمون برای 
اخژتالف   ۀدهنژد  نشانسرپا از حاشیه به مرکز منطقه 

و  = H 40/2) سژو   ۀاول با طبقژ طبقۀ داری بین  معنا
02/0P =)  چهژار   طبقژۀ  و(06/3 H =  00/0وP = )

 یک روند افزایشژی داشژته   دهد بوده است و نشان می
از حاشیه به مرکز منطقه در تعژداد درختژان    است که

خشک سرپا قابل تشخی  است. میژزان امنیژت نیژز    

بژین    یدار امعنژ اخژتالف   اساس نتایج ایژن آزمژون   بر
 (.= 00/0Pطبقات نشان داد )

تشابهات کانونیک نشژان   ۀتجزینتایج حاصل از 
 ۀجامعدرصد از ترییرات در الگوی پراکنش  27 داد

پرندگان توسژط مجموعژه متریرهژای زیسژتگاهی     
درصژد   66شود و سه محور اولیه تحلیل  توجیه می

نژژد. کن هژژای اولیژژه را اسژژتخراج مژژی واریژژانس داده
گونژه پرنژده را در امتژداد     14بنژدی   رسته 3شكل

 دهد.   متریر زیستگاهی نشان می 12گرادیان 
محور اول این آنالیز پرندگان نواحی جنگلی بژا  
درختان مرتفع و قطور همراه با درصد کنده، شاخه 

بژژرگ فژژراوان نظیژژر سژژار و دارخژژزک را از   و شژژاخ
کنژد. محژور دو  ایژن آنژالیز نیژز       سایرین جدا می

پرندگان مخت  نواحی جنگلی همراه بژا درختژان   
هژای   ارتفاع همژراه بژا درختچژه و بوتژه     کمجوان و 

سرخ، بلبل و الیكایی( را از  سینهکوتاه فراوان )نظیر 
تر،  پرندگان مخت  نواحی جنگلی با درختان مسن

پوشژش انبژوه نظیژر     تژاج مرتفع و قطور همژراه بژا   
   کند. جاق جدا می جیباغی و  دارکوب

 
  تشابهات کانونیک ۀتجزیمتغیر زیستگاهی در نمودار حاصل از محور اول و دوم  12گونه پرنده و  14بندی  رسته .3شکل
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 گیری بحث و نتیجه. 4

مژثثر   عوامژل نتایج این مطالعه، امنیژت از   اساسبر
امنیژت   برای حضور پرندگان است و چون حاشژیه 

جلب پرندگان شژود.   سببتواند  نمی ،داردری متک
تواند غنا و فراوانژی پرنژدگان    یكی از دالیلی که می

هژا در ایژن    حاشیه کاهش دهد، حضور انسان را در
جنگژژل  ۀحاشژژی(. Atkinson, 2003نقژژاط اسژژت )
هایی برای پرندگان باشد و  تله منزلۀ ممكن است به
تبژژع آن حضژژور  بژژههژژا بژژه خژژود و   بژژا جلژژب آن

، دشژو هژا   میر آن و مرگخواران سبب افزایش  طعمه
اجتنژاب   نژواحی پرندگان از حضور در این  بنابراین،

 Gates & Giffenکنند. این نتایج با مطالعژات   می
کژژه بخژژش شژژرقی  آنجژژا ازهمخژژوانی دارد. ( 1999)

جنگلژی   ژ هژای زراعژی   حاشژیه  شژدۀ  مطالعه جنگل
تواند دالیل اجتناب پرندگان بژه   ، این خود میرددا

جنگلژی   ژ هژای زراعژی   حاشیه باشد، زیرا در حاشیه
ا ز های خونی و سژایر عوامژل بیمژاری    افزایش انگل

توانژد در واکژنش منفژی پرنژدگان بژه حاشژیه        می
عالوه  (. بهGates & Giffen, 1991گذار باشد ) تأثیر

زراعی نژرخ   ژ جنگلی ۀحاشیاز بین سه نوع حاشیه، 
جنگلژی و   ژ جنگلژی  ۀحاشیشكار باالتری نسبت به 

 مشژابه ای داشت کژه ایژن نتژایج     رودخانه ژ جنگلی
 .استSaracco & Collazo (1999 )مطالعات 

هژژای  داران در بخژژش کژژه جنگژژل خشژژكه آنجژژا از
شژود، بنژابراین از    جنوبی و شمالی به جاده ختم می

سژبب  توانژد   ای برخوردار است که مژی  جاده ۀحاشی
کژژه بژژا  شژژودجنگژژل  ۀحاشژژیاجتنژژاب پرنژژدگان از 

( مطابقژت  2007) Pescador & Perisهای  پهوهش
جلژب   سژبب هژا   دارد. همچنین این نژوع از حاشژیه  

ها زمینژه بژرای شژكار     و با ورود آن شود میها  انسان
آید  برداشت از چوب به وجود میو قطع  و موجودات

(Develey & Stouffer, 2001 ؛Lee et al., 2004 ؛
Marchetti, 2004 .) این منطقه نیز در بخش شمالی

عبژور و   کژه واقع شده اسژت   تنكابنژ  اتوبان چالوس
و آشژفتگی   ،نقلیژه ایجژاد صژدای زیژاد     لمرور وسای

 ؛Develey & Stouffer, 2001 )کند  باال میناامنی 
Dawe & Goosem, 2008؛Pescador & Peris, 

داران  کژه جنگژل خشژكه    ذکر اسژت  شایان .(2007
 ۀزمژژژردر  دارد وهكتژژژار  265حژژژدود  مسژژژاحتی

، شژود  بنژدی مژی   طبقژه های کوچک مقیژاس   جنگل
بژر   توانژد عژاملی   مژی  منطقژه  بژودن  کوچک بنابراین
باشژد کژه   در حاشژیه   پرندگانغنا و فراوانی  کاهش

Baldi (1996 )و  Martin (1983)مطالعژات   در قبالً
 .نیز اعال  شده بود

تراکم درختژان در مرکژز    دهد که نشان مینتایج 
که درختان و  آنجا از .استجنگل بیش از حاشیه این 

حشرات ی مناسبی براالشبرگ کف جنگل زیستگاه 
این ناحیه از جنگژل  لذا  آورد، فراهم میمهرگان  و بی

شژود   ری میشتمهرگان بی سبب جذب حشرات و بی
 مژثثر اسژت  خژوار   حشژره در جلب پرنژدگان   خود و
(Kilgo, 2005)  . 

در  هادار نتایج این مطالعه، تعداد خشكه اساس بر
دار  معنژا ای اختالف  حاشیه های با بخشمرکز جنگل 
دارها منابع بسیار مهمی بژرای ترذیژه و    دارد. خشكه

 1زی ویژهه پرنژدگان حفژره    بژه سازی پرندگان  آشیانه
هژا(   ریسژک  چژرخ هژا و   اولیه و ثانویه )نظیر دارکژوب 

( و Martin & Eadie, 1999آورنژژد ) فژژراهم مژژی
 هژای جنگلژی   در زیسژتگاه  2منژابع کلیژدی   منزلۀ به

 ,.Laudensmayer et al)دارند  ی زیاداهمیت بسیار 

این منژابع کلیژدی سژبب جژذب پرنژدگان      . (2002
و غنژا و  شژوند   مژی ر به ایژن ناحیژه از جنگژل    شتبی

 دهند. ای را افزایش می فراوانی گونه
دهژد کژه    همچنین مشاهدات میدانی نشان مژی 

درونی این ناحیه های  در بخشمتعددی های  مانداب
ریژز آب اراضژی    سرسراسر سال وجود دارد که به  در

شژژود. ایژژن   نسژژبت داده مژژی کشژژاورزی پیرامژژون  
های خاصی از  گونهها از یک سو سبب جذب  مانداب

پرندگان کنارآبزی نظیر یلژوه آبژی شژده و از سژوی     
افتژادگی   داردرختان و  ۀریششدن  سست دیگر سبب

هژای درونژی    هژا در بخژش  دار فراوان و وفور خشژكه 
ن خژژود در جژژذب پرنژژدگا  شژژود کژژه جنگژژل مژژی

مسژتقیم   غیژر طژور   بهدارها  خوار به این خشكه حشره
   ند. تأثیرگذار

                                                 
1. Cavity nest 
2. Key-stone resource 
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ای و  توان گفژت کژه غنژای گونژه     مجموع می در
بژه میژزان    شژده  مطالعه فراوانی پرندگان در جنگل

تراکم درختان، تعژداد   اساس میزان برقابل توجهی 
در زیژر   ای پوشش بوتژه  میزاندرخت خشک سرپا، 

شژود و غنژا و    مژی  عیژین امنیژت ت  میزانو اشكوب 

فراوانی از حاشیه بژه سژوی درون جنگژل افژزایش     
حفاظژت از   شژود  پیشژنهاد مژی   بنژابراین،  یابژد.  می

  زیسژتگاه  مینأتنقش کلیدی در  چنین عواملی که
 د. شوتوجه یادشده ند در مدیریت جنگل ا پرندگان
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