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 چکيده
این پدیده سبب نابودي زیستگاه شناسی حفاظت است که گاهی کننده در زیستگاه یك مشكل نگرانقطعه شدن زیستقطعه

 هاي جنگلی در شهرستانپرندگان در لكه جهت بررسی ارتباط متغیرهاي سیماي سرزمین با فراوانی گونه ،ژوهششود. این پمی
 25تا  10هكتار،  10تا  1هكتار،  1هاي متفاوت، کمتر از لكه زیستگاهی با مساحت 22 در همه متغیرهاگرگان صورت گرفت. 

 متغیرهاي FRAGSTATSافزار با استفاده از نرم ،هكتار بررسی شدند. همچنین 300تر از هكتار و لكه جنگلی با مساحت بیش

بررسی برداري نمونهنقاط  44 از یك هر درمتري  25پرندگان به فاصله شعاعی محاسبه شدند.  سیماي سرزمینهاي شاخص
ریسك بزرگ رابطه ها رابطه منفی دارد ولی حضور چرخگیر سینه سرخ با مساحت لكه. نتایج نشان داد که گونه بلبل و مگسشدند

گیر سینه بلبل و مگس ،اساس این تحقیق ها دارد. بری، نسبت محیط به مساحت و شكل لكههاي جنگلهمثبتی با مساحت لك
هاي اهمیت لكه ،این تحقیق گونه درون جنگلی معرفی شده است. عنوانریسك بزرگ بهزي و چرخعنوان گونه حاشیهسرخ به
 د.داهاي جنگلی را نشان سازگانفاظت پرندگان و نیز حفاظت از بومدر حجنگلی 
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 سرآغاز

امر  یناست و ا یرناپذانكار يامر یستگاهآشوب و اختالل در ز
 یستگاهیمختلف ز (1)يهااز لكه یكییرا به موزا ینسرزمیمايس

از  یاديداد زتع یستگاهز ی،جنگل هايیستم. اکوسکندیم یلتبد
 یاربس يهاها به گونهآن یانوحش است که در میاتح يهاگونه

زیستی حفظ تنوع ،امروزه .اشاره نمود توانیم ندگاناز پر یمتنوع
چه  ست. آنهاي مختلف اهمیت زیادي پیدا کرده ادر اکوسیستم

افزاید، نقش آن در حفظ ثبات زیستی میبر اهمیت روزافزون تنوع
تر در یك منطقه، ساختار بیش يهاست. حضور گونههااکوسیستم

و در نتیجه این  ادهاي طبیعی خواهد دتري به اکوسیستمپیچیده
تري داشته و با در پاسخ به تغییرات توانایی بیش هااکوسیستم

ها زیستی باالتر اکوسیستمتنوع ،خواهند بود. همچنین ترثبات
 یلبه دل (.1390، یشیستاست )هار آنتدهنده پایداري بیشنشان

قطعه ها، قطعهو کاهش جنگل ییزدابودن سرعت جنگل سابقهیب
حفاظت  یشناس یستدر ز یمعضل اصل یكبه  یستگاهشدن ز

 يهاجنگل یشتر. ب(Alan et al., 2002)شده است  یلتبد
است و اغلب به  یافته ییرها تغبه شدت توسط انسان ماندهیباق

 Marsh)اند قطعه شدهقطعه یکوچك جنگل به نسبت يهالكه

& Grossa, 2005)هب یستگاهتكه شدن زرفتن و تكه ین. از ب 
اند شناخته شده یستیزکاهش تنوع یديکل يهاعنوان محرک

(Deconchat et al., 2009).  عالوه بر کاهش تعداد کل
 يهاکه در تكه ییهاگونهوجود دارد که انواع  ینگران ینها، اگونه
مانند تراکم  ی،حفاظت يارزش باال ياند، دارارفته یناز ب یجنگل
 يهابا دامنه ییهاا گونهی یستگاه،ز یتخصص يهاگونه یاکم 

 یگر،(. به عبارت د1391 ی،باشند )گرگان یاییمحدود جغراف
 ریقطعه شدن زیستگاه شامل فرایندي است که به غقطعه

 Alan et) شودیختم م یستگاهز ییفضا یكربنديدر پ یوستگیپ

al., 2002.) یكبر کاهش  یمبتن یستگاهقطعه شدن زقطعه 
است  تریینپا یفیتبا ک زیستگاهآن با  یگزینیو جا یستگاهز
(Alan et al., 2002.) شامل کاهش  تواندیقطعه شدن مقطعه
 یجهباشد که نت یستگاهیز يهامجزا شدن به لكه یاو  یستگاهز

 یشتربا فواصل ب ییهاو لكه کوچك يهاوجود آمدن لكهآن به
  (.Hunter, 1990; Fahring, 2003)است 

 

 هاو روش مواد

 مورد مطالعه منطقه

 درصد  24/1ر مربع ـکیلومت 44/20434گلستان با مساحت  استان

ه درج 32بین  ،مساحت کل کشور را تشكیل می دهد. این استان
 51درجه و 53دقیقه عرض شمالی و  5درجه و 38دقیقه تا  24و 

النهار گرینویچ دقیقه طول شرقی از نصف 14درجه و  52دقیقه تا 
ازجنوب به استان  نستان،واقع شده است. از شمال به کشور ترکم

استان مازندران و از شرق به  ، از غرب به دریاي خزر وسمنان
گلستان،  يت )سالنامه آمارمحدود اس یاستان خراسان شمال

منطقه )شصت  3در  یجنگل لكه 22 ،مطالعه ین(. در ا1385
کالته، قرق، نومل( به عنوان محدوده کار در شهرستان گرگان 

ج( مناطق مورد  -1ب و  -1الف،  -1انتخاب شد. در شكل )
اعداد ذکر شده در  یلیتكم یحاتمطالعه آورده شده است. توض

 مقاله درج شده است. ین( ا3اشكال در جدول ) يماراهن

 
 نقشه مناطق مورد مطالعه: (1شکل )

 

 
 

 –نقشه منطقه مورد مطالعه  : الف(1) شکل

 های جنگلی نومللکه
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  –نقشه منطقه مورد مطالعه  : ب(1) شکل

 های جنگلی قرقلکه
 

 
 -مطالعهنقشه منطقه مورد  ج :(1) شکل

 های جنگلی شصت کالتهلکه

 

 پژوهش روش

براي تهیه  :يايیدر سامانه اطالعات جغراف هايهال تهيه

 GOOGLEافزار نرم نظر را با استفاده ازلكه مورد 22نقشه، 

EARTH ها را در در آوردیم سپس لكه گونبه صورت پلی
ورت وارد کردیم و پس از تبدیل کردن تصاویر به ص GISمحیط 

 ارافز، با استفاده از نرمIDRISIرستري در محیط 
FRAGSTATS محاسبه شد.  ینسرزم یمايس يهامشخصه 

 

 از پرندگان یبردارنمونه

 یجنگل يهالكه در یازاطالعات مورد ن يآورجمع منظوربه
 1390 ییزدر فصل پا يبردارکالته، قرق و نومل نمونهشصت

ترین زمان مطالعات نشان داد که فصل پاییز مناسب م شد.انجا
باشد. زیرا، در این فصل دسترسی به براي رویت پرندگان می

باشد تر و حضور پرندگان در منطقه بیشتر میمنطقه راحت
(Zakaria, 2010 Varaste &)از پرندگان  ينمونه بردار ي. برا

و براي  (Biby et al., 2000) يانقطه ياز روش نمونه بردار
پالت در طی سال  44استفاده شد. تعداد  GPSثبت پرندگان از 

تا  4 ینب یبرداري قرار گرفت. در فاصله زماننمونهمورد  1390
 ید،شد یمساعد و عدم بارندگ يجو یطصبح در شرا 10

(Watson et al., 2004) شده شمارش  یدهپرندگان د یتمام
مكان پرنده و سپس مشاهده و  یینتع يشدند. از عامل صدا برا

فاصله هریك  .(Varaste & Zakaria, 2010) ثبت آن استفاده
 Atwell et)متر  200برداري از یكدیگر حداقل نمونهاز نقاط 

al., 2008) ،متري از  25محدود شعاعی  بود. براي هر نقطه
در نظر گرفته شد. در  (Watson et al., 2004)مرکز هر پالت 

گر براي حفظ آرامش محیط پس ه برداري، مشاهدههر واحد نمون
دقیقه سكوت از روش عدم تحرک و ثبت پرندگان استفاده  2از 

دقیقه شمارش و  10کرد. کل پرندگان مشاهده شده به مدت 
 ;Antongiovanni & Metzger, 2005)شدند ثبت 

Marsden et al., 2001.)  
 

 هاافتهي

خانواده و در  12راسته،  4گونه پرنده از  14فصل پاییز  در
  (.1مشاهده ثبت شد جدول ) 348مجموع 

 

های های پرندگان مشاهده شده درلکه(: گونه1جدول )

 های مختلف در فصل پاييزجنگلی با اندازه
 نام علمی گونه پرنده

 Fringilla coelebs سهره جنگلی

 Dendrocopos major دار بزرگدارکوب خال

 Parus major ریسك بزرگچرخ

 Turdus merula توکا سیاه

 Troglodytes troglodytes الیكایی

 Aegithalos caudadus ریسك دم درازچرخ

 Sitta europea کمرکولی جنگلی

 Ficedula parva گیر سینه سرخمگس

 Erithacus rubecula سینه سرخ

 Parus ater ریسك پس سر سفیدچرخ

 P. caeruleus چرخ ریسك سرآبی

 دار کوچكارکوب خالد
 سسك کوچك

Dendrocops syriacus 
Hyppolais caligata 
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 یمايس يهامشخصه FRAGSTATSاستفاده از نرم افزار  با
به مساحت، شاخص  یطمساحت، نسبت مح یط،)مح ینسرزم

 ینچ شاخص و یوستگیشاخص شكل، شاخص پ ی،خوردگ ینچ
در ( 2)یانو شعاع گراد یوستگیشاخص شكل، شاخص پ ی،خوردگ

افزار با نرم ینسرزم یمايس يهاسطح لكه محاسبه شد. شاخص
FRAGSTATS ها با استفاده از آن یهمبستگ یزانمحاسبه و م

انتخاب شده  یرهاي( متغ2شد. جدول ) یینتع Minitabافزار نرم
 دهد.یرا نشان م یپس از محاسبه همبستگ

( بودند 94/0باال ) متغیرهاي محیط و مساحت داراي همبستگی
که از بین این دو متغیر، متغیر مساحت انتخاب شد. دو متغیر 

( بودند 92/0نیز داراي همبستگی باال ) یانمساحت و شعاع گراد
 که از بین این دو متغیر نیز مساحت انتخاب شد.

و  خوردگی( بین دو متغیر چین90/0به دلیل همبستگی باال )
 اعداد ،(3وردگی انتخاب شد. جدول )خ، متغیر چین(3)چرخش

 دهد.مربوط به متغیرهاي انتخاب شده را نشان می

 سرزمين انتخاب شدههای سيمای(: مشخصه2جدول)

 مساحت
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pij =لكه محیط ij (متر برحسب) 
= aij لكه مساحت ij (متر برحسب) 

 شاخص شكل

=Pij لكه محیط ij سطح هاسلول از تعدادي با 

= min pj لكه حداقل محیط ij از تعدادي با 
 سطح هاسلول

 

 
 های مورد مطالعهسرزمين در لکههای سيمایمشخصه :(3جدول )

شاخص چين 

 خوردگی لکه

شکل  شاخص

 لکه

نسبت محيط به 

 مساحت لکه
 نام لکه شماره لکه مساحت لکه

 نومل 1 2/ 4 28/348 35/1 02/1

 نومل 2 9/24 8/222 28/3 1911/1

 نومل 3 4/354 85/44 25/2 1045/1

 نومل 4 144/0 9/1282 45/1 1508/1

 نومل 5 32/2 42/302 93/1 1191/1

 قرق 1 29/0 4/1038 12/2 1442/1

 قرق 2 51/5 15/494 9/2 1951/1

 قرق 3 021/0 43/4491 21/1 1832/1

 شصت کالته 1 259/0 58/1248 22/2 2113/1

 شصت کالته 2 323/0 83/1144 24/1 1242/1

 شصت کالته 3 28/0 44/1158 53/1 1085/1

 شصت کالته 4 145/0 80/1515 58/1 1233/1

 شصت کالته 5 128/0 44/2434 80/2 248/1

 شصت کالته 2 144/0 24/2802 22/2 229/1

 شصت کالته 4 089/0 14/2225 98/1 2023/1

 شصت کالته 8 155/0 08/3255 59/3 3488/1
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 های مورد مطالعهسرزمين در لکههای سيمایمشخصه :(3جدول )ادامه 

شاخص چين 

 خوردگی لکه

شاخص شکل 

 لکه

نسبت محيط به 

 مساحت لکه
 نام لکه شماره لکه مساحت لکه

 شصت کالته 9 132/0 15/2341 15/2 2139/1

 شصت کالته 10 821/0 21/490 49/1 1292/1

 شصت کالته 11 12/4 01/424 18/2 1423/1

 شصت کالته 13 042/0 21/3245 53/2 2809/1

 شصت کالته 13 041/0 44/4425 95/2 3299/1

 شصت کالته 14 22/1 32/448 1/2 1543/1

 شصت کالته 15 522/0 95/1248 03/3 2598/1

 شصت کالته 12 29/1 9/228 04/2 1422/1

 شصت کالته 14 92/0 25/491 93/1 1441/1

 شصت کالته 18 41/1 41/1130 4/3 2282/1

 

 يونیرگرس یهامدل تعيين
 یمايس یاسدر مق زیستییطمح یرهايمتغ یونیرگرس يهامدل
 ،مرحله ینمحاسبه شد. در ا SPSSافزار با استفاده از نرم ینسرزم

هاي مدل وارد رابطه کنندهبینییشعنوان پبه یرهامجموعه متغ
 (.4شدند جدول ) یونرگرس

 

 ها در فصل پاييزسرزمين با گونه(: معادالت متغيرهای سيمای4جدول )
2R% نوع گونه معادله 

3/25 4321 1744000001500021507 xxxxY //// 
 سرخگیرسینهمگس 

3/10 
4321 98107900000370000140062 xxxxY /////   سهره جنگلی 

4/1 
4321 62177000011700001290442 xxxxY /////   ریسك سرآبیچرخ 

4/2 4321 71769200001990000830277 xxxxY /////   سرسفیدپسریسكچرخ 

5/5 4321 0110900000270000690950 xxxxY /////   جنگلی کمرکولی 

2/5 
4321 81294000016300004402 xxxxY ////   سینه سرخ 

8/21 
4321 53638300092700001720834 xxxxY /////   ریسك بزرگچرخ 

2/14 4321 3310880000050001910271 xxxxY ///// 
 الیكایی 

3/5 
4321 76117900000630001160332 xxxxY /////   توکاسیاه 

9/1 
4321 20110500000500000820081 xxxxY /////   دار بزرگخالدارکوب 

1/5 
4321 82225000008100000130562 xxxxY /////   سسك 

9/4 
4321 24002100000050000710220 xxxxY /////   دارکوب کوچك 

2/34 
4321 41052000060000406310 xxxxY /////   بلبل 
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به مساحت،  یطنسبت مح 2x. مساحت، 1x( 4توجه به جدول ) با

3x  4شكل وx باشد.می خوردگیینچ 

 (1 )معادله
Y= α + βX1 + βx2 + βX3 + … + βXn 

 

کار حضور گونه به ینیب یشکه براي پ ی( رابطه مدل1معادله ) در
 داده شده است. یشرود نما یم

توسط واردسازي  یرهامتغ یبثابت و ضرا یبضر ،این مدل در
 محاسبه شدند. Minitabبه نرم افزار یرهامتغ

گیر سینه سرخ و سه گونه بلبل، مگس ،(5توجه به جدول ) با
 را داشتند. 2Rمقدار  ترینیشریسك بزرگ بچرخ

سرزمین با گونه رابطه بین متغیرهاي سیماي ،(2) معادله
 گیر سینه سرخمگس

 ( 2)معادله 

4321 1744000001500021507 xxxxY ////   
 

سرزمین با گونه ( رابطه بین متغیرهاي سیماي3) معادله
 ریسك بزرگچرخ

  (3)معادله 

4321 53638300092700001720834 xxxxY /////   
 

 سرزمین با گونه بلبل( رابطه بین متغیرهاي سیماي4معادله )

 (4)معادله 

4321 41052000060000406310 xxxxY /////  
 

سرخ با مساحت گیر سینهگسم یفراوان ،(2توجه به معادله ) با
دارد ولی با نسبت محیط به مساحت، شكل  یها رابطه منفلكه
 ها رابطه مثبت دارد.خوردگی لكهها و چینلكه

ریسك بزرگ در فصل پاییز حضور چرخ ،(3به معادله ) باتوجه
هاي جنگلی، نسبت محیط به رابطه مثبتی با مساحت لكه

ها رابطه خوردگی لكهها دارد اما با چینو شكل لكه مساحت
ها با مساحت لكه یزحضور بلبل ن ،(4به معادله ) باتوجه دارد. یمنف

ها و دارد ولی با نسبت محیط به مساحت، شكل لكه یرابطه منف
 ها رابطه مثبت دارد.چین خوردگی لكه

 

 گيریيجهو نت بحث

بزرگ با مساحت  یسكرور گونه چرخحض ینمثبت ب رابطه
بزرگ  یسكربا گونه چرخ یرمتغ ینا يدهنده ارتباط قونشان

تمام  ياگونه يمطالعات نشان داد که غنا همچنین،است. 

 يمساحت غنا یشپرندگان به مساحت وابسته نبوده و با افزا
دهنده که نشان یابدیم یشافزا یپرندگان درون جنگل ياگونه

. در باشدیها مها با مساحت جنگلگونه ینمثبت ا یوابستگ
به مساحت  يزها حاشیهرسد که گونهمقابل، چنین به نظر می

 Watson et al., 2004 Kurosawa, 2004;)وابسته نیستند 

Askin, 2003)اي . با افزایش حاشیه، زیستگاه پرندگان حاشیه
بزرگ را  یسكرمطالعه گونه چرخ ینا ،یابد. در واقعافزایش می

 ینکرده است که حضور ا یمعرف یعنوان گونه درون جنگلبه
است.  یشترب یگرد يهانسبت به لكه يهكتار 300گونه در لكه 

اي بر آن کمتر است. اثر حاشیه ،ها گردتر باشدهرچه شكل لكه
توانند داراي مقادیر متفاوت ود میها، در حاشیه و مرز خلكه

خوردگی به تعبیري یك بعد به ابعاد خوردگی باشند. این چینچین
 رابطه (.1389کند )سلمان ماهینی و همكاران، ها اضافه میلكه
سرخ با مساحت ینهس یرگگونه بلبل و مگس ینب یمنف

دو گونه است که  ینبا ا یرمتغ یندهنده رابطه معكوس انشان
 يکوچك و دارا يهاگونه در لكه یندهنده حضور انشان

خوردگی براي . به هر ترتیب، چینباشدیم یادز یخوردگینچ
مطلوب  املکنند یك عهایی که در حاشیه جنگل زندگی میگونه

هایی که در حاشیه زندگی گونه يبرا ،ولی .رودبه شمار می
رود عامل مطلوب به شمار نمی خوردگیینچ ،کنندمین
(;Robbins et al., 1989 Faaborg et al., 1995)ین،. بنابرا 

هستند که  زيیهحاش يهاسرخ و بلبل گونه ینهس یرگونه مگس گ
با  یرا،ز شود.یم یدهد یشترباال ب یخوردگ ینها با چدر لكه

شود و از لكه با محیط پیرامون بیشتر میافزایش آن سطح تماس 
هاي درون جنگلی این رو حساسیت و ضربه پذیري براي گونه

عامل مطلوب به حساب  زيیهگونه حاش يبرا ،اما .رودباال می
دو گونه  ینا ین،همچن (.Askin & Kurosawa, 2003) آیدیم

 یشترباال است ب ط به مساحت در آنیکه نسبت مح ییهادر لكه
نمایه نسبت محیط به مساحت همانند  یرا،ز شود.یم یافت
ها از نظر حساسیت و خوردگی نقش اساسی در وضعیت لكهچین

رو، این نمایه پذیري نسبت به تخریب انسانی دارد. از اینآسیب
یابد )سلمان افزایش میباشد سطح تماس لكه  تریشهر چه ب

هایی ( و در نتیجه این لكه براي گونه1389 همكاران،هینی و ما
)سلمان ماهینی و همكاران،  مطلوب است ،زي هستندکه حاشیه

1389 .) 
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