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بندي در پارك ملي با روش درخت طبقه )Picus viridis(ارزيابي زيستگاه داركوب سبز 
  گلستان

  زهرا سپهري روشن و فر، سارا چمانه*حسين وارسته مرادي
 زيستگروه محيطزيست، دانشكده شيالت و محيطن، گرگان، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگا

  17/5/96: تاريخ پذيرش  26/7/95: تاريخ دريافت

  چكيده

 مطلوبيت پژوهش اين در. چتر در پارك ملي گلستان است گونه يكها و ترين گونهيكي از مهم )Picus viridis(داركوب سبز 
 پوشش شامل تيپ زيستگاهي هايمشخصه. قرارگرفت موردبررسي غيرتوليدمثلي و توليدمثلي فصل دو در سبز داركوب زيستگاه
 بردارينمونه پالت 112 از هريك در پرنده حضور عدم و حضور هايداده بهمراه گياهي پوشش ساختاري هايويژگي و جنگلي

براي تشخيص روابط بين حضور داركوب سبز و متغيرهاي زيستگاهي در دو  بندي طبقهمدل درخت . گرديد ثبت متر 25 شعاع به
 توانايي توليدمثلي دوره طول در كه دادند نشانآماري  وتحليل تجزيهحاصل از  نتايج. بكار رفت غيرتوليدمثلي و فصل توليدمثلي

 فصل از خارج در. كند مي مشخص را توليدمثلي قلمرو مرتفع سرپاي مرده درختان با انبوه پوششتاج با هاييمكان به دسترسي
 درختان و مترسانتي 100-50 بين برابرسينه قطر با زنده درختان حضور توسط داركوب سبز براساس مكان انتخاب توليدمثلي،

تراكم بيشتري از اين ) درصد 62 >پوشش تراكم تاج( انبوه پوشش تراكم تاج با هاييمكان ،درمجموع. بود مرتفع و سرپا مرده
 بيش سينه برابر باقطر افتاده مرده درختان تعداد ،)درصد 62 < تراكم تاج پوشش(بازتر  هايمكان در .كندداركوب را پشتيباني مي

 داركوب سبز گلستان، مليپارك براساس نتايج، در. داركوب سبز بود حضور كنندهبينيپيش ترينمهم و دومين متر،سانتي 100 از
 ترجيح را است بلوط گونه دربرگيرنده عمدتاً كه مرتفع و قطور درختان با همراه سالكهن پوشش گياهي با جنگلي هايزيستگاه

هاي جنگلي كهن و تخريب نيافته، برداشت درختان مرده افتاده، اينرو، بدليل وابستگي باالي داركوب سبز به زيستگاهاز . دهدمي
  . سرپا و نيز درختان زنده و بزرگ بايد به حداقل ممكنه كاهش يابد

  .بندي، فصل توليدمثلي وغيرتوليدمثليملي گلستان، داركوب سبز، درخت طبقهپارك :كليدي هايواژه

  hvarasteh2009@yahoo.com :پست الكترونيكي ، 09111519604: نويسنده مسئول، تلفن* 

  مقدمه
از  گونه يك توسط زيستگاه انتخاب در مؤثر عوامل شناخت

 هايصحيح گونه مديريت هايضرورت ترينمهم

 ترينعمده حاضر، حال در .شودمي وحش محسوب حيات

. ها استزيستگاه متوجه زيستيهاي محيطتخريب بخش
 از هاآن صحيح مديريت و جهت شناخت در تالش بنابراين،

 تأثير مطلوب زيستگاه. بسزايي برخوردار است اهميت

 امر در درنتيجه و ها داردگونه توليدمثل و بقا بر مهمي

 قرار بيشتري موردتوجه وحشحيات حفاظت و مديريت

 عملي حل راه يك بعنوان ،سازي مدل و ارزيابي). 7( گيرد مي

سازي مدل هايروش. است هدف اين به رسيدن براي
مديريت  در بسرعت تاكنون 1970 سال از كه زيستگاه
 براي مناسب ابزاري ،اند قرارگرفته مورداستفاده وحشحيات

 نابودي امروزه. )5( اند شده معرفي مشكل براين غلبه

 هاتهديدكننده گونه عوامل تريناصلي از يكي زيستگاه

انقراض گونه درصد 30 حدود كه بطوري شودمي محسوب
 نسبت وحشحيات هايزيستگاه انهدام و تخريب به ها

مهمترين  از يكي بعنوان زيستگاه بنابراين،. است شده داده
). 27(است  مطرح هاگونه از حفاظت در شناختي بوم عوامل
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بندي طبيعت وحش نوعي طبقه ارزيابي زيستگاه حيات
ترين اجزاي و مهم مؤثرتريناست، طوريكه كه طي آن 

  . شوندنظر شناسايي ميزنده بر جاندار موردزنده و غير

فراوان  مورداستفادهبندي يك روش مناسب و درخت طبقه
. گرددمحسوب مي وحش حياتدر ارزيابي زيستگاه 

 از هگسست مجموعه يك درخت، يك خروجي كه هنگامي
 بندي دسته درخت آن به ،است ممكن مقادير مجموعه يك

). بازنده يا برنده مذكر، يا مؤنث مثالً( گوييم مي) بندي طبقه(
 هستند اي وابسته متغيرهاي براي بندي طبقه درختان ،درواقع

 گسسته يا نشده مرتب مستقل مقادير از محدودي تعداد كه
 برحسب شده گيري اندازه بيني پيش خطاي طريق از را

 دهند مي اختصاص بخود را بندي طبقه نادرست مقادير
 و ها داده كاهش به منجر بندي طبقه درختان). 31(

 از مفيد زيرمجموعه يك انتخاب يعني( متغيرها گري غربال
 متغيرها از تر بزرگ مجموعه يك ميان از ها گويي كننده پيش
) اسمي پارامتريك هاي مدل ايجاد در كاربرد جهت
 جهت اصلي روش يك بندي طبقه درخت آناليز. شوند مي

 سازي مدل براي بندي طبقه درختان. ها است داده استخراج
 دوتايي پاسخ متغير يك بكارگيري طريق از زيستگاهي

 به براي. گيرند قرارمي مورداستفاده حضور،- عدم يا حضور
 از پاسخ، متغير در يكنواختي و همگني رساندن حداكثر
). 14( شود مي استفاده دوتايي بازگشتي بندي جزء فرايند
 درختان جذابيت دليل آسان، تفسير و گرافيكي نمايش
 را بندي طبقه درختان كه ويژگي دو اما هستند بندي طبقه
 اين پذيري انعطاف و سلسله مراتبي ماهيت اند، كرده تر رايج

 درختان توانايي يعني پذيري انعطاف. هستند درختان
 گويي كننده پيش متغيرهاي اثرات بررسي جهت بندي طبقه
  ).15( است بار يك از بيش و زمان يك در

 سبز پشتي سطح با جثه وبزرگ است داركوب سبز داركوبي
 تارك و رنگكم خاكستري به مايل سبز شكمي سطح تيره،
. است زردرنگ آن پشت پايين قسمت و گاهدم كه قرمز

 قرمز آن وسط كه دارد پهني خيلي شاربي نوار و سر طرفين

. پرنده ماده فاقد لكه قرمز در نوار سياه شارب است. است
. كندمي تغذيه هامورچه از و نشيندمي زمين روي اغلب

گيري در اوايل بهار است و در اوايل  فصل جفت
سازي توسط هر هاي مربوط به آشيانهارديبهشت، فعاليت
تا  3 گيري حدودشود و در هر بار جفت دو جنس آغاز مي

شود و هر دو جنس گذاشته مي شكل بيضيتخم سفيد و  5
گستره ). 30(نشينند ها ميروز روي تخم 19تا  18بمدت 

ميليون كيلومترمربع تخمين  10تا  1 گونه اينجهاني حضور 
 ). 12(است  شده زده

 از استفاده زيستي تنوع ابقاي در مهم ابزارهاي از يكي
 ها داركوب. است چتر هاي گونه و سرطاق سنگ هاي گونه

 پرندگان تنوع از هايي شاخص داركوب سبز بعنوان ازجمله
 بطور تواند مي ها آن جمعيت زيرا ،اند شده شناخته جنگلي
 و غذايابي هاي فعاليت و شده پايش اطميناني قابل

 ساير اي گونه غناي و برفراواني تواند مي ها آن سازي آشيانه
 اي گونه غناي بين ،درنتيجه. باشد اثرگذار جنگل پرندگان
 همبستگي جنگل پرندگان ساير اي گونه غناي و ها داركوب

 تواند مي ها داركوب مديريت و) 23( دارد وجود مثبتي
 ساير زيستي تنوع مديريتي اهداف براي اي برنامه بعنوان

 هايي گونه ها داركوب). 17( شود مطرح جنگل پرندگان
 هاي جنگل هاي ويژگي خاص فاكتور چندين به كه هستند
 ريز برگ درختان پوسيده، و مرده هاي چوب مانند طبيعي،
 حضور ،درنتيجه و بوده وابسته زياد، باارتفاع و سال كهن
. ندارند سازگاري جنگل متمركز و فشرده مديريت با ها آن

 داركوب، هاي گونه از زيادي تعداد حضور ،بنابراين
 جنگل بودن طبيعي از بااليي درجه دهنده نشان تواند مي

  ). 11( باشد

 بعنوان انسييوآي توسط داركوب گونه 25 بطوركلي،
 ،بين ازاين كه اند شده معرفي تهديد معرض در يا شده تهديد

 به نزديك گونه 15 و پذير گونه آسيب 7 بحراني، گونه 3
 با هايي گونه ها بعنوان آن از نيمي از بيش و بوده تهديد
 50000 از كمتر جغرافيايي محدوده( محدود پراكنش دامنه
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 در هاي گونه ترين بيش. اند شده گرفته نظر در) كيلومترمربع
 از بااليي اي گونه غناي با نواحي در خطر، معرض
 تنوع از شده شناسايي داغ نقاط. قراردارند ها داركوب
 پرندگان هاي گونه ساير توزيع داغ نقاط با ها داركوب

 غناي براي الزم شرط ها داركوب مورد در. دارد پوشاني هم
 با جنگلي هاي زمين از وسيعي مناطق وجود باال، اي گونه
 ها محيط اين كه است باال تشكيالتي و ساختاري تنوع
- نيمه و اي حاره مرطوب برگ پهن هاي جنگل در اغلب

 يافت جنوبي آمريكاي و آسيا شرقي جنوب اي حاره
 بزرگ محدوده يك داراي سبز داركوب). 11( شوند مي
 ميليون 10 تا 1 گونه اين حضور جهاني گستره و بوده

  ). 12( است شده زده تخمين كيلومترمربع

هدف ازاين مطالعه رسيدن به چگونگي ارتباط بين عوامل 
ملي پاركدر  داركوب سبزحضور عدممحيطي و حضور و 

با پرنده بيني حضور اين و بررسي امكان پيش گلستان
   .بود زيستياستفاده از اطالعات مربوط به متغيرهاي محيط

  مواد و روشها
 و ملي هاي پارك نقش و اهميت :مطالعه مورد منطقه
 پژوهشي، آموزشي، گوناگون ابعاد در شده حفاظت مناطق
 همه از و انساني نيروي تربيت توريسم، و تفرج علمي،
 همه در جهاني و ملي سطح در زيستي تنوع حفظ تر مهم

 و اجتماعي - اقتصادي ازنظر ها قاره تمام در و كشورها
 ملي هاي پارك. است شده شناخته رسميت به فرهنگي

 هر. روند مي بشمار كشور هر طبيعي هاي ميراث ترين مهم
 هاي اكوسيستم از اي گسترده طيف گر بيان ملي پارك
 انواع جانوران، و گياهان از عظيمي تنوع ،نخورده دست

 زمين، عوارض از منحصربفرد سيماهاي و ها زيستگاه
 و وسيع اي گستره در اندازها چشم و ها زيستگاه ها، رويشگاه

ترين و پارك ملي گلستان امن. است يگانه
زيستگاه جنگلي هيركاني براي بسياري  ترين نخورده دست

داركوب سبز است كه  ازجمله وحش حياتهاي از گونه
اه معرف و طبيعي براي اين منطقه را بعنوان يك زيستگ

 در گلستان مليپارك. ها مطرح نموده استبسياري از گونه
 سال در و تعيين ايران پارك نخستين بعنوان 1346 سال

 پارك اين. شد انتخاب كرهزيست گاهذخيره بعنوان 1355
 گلستان، هاياستان در هكتار 91895 بر بالغ مساحتي با

 هايجنگل شرقي اليه منتهي در و سمنان شمالي، خراسان
 محدوده ترينشرقي در كه پارك اين. )3( دارد قرار خزري
 ارتفاعي دامنه با كوهستاني ايمنطقه قراردارد، هيركاني بيوم
- زيستگاه معدود از و است دريا سطح از متر 2411 تا 450

 براي ماندهباقي امن زيستگاه تنها و كشور طبيعي هاي
- جنگل شرقي حوزه در وحشحيات هايگونه از بسياري

  ).  9و  2()1شكل( شودمي محسوب خزري هاي

  
 برداري از داركوب سبزملي گلستان و نقاط نمونهنقشه پارك -1شكل 

برداري از پرندگان و عوامل نمونه :بردارينمونه روش
ملي گلستان در دو فصل غير زيستي در پاركمحيط

بهار سال (و توليدمثلي ) 1392پاييز سال (توليدمثلي 
در اين . اي انجام شدبرداري نقطهنمونهبه روش ) 1393

سازي انتخاب  متغير زيستگاهي جهت مدل 13مطالعه 
متر و به  25اي شكل به شعاع هاي دايرهزيستگاه در پالت

برداشت شدند كه شامل ) 13(برداري مركزيت نقطه نمونه
نوع گونه درختي، تعداد اشكوب و ميانگين ارتفاع هر 

، تعداد درختان زنده، )18(ه اشكوب، درصد كنده و شاخ
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، تعداد درختان مرده سرپا، )21(تعداد درختان مرده افتاده 
 بيش ارتفاع با درختان ، تعداد)19و  16(پوشش درصد تاج

 تعداد متر، 15-7 بين ارتفاع با درختان تعداد متر، 15 از
 برابر قطر با درختان تعداد متر، 7 از كمتر ارتفاع با درختان

متر، تعداد درختان با قطر برابر سينه سانتي 50از كمتر  سينه
متر، تعداد درختان با قطر برابر سينه سانتي 100- 50بين 
برگ، درصد پوشش متر، عمق الشسانتي 100 از تربيش

علفي و درصد پوشش سنگي، درجه پوسيدگي درختان 
  . مرده سرپا و افتاده بود

 پالت يك :توليدمثلي يردر طول دوره غ بردارينمونه

 اين. شد انتخاب منطقه در تصادفي كيلومتر بصورت 1×1
 مساوي سلول 25 به متري 200×200 هايشبكه با پالت
 فقط( سيستماتيك بصورت سلول هر سپس و شد تقسيم
 در فعال پرندگان ثبت براي) سلول هر براي بازديد يك
 موردبررسي) 92 بهمن تا مهر( غيرزادآوري فصل طول

 شعاعي پالت درون زيستگاهي خرد متغيرهاي. قرارگرفت
 با تغذيه درحال داركوب هر اطراف در و متر 25 شعاع به

 ساختار. گرديد ثبت باال در ذكرشده متغير 13 گيرياندازه
 گيرياندازه با نيز گلستان مليپارك نماينده زيستگاهي خرد
 محل در متر 25 شعاع به هاييپالت درون متغيرها همين
 89 تعداد به و) متري 200×200 سلول( هاشبكه تقاطع
   ).29( شد گيرياندازه پالت

قلمرو  36تعداد  :توليدمثليدر طول دوره  بردارينمونه
در  1393داركوب سبز در طول دوره توليدمثلي در سال 

هاي نقطه شمارش كه بصورت سيستماتيك در پالت 112
بودند، مشخص  شده توزيعانتخابي، بصورت تصادفي 

ها در طول دوره توليدمثلي تمام قلمروهاي داركوب. شدند
. هاي فعال مشخص شوندقرارگرفت تا آشيانه موردبررسي
آشيانه فعال و در  21در اطراف  زيستگاهي خردمتغيرهاي 

متغير  13گيري متر با اندازه 25هايي به شعاع محدوده پالت
  . گيري شدندزيستي اندازهمحيط

براي  وتحليل تجزيهدو ديدگاه  :هاداده وتحليل تجزيه روش
اول، . ها استفاده شدمطالعه ارجحيت زيستگاهي داركوب

انتخاب زيستگاه كه در آن متغيرهاي توضيحي زيستگاهي 
هاي ها و مكانتوسط داركوب شده اشغالهاي براي مكان

- تصادفي در دسترس با استفاده از آزمون ناپارامتريك من

سازي دوم، مدل. مورد آزمون قرار گرفت) U-test( وايتني
ارجحيت زيستگاه كه در آن همبستگي بالقوه بين متغيرها با 

اي اسپيرمن سنجيده شد استفاده از آزمون همبستگي رتبه
شده در دسترس بصورت متغير هاي اشغالمكان). 10(

هاي زيستگاهي گيريوابسته دوگانه امتيازدهي شد و اندازه
بعنوان متغيرهاي توضيحي مستقل در نظر گرفته شدند 

 1= حضور(هاي سبز حضور داركوب حضور و عدم). 20(
دهنده حضور پرنده در زمستان و حضور يك كه نشان
حضور حداقل يك آشيانه دليل بر فعاليت (آشيانه 
 0= در بهار بود و عدم حضور) در نظر گرفته شد توليدمثلي

، )دفي در فصل بهار و زمستان بودهاي تصاكه مبين مكان
تمام  واردكردنبرداري شده با هاي نمونهدر تمام پالت

- سازي و با استفاده از درختمتغيرهاي محيط زيستي مدل

  ). 10(شدند  وتحليل تجزيهبندي، هاي طبقه

 متغيره تك انشعابات پاسخ متغير بندي طبقه درخت درروش
 كه توضيحي متغيرهاي آستانه مقادير براساس را موفق
 حداكثر به را ها نمونه از منتج گروه دو ميان هاي تفاوت

 با بهتري كاربرد درختي هاي مدل. گيرد مي دربر رساند مي
 توضيحي متغيرهاي ميان العمل عكس و غيرخطي حاالت

 و يافته تعميم خطي هاي مدل رگرسيون، با مقايسه در
 يافتن براي توانند مي و داشته يافته تعميم فزاينده هاي مدل

 در ها روش ديگر توسط نامكشوف هاي العمل عكس
 روش اين ).32(روند  بكار شناختي بوم پيچيده مطالعات
 رگرسيون هاي روش كاربرد از ناشي مشكالت همچنين

 كاربرد امروزه كه را) عقب روبه يا و جلو روبه( گام به گام
  ).32( كاهش ممكنه حداقل به است يافته كمتري
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بندي با استفاده از روش بيني درخت طبقهقدرت پيش
برداري تكرار نمونه 10اعتبارسنجي متقابل و با استفاده از 

اين امر بطور عيني باعث انتخاب اندازه . تصادفي انجام شد
بهينه و پيچيده بهينه درخت شده و از توليد درختان شبه

 داقلح ها، داده وتحليل تجزيه در). 32(كند  جلوگيري مي
 تا باشد داشته وجود گره يك در بايد كه مشاهداتي تعداد
 و شد گرفته درنظر پنج معادل گيرد، صورت انشعاب يك

 كاليبره 001/0 معادل پيچيدگي متغير با كامل درخت
همچنين ماتريس جدول اشتباه براساس درصد  .گرديد
نتيجه هرس . بود شده بندي طبقههايي بود كه درست داده

اعتبارسنجي متقابل و براساس  10منتج از  (Pruning)كردن 
قانون انحراف استاندارد نشان داد كه در اندازه درخت 

، ميانگين خطاي نسبي درخت كمتر از ميزان 13معادل 
  .است شده بيني پيشخطاي 

، SPSSو  Minitab 16افزار اي در نرمهاي آماري پايهروش
بندي با استفاده از مرتبط با درخت طبقه وتحليل تجزيهو 
  .انجام پذيرفت Statistica 8افزار نرم

  نتايج
داري تفاوت معني درمجموعدر طول فصل غيرتوليدمثلي، 

هاي سبز و مكان توسط داركوب شده اشغالهاي بين مكان
 710(برگ عمق الش ازنظرتصادفي در دسترس 

U=،002/0P=( متر سانتي 50، قطر برابر با سينه كمتر از
، درصد پوشش )=U=،01/0p 5/904(درختان مرده افتاده 

و ارتفاع درختان مرده سرپا ) =867U=،02/0P(علفي 
)5/730U=،004/0P= ( وجود داشت) بعالوه، ). 1جدول

متر، درختان سانتي 100- 50درختان زنده با قطر برابر سينه 
متر توسط آناليز واريانس  15زنده با ارتفاع بيش از 

جدول (در بين دو منطقه مورد آزمون قرار گرفتند  طرفه يك
2 .(  

  
هاي تصادفي در دسترس در طول فصل غير ها و مكانشده توسط داركوب هاي اشغالوايتني بين مكاننتايج بدست آمده از آزمون من -1جدول 

 )استشده  دار پررنگ نمايش دادهمقادير معني. (توليدمثلي

 P  من وايتني U متغير

  002/0  710 برگعمق الش
  02/0  867  درصد پوشش علفي
  5/0  884 درصد پوشش سنگي
  92/0  1319  درصد كنده و شاخه

  37/0  676 مترسانتي50تعداد درختان زنده با قطر برابر سينه كمتر از
  15/0  1032  مترسانتي 100تعداد درختان زنده با قطر برابر سينه بيشتر از 
  2/0  854 متر7تعداد درختان زنده با ارتفاع كمتر از

  16/0  829 متر15تا7تعداد درختان زنده با ارتفاع
  63/0  5/746 مترسانتي100تعداد درختان مرده سرپا با قطر برابر سينه بيشتر از

  004/0  5/730 ارتفاع درختان مرده سرپا
  234/0  5/880 درجه پوسيدگي درختان مرده سرپا
  01/0  5/904 مترسانتي50تعداد درختان مرده افتاده با قطر برابر سينه كمتر از

  47/0  1926 مترسانتي100تا50تعداد درختان مرده افتاده با قطر برابر سينه
  07/0  935 مترسانتي100تعداد درختان مرده افتاده با قطر برابر سينه بيشتر از

  14/0  953 افتادهارتفاع درختان مرده
  73/0  901 درجه پوسيدگي درختان مرده افتاده
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هاي تصادفي در دسترس در طول فصل ها و مكانشده توسط داركوب هاي اشغالطرفه بين مكان نتايج  بدست آمده از آناليز واريانس يك -2جدول 
  )شده است دار پررنگ نمايش داده مقادير معني. (غيرتوليدمثلي

  p  انحراف معيار  ميانگين متغير
  00/0  53/3  5/20 متر15ارتفاع بيشتر ازدرختان زنده باتعداد 

  18/0  41/1  3 مترسانتي100تا50با قطر برابر سينهمرده سرپا درختانتعداد 
  00/0  19/9  5/19 مترسانتي100تا50با قطر برابر سينهزنده درختانتعداد 

  77/0  00/0  80 درصد تاج پوشش درختي
 شده اشغالهاي نتايج اين آزمون نشان داد كه بين مكان

 ازنظرهاي تصادفي در دسترس ها و مكانتوسط داركوب
متر و درختان سانتي 100- 50درختان زنده با قطر برابر سينه

داري وجود متر تفاوت معني 15زنده با ارتفاع بيش از 
سبز در  ارجحيت داركوب دهنده نشاناين نتايج . دارد

برگ زياد، درصد پوشش علفي باال، انتخاب عمق الش
درختان مرده افتاده با قطر برابر سينه كم، درختان مرده سرپا 
و درختان زنده با ارتفاع زياد و قطر متوسط در فصل غير 

كه اختالف ميان  درزمانينتايج مشابه . توليدمثلي است
قرار  موردبررسياي زماني مختلف هها در دورهمكان

در . بدست آمد) دوره توليدمثلي و غيرتوليدمثلي(گرفت 
هاي داري ميان مكانهاي معنيطول فصل توليدمثلي تفاوت

برگ  در ارتباط با عمق الش نشده  استفادهو  شده استفاده
)456U=،008/0P =( درصد تاج پوشش ،)352 U=،  

03/0P =( سرپا با قطر برابر سينه بيش ، تعداد درختان مرده
، ميانگين ارتفاع )= U=،005/0P 5/457(متر سانتي 100از 

و تعداد ) = U=،006/0P 5/440(درختان مرده سرپا 
- سانتي 100درختان مرده افتاده با قطر برابر سينه بيش از 

اين نتايج ). 3جدول (مشاهده شد ) =419U=،003/0P(متر 
سبز در طول دوره هاي مبين اين است كه داركوب

پوشش باال و تعداد هايي با درصد تاجتوليدمثلي مكان
تر و همراه با عمق الشبرگ زياد را درختان بالغ و بلند بيش

، در طول دوره ساالنه، تفاوت درمجموع .دهندترجيح مي
ها و توسط داركوب شده استفادههاي داري بين مكانمعني
برگ رد عمق الشدر مو دسترس قابلهاي تصادفي مكان

)2742U=،04/0P =(پوشش ، درصد تاج)2138U=،  
00/0P =( درصد پوشش علفي ،)2688U=،02/0P =( ،

، تعداد درختان )= U=،04/0P 2797(درصد كنده و شاخه 
متر سانتي 100مرده سرپا با قطر برابر سينه بيش از 

)2473U=،003/0P =( ميانگين ارتفاع درختان مرده سرپا ،
)2269U=،00/0P =( تعداد درختان مرده افتاده با قطر ،

و ) = 2769U=،006/0P(متر سانتي 100برابر سينه بيش از 
 2673(متر  15تعداد درختان زنده با ارتفاع بيش از 

U=،02/0P = (براي هر هشت متغير مذكور، . وجود داشت
بيش از ميانگين  شده استفادههاي مقدار ميانگين در مكان

دهنده ارجحيت بود كه نشان نشده  استفادههاي مكان
- پوشش درختي، عمق بيش ها به درصد باالي تاجداركوب

برگ، درصد پوشش علفي و درصد كنده و شاخه تر الش
تر و تعداد درختان تر و تعداد درختان بالغ و بلند بيشبيش

    ). 4جدول (مرده افتاده و مرده سرپا قطورتر است 
هاي تصادفي در دسترس در طول  ها و مكانشده توسط داركوب هاي اشغالوايتني بين مكاندار بدست آمده از آزمون منمتغيرهاي معني -3جدول 

  .فصل توليدمثلي
  P  من وايتني U متغير
  008/0  456 برگعمق الش

  03/0  352 درصد تاج پوشش
  005/0  5/457 مترسانتي100مرده سرپا با قطر برابر سينه بيشتر ازتعداد درختان

  006/0  5/440  ارتفاع درختان مرده سرپا
  003/0  419 مترسانتي100تعداد درختان مرده افتاده با قطر برابر سينه بيشتر از
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هاي تصادفي در دسترس در طول  ها و مكانتوسط داركوبشده  هاي اشغالوايتني بين مكاندار بدست آمده از آزمون منمتغيرهاي معني -4جدول 
  .فصل توليدمثلي و غير توليدمثلي

 P  من وايتني U متغير

  04/0  274 برگعمق الش
  02/0  2688 درصد پوشش علفي
  04/0  2797 درصد كنده و شاخه

  00/0  2138 پوشش درختيدرصد تاج
  003/0  2473 مترسانتي100با قطر برابر سينه بيشتر ازدرختان مرده سرپاتعداد 

  00/0  2269 ارتفاع درختان مرده سرپا
  006/0  2769 مترسانتي100با قطر برابر سينه بيشتر ازدرختان مرده افتادهتعداد 

  02/0  2673 متر15تعداد درختان زنده با ارتفاع بيشتر از
 

گيري شده هيچ زيستي اندازهميان تمام متغيرهاي محيطدر 
بندي ، درخت طبقهدرمجموع. خطي مشاهده نشدنوع هم

درصد، اشغال مكان  62تر از پوشش بيشنشان داد كه تاج
). 2شكل (دهد ها را تحت تأثير قرار ميتوسط داركوب

درصد باشد،  62تر از پوشش كمكه درصد تاجهنگامي
 100مرده افتاده با قطر برابر سينه بيش از  تعداد درختان

متر احتمال مشاهده يك داركوب را تحت تأثير قرار  سانتي
بندي براي وقوع بيني صحيح درخت طبقهپيش. دهدمي
   .درصد بود 69 گونه اين

- بندي بهينه براي دوره زماني توليدمثلي را ميدرخت طبقه

احتمال يافتن در اين شكل . مشاهده كرد) 3(توان در شكل 
هاي درون آشيانه در قلمروهايي با درصد تاج داركوب

درصد و ارتفاع درختان مرده سرپا  77تر از پوشش بيش
پوشش كمتر درصد تاج كه هنگامي. گيردقرار مي تأثيرتحت 

درصد شود، ارتفاع درختان مرده سرپا احتمال يافتن  77از 
بندي ت طبقهاين درخ. دهدداركوب را تحت تأثير قرار مي
درصد موارد  71ها را در بطور صحيحي وقوع داركوب

  . بندي كردطبقه

بندي بهينه نشان در طول دوره غير توليدمثلي، درخت طبقه
هاي در حال تغذيه يا ها توسط داركوبداد كه اشغال مكان

جوي غذا، تحت تأثير تعداد درختان زنده با قطر ودر جست
متر و ارتفاع درختان مرده سانتي100- 50برابر سينه بين 

تعداد درختان با قطر  كه يهنگام). 4شكل (سرپا بوده است 
اصله  28متر كمتر يا مساوي سانتي 100- 50برابر سينه 

باشد، ارتفاع درختان مرده سرپا احتمال يافتن داركوب را 
بندي بطور اين درخت طبقه. دهدتحت تأثير قرار مي
  .بندي كردموارد طبقه% 58ها را در بصحيحي وقوع داركو

  گيريبحث و نتيجه
وحش، وضعيت  هاي حيات عيين وضعيت پراكنش گونهت

هايي كه شرايط  ها و زيستگاه هاي تحت اشغال آن زيستگاه
هاي ارزيابي زيستگاه از  به كمك روش رادارندحضور گونه 

 وحش برخوردار است اهميت بسزايي در مديريت حيات
 رقيب جانوري هايگونه ،اي گونه بين همچنين، رقابت. )6(

 سوق متفاوت الگوهاي با زيستي منابع از سمت استفاده به را

دهند  كاهش را خود بين رقابتي فشار وسيله اين تا به دهدمي
بعبارت ديگر، انتخاب نوع زيستگاه فرآيندي در جهت ). 4(

نتايج حاصل از . است اي گونه بينكاهش رقابت 
- دهد كه داركوبانتخاب زيستگاه نشان مي وتحليل تجزيه

- مناطقي با درصد تاج هاي سبز در طول دوره توليدمثلي

كنند تر را انتخاب ميتر و پوشش درختي بالغپوشش بيش
هايي با مكان) پاييز و زمستان(ولي در فصل غير توليدمثلي 

برگ زياد، درصد پوشش علفي باال، درختان مرده عمق الش
افتاده با قطر برابر سينه كم، درختان مرده سرپا و درختان 

  .دهندزنده با ارتفاع زياد و قطر متوسط را ترجيح مي
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 از نسبتي شاخه طول. گلستان ملي پارك در سبز داركوب اي تغذيه - اي آشيانه زيستگاه ارجحيت كلي الگوي نمايش دهنده بندي طبقه درخت -2 شكل
 ازاي به ها بندي طبقه و) حضور= 1 حضور، عدم= 0( بيني پيش گروه شاخه هر انتهاي در شده نوشته اعداد. است انشعاب معيار هر با توضيحي انحراف

 .است درصد 69 حضور، عدم/ حضور صحيح بيني پيش). مشاهدات تعداد/ خطاها( است گروه هر

بعبارت ديگر، تغيير كامالً آشكاري در گزينش زيستگاه بين 
ارجحيت باالي . است شده مشاهدهدو دوره مطالعاتي 

سال بويژه از نوع بلوط، در انتخاب درختان كهن گونه اين
هاي وابسته به چتر براي تمام گونه گونه يكرا به  آن

درختاني ). 22(برگ بالغ تبديل كرده است هاي پهنجنگل
العاده زيادي دارند، ناهموار و زبر، اهميت فوق باپوست
م با افزايش ناهمواري و زبري پوست درختان، تراك چراكه

هاي جستجوگر مواد غذايي براي گونه درنتيجهحشرات و 
درختان بلوط ). 24(يابد بر روي پوست درختان افزايش مي

اين درختان پوست ناهموار و . جا دارنداين ويژگي را يك
زبر و انواع متنوعي از حشرات را بر روي خود دارند و 

ها مرده اغلب حتي در شرايط طبيعي قسمتي از تاج آن
مشاهده افزايش حضور داركوب سبز در حضور . است

  . در باال باشد ذكرشده داليل بهتواند درختان بلوط مي

ملي گلستان منطبق نتايج حاصل از تحقيق حاضر در پارك
هاي موجود در ساير نقاط دنيا مبني بر ارجحيت بر يافته

ها در ارتباط با درختان بالغ و توانايي قلمرو داركوب
درختان  درواقعاين داركوب . دارها استخشكهدسترسي به 

هاي بالغ را بعنوان مكاني براي دار موجود در جنگلخشكه
و تمايل ) 28(كند نشيني انتخاب ميسازي و درختآشيانه

در . ترين درختان را براي زادآوري داردبه انتخاب بزرگ
تر در هاي سبز بيشملي گلستان تمايل داركوبپارك

داد انشعاب  ;12 = تع
اني 13 =تعداد گره پاي

۶٢٫٢۵٨درصد تاج پوشش<=

ينه بيش از  ٣٫٢۶٧ سانتيمتر<=١٠٠تعداد درختان مرده سرپا با قطر برابر س ش از ٣٣۵٩٢ سانتيمتر<=.١٠٠تعداد درختان مرده افتاده با قطر برابر سينه بي

١٫١١۶٨عمق الشبرگ<= ١٫٨۵١۵درصد کنده و شاخه<=

ش از  ٩٩٣٨٨ سانتيمتر<=.١٠٠تعداد درختان مرده افتاده با قطر برابر سينه بي ٢٫٠۵٢٩درصد کنده و شاخه<=

١٨٫٩٧٨ارتفاع درختان مرده سرپا<= ١٫٨۵٩۵درصد پوشش علفي<=

١٨ارتفاع درختان مرده سرپا<= . اع بيش از  ١٠٫٠٠١ متر<=١۵تعداد درختان زنده با ارتف

اع بيش از  21.141=> متر١۵تعداد درختان زنده با ارتف

87 87

80 7 71 16

1 79 7 64

66 13 48 16

56 10 16 32

25 31 4 28

28 3

0

0 1

0 1 1 1

1 0 0 1

0 1 1 1

0 0 0 1

0 0 0 1
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0
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عاب =  ١٣تعداد انش
اني = ; ره پاي ١۴تعداد گ

اج پوشش<= ٧٧٫٠۶٢درصد ت

رپا<= رده س ان م ١٨٫۶۶٣ارتفاع درخت رپا<= رده س ان م ١٩٫۵٩١ارتفاع درخت

ينه بيش از  رابر س ر ب ا قط رده سرپا ب ان م انتيمتر<=١٠٠تعداد درخت ۴٫٧ س برگ<= ق الش ٣٫۴٩٣٣عم اج پوشش 85.297=>درصد ت

1.6849=>عمق الشبرگ ق الشبرگ 2.7754=>عم

ينه بيش از  رابر س ر ب ا قط رده سرپا ب ان م ١٠٠تعداد درخت <=2.1 رابر سينه بيش از ا قطر ب اده ب رده افت ١٠٠<=١٫٧تعداد درختان م

ينه بيش از  رابر س ر ب ا قط رپا ب رده س ان م ١٠٠تعداد درخت <=.68186

اج پوشش 81.071=>درصد ت

1.8087=>عمق الشبرگ

21 41

10 11 8 33

8 2 3 5 31 2

3 5
18 13

13 5 10 3

3 10

7 3

2 5

0

1 0

1 1 1 0

1 0 0 1 0 1

0 1 0 0

1 0 0 1

0 1

0 1

0 1

0
1

ترين درختان بلوط موجود در ترين و بالغانتخاب بزرگ
، چنين بنظر بنابراين. سازي مشاهده شدمنطقه براي آشيانه

سازي در مناطقي كه درختان بالغ و نيز رسد كه آشيانهمي
تري براي دار وجود نداشته باشد، ارجحيت كمخشكه

فر و همكاران هاي چمانهاين نتايج با يافته. ها داردداركوب
مقايسه نتايج حاصل از تحليل آماري در . مطابقت دارد) 1(

بامطالعه حاضر نشان داد كه ) 1(مورد داركوب سياه 
تر از هاي محدودكننده حضور داركوب سياه بيششاخص

بر اساس نتايج بدست آمده از اين . داركوب سبز است
تري براي انتخاب تحقيق، داركوب سبز سازگاري بيش

در مقياس محلي در مقايسه با داركوب زيستگاه بعنوان منبع 

دهنده  بررسي متغيرهاي خُرد زيستگاهي نشان. سياه دارد
پوشش ها در انتخاب درصد باالي تاجارجحيت داركوب

تر، درصد پوشش علفي و برگ بيشدرختي، عمق الش
تر و تعداد درختان بالغ و بلند درصد كنده و شاخه بيش

تاده و مرده سرپا قطورتر تر و تعداد درختان مرده افبيش
هاي موجود در ساير نقاط اين نتايج منطبق بر يافته. است

ها در ارتباط با درختان  مبني بر ارجحيت قلمرو داركوب
درختان مرده . دارها استبالغ و توانايي دسترسي به خشكه

هاي  اليه عنوان زيرسال معموالً بههاي كهندر جنگل
  ). 26(شوند نتخاب ميها ا اي توسط داركوبتغذيه

  
  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

 بيني پيش گروه شاخه هر انتهاي در شده نوشته اعداد. است گلستان پارك ملي در سبز داركوب اي آشيانه قلمرو دهنده نمايش بنديطبقه درخت -3 شكل
 درصد 71، حضور عدم/ حضور صحيح بيني پيش). مشاهدات تعداد/ خطا تعداد( است گروه هر ازاي به ها بندي طبقه و) حضور= 1 و عدم حضور= 0(

  .است



 1396، 4، شماره 30جلد                                                                             )            مجله زيست شناسي ايران(مجله پژوهشهاي جانوري 

504 

  

 در شده نوشته اعداد. است گلستان پارك ملي در سبز داركوب توليدمثلي غير اي تغذيه هاي مكان انتخاب دهنده نمايش بندي طبقه درخت -4 شكل
 صحيح بيني پيش). مشاهدات تعداد/ خطا تعداد( است گروه هر ازاي به ها بندي طبقه و) حضور= 1 و عدم حضور= 0( بيني پيش گروه شاخه هر انتهاي

  .است درصد 58 حضور، عدم/ حضور

اين پرنده بمنظور جست و  توليدمثلي غيردر طول دوره 
برگ زياد، هاي پوشيده شده با عمق الشجوي غذا، مكان

درصد پوشش علفي باال، درختان مرده افتاده با قطر برابر 
كم، درختان مرده سرپا و درختان زنده با ارتفاع زياد و  سينه

تر و قطر برابر سينه بزرگ. دهدقطر متوسط را ترجيح مي
تري براي پرنده اي وسيعتر، بستر تغذيهدرختان مرتفع

تعداد درختان با قطر برابر سينه  كه هنگاميكنند و فراهم مي
فاع درختان باشد، ارت 28متر كمتر يا مساوي سانتي 100- 50

-مرده سرپا احتمال يافتن داركوب را تحت تأثير قرار مي

  . دهد

گونه ، اين)25و  21، 18، 11(طبق نظر بسياري از محققان 
هايي از جامعه غني از توان بعنوان نشانهاز داركوب را مي

تواند اين پرنده مي. وحش در نظر گرفتهاي حيات گونه
وابستگي آن به بعنوان گونه كانوني مطرح شود و 

هاي هايي با خصوصيات ويژه مانند جنگل جنگل
و بكر با حضور درختان بزرگ و قديمي،  نخورده دست

هاي تنوع ساختاري باال و حضور مقادير زيادي از چوب
سازد ها را به عمليات جنگلي حساس ميپوسيده، داركوب

، مديريت حفاظتي بايد در جهت كمك به بنابراين). 8(
تعداد  چراكهباشد؛  گونه اينستگاه مناسب براي ارائه زي

بوم ديگر وابسته به زيستگاه، يا منابع هاي همزيادي از گونه
  ). 10(مشابهي خواهند بود 

  :تشكر و قدرداني

داد انشعاب =  ١٣تع
; اني= ١۴تعداد گره پاي

ينه  24.991=> سانتيمتر۵٠-١٠٠تعداد درختان زنده با قطر برابر س

ينه  11.893=> سانتيمتر۵٠-١٠٠تعداد درختان زنده با قطر برابر س ينه  28.099=> سانتيمتر۵٠-١٠٠تعداد درختان زنده با قطر برابر س

ينه  8.6447=> سانتيمتر۵٠-١٠٠تعداد درختان زنده با قطر برابر س 18.991=>ارتفاع درختان مرده سرپا 16.024=>ارتفاع درختان مرده سرپا

2.9842=>عمق الشبرگ 1.7493=>عمق الشبرگ ش از  11.5=> متر١۵تعداد درختان زنده با ارتفاع بي 4.8873=>عمق الشبرگ

6.2282=>عمق الشبرگ

5.9863=>عمق الشبرگ

3.3989=>درصد پوشش علفي

88 24

14 74 17 7

1 13 58 16 3 14

7 6 4 54 6 10 8 6

53 1
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از معاونت پژوهشي دانشگاه علوم كشاورزي و  وسيله بدين
طبيعي گرگان كه امكانات مالي انجام اين تحقيق را از منابع

اعتبارات پژوهشي و بصورت طرح تحقيقاتي فراهم محل 
  . گرددنمود كمال تقدير و تشكر ابراز مي

  منابع
. 1392 ،.ع ماهيني،سلمان و ،.ح مرادي، وارسته ،.س فر،چمانه -1

 فصل در سبز داركوب و سياه داركوب زيستگاه مطلوبيت بررسي
 و مهندسي ملي همايش اولين ،گلستان مليپارك در مثلي غيرتوليد
 همدان، پايدار، طبيعي منابع و زيستمحيط كشاورزي مديريت

  .فحهص 9ايران، 

 ،.ب شوري،دره فرهنگ ،.ب زهزاد، ،.ب كيابي، زادهحسن -2
 گلستان، مليپارك .1372 ،.ح ميگوني، گشتاسب و ،.ه مجنونيان،
  .فحهص 203 زيست،محيط حفاظت سازمان انتشارات

 ايران، شدهحفاظت مناطق اطلس. 1385 ،.ا. ع صفت،درويش -3
  .فحهص 157 تهران، دانشگاه انتشارات

. 1393، .و ملكيان، م ،.كوهي، م ،.همامي، م ،.ز كنگ، صفري -4
 روزفعال همبوم مارمولك هايگونه توسط زيستگاه خرد انتخاب

 مجله( جانوري پژوهشهاي قاضي، مجلهكاله ملي پارك در
  . 376-367 ، صفحات3 شماره ،27) ايران شناسي زيست

ارزيابي تنوع زيستي گياهان در معرض خطر . 1387، .عبدي، ن -5
پژوهشي تحقيقات ژنتيك و - نامه علمياستان مركزي، دو فصل

- 50، صفحات 1، شماره 16اصالح گياهان مرتعي و جنگلي ايران 
74 .  

 مطلوبيت سازي مدل. 1395، .، و حسيني، م.، كمانگر، م.مي، پكر -6
 Gazella subgutturosa( ايراني آهوي زيستگاه

subgutturosa( كرمانشاه استان و قراويز شكارممنوع منطقه در 
 جانوري پژوهشهاي مصنوعي، مجله عصبي شبكه از استفاده با
  .396-389 صفحات ،3 شماره ،29) ايران شناسي يستز مجله(

 مطلوبيت .1391 ،.ر .ح رضايي، ، و.ح مرادي، وارسته ،.س كريمي، -7
 جنگل در بهار و زمستان فصل دو در سياه داركوب زيستگاه
 - 15 ، صفحات1شماره  ،1 كاربردي اكولوژي گرگان، كالهشصت

29. 

، .، و قديمي، م.ر. ، رضايي، ح.، وارسته مرادي، ح.كريمي، س -8
رضامندي زيستگاه داركوب سياه و داركوب سازي مدل. 1391
محيط هايدار بزرگ با استفاده از رگرسيون منطقي، پژوهشخال

 .56-47 صفحات ،5 شماره ،3 زيست

هاي سني در تعيين نسبت جنسي و گروه. 1384، .وارسته مرادي، ح -9
 Capreolusو شوكا  Cervus elaphusگوزن مرال 

capreolus مجله علوم كشاورزي و منابع  ملي گلستان،در پارك
  .161-154، صفحات 12، شماره 3طبيعي 

 زيستگاهي ارجحيت سازيمدل .1390 ،.ح مرادي، وارسته -10
 در يدمثليتول يرغ و توليدمثلي فصل در كوچك دارخال داركوب

 ،4 شماره ،2 زيستمحيط هايپژوهش گلستان، ملي پارك
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Habitat assessment of Green Woodpecker (Picus viridis) in 
Golestan National Park using classification tree method 

Varasteh Moradi H., Sepehri Roshan Z. and Chamanefar S. 

Environmental Science Dept., Faculty of Fisheries and Environmental Science, Gorgan University of 
Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, I.R. of Iran 

Abstract  

The Green Woodpecker (Picus viridis) is one of the most important and an umbrella 
species in Golestan National Park. In this study, habitat suitability of the Green 
Woodpecker was studied in reproductive and non-reproductive seasons in Golestan 
National Park. Habitat characteristics, including forest vegetation type and structural 
characteristics of vegetation as well as the presence/absence of woodpeckers were 
recorded within a 25-m radius of each of 112 sampling plots. The Classification tree 
model was used to identify the relationship between the presence of Green Woodpecker 
and habitat variables in reproductive and non-reproductive seasons. Results of statistical 
analysis showed that during the reproductive season, the accessibility to areas with a 
dense canopy cover and tall snags, determined the reproductive territory. In the non-
breeding season, the site selection by the Green Woodpecker was based on the presence 
of live trees with DBH between 50 -100 cm and tall snags. Totally, areas with dense 
canopy cover (>62%) supported more density of woodpeckers. In open areas (canopy 

cover <62%), fallen dead trees with DBH between 50 -100 cm was the second most 
important predictive of the presence of the Green Woodpecker. Based on the results, in 
Golestan National Park, the Green Woodpecker prefers old forest habitats composed 
with tall and thick trees especially Oak trees. Thus, due to high dependency of Green 
Woodpeckers on the old and undisturbed forest habitats, removal of logs, snags, and 
large trees should be reduced to a minimum scale. 

Key words: Golestan National Park, Green Woodpecker, Classification tree, 
reproductive and non-reproductive seasons. 

 

 

 

 


