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 0931در شهر مشهد در دو فصل تابستان و پاییز 

 ت، اهواز، گروه محیط زیس،  انشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات خوزستاند: *هایده طبسیان

  159-51666صندوق پستی 

 اهواز، گروه محیط زیست، خوزستان المی، واحد علوم و تحقیقاتدانشگاه آزاد اس :رادبهروز بهروزی، 

 159-51666صندوق پستی 

 196، صندوق پستیدانشگاه شهید چمران، اهواز دانشکده ریاضی و کامپیوتر، :عبدالرحمن راسخ  

 

 1931آذر :تاریخ پذیرش    1931 مرداد: تاریخ دریافت

  چکیدهچکیده

همین سبب شناسایی و دهند که بر آن اثرگذارند، بهسیاری از فضاهای سبز تشکیل میهای شاخص جانوری را در بپرندگان گونه

. انجام گرفت 0931مقایسه فصلی فراوانی و تنوع پرندگان در دو پارک ملت و پردیس قائم در شهر مشهد در دو فصل تابستان و پاییز 

  Ecologycal Metodologyافزارهای با استفاده از نرم ای است و بخشی دیگرتحلیلی و کتابخانه -بخشی از روش تحقیق توصیفی

 10گونه متعلق به  10در مجموع در هر دو پارک . های آماری دوره سرشماری تجزیه و تحلیل شدداده SPSSو  Excelچنین هم

قطعه و در پارک  182تعداد با ( سانانکالغ)  Corvidaeترین تعداد پرندگان در پارک ملت به  خانواده خانواده شناسایی شد که بیش

ای نشان داد که های تنوع گونهبررسی شاخص .تعلق داشتند 118با تعداد ( سانانگنجشک) Passeridae پردیس قائم به خانواده با 

ترین و بیش 12/1و 31/9ملت با مقدار ک مارگالف در فصل پاییز و در پار ایترین میزان شاخص هتروژنی شانون وینر و غنای گونهبیش

بین تنوع پرندگان در  t-testنتایج آزمون . بود  27/1ای هیل در فصل تابستان و در پارک پردیس قائم با میزان شاخص یکنواختی گونه

داری بین دو پارک  ملت و پردیس قائم وجود ای مارگالف تفاوت معنینشان داد که از نظر غنای گونه 0931دو فصل تابستان و پاییز

 .داری مشاهده نشدی یکنواختی و هتروژنی تفاوت معنیهانظر سایر شاخص دارد ولی از

 

 های شهری، شهر مشهدای، پارکهای تنوع گونهپرندگان، فراوانی، شاخص ::کلمات کلیدیکلمات کلیدی

 

 ht_tabasyan@yahoo.com پست الکترونیکی نویسنده مسئول  *
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  مقدمهمقدمه
توسعه شهرها و شهرنشینی یکی از بارزترین اثرات انسان بر 

بسیاری از  طبیعت و تهدیدی مهم برای تنوع زیستی

های شود و نابودی کامل محیطهای دنیا محسوب میوسیستماک

طبیعی و جوامع حیات وحش و در نهایت کاهش ارتباط بین 

این در  (11)آید شمار میترین پیامدهای آن بهای از مهمگونه

 ها و فضاهای سبز شهری همراه باحالی است که پارک

مثبت  کارکردهای محیط زیستی خود عالوه بر زیبایی و اثرات

روانی یکی از اجزای پایدار اکولوژیکی و سیستمی پشتیبان برای 

آیند که در جذب شمار میموجودات زنده در جوامع شهری به

سزایی دارند های نقش بفون حیات وحش و باالبردن تنوع گونه

های ها از جنبهعنوان جزء مهمی از اکوسیستمپرندگان به(. 7)

، زیباشناختی، علمی، تفرجی واجد گوناگون اکولوژیک، اقتصادی

طوری که از نظر اکولوژیکی، باشند بههای فروانی میارزش

ای با کل نظام طبیعت و اکثر پرندگان ارتباط متقابل و پیچیده
عوامل و عناصر تشکیل دهنده آن دارند و عملکرد صحیح 

 اکوسیستم و پویایی آن مستلزم حضور پرندگان و بروز 

 (.4)باشدها میی آنهای حیاتفعالیت

ها و فضاهای سبز و گیری انسان از پارکبا توجه به بهره

مطالعه بر روی های شهری، نقش غالب پرندگان در اکوسیستم

ها و تخمین فراوانی و الگوهای تنوع پرندگان در جوامع آن

ها و جمعیت تواند رهنمودی برای مدیریت زیستگاهشهری می

و در نتیجه گامی ( 8و2)های شهری باشدریزیپرندگان در برنامه

های پرندگان و در نتیجه مفید در راستای حفاظت از زیستگاه

 (.6)ها باشد جمعیت

های شهری در جهان سابقه مطالعه پرندگان در اکوسیستم

Corallis (2002 )و   Palominoتوان بهطوالنی دارد که می

 در اسپانیا،ای در مقیاس منطقه تاثیر شهرنشینی بر پرندگان

Khera  های رابطه متقابل پرندگان و ویژگی( 2007)و همکاران

ای پرندگان در فضای سبز شهری در زیستگاه و غنای گونه

چگونگی مدیریت فضای ( 2011)و همکاران  Fontanaدهلی، 

در   منظور ارتقای تنوع پرندگان و ساختار جامعهسبز شهری به

ور پرندگان زادآور در حض Jokimaki (2000)کشور سوئیس، 

( های شهری و متغیرهای دیگرتاثیر ساختار) های شهریپارک

نقش Pudyatmoko  (2007 )در شهر اویلیو در شمال فنالند،

 های شهری در حفاظت از تنوع پرندگان در اندونزی ومحیط

Ruben Ortega (2011 ) رابطه بین فضای سبز و جامعه

 .یل اشاره کردهای شهری در برزپرندگان در محیط

از مطالعات بر روی پرندگان فضاهای سبز شهری در ایران 

( 1798)راد توان به مطالعات انجام شده توسط بهروزیمی

ضرورت ( 1792)پرندگان فضاهای سبز شهر تهران، منصوری

وجود پرندگان در فضاهای سبز شهری، عسکری و همکاران 

پرندگان در های تنوع زیستی بررسی تغییرات شاخص( 1787)
هدف از این  .ها و فضاهای سبز شهر اهواز اشاره کردپارک

 ای،غنای گونه)ای های تنوع گونهمطالعه، مقایسه شاخص

های ملت و پردیس پرندگان در پارک( یکنواختی و هتروژنی

 .بود 1770قائم مشهد در دو فصل تابستان و پاییز 

 

  هاهامواد و روشمواد و روش
وخدمات شهرداری مشهد  بر اساس اطالعات سازمان آمار

 مترمربع 6868870های مشهد مساحت کل پارک( 1789)

های مقدماتی، مشورت با مسئولین پس از بررسی که باشدمی

ها و فضای سبز، بازدیدهای اولیه و مطالعات سازمان پارک

 جنگلی وعنوان پارک نیمهملت به بزرگپارک  2ای کتابخانه

عنوان کاشت بهک عمومی و دستعنوان پارپارک پردیس قائم به

زیرا عالوه بر وسعت قابل شدند های مطالعاتی انتخاب ایستگاه

باشند و توجه در نوع خود، دارای تنوع پوشش گیاهی می

کنندگان زیادی پذیر بوده و استفادهها امکاندسترسی به آن

ها در جدول و نقشه موقعیت و مشخصات کامل این پارک. دارند

 (.2) آمده است 1
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 (5)های مورد مطالعه در شهر مشهد مشخصات پارک موقعیت -1جدول

 پوشش درختچه ای غالب پوشش درختی غالب  (هکتار)مساحت موقعیت نام پارک

 ملت
 N 

 E 
 هکتار 688

 Acer) ، افرا(Platan orientalis)چنار

negundo)سپیدار ،(Poplus alba)  اقاقیا ،

(Robinia peseduacacia   )کاج،(Pinnus 

eldarica)گنجشک ، زبان (Fraxinus 

excelsior )و... 

 ،(Yucca filamentosa)یوکا 

،  (Chacnomelc) japonicaژاپنی به

، زرشک (Cersic silquastrum)ارغوان

 ...و( Berberisthunbergii)زینتی

 پردیس قائم
 N 
 E 

 ارهکت 16

 Robinia) اقاقیا  ،(Pinus elderica)کاج تهران

seudoacacia)چنار ،(Platan orientalis) ،

 ...و( Fraxinus excelsiorزبان گنجشک 

، (Forsythia intermedia )یاس زرد

، زرشک (Yucca filamentosa)یوکا 

 ...و( Berberis thunbergii)زینتی 

 

 
 (15)العه در شهر مشهدهای مورد مطموقعیت پارک -1نقشه 

 

( Total Count) صورت پیمایش میدانیشناسایی پرندگان به

اوایل و اواخر ( بار 4)طور ماهانه در اواسط هر ماه و به( بار24)

 از ظهر که زمان اوج فعالیت پرندگان  صبح زود و بعد ،هفته

با استفاده از  1770باشد، در دو فصل تابستان و پاییز می

و  (متر 9×72)نمایی با بزرگ  Focalروسی ی دوربین چشم

انجام گرفت و برای محاسبه  pc162 دوربین عکاسی کانن

های تنوع زیستی در دو پارک و در این دو فصل از شاخص

، هتروژنی (منهینگ-مارگالف)ای های غنای گونهشاخص

شرح به( هیل -سیمسون)و یکنواختی ( شانون وینر -سیمسون )

 (.1)دیدزیر استفاده گر

              ای مارگالف  غنای گونه
Nln

)1S(
D


 

ای منهینگ                        غنای گونه
N

S
D  

ای هیل                   یکنواختی گونه
1

2

H

1

N

N

e
E 



 

ای سیمسون                   یکنواختی گونه
S

D̂1
E

D
1  

ای سیمسون           تنوع گونه 


s

1i

2
iP1D1 

iiای شانون وینر             تنوع گونه

S

1i
PlnPH  


 

تعداد =  Nتعداد گونه موجود در نمونه، =  Sدر این روابط 

نمایی شانن  شاخص =1N،شاخص سیمپسون  =D̂کل افراد، 

،2N=  ،نسبت عکس شاخص سیمپسونiN نسبت تعداد گونه 
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i  ام به کل افراد جمعیت و Ln،1لگاریتم طبیعی-D= شاخص

 .است ام در جامعه iنسبت افراد گونه = iPتنوع سیمپسون و 

های ملت دگان در پارکدست آمده از جامعه پرنهاطالعات ب

افزار و پردیس قائم در دو فصل تابستان و پاییز توسط نرم

Ecologycal Metodology  مورد بررسی قرار گرفت و

منظور ، سپس به(11)های تنوع زیستی محاسبه گردید شاخص

و آزمون  SPSSآماری  افزاراز نرمها های آماری شاخصتحلیل

levene  ها و آزمونواریانس برای بررسی همگن بودن T-test 

های تنوع دار بودن اختالف شاخصبرای مقایسه کلی و معنی

% 2ای طها و فصول مختلف در سطح خزیستی بین پارک

رای ترسم نمودارها ب Excel افزاراز نرمچنین استفاده شد، هم

استفاده شد و بر این اساس تغییرات جامعه پرندگان و تنوع 

 .های ملت و پردیس قائم محاسبه شدکها در پارزیستی آن

  نتایجنتایج
قطعه پرنده متعلق  1778در پارک ملت  1770از تیر تا آذر 

ترین فراوانی بیشخانواده شناسایی شد که  17گونه و  78به 

قطعه بود  227با تعداد ( Corvus corne)متعلق به کالغ ابلق 

 ترینگونه بیش 7با  Corvidaeخانواده، در واقع (2جدول )

با فراوانی   Passeridae داشت، سپس خانواده( 272)فراوانی 

چنین در این پارک ، هم(1نمودار)در رده دوم قرار داشت  84

گونه  29قطعه پرنده در فصل تابستان و  686گونه و  22تعداد 

که ( 2جدول )قطعه پرنده در فصل پاییز شناسایی شد  912و 

تر از فصل ییز بیشها در فصل پاتعداد گونه و فراوانی آن

تر از پارک تابستان بوده است و این تعداد در پارک ملت بیش

 (.7و  2نمودار )پردیس قائم بود 
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 1931از تیر تا آذر سال ملتنام و تعداد کل پرندگان سرشماری شده در پارک  -2جدول
 ردیف

 نام علمی نام گونه تیره
 تعداد در هر فصل

 تعداد کل
 صل پاییزف فصل تابستان

1 
Corvidae 

 Corvus corne 128 72 227 کالغ ابلق
 Corvus frugilegus  -68 68 کالغ سیاه 2
 Pica pica 1  -1 زاغی 7
4 

Passeridae 
 Passer montanus 102 120 222 گنجشک درختی

 Passer domesticus 72  -72 گنجشک خانگی 2
6 

Motacillidae 
 Motacilla alba 26 20 46 دم جنبانک ابلق

 Motacilla cinerea  -10 10 دم جنبانک خاکستری 9
 Motailla flava  -7 7 دم جنبانک شکم زرد 8
7 Alaudidae چکاوک آسمانی Alanda arvensis  -1 1 
10 Oriolidae پری شاهرخ Oriolus oriolus 1  -1 
11 Laniidae سنگ چشم پشت بلوطی Lanius vittatus 1  -1 
12 Pycnonotidae بلبل خرما Pycnonotus leucotis  -14 14 
17 

Paridae 
 Parus major 22  -22 چرخ ریسک بزررگ

 Parus bokharensis 87 110 177 چرخ ریسک تورانی 14
 Parus caeruleus  -1 1 چرخ ریسک سرآبی 12
16 

Muscicapidae 
 Muscicapa striata 4  -4 مگس گیر راه راه

 Ficedula parva  -2 2 س گیر گلوسرخمگ 19
18 

Fringillidae 
 Fringilla coelebs 62 42 109 سهره جنگلی

 Fringilla montifringilla 42 70 92 سهره دم گاه سفید 17
 Rhodopechys obsoleta 28  -28 سهره خاکی 20
21 

Turdidae 

 Turdus merula 7 20 27 توکای سیاه
 Turdus pilaris 27 4 29 توکای پشت بلوطی 22
 Turdus philomelos  -14 14 توکای باغی 27
 Luscinia megarhynchs 1  -1 بلبل 24
 Erithacus rubecula  -4 4 سینه سرخ 22
26 

Sylviidae 
 Phylloscopus collybita 26 16 42 سسک چیف چاف

 Hippolais pallida 4  -4 سسک درختی زیتونی 29
 Phylloscopus trochilus 2  -2 یدیسسک ب 28
27 

Sturdidae 
 Acridotheres tristis 7 10 17 مینا

 Sturnus vulgaris 2 6 8 سار 70
71 Upupidae هدهد Upupa epops 1 0 1 
72 Alcedinidae ماهی خورک Alcedo atthis  -1 1 
77 Apodidae بادخورک Apus apus  -10 10 
74 

Columbidae 
 Streptopelia sengalensis 28 17 49 مولیقمری مع

 Streptopelia dacaocto 24 20 44 یاکریم 72
 Columbia livia  -20 20 کبوترچاهی 76
79 Accipiteridae قرقی Accipiter nisus 1  -1 
78 Psittacidae طوطی Psittacula krameri 22 18 70 

 1778 917 682 78 جمع گونه
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 1931های پرندگان پارک ملت و پردیس قائم در دو فصل تابستان و پاییز وانی خانوادهفرا -1نمودار

 

 
 1931های ملت و پردیس قائم در فصول تابستان و پاییز های پرندگان در پارکتعداد گونه -2نمودار

 

 
 1931های ملت و پردیس قائم در فصول تابستان و پاییز فراوانی پرندگان در پارک -9نمودار

 

 22قطعه پرنده متعلق به  717در پارک پردیس قائم نیز 

 Passer)که گنجشک درختیخانواده شناسایی شد  14گونه و 

montanus ) (7جدول)قطعه گونه غالب در پارک بود  218با ،

ترین فراوانی گونه بیش 1با   Passeridaeدر واقع خانواده 

با  Fringlidaeرا در پارک داشت، پس از آن خانواده ( 226)

نمودار )را در پارک پردیس قائم داشت ( 201)ترین فراوانی بیش

قطعه پرنده در فصل تابستان  779گونه و  18در این پارک (. 1

قطعه پرنده در فصل پاییز شناسایی  216گونه و  17و 

در  1770در مجموع در دو فصل تابستان و پاییز ( .7جدول )شد

 20گونه پرنده متعلق به  41های ملت و پردیس قائم پارک

بررسی روند تغییرات جمعیت پرندگان خانواده شناسایی شد و 

تر های پرندگان در فصل پاییز بیشدهد که تعداد گونهنشان می

ترین تعداد پرندگان و بیش( 4نمودار)از فصل تابستان بوده است

و پردیس ( قطعه226) در هر دو پارک ملت  در آبان ماه
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 (.2نمودار)هده شد مشا( قطعه187)

 

 
 1931نام و تعداد کل پرندگان سرشماری شده در پارک پردیس قائم از تیر تا آذر سال: 9جدول 

 نام علمی نام گونه تیره ردیف
 تعداد در هر فصل

 تعداد کل
 فصل پاییز فصل تابستان

1 
Corvidae 

 Corvus corone 20 27 97 کالغ ابلق

 Corvus frugilegus  -97 97 کالغ سیاه 2
7 

Passeridae 
 Passer montanus 100 118 218 گنجشک درختی

 Passer domesticus 78  -78 گنجشک خانگی 4

2 Motacillidae دم جنبانک ابلق Motacilla alba 47 40 87 

6 Paridae چرخ ریسک تورانی Parus bokharensis 22 70 22 
9 

Fringillidae 

 Fringilla coelebs 26 82 111 سهره جنگلی

 Fringilla montifringilla 20 18 78 سهره دم گاه سفید 8

 Rhodopechys obsoleta 42  -42 سهره خاکی 7

 Carduelis spinus  -10 10 سهره زرد 10
11 

Alaudidae 
 Alanda arvensis  -2 2 چکاوک آسمانی

 Melanocorypha calandra  -2 2 چکاوک گندمزار 12

17 Sylviidae سسک چیف چاف Phylloscopus collybita 14 10 24 

14 Muscicapide مگس گیر راه راه Muscicapa striata 7 2 2 
12 Sturdidae مینا Acridotheres tristis 2 6 8 

16 

Turdidae 

 Turdus merula 4 12 17 توکای سیاه

 Turdus philomelos  -8 8 توکای باغی 19

 Luscinia megarhynchos 2  -2 بلبل 18
 Erithacus rubecula  -12 12 سینه سرخ 17

20 

Columbidae 

 Columba livia  -20 20 کبوتر چاهی

 Streptopelia sengalensis 12 7 24 قمری خانگی 21

 Streptopelia dacaocto 12 12 29 یاکریم 22
27 Apodidae بادخورک Apus apus  -10 10 

24 Psittacidae طوطی Psittacula krameri  -2 2 

22 Falconidae دلیجه Falco tinnunculus 1  -1 

 717 216 779 22 جمع گونه
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 های ملت و پردیس قائمدر پارک 1931ها از تیر تا آذر تغییرات تعداد گونه -4نمودار

 

 
 های ملت و پردیس قائمارکدر پ 1931غییرات فراوانی جامعه پرندگان از تیر تا آذر ت -5نمودار

  ایایهای تنوع گونههای تنوع گونهنتایج شاخصنتایج شاخص
دو فصل تابستان و پاییز در  زیستیهای تنوع شاخص

شانون )ترین شاخص هتروژنی نشان داد که بیش 1770

ای در ترین غنای گونهو بیش( 72/0=و سیمسون 70/7=وینر

در پارک ملت (  07/1=و منهینگ 29/4=مارگالف)فصل پاییز 
ها همگن بودن واریانسپس از بررسی (. 9جدول)است بوده 

بین دو فصل  T-testنتایج آزمون   ،Leveneتوسط آزمون 

های نشان داد که میانگین شاخص 1770تابستان و پاییز 

 -مارگالف)ای و غنای گونه( سیمسون -شانون وینر)هتروژنی 

تر از پارک پردیس قائم بوده است در پارک ملت بیش( منهینگ

داری بین دو ای مارگالف تفاوت معنیاز شاخص غنای گونه و

 .(P-value<02/0)پارک وجود دارد  

 
 1931ای در پارک ملت و پردیس قائم در فصول تابستان و پاییزهای تنوع گونهشاخص-4جدول 

 فصل

 شاخص
 پاییز تابستان

 پردیس قائم ملت پردیس قائم ملت

 88/2 29/4 62/2 66/7 غنای گونه ای مارگالف

 87/0 07/1 81/0 74/0 غنای گونه ای منهینگ

 41/0 72/0 49/0 41/0 یکنواختی سیمسون

 97/0 68/0 96/0 97/0 یکنواختی هیل

 82/0 72/0 81/0 89/0 تنوع گونه ای سیمسون

 22/7 70/7 12/7 94/7 تنوع گونه ای شانون وینر

 

و  96/0= هیل)تابستان و در پارک پردیس قائم بود صل ای در فهای یکنواختی گونهترین مقدار شاخصبیش
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های میانگین شاخصچنین ، هم(5جدول )(78/0=سیمسون

در هر دو فصل تابستان و پاییز ( هیل -سیمسون)یکنواختی 

جدول )تر از پارک ملت بود در پارک پردیس قائم بیش 0930

6 .) 
 

 
 0931هاي ملت و پرديس از تير تا آذر هاي تنوع در پاركبراي مقايسه ميانگين شاخص T-testو   Levenهاي اطالعات مربوط به آزمون -5جدول 

 هاشاخص
 برای مقایسه میانگین( T-testآزمون ) برای مقایسه واریانس( Levenآزمون )

F P-value t درجه آزادی P-value 

 0*/002 10 062/9 050/0 720/2 ای مارگالفغنای گونه

 077/0 10 709/0 520/0 770/0 منهینگای غنای گونه

 027/0 10 685/0 923/0 059/0 ای سیسمسونتنوع گونه

 786/0 10 -060/0 080/0 080/7 وینر –ای شانونتنوع گونه

 078/0 10 -706/0 733/0 730/0 ای سیمسونیکنواختی گونه

 270/0 10 -278/0 987/0 765/0 ای هیلیکنواختی گونه

 
در فصل تابستان نشان داد که  T-testزمون بررسی نتایج آ

ای شاخص غنای گونههای ملت و پردیس قائم از نظر بین پارک

با . (P-value<05/0)داری وجود دارد مارگالف تفاوت معنی

ای مارگالف در هر دو توجه به مقدار میانگین شاخص غنای گونه

داری غنای طور معنیپارک در فصل تابستان، پارک ملت به

ای باالتری نسبت به پارک پردیس قائم در فصل تابستان گونه

 (.6جدول )داشته است

 
 

 0931تابستان هاي تنوع در پارك ملت و پرديس در فصل براي مقايسه ميانگين شاخص T-testو   Levenهاي نتايج آزمون -6جدول 

 هاشاخص
 یسه میانگینبرای مقا( T-testآزمون ) برای مقایسه واریانس( Levenآزمون )

F P-value t درجه آزادی P-value 

 *072/0 7 370/2 722/0 837/0 ای مارگالفغنای گونه

 023/0 7 307/0 258/0 877/0 ای منهینگغنای گونه

 753/0 7 073/0 285/0 600/0 ای سیسمسونتنوع گونه

 777/0 7 -862/0 092/0 937/00 وینر –ای شانونتنوع گونه

 088/0 7 -982/2 096/0 660/3 ای سیمسونهیکنواختی گون

 053/0 7 -826/0 002/0 027/7 ای هیلیکنواختی گونه

، برای T-testآزمون  P-valueدر فصل پاییز نیز مقادیر 

 05/0تر از ای شانون وینر، و مارگالف کوچكشاخص تنوع گونه

های داری از نظر مقادیر شاخصبود، بنابراین اختالف معنی

ای و تنوع در فصل پاییز بین دو پارک وجود داشت و گونهغنای 

با توجه به مقدار میانگین هر دو شاخص هتروژنی شانون وینر و 

توان بیان کرد که پارک ملت با ای مارگالف، میغنای گونه

در فصل پاییز از تنوع و غنای باالتری نسبت به % 35احتمال 

 (.8ل جدو)پارک پردیس قائم برخوردار بوده است 
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 0931در پارك ملت و پرديس در فصل پاييز تنوعهاي براي مقايسه ميانگين شاخص T-testو   Levenهاي نتايج آزمون -7جدول 

 هاشاخص
 برای مقایسه میانگین( T-testآزمون ) برای مقایسه واریانس( Levenآزمون )

F P-value t درجه آزادی P-value 

 *025/0 7 86/0 65/0 87/5 ای مارگالفغنای گونه

 673/0 7 790/0 07/0 37/0 ای منهینگغنای گونه

 266/0 7 025/7 07/0 20/9 ای سیسمسونتنوع گونه

 *090/0 7 273/9 00/0 29/7 وینر –ای شانونتنوع گونه

 880/0 7 -909/0 65/0 29/0 ای سیمسونیکنواختی گونه

 000/0 7 000/0 97/0 07/0 ای هیلیکنواختی گونه

 >pvalu 05/0 داروجود اختالف معنی *            

  بحثبحث
ای های مهم جوامع بیولوژیکی تنوع گونهیکی از شاخص

ها و گیری تنوع زیستی نیاز به شناسایی گونهاندازه. ها استآن

  (.2) ها در جوامع داردتعیین اهمیت گونه

 70انجام گرفت ،  0930در تحقیق حاضر که از تیر تا آذر 

های ملت و پردیس قائم در خانواده در پارک 20گونه متعلق به 

ترین فراوانی را خانواده که بیششهر مشهد شناسایی شد 

Corvidae  و ( 232)در پارک ملتPasseridae  در پارک

بررسی تغییرات جمعیت و تعداد . داشتند( 207)پردیس قائم

اد که های ملت و پردیس نشان ددر پارکهای پرندگان گونه

ها در فصل پاییز و در آبان ماه ترین تعداد پرندگان و گونهبیش

چنین مشخص شد که بین دو پارک در دو مشاهده شد، هم

ای درصد از نظر غنای گونه 35فصل تابستان و پاییز به احتمال 

تواند داری وجود دارد که علت آن میمارگالف اختالف معنی

مواد غذایی، مهاجرت  مساعد شدن وضعیت آب و هوا، وفور

 .ها در فصل پاییز باشدبسیاری از پرندگان و امنیت پارک

ای را نسبت به پارک پارک ملت باالترین غنا و تنوع گونه 
ای مارگالف در طوری که از نظر غنای گونهپردیس قائم داشت به

هر دو فصل تابستان و پاییز و شاخص هتروژنی شانون وینر در 

. داری در این پارک مشاهده شدمعنی فصل پاییز اختالف

های شهری نشان از درجه مطلوبیت ای در پارکترکیب گونه

های طوری که پارکباشد، بهمی هاآنزیستی و ساختاری 

لحاظ فراهم آوردن آشیانه، زیستگاه و منابع در تر بهبزرگ

این مطلب در ( 8)باشندتر میدسترس برای پرندگان مطلوب

ت به سبب وجود پوشش گیاهی متنوع جنکلی و پارک بزرگ مل

 ،Robinia peseduacacia، Acer negundo )کاشت دست

Pinnus eldarica ,Platanus hybrida ) و وسعت پارک در

داشتن فضای کافی جهت پناه، آشیانه و زادآوری پرندگان نتیجه 

دهنده شرایط متعادل این پارک در نشان خوبی مشهود بود کهبه
ای نیز در ترین میزان یکنواختی گونهبیش. ندگان استجذب پر

دهنده پارک پردیس قائم و در فصل تابستان بود که نشان

کاشت پوشش ها و تنوع محدود و دستپراکنش یکنواخت گونه

   Murus alba ،.sp Cedrus)ای گیاهی درختی و درختچه

،Populus alba، Pinus elderica، Platan orientalis ) در

 .پردیس قائم بود

ها و تعداد افراد یك تر تغییراتی که در شمار گونهبیش

های زیستی و شود ناشی از تفاوت در ویژگیجمعیت دیده می

های مختلف زیستگاه سبب   کیفیت .ساختاری زیستگاه است

های مختلف در یك های مختلفی از جمعیتشود، تراکممی

وشش درختی موجود در بنابراین میزان پمنطقه موجود باشد، 

دستیابی به غذا، پناه و مناطق ها و فضاهای سبز شهری پارک

در افزایش تنوع و غنای دهد درنتیجه زادآوری را افزایش می
ها بسیار ای پرندگان و ساختار جامعه زیستی پارکگونه

و عامل مهمی در مدیریت فضاهای سبز شهری  تاثیرگذار است

 (.00و  7)باشدمی

ی مطالعات انجام شده و مقایسه آن با تحقیق حاضر با بررس

 :توان به  نتایج زیر رسیدمی

گونه از  050مشخصات و زیستگاه ( 0987)رادبهروزی

، (0)ها و فضاهای سبز شهر تهران شناسایی کرد پرندگان پارک

 تغییرات ( 0973)چنین ریحانه عسکری و همکارانهم

ها و فضاهای سبز کهای تنوع زیستی پرندگان در پارشاخص

گونه از  32شهر اهواز را بررسی کردند و ضمن شناسایی 

پرندگان به این نتیجه رسیدند که بین دو فصل زمستان و بهار 
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ای منهینگ و شاخص یکنواختی از نظر شاخص غنای گونه

، در (9)داری وجود دارد ای هیل و سیمسون تفاوت معنیگونه

اوت و فصول مختلف در های جغرافیایی متفموقعیتواقع 

طوری که در پراکنش، تعداد و تنوع پرندگان تاثیرگذار است، به

گونه مشخص شد که در فصل  70این تحقیق ضمن شناسایی 

تر از فصل تابستان ای پرندگان  بیشپاییز تنوع و غنای گونه

 .بوده است

در مطالعات خود به این نتیجه رسید که ( 0985)منصوری 

اندازهای تر از چشمهای شهری فقیرتر و یکنواختاندازفون چشم

 و Palomino که این مورد در مطالعات( 7)طبیعی اولیه است 

Corrasal (2006 ) وJukimaki (2000 ) مورد بررسی قرار

های گرفت و به این نتیجه رسیدند که جامعه پرندگان در محیط

 تری نسبت به تر و تراکم بیششهری دارای تنوع کم
 ( 02و  3)های طبیعی است گاهزیست

Khera در بررسی رابطه متقابل ( 2003) و همکاران

های فضاهای سبز در شهر دهلی به این نتیجه پرندگان و ویژگی

های مطلوب برای پرندگان وجود زیستگاهرسیدند که شرایط 

 Fontana، (00)باشد ها میمتنوع پوشش گیاهی درون پارک

ای را در یاهی درختی و درختچهنیز ترکیب پوشش گ( 2000)

های شهری یکی از فاکتورهای مدیریتی برای جذب پارک

 طوری که غنای به( 8) داندها میپرندگان و حفاظت از آن

ای پرندگان رابطه مستقیمی با تنوع پوشش گیاهی دارد که گونه

ای اهمیت فضاهای سبز و درختان را در افزایش تنوع گونه

 ریزان باید طراحی پوششدر نتیجه برنامه( 07)کندتر میبیش

ای پرندگان را در نظر گیاهی مناسب برای حفظ تنوع گونه

 (.09) بگیرند
عنوان پارک درتحقیق حاضر نیز پارک پردیس قائم به

جنگلی ملت تری نسبت به پارک نیمهکاشت غنا و تنوع کمدست

داشت و پارک ملت با داشتن پوشش گیاهی درختی و 

ای متنوع شرایط مناسب زیستی را برای پرندگان در هر هدرختچ

 .فراهم کرده بود 0930دو فصل تابستان و پاییز 

تواند روند مطالعه بر روی پرندگان در جوامع شهری می

تغییرات شرایط زیستی و اکولوژی را برای مدیران گوشزد کند، 

ها توان به نقش زیستگاهطوری که از تغییر اندازه جمعیت میبه

ای پی برد و از این طریق ها در حفظ تنوع گونهو اهمیت آن

ها و در نتیجه گامی مفید در راستای حفاظت از زیستگاه

 .(6) شتها بردامدیریت جمعیت
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Abstract 
Birds are valuable animal species in many of green spaces and influence to them. So, Identifing and comparing 

the diversity and aboundance of bird’s species conducted in Mellat and Pardis city Parks in Mashhad during 

summer and autumn of 2011. 

The main research method based on descriptive - analystic, literature review and the other part by using 

ecological methodology also, Excel and SPSS softwares and analyzing data from the census period. 

Totally from both of the parks 41 species belonging to 21 families were identified that  the highest number of 

birds  were belonged to Corvidae family in the Mellat park(n=287) and Passeridae family in Pardis park(n=228). 

Indices of species diversity showed that the most amount of Shannon-Winner heterogeneity index and species 

richness of Margalef were 3/90 and 4/27 respectively in Mellat Park in autumn and the most evenness measure 

of Hill was 76% in Pardis Park in summer. 
T-test results between the diversity of birds illustrated that the Margalef’s species richness significant difference 

between the two parks but the other not significant. 
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