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يهاستمیاکوسپرندگان دریفراوانتنوع  و رات ییتغیبررس
ياستان خراسان رضویآب

دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد: زدان دادین یحس
1389اسفند :تاریخ پذیرش1389آبان :  تاریخ دریافت

دهیچک
بررســـی تنـــوع .گیـــرددر برمـــیی اســـت کـــه انـــواع حیوانـــات و گیاهـــان مختلـــف را اي یکـــی از ســـطوح تنـــوع زیســـتتنـــوع گونـــه

شناســایی عوامــل ایــن تغییــرات و ســپس قــدم در جهــت رفـــع        بــراي توانــد راهنمــایی   اي و تغییــرات آن در ســالهاي مختلــف مــی    گونــه 
ــتی ــوط بــه    کاس ــش باشــد  مــدیریت هــاي مســایل مرب ــه ایــن تحقیــق  . حیــات وح ــدگا شناســایی گونــه ب هــاي آبــی  ن اکوسیســتمهــاي پرن

ــف  ــاطق کشـ ــه منـ ــاالب(رود، دریاچـ ــن    ) تـ ــه تجـ ــتی، رودخانـ ــد دوسـ ــوع  و بزنگـــان، سـ ــی تنـ ــیهمچنـــین بررسـ اي و گونـــهو فراوانـ
ــاطق   ــن منـ ــی  ایـ ــانات جمعیتـ ــت نوسـ ــه اسـ ــیفی  . پرداختـ ــق توصـ ــی از روش تحقیـ ــه   –بخشـ ــابع کتابخانـ ــر منـ ــه بـ ــا تکیـ ــی و بـ اي  تحلیلـ

ــت ــتفاده از   . اســ ــا اســ ــر بــ ــی دیگــ ــرمدر بخشــ ــاي نــ ــین Ecological Methodologyافزارهــ ــاي دادهSPSSوExcelهمچنــ هــ
ــه و    ــاري دوره سرشـــماري تجزیـ ــد آمـ ــاخص .تحلیـــل شـ ــوع گونـــه  در نتیجـــه شـ ــواختی  (ايهـــاي تنـ ــا، هتروژنتـــی، یکنـ و رونـــد ) غنـ

ر منــاطق مطالعــاتی  هــاي مختلــف د هــا و جمعیــت گونــه  تغییــرات آنهــا همچنــین نوســانات جامعــه پرنــدگان، تغییــرات در حضــور تیــره        
ــد ــبه گردیـ ــه . محاسـ ــتگاهی و منطقـ ــین زیسـ ــتگاهی، بـ ــوع درون زیسـ ــتم ) α،β،γ(اي بعـــالوه  تنـ ــن اکوسیسـ ــه ایـ ــوط بـ ــبه مربـ ــا محاسـ هـ

شــاخص تشــابه موریســتا بــراي بررســی میــزان شــباهت جامعــه پرنــدگان در منــاطق مــورد مطالعــه نیــز            . و بــا یکــدیگر مقایســه شــدند   
و1385گونــه درســـال  7پرنــده بــا   عــدد 2667کشــف رود، بیشــترین فراوانــی پرنـــدگان برابــر بــا      در منطقــه . بــرآورد و تحلیــل شــد   

ــی   ــترین فراوانـ ــان  بیشـ ــه بزنگـ ــدد 2139در دریاچـ ــه  عـ ــوط بـ ــده مربـ ــال  10پرنـ ــه در سـ ــود1389گونـ ــتی و  .بـ ــد دوسـ ــه سـ در منطقـ
ــن،  ــه تجـ ــی رودخانـ ــترین فراوانـ ــداد بیشـ ــدد4332تعـ ــه عـ ــوط بـ ــده مربـ ــال 36پرنـ ــه درسـ ــد1386گونـ ــاهده شـ ــاي . مشـ ــترین غنـ بیشـ

کمتـــرین غنـــاي . ، در منطقـــه ســد دوســـتی و رودخانـــه تجــن مشـــاهده شــد   )15(هـــاي پرنــدگان  و بیشـــترین تنــوع تیـــره ) 36(اي گونــه 
هـــاي هتروژنیتـــی و یکنـــواختی، طبـــق شـــاخص. باشـــدرود مـــیمربـــوط بـــه منطقـــه کشـــف) 2(هـــا و کمتـــرین تنـــوع تیـــره) 3(اي گونـــه

ــرات ــی تغییـ ــد کلـ ــهرونـ ــوع گونـ ــفتنـ ــی  اي در کشـ ــپس کاهشـ ــی و سـ ــد افزایشـ ــدا رونـ ــترود، ابتـ ــتی و  . داشـ ــد دوسـ ــا سـ ــه بـ در رابطـ
ــد     ــاهده شـ ــاري مشـ ــالهاي آمـ ــی سـ ــوع طـ ــزایش تنـ ــی افـ ــد کلـ ــن، رونـ ــه تجـ ــاخص.رودخانـ ــان  شـ ــه بزنگـ ــی در دریاچـ ــاي هتروژنیتـ هـ

ــد    ــی بودنـ ــدداً افزایشـ ــی و مجـ ــپس کاهشـ ــی، سـ ــی افزایشـ ــد کلـ ــانگر رونـ ــاخص. نمایـ ــشـ ــاي یکنـ ــد  هـ ــان، رونـ ــه بزنگـ واختی در دریاچـ
ــتند   ــی داش ــی کاهش ــف      . کل ــین کش ــابه ب ــزان تش ــترین می ــتا، بیش ــابه موریس ــاخص تش ــق ش ــر     طب ــن براب ــه تج ــتی و رودخان ــد دوس ــا س رود ب

ــا  ــال 86/0بـ ــف    1386در سـ ــین کشـ ــین بـ ــن و همچنـ ــه تجـ ــا رودخانـ ــان بـ ــه بزنگـ ــین دریاچـ ــابه بـ ــزان تشـ ــرین میـ ــود و کمتـ ــا بـ رود بـ
.و برابر با صفر بود1388رودخانه تجن در سال 
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مقدمه
هاي زیستی، از واقع ترکیبی از تمام گوناگونیتنوع زیستی در

ها، اجتماعات و اي، تنوع بین گونهجمله تنوع وراثتی درون گونه
از مهمترین سطوح . باشدسازگان یک منطقه میجموعه بومم

اي و باشد که دو فاکتور غناي گونهاي میتنوع زیستی تنوع گونه
اي یا غناي گونهوتوزیع فراوانی افراد در تعیین آن نقش دارند

ترین و تعداد گونه در یک جامعه یا در واحد سطح، قدیمی
یکنواختی چگونگی وباشدگیري تنوع میترین راه اندازهساده

ها نمایش را در بین گونه) Individuals(توزیع فراوانی افراد 
بعبارت دیگر، یکنواختی بیانگر میزان تعادل در فراوانی . دهدمی

گیري یکنواختی و هاي هتروژنیتی اندازهشاخص. هاستگونه
از هاي آبی محیط. )1(گیرنداي را با هم در برمیغناي گونه

هاي مهم و با ارزش براي شمار زیادي از پرندگان گاهزیست
به واسطه اثرات هاي سرزمینغییر کاربريت. دشونمحسوب می

خشک هاي آبی، مختلف به اکوسیستميهاورود آالینده، توسعه
یهاي انساندخل و تصرفوتاالبها بدلیل عوامل اقلیمیشدن 

و از جمله در ها در سطح دنیااین اکوسیستماست تا باعث شده 
این مناطق بدلیل تولید و . ایران با تهدیدهاي زیادي مواجه باشند

) Ecotone(شرایط بوم کشینه قرار گرفتن در تنوع زیستی باال و 
را هاي منحصر بفرد گیاهی، آبزیان، پرندگان و پستانداران گونه

بسیار باالیی یک ژارزشهاي اکولودهند و از در خود جاي می
تفریحی و اقتصادي، اجتماعی، همچنین ارزشهاي .برخوردارند

تاالبها بیش . ها  بر کسی پوشیده نیستاین اکوسیستمفرهنگی
درصد زیستگاههاي مهم پرندگان را در ایران بخود 50از 

هاي خشکی از تنوع دهند و در مقایسه با اکوسیستماختصاص می
هاي این مناطق یکی از زیستگاه. زیستی بیشتري برخوردارند

باشند که فصول گذران میمهم براي پرندگان مهاجر زمستان
.برندبراي تغذیه و استراحت در آنها بسر میرا اییز و زمستان پ

ریزي و این پرندگان نیاز به برنامهجمعیت بنابراین حفاظت از 
در سطح ملی، استان . المللی داردکشورها در سطح بینهمکاري

شرایط خشک و نیمه خشک از خراسان بدلیل برخورداري از
هاي آبی محدودي برخوردار است و تنوع پرندگان اکوسیستم

یمهاجر در این زیستگاهها در مقایسه با استانهاي شمالی یا جنوب
رود، هاي آبی کشفاکوسیستم. باشدکشور بسیار محدود می

دریاچه بزنگان، سد دوستی، رودخانه تجن از مهمترین مناطق 
هاي اخیر بدلیل در دهه.باشنداستان میاین در حضور پرندگان 

کاهش سطح مطلوبیت تاالبها در کشور از تنوع و فراوانی بسیاري 
استفاده از نمایه . کاسته شده استآنها درپرندگان ها گونهاز 

)Index(یک براي فهم و درك تغییرات نامطلوب ژهاي اکولو
ریزي و مدیریت امهها به منظور برنزیستگاه یا جمعیت گونه
يهاگونهییشناسابه ن مطالعه یا. صحیح مفید خواهد بود

هاي آنها براساس شاخصياتنوع گونهتغییرات یو بررسپرندگان 
ن مناطق یاپرندگان یتینوسانات جمعتوجه به موجود همچنین 

براساس آمار سرشماري اداره کل حفاظت محیطزیست استان 
با توجه به . پردازدمی) 1385-1389سالهاي (خراسان رضوي 

و تحلیل آمار سرشماري در مطالعاتآنچه بیان شد این نوع 
تواند روند تغییر شرایط متفاوت، میهايهاي زمانی و مکاندوره
بندي یک و زیستی را براي مدیران گوشزد کند و در اولویتژاکولو
ات این نوع مطالع.هاي مکانی و زمانی مدیریت بکار رودبرنامه

ریزي براي مدیریت تحلیلی و کاربردي جهت دستیابی به برنامه
رسند که به چند زیستگاه و جمعیت پرندگان ضروري به نظر می

رات ییتغ)1389(و همکاران يعسکر.گرددنمونه اشاره می
سبز شهر يپرندگان در پارکها و فضاهایستیتنوع زيهاشاخص

ن فصول یبجه گرفتند که یو نتندقرار دادیسررا مورد براهواز 
نک و شاخص یمنهياگونهيزمستان و بهار از نظر شاخص غنا

.ارددار وجود دیپسون تفاوت معنیل و سمیهياگونهیکنواختی
،اي تاالبهاي آالگلتنوع گونه) 1388(گلشاهی و همکاران

.کردنداستان گلستان بررسی را در و گمیشان آجی گل،آلماگل
دیگر تاالب گمیشان بیشتر از و فراوانی تنوع نتیجه نشان داد

تنوع و فراوانی ) 1386(راد پور و بهروزيخلیلی.تاالبهاست
نمودندو بیان پرندگان در تاالبهاي جنوب دریاي خزر را مطالعه 

نبوي و همکاران . اي باالیی برخوردارنداین تاالبها از تشابه گونه
الب شادگان را بررسی تنوع و تراکم پرندگان آبزي تا) 1384(

بیشتر از پاییز 1379نمودند و نتایج نشان داد تنوع در زمستان 
پراکنشوتراکمتنوع،)1381(راد و همکاران بهروزي. بود1380

بخشهاي سلکه و سیاه کشیم از ان درگذرزمستانيآبزپرندگان
جیانتو کردندالمللی انزلی را مورد بررسی بینمجموعه تاالبهاي

بهنسبتيباالترياگونهتنوعوغناسلکه،ستگاهیزشان دادن
و تنوع پرندگان یفراوان) Betts)2011وEllis.داردمیکشاهیس

تازه تکامل يسخت چوب در جنگلهايب جنگلهایدر طول ش
با ارتفاع ياگونهيغناجه گرفتند یکردند و نتیرا بررسافتهی

یست و فراوانینیاهیب گیر ترکیابد اما تحت تاثییکاهش م
Proençal. داً مرتبط با درختان سخت چوب استیپرندگان شد

یعیطبياهان و پرندگان در جنگلهایتنوع گ)2010(و همکاران
جه یکرده و نتیبررسرا پرتغالیربومیغو یبوممزارعدر و 
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شتر یبلوط بياهان در جنگلهایگیکنواختیگرفتند غنا، تنوع و 
پتوس بود و غنا و تنوع پرندگان در یصنوبر و اکالينگلهااز ج

-Ortega.پتوس بودیشتر از اکالیبلوط و صنوبر بيجنگلها
Álvarez وMacGregor-Fors)2009 (يهاياثرات کاربر

کردند و یرا بررسب پرندگانیبر ساختار، تنوع و ترکيشهر
ر یدگان تأثبر تنوع پرنيمختلف شهريهايکاربرجه گرفتند ینت

شتر بود یسبز بيدر فضاهایکنواختیر یمقاد. گذارندیمیمتفاوت
.افتیش و غنا کاهش یتراکم افزاینیش شدت شهرنشیو با افزا

SoraceوVisentin)2007 (گلف يرهایتنوع پرندگان در مس
جه ینتکردند و یرا بررسایتالیآن در ایرامونیپياندازهاو چشم

يهادر حفاظت گونهیلف نقش اندکگيرهایگرفتند مس
یاز نواحیزان مناسبین حال میکنند، با ایفا میایتخصص
يو کشاورزيشهریکه در نواحیگلفيرهایدر مسیجنگل

.ات وحش داشته باشدیبر حیر مثبتیتواند تأثیوجود دارند م
Verhulstن شدت استفاده از یارتباط ب)2004(همکارانو

کردند و یپرندگان در مجارستان را بررسیراوانو غنا و فیاراض
ن تراکم پرندگان در مناطق مورد استفاده یشتریجه گرفتند بینت

. ن تنوع در مناطق رها شده بودیشتریبیگسترده بود ول
Blendinger)2005(و تنوع اجتماع پرندگان کوچک یفراوان

جه گرفتیکرد و نتین را بررسیدر آرژانتMonteيدر صحرا
شتر بوده و بطور یبيدر طول فصل زادآورياگونهيمتوسط غنا

ياگونهيغنا. فصول مختلف مشابه بودیپرندگان طیفراونیکل
. ت بودیمرتبط با غالبیو بطور منفیبطور مثبت مرتبط با فراوان

ZhijunوYoung)2003(ن دو  یبیستیتفاوت در تنوع ز
را نیدر چیکوهستانيمنطقه قطعه قطعه و سوخته کشاورز

دو فرم یستگاهیفرم ز4ن یجه گرفتند از بینتکردند و یبررس
غنا و تنوع را دارند و غنا و تنوع ن یشتریبیعیطبیجنگل

با (در حال کاهشJinouیه قومیناحيپرندگان در جنگلها
با Mengsongیه قومیدر ناحو) ير در روش کشاورزییتغ

. ش استیدر حال افزایسنتيرزکشاو

مواد و روشها
بـا طـول   رود کشـف مورد مطالعه شـامل  یآبيهاستمیاکوس

لومتر، سد یک120با طول رودخانه تجن ایرود یهرلومتر، یک300
يزداریـ آبخمطالعـات (لومترمربعیک54000مساحت بایدوست
هکتـار  80و دریاچه بزنگان با مساحت حدود ) یدوستسدحوزه

بـا  ) رودکشـف (ز قـره قـوم   یـ حوضـه آبخ دریکه همگـ باشد می
جانمــایی 1شــکل .لومترمربــع قــرار دارنــدیک44491مســاحت 

موقعیت جغرافیـایی منـاطق مـورد مطالعـه را در سـطوح ایـران،       
، بترتیـب  )رودکشف(استان خراسان رضوي و حوزه آبریز قره قوم 

. دهداز شماره الف تا ج نشان می
ندگان طی سالهاي از آمار سرشماري پرتحقیقدر این 

رود، سد دوستی در مناطق دریاچه بزنگان، کشف1389تا 1385
زیست و رودخانه تجن که توسط اداره کل حفاظت محیط

هاي محاسبه شاخص. خراسان رضوي تهیه شده، استفاده گردید
Ecologicalافزار اي در این تحقیق به کمک نرمتنوع گونه

Methodology که توسطKrebs وKenneyتهیه شده،
و SPSSافزارهاي آماري همچنین از نرم. )1(صورت گرفته است

Excelهاي آماري دوره سرشماري استفاده شدبراي تحلیل داده .
غنا، هتروژنتی، (اي هاي تنوع گونهبر این اساس شاخص

و روند تغییرات آنها همچنین نوسانات جامعه ) یکنواختی
هاي مختلف در مناطق مطالعاتی هها و جمعیت گونپرندگان، تیره

بعالوه  تنوع درون زیستگاهی، بین زیستگاهی و . محاسبه گردید
ها محاسبه و با مربوط به این اکوسیستم) α،β،γ(اي منطقه

شاخص تشابه موریستا براي بررسی میزان . یکدیگر مقایسه شدند
شباهت جامعه پرندگان در مناطق مورد مطالعه نیز برآورد و 

.شدتحلیل
هاي آبی اي هر کدام از این اکوسیستمبراي تعیین تنوع گونه

وینر، بریلوئین و –هاي هتروژنیتی سیمپسون، شانون از شاخص
ویلسون –هاي یکنواختی سیمپسون، کامارگو و اسمیت شاخص

و همچنین براي مشخص کردن تشابه بین جوامع از شاخص 
.   تشابه موریستا استفاده شد
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هاي آبی مورد مطالعه در ایران، استان خراسان رضوي و حوزه آبریزموقعیت جغرافیایی اکوسیستم:1شکل 

:(Species richness indices)ياگونهيغنايهاشاخص) الف

(Margalef’s index)شاخص مارگالف- 1

(Menhinck’s index)کنیشاخص منه- 2

S =مشاهده شده در منطقهيهاانواع گونه،N = تعداد کل افراد
مشاهده شده

:(Heterogenetiy indices)یتیهتروژنيهاشاخص) ب

Simpson’s)مپسونیشاخص س- 1 index)

1-D =مپسونیشاخص تنوع س،Pi = نسبت افراد گونهi ام در
جامعه

(Shannon-Wiener index)نریو- شاخص شانون- 2

سهم افراد در = Piنر، یو–شانون ياشاخص تنوع گونه= 
ها تعداد گونه= Sام نسبت به کل نمونه، iگونه 

(Brillouin index)نیلوئیشاخص بر- 3

تعداد افراد = ni، کل افرادتعداد = N، نیلوئیشاخص بر= 
امiمتعلق به گونه 

:(Evenness indices)یکنواختیيهاشاخص) ج

(Simpson’s index)مپسونیاخص سش- 1

،مپسونیسشاخص = D، مپسونیسیکنواختیشاخص = 
S =ها در نمونهتعداد گونه
(Camargo’s index)شاخص کامارگو- 2
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در کل iسهم گونه = Pi،کامارگویکنواختیشاخص = 
در کل نمونهjسهم گونه = Pj، نمونه

S =ها در کل نمونهتعداد گونه

(Smith and Wilson’s index)لسونیت و ویشاخص اسم- 3

لسونیت و ویاسمیکنواختیشاخص = 
ni = تعداد افراد گونهiدر نمونه
nj =راد گونه تعداد افjدر نمونه
S =هاها در تمام نمونهتعداد گونه
:(Moriseta similarity index)ستایشاخص تشابه مور) د

؛kوiن دو نمونه یزان مشابهت بیميستا برایشاخص تشابه مور=
ام؛kام و نمونه iتعداد افراد گونه = و 

ام؛jتعداد کل افراد در نمونه: 

.امkتعداد کل افراد در نمونه : 

به کمک تحقیقن یدر اياتنوع گونهيهامحاسبه شاخص
.صورت گرفته استEcological Methodologyافزار نرم

هاي آلفا، بتا و گاماتنوع) ه
(Alpha, Beta and Gamma diversities)

Whittaker)1972 (گیري تنـوع  سه اصطالح را براي اندازه
. زیستی در مقیاس مکانی بیان کرده است

تنـوع آلفـا، تنـوع درون    : α" ("Alpha diversity(تنوع آلفـا  -1
هاي یافت شده در یک واقع همان تنوع گونهدر. زیستگاهی است

.  سازگان خاص استاجتماع، زیستگاه یا بوم

تنوع : "β  ("Beta diversity = Differentiation(بتا تنوع-2
اي و تغییرات تنوع بتا یا تنوع بین زیستگاهی، تفاوت ترکیب گونه

را از یک زیستگاه یا جامعه به زیستگاه یـا جامعـه دیگـر و بطـور     
).8و1(دهدکلی در محیطهاي مختلف نشان می

گامـا یـا تنـوع    تنـوع  : "γ  ("Gamma diversity(تنوع گاما -3
انـداز  اي، تنوع یک واحد بزرگ یا یک زمین سیما یا چشممنطقه

)Landscape (ــت ــه در. اس ــاي گون ــع غن ــدودهواق اي از اي مح
شود و زیستگاهها در یک منطقه جغرافیایی، تنوع گاما نامیده می

در یـک تعریـف   . شـود خود به دو جزء تنوع آلفا و بتا تقسیم مـی 
کل یک گروه از منـاطق بـا تنـوع آلفـا و یـا      کلی، تنوع گاما تنوع 

).8و 1(هاي مختلف در یک منطقه استسازگانتنوع کل بوم
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جینتا
اي مارگالف بیشترین غنا مربوط به طبق شاخص غناي گونه

و 180/4، برابر با 1386رودخانه تجن در سال –سد دوستی
321/0، برابر با 1386رود در سال کمترین غنا مربوط به کشف

اي منهینگ بیشترین غنا مربوط طبق شاخص غناي گونه. است
و 1387در سال 836/0رودخانه تجن برابر با –سد دوستی

1386در سال 133/0رود برابر با کمترین غنا مربوط به کشف
–به طور کلی بیشترین غناي گونه اي در سد دوستی. می باشد

) 133/0(رود و کمترین غنا در کشف) 180/4(رودخانه تجن 
.)1جدول (مشاهده شد

، بیشترین فراوانی جامعه پرندگان، مربوط 1براساس نمودار 
عدد4332با حدود 1386رودخانه تجن در سال - دوستیبه سد

کمترین فراوانی جامعه پرندگان در کشف رود با . باشدپرنده می
نوسانات مشاهده شده . باشدمی1387پرنده در سال عدد342
تغییرات مختلف،سالهاي اقلیمی در شرایط از ناشی اند تومی

بوجود آمده زیستگاه در اثر فاکتورهاي طبیعی یا انسان شرایط 
وجود سالهاي سرد و سخت زمستانی باعث افزایش میزان . باشد

.هاي جنوبی از جمله ایران خواهد شدمهاجرت پرندگان به عرض
ایی و سطح امنیت و آرامش یا عالوه بر آن وجود میزان منابع غذ

فشار شکار در مناطق مختلف بر فراوانی حضور پرندگان مؤثر 
البته عوامل کلیدي فوق تا حدي با خطاهاي . خواهد بود

سرشماري ناشی از میزان مهارت و تجربه افراد در عمل 
در نتیجه این امر باعث تفاوت .سرشماري همراه خواهد شد

.شودي مختلف میها در سالهافراوانی گونه
هاي هتروژنیتینتایج محاسبه شاخص

:شاخص سیمپسون) الف
بطور کلی سد دوستی و رودخانه تجن بیشترین 2مطابق نمودار 
.اندرود کمترین تنوع را داشتهتنوع و کشف

1389تا 1385يسالهایطنک در مناطق مورد مطالعهیمارگالف و منهياگونهيغناشاخص ر یمقاد:1جدول 

13851386138713881389سالشاخص
742/1426/2969/0760/0174/1اچه بزنگانیدرمارگالف

–یسد دوست
رودخانه تجن

323/2180/4*051/4558/33

028/1394/1981/0**760/0321/0رودکشف
511/0541/0317/0224/0216/0اچه بزنگانیدرکنیمنه

–یسد دوست
تجنرودخانه

395/0547/0836/0*699/0524/0

378/0305/0328/0**135/0133/0رودکشف
ايغناي گونهکمترین مقدار شاخص: **ايغناي گونهبیشترین مقدار شاخص: *

در مناطق مختلف1389تا 1385يدر سالهاجامعه پرندگانفراوانی : 1نمودار 
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1389تا 1385يسالهایطمپسون در مناطق مختلفیسشاخص :2نمودار 
:وینر–شاخص شانون ) ب

.اندرود کمترین تنوع را داشتهبطور کلی سد دوستی و رودخانه تجن بیشترین تنوع و کشف3مطابق نمودار 

1389تا 1385وینر در مناطق مختلف طی سالهاي -شاخص شانون:3نمودار 

:بریلوئینشاخص) ج
بطـور کلـی سـد دوسـتی و رودخانـه تجـن       4مطابق نمودار 

توجه بـه  با.اندرود کمترین تنوع را داشتهبیشترین تنوع و کشف
تـا  1385هاي هتروژنیتی در سـه منطقـه طـی سـالهاي     شاخص
، مشخص گردید که بیشترین میزان شـاخص سیمپسـون   1389
خانه تجـن در سـال   و مربوط به سد دوستی و رود868/0برابر با 
بـرآورد  132/0کمترین میزان این شاخص برابر . باشدمی1389

1385رود در ســال شــده اســت کــه مربــوط بــه منطقــه کشــف

وینـر و بریلـوئین   -هر سه شاخص سیمپسـون، شـانون  . باشدمی
بیشترین تنوع را بـراي سـد دوسـتی و رودخانـه تجـن در سـال       

و به 1385ع را در سال برآورد کردند و کمترین میزان تنو1389
بطور کلـی هـر سـه شـاخص     . رود اختصاص دادندرودخانه کشف

دهنـد و نتـایج آنهـا بـا     هاي یکسانی را نشان مـی مورد نظر، یافته
.یکدیگر همخوانی دارد
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1389تا 1385يسالهایطن در مناطق مختلفیلوئیبرشاخص : 4نمودار 

:نتایج محاسبه شاخصهاي یکنواختی
:شاخص سیمپسون) الف

.بزنگان مشاهده شددریاچهرود و بعد از آن در بیشترین یکنواختی در کشف1387تا سال 5طبق نمودار 

1389تا 1385شاخص سیمپسون در مناطق مختلف طی سالهاي :5نمودار 

:شاخص کامارگو) ب
بیشترین یکنواختی در 1387تا سال 6طبق نمودار 

بزنگان مشاهده شده است دریاچهبعد از آن در رود و کشف
هاي یکنواختی، بعبارتی شاخص). مانند شاخص سیمپسون(

سیمپسون و کامارگو روند مشابهی را در مناطق مورد نظر، طی 
.دهندسالهاي مختلف نشان می
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1389تا 1385شاخص کامارگو در مناطق مختلف طی سالهاي :6نمودار 
:اسمیت و ویلسونشاخص ) ج

ــن شــاخص در ســالهاي   ــق ای ،  دریاچــه 1386و 1385طب
بزنگان بیشترین یکنواختی را داشته اسـت امـا پـس از آن دچـار     

1389تـا  1386سـپس طـی سـالهاي    گـردد افت و کاهش مـی 

بیشترین یکنواختی در سـد دوسـتی و رودخانـه تجـن مشـاهده      
ــی ــودم ــ  . ش ــون ب ــمیت و ویلس ــواختی اس ــاخص یکن ــایج ش ا نت

.هاي یکنواختی سیمپسون و کامارگو انطباق نداردشاخص

1389تا 1385يسالهایطلسون در مناطق مختلفیت و ویشاخص اسم:7نمودار 
:ستایشاخص تشابه مورمحاسبه نتایج 

اي براساس شاخص تشابه موریستا، بیشترین شباهت گونه
دوستی و رود با سد جامعه پرندگان مربوط به مناطق کشف

860/0با میزان شاخص تشابه 1386رودخانه تجن در سال 
همچنین جامعه پرندگان دریاچه بزنگان با رودخانه . باشدمی

شباهت زیادي 805/0با شاخص تشابه 1389رود در سال کشف
.با یکدیگر دارند

کمترین میزان تشابه مربوط به جامعه پرندگان دریاچه 
و همچنین 1388و 1387سالهاي بزنگان با رودخانه تجن در 
1388رود با رودخانه تجن در سال بین جامعه پرندگان کشف

باشد که میزان شاخص تشابه موریستا بین این مناطق در می
.  )2جدول (باشدسالهاي ذکر شده، صفر می
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1389تا 1385يسالهاین مناطق مختلف طیستا بیزان شاخص تشابه موریم:2جدول 

شاخص تشابه موریستا در میزان
سالهاي مختلف

سال
مناطق 

میزان شاخص تشابه موریستا در 
سالهاي مختلف

سال
1389مناطق  1388 1387 1386 1385

426/0 029/0 136/0 دریاچه بزنگان با سد دوستی
700/0 060/0

دریاچه بزنگان با سد دوستی 
136/0و رودخانه تجن --- --- دریاچه بزنگان با رودخانه تجن

805/0 112/0 317/0 روددریاچه بزنگان با کشف
650/0 110/0 روددریاچه بزنگان با کشف

226/0 001/0 002/0 سد دوستی با رودخانه تجن
449/0 276/0 303/0 سد دوستی با کشف رود

860/0 480/0 رودکشفدریاچه بزنگان با 
154/0 --- 280/0 رود با رودخانه تجنکشف

:نتایج محاسبه تنوع آلفا، بتا و گاما در مناطق مورد مطالعه
برابر با 1386رود و در سال کمترین تنوع آلفا در کشف

و بیشترین تنوع آلفا در سد دوستی و رودخانه تجن در 3مقدار 
. مشاهده شد36برابر با مقدار 1386سال 

و بین مناطق کشف رود و 1385کمترین تنوع بتا در سال 
بیشترین تنوع بتا در سال . مشاهده شد9دریاچه بزنگان برابر با 

رودخانه تجن و -ود و سد دوستیربین دو منطقه کشف1386
.مشاهده شد35برابر با مقدار 

بود اما مقدار تنوع 23برابر با مقدار 1385تنوع گاما در سال 
بود41و برابر با 1385بیشتر از سال 1386گاما در سال 

.)3جدول (

بیشترین تنوع آلفا در رودخانه 1389تا 1387طی سالهاي 
کمترین . مشاهده شد16با مقدار و برابر 1389تجن در سال 

. بود1388مربوط به دریاچه بزنگان در سال 6لفا با مقدار آتنوع 
رود و رودخانه بین کشف1387کمترین تنوع بتا در سال 

بیشترین تنوع بتا بین . مشاهده شد6تجن و برابر با مقدار 
20و برابر با مقدار 1389رودخانه تجن و دریاچه بزنگان در سال 

. بود
23و برابر با مقدار 1387کمترین مقدار تنوع گاما در سال 

و 1388بیشترین مقدار تنوع گاما مربوط به سال . مشاهده شد
.)4جدول (بود30برابر با 

1386و 1385محاسبه تنوع آلفا، بتا و گاما در سالهاي :3جدول 

تنوعسال
)(آلفا مناطق

)(بتا 
)( گاما 

1,21,32,3

1385
7)1(رود کشف

1591123 19)2(سد دوستی و رودخانه تجن 
12)3(دریاچه بزنگان 

1386
3)1(رود کشف

35152641 36)2(سد دوستی و رودخانه تجن 
18)3(دریاچه بزنگان 



1390، بهار 1سال سوم، شماره پژوهشی محیط زیست جانوري                –فصلنامه علمی 

۵۵

1387- 1389محاسبه تنوع آلفا، بتا و گاما در سالهاي :4جدول 

تنوعسال
مناطق

)(آلفا 
)(بتا 

)( گاما
1,21,31,42,32,43,4

1387

7)1(رود کشف

1461018121623 13)2(سد دوستی 
11)3(رودخانه تجن 
7)4(دریاچه بزنگان 

1388

11)1(رود کشف

15191117121930
14)2(سد دوستی 

13)3(رودخانه تجن 
6)4(دریاچه بزنگان 

1389

7)1(رود کشف

1315914142027 14)2(سد دوستی 
16)3(رودخانه تجن 
10)4(دریاچه بزنگان 

بحث 
در ) تنـوع آلفـا  (ياگونـه يطق مورد مطالعه غنـا ن منایدر ب

ر مناطق یاز سا1386و رودخانه تجن در سال یه سد دوستیناح
ـ (تنوع بتا . شتر بودیبيآماردورهدر طول  ) یسـتگاه ین زیتنوع ب

در سـال  انسـان اسـت  يهـا از دخل و تصرفيکه در واقع نمود
جن از رودخانه ت-ین دو منطقه کشف رود با سد دوستیب1386

. بوده است35شتر  و برابر با یبير مناطق در طول دوره آماریسا
ياگونـه ين که غنـا یایکیتواند باشد؛ یجه به دو علت مین نتیا

ر سالهاسـت و از  یتـر از سـا  نییار پایبس1386کشف رود در سال 
و ین سال جامعه پرندگان دو منطقه سد دوسـت یگر در ایطرف د

يجـه غنـا  یشـده اسـت و در نت  يماررودخانه تجن با هم سرشـ 
ن اخـتالف  یبنـابرا . آن بدسـت آمـده اسـت   يبـرا ییباالياگونه
بـاالتر  یقـ یز از مقـدار حق یـ ن) تنوع بتا( ن دو منطقه یايهاگونه

کـه آمـار دو   ( 1386و 1385صرف نظر از سال  . دیآیبدست م
شـده  يگر سرشـمار یکـد یو رودخانه تجن با یمنطقه سد دوست

ن دو منطقـه   یو ب1389ن تنوع بتا مربوط به سال یشتری، ب)است
تنـوع بـین   ). =20(اچه بزنگان بـوده اسـت  یرودخانه تجن و در

بــراي ، (Turnover Diversity)پــذیر زیســتگاهی یــا برگشــت
هـا، در پاسـخ بـه نشـانزدهاي     برآورد میانگین تغییـرات در گونـه  

بعبـارتی  . )8(شـود مـی اسـتفاده انسانی بر زیستگاههاي طبیعی 
تغییـرات  ر یثهـا تحـت تـأ   میـزان برگشـتگی گونـه   دهنـده  نشان
در زیستگاههاست که سبب متفاوت یا انسانیمحیطی،یکژاکولو

کـم شـدن سـطح آب    . شـود آنهـا مـی  اي گونـه شدن درجه تنوع 
بزنگان یکی از عوامل موثر بر تفاوت تنوع آن بـا رودخانـه   دریاچه

اي در رودخانـه  غنـاي گونـه  1389ال تجن است بطوریکه در سـ 
اي کـه  نکتـه .گونـه بـود  10بزنگـان  دریاچهگونه و در 16تجن 

عـدد 2139از است کـه  ایندهدسطح این تفاوت را افزایش می
عدد2090بزنگان در این سال دریاچهپرنده سرشماري شده در 

هـاي غالـب منطقـه یعنـی اردك سرسـبز و      پرنده مربوط به گونه
در بودندعدد49گونه دیگر تنها 8در حالیکه مجموع .دچنگر بو

هاي غالب باعـث  نتیجه این عدم یکنواختی فراوانی و حضور گونه
امـا  . شـود بزنگان میدریاچهخلوص و ساده شدن درجه تنوع در 

هـا  فراوانی حضـور گونـه  ،عالوه بر غناي بیشتردر رودخانه تجن 
هرچنـد  .زایش تنوع شدنزدیک بهم و یکنواخت بود  که سبب اف

بزنگـان  دریاچـه کمتر از ) 449(که فراوانی جامعه پرندگان تجن 
و یکنواختی ) 10در برابر 16(بود اما بدلیل غناي بیشتر ) 2139(

سطح تفاوت دو زیستگاه را در مقایسه با مناطق دیگر بـه  بیشتر، 
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انطبـاق دارد دیگـران  این یافته با نتیجه تحقیـق  . حداکثر رساند
ن یو بـ 1387ن تنوع بتا مربوط به سـال  یکمتر. )15و 14، 12(

). =6(دو منطقه  کشف رود و رودخانه تجن مشاهده شده است
بـود  عدد646در این سال فراوانی جامعه پرندگان رودخانه تجن 

اما فراوانـی نسـبی اردك سرسـبز و    گونه قرار داشتند 11که در 
رود داراي در حالیکـه کشـف  . هـا بـود  خوتکا بیشتر از بقیه گونـه 

فراوانـی نسـبی   ولـی  گونه بـود 7پرنده در 342مجموع فراوانی 
بنابراین بدلیل . ها بودخروس کولی و زرده پره بیش از سایر گونه

هـاي آنهـا، تفـاوت تنـوع بـین      شباهت بیشتر شرایط توزیع گونه
ن یترشیب. دیگر مناطق استزیستگاهی براي این مناطق کمتر از 

ن آن در یو کمتر) =41(1386در سال ) يامنطقه(تنوع گاما 
ــال   ــت ) =23(1387و 1385س ــده اس ــاهده ش ــرایط .مش ش

اقلیمی و عوامل محیطی یکی از فاکتور هایی است که مـی توانـد   
جمعیــت متفـاوت در ســطح  بـر حضـور گونــه هـاي مختلــف بـا     

شد، شرایط جوي و سرماي بیشتر زمستان یر گذار باأثاي تمنطقه
تواند یک عامل افـزایش تنـوع در سـطح منطقـه     می1386سال 
. باشد

هـاي مختلـف پرنـدگان، در منطقـه سـد      بیشترین تنوع تیره
1389تیـره متفـاوت در سـال    15دوستی و رودخانـه تجـن بـا    

ها در این منطقه افزایشـی  روند تغییرات تیره. مشخص شده است
پرندگان مشاهده شده در کشف رود در سال يهارهیع تتنو. است

11ره بود و از یت5شتر و برابر با یبيآمارير سالهایاز سا1388
ان یـ ره مرغابیـ گونه مربوط به ت6ن سال یگونه مشاهده شده در ا

ن مقـدار را  ین منطقه کمتریدر ا1386ها در سال رهیتنوع ت. بود
2ان یـ ره مرغابیـ ست که بـاز هـم ت  ره بوده ایت2داشته و برابر با 

تنوع .خود اختصاص داده استبمشاهده شده را يگونه3گونه از 
ر یاز سـا 1386اچه بزنگان در سال یمشاهده شده در دريهارهیت

گونـه  19از . ره بـوده اسـت  یـ ت7شتر و برابر با یبيآماريسالها
در . دبوان یره مرغابیگونه متعلق به ت8ن سال یمشاهده شده در ا

ن منطقه مشـاهده  یدر ا) رهیت3(ره ین تعداد تیکمتر1388سال 
. باشـد یم مـ یو کشـ یلوه، مرغـاب یيهارهیشده است که شامل ت

مــدیریت ایــن منــاطق بعنــوان زیســتگاه پرنــدگان آبــزي ماننــد 
هاي کنار آبـزي از  ها،  چنگرها، و برخی از گونهها،  کشیممرغابی

چـون اسـتان   . باشـد میخوردار اهمیت زیادي در سطح استان بر
هاي آبـی محـدودي برخـوردار    اکوسیستممنابع آب و خراسان از

توانـد  مـی لذا حفاظت و نگهـداري از ایـن ذخـایر ملـی آب     است
گذران یا زادآور زیستگاه مناسبی را براي پرندگان مهاجر  زمستان

هـا تحـت   بهاره فراهم آورد و از این طریق بقـاء نسـل ایـن گونـه    
.  قرار گیردحمایت 

رود برابر با جامعه پرندگان در منطقه کشفین فراوانیشتریب
ن یکه کمتریباشد،  در حالیم1385پرنده در سال عدد2667
عـد 342و برابـر بـا   1387مشاهده شده مربوط به سال یفراوان

مشـاهده شـده   يهـا ن انواع گونهیشتریبیاز طرف. باشدیپرنده م
11و برابر با 1388ن منطقه مربوط به سال یدر ا) ياگونهيغنا(

اچه بزنگان یجامعه پرندگان در درین فراوانیشتریب. باشدیگونه م
ن یشـتر یکـه ب ی، در حـال پرنده بودعدد2139، 1389در سال 

گونـه  18و برابـر بـا   1386انواع مشاهده شده مربـوط بـه سـال    
488بـر بـا   و برا1387مربوط به سـال  ین فراوانیکمتر. باشدیم

ن یشـتر یبدر منطقه سد دوستی و رودخانه تجـن  .پرنده بودعدد
که گونه 36پرنده مربوط به عدد4332جامعه پرندگان، یفراوان

ـ یو کمتراندشدهيسرشمار1386سال در مربـوط بـه   ین فراوان
ایـن منـاطق   .باشـد یپرنـده مـ  عدد 1286و برابر با 1389سال 

3بطور متوسط (هزار10النه کمتر ازعنوان زیستگاه زمستانه ساب
باشند کـه محـل تغذیـه و اسـتراحت را     پرنده میعدد) هزار6تا

هاي شناسـایی تاالبهـاي   یکی از ویژگی.آورندبراي آنها فراهم می
المللی براساس معیارهاي ویژه پرندگان آبزي ایـن اسـت   مهم بین

ننـد  پرنده آبزي را در خـود نگهـداري ک  20000که بطور منظم 
المللـی  بنابراین تاالبهاي مـورد مطالعـه از ایـن ویژگـی بـین     ). 7(

اي بعنـوان  منطقـه برخوردار نیستند و در سطح ملـی یـا عمـدتاً    
.باشندز اهمیت میئزیستگاه پرندگان حا

طیطق امشاهده شده در کل منيهان گونهیشتریاز بیبرخ
7619(اردك سرسـبز   : ازبودنـد  عبارتنـد سـال  5يآماردوره 
، )عـدد 2078(ی، خروس کول)عدد2682(ی، چنگر معمول)عدد
ماننـد  هـا  ن گونهیترابیاز کمیو برخ) عدد1418(م بزرگ یکش

د  ی، سـنقر سـف  )عدد1(ی، سارگپه معمول)عدد1(باکالن کوچک 
در .بودنـد )عـدد 1(یلوه آبی، )عدد1(یی، عقاب صحرا)عدد1(

گونـه  57رنـده مربـوط بـه    پعدد21796سال 5ن یمجموع در ا
شناختی ایـن منـاطق و   با توجه اوضاع بوم.شده استيسرشمار

عمق آب آنها فراوانی پرندگان آبزي نسبت به کنار آبـزي بیشـتر   
) 1388(همکـاران  باشد کـه بـا نتـایج تحقیقـات گلشـاهی و     می

سـد  . مطابقـت دارد ) 1386(راد پـور و بهـروزي  همچنین خلیلـی 
دلیل مساحت بیشتر بعالوه قرار گـرفتن  بن دوستی و رودخانه تج

در نقطه مرزي ترکمنسـتان و دارا بـودن امنیـت بیشـتر بـدلیل      
حضور کمتر جواع انسانی همچنین برخورداري از آبهـاي روبـاز و   
شرایط زیستگاهی همراه با پوشش گیـاهی بعنـوان پنـاه از تنـوع     

اي بیشتري نسبت به سایر مناطق برخوردار اسـت کـه ایـن    گونه
.)10و 6(نمایدموارد نتایج مطالعه در تاالبهاي دیگر  را تأیید می

ن یشتریبو منهینگ مارگالف ياگونهيغناهايطبق شاخص
تـا  1386هايرودخانه تجـن در سـال  –یغنا مربوط به سد دوست

.اسـت 1386رود در سـال  ن غنـا مربـوط کشـف   یو کمتر1387
وستی بعنوان زیستگاه بنابراین ارزش نسبی رودخانه تجن و سد د

ــت  و     ــمگیرتر اس ــاطق چش ــایر من ــا س ــه ب ــدگان در مقایس پرن
در ایـن منطقـه از اولویـت بیشـتري     یهـاي مـدیریت  ریزيبرنامه

سیمپسـون،  هـاي هتروژنیتـی   شـاخص باتوجه به . برخوردار است
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بیشترین تنوع در سد دوستی و رودخانه تجـن  شانون و بریلوئین 
براسـاس ایـن   . شاهده شـده اسـت  رود مو کمترین تنوع در کشف

و رود در منطقه کشـف اي گونهروند تغییرات ناهمگنی ها شاخص
یسد دوسـت اما در بزنگان ابتدا صعودي بعد نزولی است دریاچه

بنابراین .از یک روند افزایشی آرام برخوردار استو رودخانه تجن 
ها نیز جایگاه برتر سـد دوسـتی و رودخانـه تجـن را     این شاخص

.دهندرود نشان میبزنگان و کشفدریاچهبت به نس
طـی  ،مپسون و کامـارگو یسیکنواختیيهاساس شاخصابر

مربـوط بـه  کشـف    یکنواختین یشتریب1387تا 1385سالهاي 
بزنگان سرانجام رودخانه تجن و سـد دوسـتی   دریاچهسپس رود

تجـن داراي سـیر   یکنـواختی در  اما بعد از این دوره زمانی . است
رود داراي سـیر  کشـف در وثابت بزنگان داراي روند در ي، صعود

رودخانه تجـن  1389تا 1388طی سالهاي بنابراین.نزولی است
بزنگـان  دریاچـه  و سد دوستی داراي بیشترین یکنواختی است و 

رود از کمتـرین یکنـواختی   در حالت بینابینی قرار دارد اما کشف
براساس این دو شـاخص  روند تغییرات یکنواختی . برخوردار است

در حالیکـه براسـاس   . باشـد در مناطق مورد مطالعـه مشـابه مـی   
،  دریاچه 1386و 1385طی سالهاي ، شاخص اسمیت و ویلسون

افـت و  روند بدلیل بزنگان بیشترین یکنواختی را داشته است اما 
تر از دیگـر  در جایگاه پایین1389تا 1387طی سالهاي یکاهش

سـد  -رودخانـه تجـن  ایـن دوره زمـانی  در . دگیرمناطق قرار می
بزنگان با روند نوسان افزایشی خود بترتیـب در  دریاچهدوستی و 

تـا  1387طـی سـالهاي   یعنـی . گیرنـد هاي باالتر جاي مـی رتبه
بیشـترین یکنـواختی در سـد دوسـتی و رودخانـه تجــن      1389

و سـپس  سپس کشف رود در جایگـاه بینـابینی  شودمشاهده می
هرچنـد  . تـر از بقیـه قـرار دارد   زنگان در جایگـاه پـایین  بدریاچه 

هـاي سیمپسـون و   ویلسون بـا شـاخص  -مقادیر شاخص اسمیت
هاي یکنواختی کامارگو همخوانی ندارد اما  براساس تمام شاخص

بزنگـان و  دریاچـه نیز جایگاه رودخانه تجن و سد دوستی برتر از 
بـاال و توجـه   ذکر  شده در يهامطابق با شاخص. رود استکشف

رات تنـوع  ییـ تغیهـا، رونـد کلـ   ن شـاخص یـ رات اییبه نمودار تغ
باشد، لـذا  یمیو سپس کاهشیشیروند افزاروددر کشفياگونه

شتر بـه  یم، توجه بیق فرض کنیها را نسبتاً دقيچنانچه سرشمار
يضـرور يااز کاهش تنوع گونهيریجلوگين رود برایحفاظت ا
ورود مواد آالینده به ایـن رود  ستگاه و تخریب زی.رسدیبه نظر م

کنـار  آبزي و پرندگان ، از عوامل تهدید آن بعنوان زیستگاه آبزیان
اچـه بزنگـان رونـد    یدر دریتیهتروژنيهاشاخص. باشدآبزي می

يهـا ز و شـاخص یش نـاچ یش، کـاهش و مجـدداً افـزا   یافـزا یکل
توجـه  ن بـا  یبنابرا. دهندیرا نشان میکاهشیروند کلیکنواختی

در استان خراسان خصوصاباچه ین دریايگاه باالیت و جایبه اهم
يهـا، ضـرور  از گونـه يدر صورت صحت و دقت سرشماررضوي 
.برداشته شوديمؤثريهاستگاه گامیط زیبهبود شرابراياست تا 

،و کمبود منـابع آبـی تغذیـه کننـده    هاي اخیربدلیل خشکسالی
افزایش یافتـه  ان امالح آن میزسطح آب دریاچه بزنگان کاهش و 

کم شـده و از  در نتیجه مواد غذایی گیاهی و جانوري در آن است 
. اي زیســتگاه آن کاســته شــده اســتمطلوبیــت مکــانی و تغذیــه

بنابراین این . بنابراین کاهش تنوع زیستی آن دور از انتظار نیست
ها رونـد شـرایط نامناسـب اکولوژیـک محـیط را هشـدار       شاخص

بودن بیشتر.شودکمک آنها از اوضاع آگاهی کسب ه تا بدهندمی
دهنده کیفیت تنوع و یکنواختی در سد دوستی و رود تجن نشان

و 3( باشد که با مطالعات مناطق دیگر نسبی برتر این منطقه می
در رابطـه  یکنواختیو یتیهتروژنيهاشاخص. همخوانی دارد) 4

یش تنـوع را طـ  یافـزا یو رودخانه تجن رونـد کلـ  یبا سد دوست
یکی از این عوامل . دهدیمورد مطالعه نشان ميسرشماريسالها

جابجایی پرنـدگان از زیسـتگاههاي بـا مطلوبیـت     بدلیل تواند می
.کمتر به سـمت زیسـتگاههاي بـا مطلوبیـت نسـبی بهتـر باشـد       

افزایش تنوع در یک زیستگاه الزاماً به معنی بهتـر شـدن   ن یبنابرا
ــا  ــرایط آن نیســت چــه بس ــامان  ش ــرایط نابس ــن اســت ش ممک

زیستگاههاي پیرامونی، باعث جابجایی پرندگان به یـک زیسـتگاه   
اي که با تنـوع  بنابراین بهبود اوضاع اکولوژیک منطقه. دثانویه شو

و فراوانی بیشتري برخوردار شده است باید مورد توجه قرار گیرد 
چون یکی از اهداف مدیریت حیات وحش و زیستگاه آنهـا تغییـر   
شرایط از وضعیت نامطلوب به مطلوب یا اینکه از وضعیت مطلوب 

یـا  شـرایط مطلـوب   د بـه حفـظ   یبابنابراین .  باشدبه مطلوبتر می
.توجه نمودمنطقهن یادر بهبود آن 

رود با سد ن کشفیباي گونهزان تشابه ین میشتریبیبطور کل
،بـود 1386در سـال  860/0و رودخانه تجن و برابـر بـا   یدوست

فراوانـی  يرایسـتگاه پـذ  ین دو زیـ ن سـال ا یـ ن معنا کـه در ا یدب
ن اسـتنباط نمـود کـه    یتـوان چنـ  یبودند و مـ یمشابهيهاگونه
سپس .بودندگر یکدیمشابه يادیستگاه تا حد زین دو زیط ایشرا

در سـال  805/0رود بـا شـاخص تشـابه    دریاچه بزنگان با کشـف 
ان تشابه مربوط به زین میکمتر. در جایگاه بعدي قرار دارد1389

1387ياچه بزنگان با رودخانه تجن در سالهایجامعه پرندگان در
رود بـا رودخانـه   ن جامعه پرندگان کشـف ین بیو همچن1388و 

سـتا  یزان شاخص تشـابه مور یباشد که میم1388تجن در سال 
تشـابه  . باشـد یذکـر شـده، صـفر مـ    ين مناطق در سالهاین ایب

برخـورداري از اوضـاع بـوم    يدهنـده نشـان اي باال در تاالبهاگونه
هاي همسان در دو منطقه شناختی نزدیک بهم و پذیرا بودن گونه

باشد و با نتایج تحقیقات تاالبهاي مناطق دیگر ایران همخوانی می
مهمترین عواملی که بر تشابه زیسـتگاهها تأثیرگـذار اسـت    . دارد

ـ  و هـاي مشـابه و هـم نـوع     حضور گونه ی نسـبی  همچنـین فراوان
بعبارتی وقتی دو . باشدهاي مشابه در دو زیستگاه مییکسان گونه

باشـد  هاي متفاوت دارند ناهمسانی آنها ملموس میزیستگاه گونه
هـاي مشـابه ولـی بـدلیل     اما ممکن است حتی با دارا بودن گونـه 



هاي آبی استان خراسان رضويبررسی تغییرات تنوع و فراوانی پرندگان در اکوسیستمیزدان داد                     

۵٨

بنابراین . ها با یکدیگر متفاوت باشندتفاوت در فراوانی نسبی گونه
اي دیگر از گاه در یک دوره از تشابه زیاد و در دورهاینکه دو زیست

اي و فراوانـی نسـبی   تشابه اندك برخوردار باشند بـه تنـوع گونـه   
گردد و این رخداد به ظاهر غیرطبیعی بـا توجـه بـه    ها برمیگونه

واسطه تأثیرات عوامل طبیعی بتغییر شرایط اکولوژیک زیستگاهها 
.  ستدل خواهد بودماست،و انسانی که قبالً بیان شده

تشکر و قدردانی
استان زیست محیطحفاظت کل دارهامسئولین از بدینوسیله 

در اختیار گذاشتن آمار سرشماري بدلیلخراسان رضوي 
.گرددقدردانی میتشکر و پرندگان 

منابع
.1388، .، حیو  عکاف. ، عيسپهر؛.، حياجتهاد- 1

انتشارات .یتسیتنوع زيهاشاخصيریگاندازهيهاروش
.صفحه228مشهد، یدانشگاه فردوس

استان خراسان يزداریو آبخیعیاداره کل منابع طب- 2
مرحلهیدوستسدحوزهيزداریآبخمطالعات.يرضو
مرداد . www.nr-khr.ir، سرخسشهرستانیهیتوج

1390.
زاده و خالقی.ریاحی بختیاري، ع؛.راد، ببهروزي- 3

یرات ماهانه تنوع و تراکم بررسی تغی.1381،.رستمی، ا
تاالبهاي به منظور مدیریت پرندگان آبزي و کنار آبزي 

محیط ، مجله )کالس اسپند(المللی سلکه و سیاه کشیمبین
.33تا 21صفحات ، 29شماره ،شناسی

تغییراتبررسی.1386،.راد، بو بهروزي.اخلیلی پور،-4
درگذرانتانزمسآبزيکناروآبزيپرندگانفراوانیوتنوع
محیطعلمیفصلنامه.خزرجنوبیحاشیهتاالبهايکل

.26تا 20صفحات ، 44یست، شماره ز
، یاحقیو.پور، ایلیخل؛.راد، بيبهروز؛.، ريعسکر-5

یستیزتنوعيهاشاخصراتییتغیبررس. 1389، .ا
فصلدودراهوازسبز شهريفضاهاوپارکهادرپرندگان
، يست جانوریزطیفصلنامه مح.1389ربهاو1388زمستان

.56تا 41صفحات ، 2سال دوم، شماره 
بررسی .1388، .پور، اخلیلیو.همامی، م؛.گلشاهی، ا- 6

گذران در مستانزاي پرندگان آبزي و کنار آبزي تنوع گونه
تاالبهاي آالگل، آلماگل، آجی گل و گمیشان، مجله علمی 

.32تا 18صفحات ، سال اول، شماره اول،تخصصی تاالب
مبانی و (مناطق حفاظت شده ایران . 1379، .مجنونیان، ه-7

، انتشارات سازمان حفاظت )تدابیر حفاظت از پارکها و مناطق
.صفحه741.محیط زیست

. یکی تنوع زیستیژاقتصاد اکولو.1384، .مخدوم، م- 8
.صفحه175، انتشارات دانشگاه تهران، )ترجمه(

. 1384، .یوسفیان، سو.راد، بيبهروز؛.ب.م.نبوي، س- 9
اي پرندگان آبزي در تاالب تعیین تراکم، پراکنش و تنوع گونه

.116تا 109صفحات ، 38اسی، شماره نشمجله محیط.شادگان
10-Blendinger, P.G., 2005. Abundance and

diversity of small-bird assemblages in the Monte
desert, Argentina. J. Arid Environ., Vol. 61, No.
4, pp.567-587.

11-Ellis, T.M. and Betts, M.G., 2011. Bird
abundance and diversity across a hardwood
gradient within early seral plantation forest.
Forest Ecol. Manag., Vol. 261, No. 8, pp.1372–
1381.

12-Ortega-Álvarez, R. and MacGregor-Fors, I.,
2009. Living in the big city: Effects of urban
land-use on bird community structure, diversity,
and composition. Landscape Urban Plan., Vol.
90, No. 3-4, pp.189–195.

13-Proença, V.M.; Pereira, H.; Guilherme, J. and
Vicente, L., 2010. Plant and bird diversity in
natural forests and in native and exotic
plantations in NW Portugal. Acta Oecol., Vol.
36, No. 2, pp.219–226.

14-Sorace, A. and Visentin, M., 2007. Avian
diversity on golf courses and surrounding
landscapes in Italy. Landscape Urban Plan., Vol.
81, No. 1-2, pp.81–90.

15-Verhulst, J., Báldi, A. and Kleijn, D., 2004.
Relationship between land-use intensity and
species richness and abundance of birds in
Hungary. Agr. Eco. Environ., Vol. 104, No. 3,
pp.465–473.

16-Whittaker, R.H., 1972. Evolution and
measurement of species diversity. International
Association for Plant Taxonomy (IAPT). Vol. 21,
No, 2/3, pp.213-251.

17-Zhijun, W. and Young, S.S., 2003. Differences
in bird diversity between two Sweden agricultural
sites in mountainous terrain, Xishuangbanna,
Yunnan, China. Biol. Conserv., Vol. 110, No. 2,
pp.231–243.


