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 Introduction: The urban green space, with its food resources, water, and shelter, can 

support a significant number of birds. For this reason, studying the number and species of 

birds in urban parks can be effective in monitoring the health of ecosystems. 

Materials & Methods: To study the number and species of birds in the parks of 

Zayandeh-Rud, two transects with an approximate length of 4.5 km along the studied parks 

were established in the spring 2019. The distance between the sampling points on each 

transect was 50 meters, the number of sampling points was 50 points and the total of 100 

sampling points or stations was designed. The number and pattern of bird distribution was 

performed using the point counting method every 5 minutes during each study, and all 

observed birds were recorded up to 50 m away. Using binoculars as well as sound tracking, 

existing birds were recorded and identified.  

Result: The total number of observed species is 41, in which Passeriformes with 31 

species have the highest frequency among other orders. All three Simpson, Shannon 

Wiener and Brillouin indices in Najwan Park have the highest values. The numbers of tree 

species in Nazhvan Park (756 trees) is in the second place after Saadi Park (1092 trees). 

Conclusion: The moderate weather, the distance from urban stresses and noise pollution 

can be considered as the reasons for the existence of high species diversity. 
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همین دلیل، به .آب و پناهگاه قادر به حمایت از تعداد قابل توجهی از پرندگان هستند فضای سبز شهری با دارا بودن منابع غذایی، :مقدمه

 .ها مؤثر واقع گرددتواند در پایش سالمت این پارکهای شهری، میو نوع پرندگان موجود در پارک مطالعه و بررسی تعداد

 5/4دو ترانسکت با طول تقریبی ، 1398های حاشیه زاینده رود در بهار در پارکتعداد و نوع پرندگان منظور مطالعه به ها:مواد و روش

تعداد نقاط  ،متر 50برداری روی هر ترانکست گردید. فاصله نقاط نمونهمستقر ل بهار های مورد بررسی در فصکیلومتر در امتداد پارک

ای در طول هر پرندگان با استفاده از روش شمارش نقطه تعداد و الگوی توزیع. ایستگاه طراحی شد  100در کل ونقطه  50برداری نمونه

طور با استفاده از دوربین چشمی و همینشدند. متری ثبت  50 ده تا فاصلهبار انجام شد و همه پرندگان مشاهده شدقیقه یك 5هر  ترانسکت

 .ندردیابی صدا، پرندگان موجود ثبت و شناسایی شد

دارد. ها ترین فراوانی را در بین سایر راستهگونه بیش 31با   سانانگنجشكراسته  واست  گونه 41 مشاهده شدههای تعداد کل گونه نتایج:

های درختی گونه فراوانی. دهندیترین مقدار را به خود اختصاص مون، شانون وینر و برلیون در پارک ناژوان، بیشهر سه شاخص سیمپس

 درخت( در رتبه دوم قرار دارد.1092بعد از پارک سعدی ) درخت( 756پارک ناژوان )

های صوتی شهری و آرام بودن محیط را یآلودگا و هداخل شهر، دوری از تنشاین ناحیه نسبت به ترمعتدلآب و هوای  :گیری و بحثنتیجه

 ای باال دانست.توان دالیل وجود تنوع گونهیم
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 مقدمه

سرعت در حال گسترش در سرتاسر جهان، مناطق شهری به       

هستند. گسترش این مناطق، تراکم باالیی از ساخت و سازها را ایجاد 

، شودیحیط مکه باعث تغییر در فاکتورهای فیزیکی م کندیم

و  Chen) کندیمطبیعی را کاهش داده و یا تکه تکه  یهاستمیاکوس

منابع با  توانندیشهری م یهابر این اساس، پارک. (2014همکاران، 

 منظور حفاظت از تنوع زیستی در مناطق شهرنشین باشنداهمیتی به

(Estevo 2017 همکاران، و.) تاثیرات شهری سبز فضای و پارک  

بر سالمت فیزیکی و روانی انسان دارد. از دیدگاه محیط سزایی هب

بخش جاندار ساخت کالبدی شهر  دهندهزیست، پارک شهری تشکیل

و کارکردهای  زیستیتنوع دلیلسبز به فضای نوعی عنوانبه هاپارک است.

ترین روند. مهمشمار میهای طبیعی بهترین زیستگاهاکولوژیکی از مهم

ها عبارتند از: تنظیم آب و هوای پارکژیکی کارکردهای اکولو

سازی دی اکسیدکربن و تولید )جذب و ذخیره ای و جهانیمنطقه

دمای اکسیژن(، ذخیره کردن آب، تنظیم چرخة هیدرولوژیکی، کنترل 

)یوسفی و محمدی،  و جلوگیری از فرسایش خاک هوای شهری

اند تویمفیزیکی شهر است که  گستره(. پارک بخشی از 1396

عملکردهای معینی داشته باشد و امروزه متاسفانه افزایش جمعیت و 

ی هاپارکتر یینپادر شهر، به تراکم  هاساختمانتراکم بیش از حد 

دلیل نتیجه به(. در1395)نصاحی و همکاران،  شهری منجر شده است

ی شهری از منظر اکولوژیکی، ضرورت دارد تا هاپارکاهمیت باالی 

فضای سبز شهری با دارا بودن منابع غذایی، تر قرار گیرند.قیدق مطالعه

 آب و پناهگاه قادر به حمایت از تعداد قابل توجهی از پرندگان هستند

(Dale ،2018)همین دلیل، مطالعه و بررسی تعداد و نوع پرندگان . به

ها در پایش سالمت این پارک تواندیشهری، م یهاموجود در پارک

اندازه جمعیت  تغییرات و (2018و همکاران،  Andrade) مؤثر واقع گردد

 هایستگاهمفید در بررسی تخریب و کاهش ز هاییهپرندگان از نما

زیستی دلیل اهمیت پرندگان در حفظ ثبات و پایداری تنوعبه .باشدیم

طبیعی، مطالعات مختلفی در ایران و سایر نقاط  هاییستمدر اکوس

ررسی تنوع، فراوانی و پراکنش پرندگان و جهان در مورد شناسایی و ب

راد طبسیان و بهروزی طور مثالها انجام شده است. بهآن عوامل مؤثر بر

به شناسایی و مقایسه تعداد و تنوع پرندگان در دو پارک در  (1391)

 اهمیت (1395) ظاهر و همکارانخوش چنینهم .پرداختند مشهد شهر

 حفظ در را کهنسال و درختان دارهاخشکه ویژهبه زیستگاهی متغیرهای

 حفظ نتیجه در و یاحفره آشیانه پرندگان ویژهبه پرندگان جامعه تنوع

 رشیدی و همکاران .جنگلی نشان داد هایبوم سازگان زیستی تنوع

به بررسی رابطه میان افزایش فاصله با جاده با تنوع و تراکم  (1397)

( نشان 1389نیا و همکاران ). علیمختلف پرندگان پرداختند یهاگونه

نظیر و گاهی  زیستی کماصفهان در قلب ایران داری تنوع که شهر دادند

انگاری علت سهلنظیری است که بخش اعظم این تنوع بهاوقات بی

داری فراوان هم از طرف ها از بین رفته ولی در حال حاضر به نگهانسان

ایج مطالعات تشکر و . نتمردم منطقه و هم مسولین امر احتیاج دارد

بیانگر افزایش  ی شهری اصفهان،هاپارک بررسی( در 1392همکاران )

های چوبی و مساحت فضای ای پرندگان با افزایش تنوع گونهگونهغنای

نوع و ساختار جنگل بر جامعه  یربه بررسی تأث Diaz (2006) .سبز بود

و همکاران  Wiącek د.پرداختن کاج و بلوط اسپانیا یهاجنگل در پرندگان

 سازی بر تنوع و تراکم پرندگانجاده یرنیز به بررسی تأث( 2015)

آلودگی صوتی بر تنوع  یر، تأث(2019) و همکاران Rashidiپرداختند. 

از جهتی دیگر نقش  .و تراکم پرندگان را مورد مطالعه قرار دادند

چنین جذابیتی که برای سازنده پرندگان در کارکرد اکوسیستم و هم

جامعه توریست دارد، ضرورت شناسایی و معرفی پرندگان را به جامعه 

. لذا هدف از مطالعه حاضر، رساندیعلمی و جامعه توریست نیز م

شهری  یهاپارکبخشی از بررسی و مقایسه تنوع و تراکم پرندگان در 

 موازی با زاینده رود در شهر اصفهان است.
 

 ها مواد و روش
 340شهر اصفهان با وسعتی تقریبی  لعه:منطقه مورد مطا       

 1.60″تا  51 ˚ 16 ′ 42.40″های جغرافیایی کیلومتر مربع بین طول

تا  32 ˚ 48 ′ 44.57″های جغرافیایی شرقی و عرض 51 ˚ 54 ′

شمالی قرار گفته است. این شهر با جمعیت حدود  32̊  23 ′ ″50.39

ست )آمارنامه نفر به پانزده منطقه شهری تقسیم شده ا 1796967

رود که از زرد کوه زاینده (. وجود رودخانه1390شهرداری اصفهان، 

باشد که بر سرچشمه گرفته یکی از دالیل اصلی پیدایش این شهر می

طرف  درصد و به 2روی دشتی به نسبت هموار با شیبی در حدود 

(. شبکه 1392شرقی بنا گردیده است )سازمان برنامه و بودجه، شمال

ناحیه مجزا  300های اصفهان به بیش از های شهری و بوستانکپار

خود اختصاص درصد از وسعت شهر اصفهان را به 10که حدود  رسدمی

شهری  یهاشبکه اکولوژیک شهر اصفهان، پارک ینترداده است. مهم

توسعه یافته در امتداد حاشیه رودخانه زاینده رود است که از سمت 

طور خاص بر اد یافته است. این مطالعه بهغرب به شرق این شهر امتد

های شهری جنوب رودخانه اصفهان متمرکز شده است. این پارک

ها در سمت شمال به رودخانه زاینده رود و در سمت جنوب پارک

صورت نواحی با ها بهتوسط بلوار ملت محصور شده است. این پارک

رد مطالعه های مواند. مساحت پارکطول زیاد و عرض کم توسعه یافته

هکتار است و دارای عرض متغیر بین  55.84طور تقریبی برابر با به

 هاییستگاهها از زمتر در طول خود هستند. این پارک 150تا  50

ترین آیند. شرقیشمار میهمهم پرندگان شهری در شهر اصفهان ب

 67/11پارک مورد مطالعه با نام پارک ایثارگران دارای مساحت برابر با 
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ر است. این پارک از سمت شمال به رودخانه زاینده رود و از هکتا

متر محدود شده است.  850سمت جنوب به خیابان آبشار اول با طول 

هکتار  79/10خانه با مساحت در غرب پارک ایثارگران، پارک آیینه

این دو پارک از یکدیگر است.  واقع شده است. پل بزرگمهر جداکننده

دهد. در ز این پارک در سمت جنوب را تشکیل میخانه مربلوار آیینه

 5های مورد مطالعه، بوستان آیینه خانه با عرض متوسط بین پارک

و ملت  1ملت  کمتر کم عرض ترین پارک مورد مطالعه است. دو پار

وسیله بلوار ملت در ههکتار ب 01/55و  66/65با مساحت برابر با  2

اند. پارک سعدی با دود شدهرود در شمال محجنوب و رودخانه زاینده

پارک مورد مطالعه است.  ینترهکتار، بزرگ 16/12مساحت برابر با 

متر است. پارک ناژوان  970عرض این پارک در سمت جنوب حدود 

 55/9ترین پارک مورد مطالعه دارای وسعت برابر با عنوان غربیبه

 هکتار است. 
 

 
 نوب رودخانه زاینده رودهای شهری مورد مطالعه در جپارک :1شکل 

 

مورد نیاز در امتداد دو ترانسکت با  یهاداده :هاروشمواد و        

های مورد بررسی در فصل کیلومتر در امتداد پارک 5/4طول تقریبی 

برداشت گردید. فاصله نقاط  و در نیمه فصل طی دو هفته 1398 بهار

برداری اط نمونهمتر و تعداد نق 50برداری روی هر ترانکست نمونه

نقطه   100ترتیب در کلنقطه است. بدین 50روی هر ترانسکت نیز 

  Polak؛ 2015و همکاران،  Wiącek) برداشت یا ایستگاه طراحی شد

پرندگان با استفاده از روش  . تعداد و الگوی توزیع(2013و همکاران، 

ر بادقیقه یک 5مورد مطالعه هر  در طول هر ترانسکت یاشمارش نقطه

متری با توجه به  50 انجام شد و همه پرندگان مشاهده شده تا فاصله

فاصله طولی و عرضی ترانسکت، تراکم پوشش درختی منطقه و شعاع 

با استفاده از دوربین . (2019و همکاران،  Rashidi)دید ثبت شدند 

طور ردیابی صدا، پرندگان موجود در هر ترانسکت چشمی و همین

( شناسایی شد. 1379منصوری، ز منابع موجود )ثبت و با استفاده ا

مشاهده و شناسایی پرندگان در فصل بهار در شرایط جوی مساعد و 

عدم بارندگی و وزش باد شدید هنگام طلوع آفتاب که فعالیت پرندگان 

باشد، ها در باالترین حد ممکن میچنین احتمال مشاهده آنو هم

ای . جهت برآورد فراوانی، گونهیافتبعد از ظهر ادامه می 14شروع و تا 

های شناسایی شده در هر ترانسکت شمارش و ثبت تعداد افراد گونه

گر متخصص انجام شد و وسیله دو مشاهدهها بهگردید. همه مشاهده

دلیل حذف خطای احتمالی در اصوات مشکوک نیز ثبت نگردید. به

ب متفاوت ها با ترتیساعات مشاهده و رکورد پرندگان، طبق مشاهده

شروع شد که  یاترتیب که روز بعد، مشاهده از نقطهانجام شد. بدین

(. 1397روز قبل، در آن نقطه به اتمام رسیده بود )رشیدی و همکاران، 

)بریلیون، سیمپسون و شانون(  یاغنای گونه یهابرای برآورد شاخص

 زمان باهم استفاده گردید. Ecological methodology افزاراز نرم

های درختی موجود در هر های پرندگان، گونهمشاهده و ثبت گونه

 پارک نیز شناسایی و شمارش گردیدند.

 

 نتایج

مورد مشاهده در همه  یها، تعداد کل گونه1اساس جدول بر       

گنجشک راسته در آن  است که گونه 41ها در فصل بهار، برابر با پارک

ها داشته را در بین سایر راستهترین فراوانی گونه بیش 31سانان با 

ترتیب با سه گونه در رتبه بعدی سانان بهکبوترسانان و غواص است.

های این پرندگان، تیره سسک از خانواده از قرار گرفتند. در بین تیره

سانان با تعداد هفت گونه مختلف در رتبه اول قرار راسته گنجشک

دم جنبانک با سه گونه  گونه و تیره 5گرفت پس از آن تیره توکا با 

ترین تعداد گونه قرار گرفتند. نام هایی با بیشهای دوم و تیرهدر رتبه

آمده است.  1مشاهده شده در جدول  یهاراسته و تیره کلیه گونه

و  2مشاهده شده در فصل بهار به تفکیک پارک در شکل  یهاگونه

اساس شکل برآمده است.  3فراوانی هر گونه به تفکیک پارک در شکل 

ترین در درجه اول و بعد از آن پارک سعدی دارای بیش ، پارک ناژوان4

تعداد گونه شناسایی شده هستند. از لحاظ فراوانی پرندگان، پارک 

ترین فراوانی ثبت شده سعدی و سپس پارک ایثارگران دارای بیش

، هر سه شاخص سیمپسون، شانون وینر و 2اساس جدول بر هستند.

. دهندیترین مقدار را به خود اختصاص مرک ناژوان، بیشبرلیون در پا

است،  05/0تر از کم Pvalueکه مقدار و  این 3با توجه به نتایج جدول 

مورد مطالعه از لحاظ تنوع و فراوانی پرندگان، تفاوت  یهابین پارک

که این تفاوت بین چه د. برای مشخص شدن اینردار وجود دامعنی

 از آزمون دانکن استفاده گردید. وجود دارد، ییهاپارک
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 : پرندگان مشاهده شده در منطقه مورد مطالعه1جدول 

 راسته تیره نام علمی نام فارسی
 Falconiformes-شاهین سانان Hawks-هایقرق Accipiter nisus قرقی
 Passeriformes-گنجشک سانان Sturnidae-سار Acridotheres tristis مینا

 Gaviiformes-غواص سانان Sylviidae-سسک Acrocephalus arundinaceus سسک بزرگ نیزار
 Apodiformes-پرستو سانان Apodidae-پرستویان Apus apus بادخورک معمولی

 Passeriformes-گنجشک سانان Fringillidae- سهره Caruelis chloris سهره سبز
 Gaviiformes-غواص سانان Fringillidae- سهره Coccothraustes coccothraustes سهره نوک بزرگ

 Columbiformes-کبوتر سانان Columbidae-کبوتر Columba livia کبوتر چاهی
 Columbiformes-کبوتر سانان Columbidae-کبوتر columba palumbus کبوتر جنگلی

 Passeriformes-گنجشک سانان Corvidae-کالغ Corvus corone کالغ ابلق
 Passeriformes-گنجشک سانان Corvidae-کالغ Corvus frugilegus کالغ سیاه

 Piciformes-دارکوب سانان Picidae-دارکوب Dendrocopos syriacus دارکوب سوری
 Passeriformes-گنجشک سانان Turdidae-توکا Erithacus rubecula سینه سرخ

 Gaviiformes-غواص سانان Falconidae-شاهین Falco tinnunculus دلیجه
 Passeriformes-گنجشک سانان Fringillidae-سهره  Fringilla coelebs سهره جنگلی
 Gaviiformes-غواص سانان Sylviidae-سسک Hippolais pallida سسک درختی

 Gaviiformes-غواص سانان Sylviidae-سسک Hippolais languida بزرگ سسک درختی
 Passeriformes-گنجشک سانان Laniidae-سنگ چشم Lanius collurio سنگ چشم پشت سرخ
 Passeriformes-گنجشک سانان Laniidae-سنگ چشم lanius isabellinus سنگ چشم دم سرخ

 Passeriformes-گنجشک سانان Turdidae-توکا Luscinia megarhynchos بلبل
 Piciformes-دارکوب سانان Meropidae-زنبورخوار Merops apiaster معمولی زنبور خوار

 Passeriformes-جشک سانانگن Motacillidae-دم جنبانک Motacilla  cinerea دم جنبانک خاکستری
 Passeriformes-گنجشک سانان Motacillidae-دم جنبانک Motacilla alba دم جنبانک ابلق
 Passeriformes-گنجشک سانان Motacillidae-دم جنبانک Motacilla flava دم جنبانک زرد

 Passeriformes-گنجشک سانان Muscicapidae-مگس گیر Muscicapa striata مگس گیر خال دار
 Passeriformes-گنجشک سانان Oriolidae-پری شاهرخ Oriolus oriolus پری شاهرخ
 Passeriformes-گنجشک سانان Paridae-چرخ ریسک Parus major رانیچرخ ریسک تو

 Passeriformes-گنجشک سانان Passeridae-گنجشک Passer domesticus گنجشک معمولی
 Passeriformes-گنجشک سانان Passeridae-گنجشک passer montanus گنجشک درختی
 Passeriformes-گنجشک سانان Sylviidae-سسک Phylloscopus collybita سسک چیفچاف
 Passeriformes-گنجشک سانان Turdidae-توکا Phoenicurus phoenicurus دم سرخ معمولی
 Passeriformes-گنجشک سانان Corvidae-کالغ Pica pica زاغی اوراسیایی

 Psittacidae- طوطی راسته Psittacidae-طوطی Psittacula  krameri طوطی طوق صورتی
 Passeriformes-گنجشک سانان Pycnonotidae-بلبل خرما Pycnonotus leucotis بلبل خرما

 Passeriformes-گنجشک سانان Remizidae-چرخ ریسک Remiz  pendulinus چرخ ریسک پشت بلوطی
 Columbiformes-کبوتر سانان Columbidae-کبوتر Spilopelia senegalensis قمری خانگی

 Columbiformes-کبوتر سانان Columbidae-کبوتر Streptopelia decaocto یا کریم
 Sturnidae-ساریان Sturnidae-سار Sturnus rulgaris سار

 Gaviiformes-غواص سانان Sylviidae-سسک Sylvia atricapilla سسک سر سیاه
 Gaviiformes-غواص سانان Sylviidae-سسک Sylvia communis سسک گلو سفید

 Gaviiformes-غواص سانان Sylviidae-سسک Sylvia nisoria سسک سینه راهراه
 Passeriformes-گنجشک سانان Troglodytidae-الیکایی Troglodytes troglodytes الیکایی

 Passeriformes-گنجشک سانان Turdidae-توکا Turdus philomelos توکای باغی
 Gaviiformes-غواص سانان Turdidae-توکا Turdus ruficollis توکای گلو سیاه

 Coraciiformes-سبزقبا سانان Upupidae-هدهد Upupa epops هُدهُد

های مورد مطالعه های تنوع محاسبه شده به تفکیک پارک: مقادیر شاخص2جدول   

 شاخص
 پارک

خانهآیینه ایثارگران 1ملت   2ملت    ناژوان سعدی 
311/0 سیمپسون  323/0  345/0  263/0  301/0  347/0  
711/0 شانون وینر  682/0  711/0  777/0  707/0  792/0  

132/0 برلیون  188/0  16/0  134/0  116/0  432/0  
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https://www.iranbirds.com/passeriformes/corvidae/item/302-corvus-frugilegus.html
https://www.iranbirds.com/piciformes/picidae/item/103-dendrocopos-syriacus.html
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNS2Wrb7stwhdEON-5uYYuekOG0pXQ:1579628361640&q=Dendrocopos+syriacus+%D9%86%D8%A7%D9%85+%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjBp_2anpXnAhUpzYUKHZsBBYgQkeECKAB6BAgMECQ
https://www.iranbirds.com/passeriformes/turdidae/item/316-erithacus-rubecula.html
https://www.iranbirds.com/falconiformes/falconidae/item/5-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D8%AC%D9%87.html
https://www.iranbirds.com/passeriformes/fringillidae/item/24-fringilla-coelebs.html
http://www.iranbirdwatching.ir/index.php?do=gallery&act=1&cid=498
https://www.iranbirds.com/passeriformes/sylviidae/item/354-%D8%B3%D8%B3%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF.html
https://www.iranbirds.com/passeriformes/laniidae/item/17-lanius-collurio.html
https://www.iranbirds.com/passeriformes/laniidae/item/74-lanius-isabellinus.html
https://www.iranbirds.com/passeriformes/turdidae/item/18-luscinia-megarhynchos.html
https://www.iranbirds.com/coraciiformes/meropidae/item/31-merops-apiaster.html
https://www.iranbirds.com/passeriformes/motacillidae/item/128-motacilla-cinerea.html
https://www.iranbirds.com/passeriformes/motacillidae/item/129-%D8%AF%D9%85-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%82.html
https://www.iranbirds.com/passeriformes/motacillidae/item/126-motacilla-flava-feldegg.html
https://www.iranbirds.com/passeriformes/muscicapidae/item/108-muscicapa-striata.html
https://www.iranbirds.com/passeriformes/oriolidae/item/63-oriolus-oriolus.html
https://www.iranbirds.com/passeriformes/paridae/item/293-parus-bokharensis.html
https://www.iranbirds.com/passeriformes/passeridae/item/131-passer-domesticus.html
https://www.iranbirds.com/passeriformes/passeridae/item/107-%DA%AF%D9%86%D8%AC%D8%B4%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%DB%8C.html
https://www.iranbirds.com/passeriformes/sylviidae/item/368-phylloscopus-collybita.html
https://www.iranbirds.com/passeriformes/corvidae/item/15-pica-pica.html
https://www.iranbirds.com/psittaciformes/psittacidae/item/52-%D8%B7%D9%88%D8%B7%DB%8C-%D8%B7%D9%88%D9%82-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C.html
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A8%D9%84_%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7
https://www.iranbirds.com/passeriformes/remizidae/item/102-remiz-pendulinus.html
https://www.iranbirds.com/columbiformes/columbidae/item/51-spilopelia-senegalensis.html
https://www.iranbirds.com/columbiformes/columbidae/item/48-streptopelia-decaocto.html
https://www.iranbirds.com/passeriformes/sturnidae/item/143-%D8%B3%D8%A7%D8%B1.html
https://www.iranbirds.com/passeriformes/sylviidae/item/360-%D8%B3%D8%B3%DA%A9-%D8%B3%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87.html
https://www.iranbirds.com/passeriformes/sylviidae/item/361-%D8%B3%D8%B3%DA%A9-%DA%AF%D9%84%D9%88-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF.html
https://www.iranbirds.com/passeriformes/sylviidae/item/357-%D8%B3%D8%B3%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%87.html
https://www.iranbirds.com/passeriformes/troglodytidae/item/226-troglodytes-troglodytes.html
https://www.iranbirds.com/passeriformes/turdidae/item/339-turdus-philomelos.html
https://www.iranbirds.com/passeriformes/turdidae/item/334-turdus-atrogularis.html
https://www.iranbirds.com/coraciiformes/upupidae/item/3-upupa-epops.html
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مشاهده شده به تفکیک پارک یها: فراوانی گونه3شکل  های مشاهده به تفکیک پارک: گونه2شکل   

  

 

 

بین پرندگان در دار : آزمون تجزیه واریانس و برای تعیین تفاوت معنی3جدول 

مختلف یهاپارک  

Pvalue Fvalue df  

007/0  066/1  بین گروهی 5 

 داخل گروهی 104  

 کل 109  
 

 : تعداد پرندگان مشاهده شده در هر پارک در فصل بهار4شکل 
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 های مورد مطالعهبندی پرندگان در پارک: آزمون دانکن برای گروه4جدول 

2زیرمجموعه  1زیرمجموعه    نام پارک تعداد 

 1/80 1ملت  45   

 8/91 2ملت  55   

 8/95 گرانایثار 83   

 9/104 ه خانهآیی 56   

8/117  سعدی 44  

3/124  ناژوان 69  

045/0  03/0   Pvalue 
 

خانه ، ایثارگران و آیینه2و  1ی ملت هاپارک، 4براساس جدول       

دار ندارند و در از نظر الگوی تعداد و توزیع پرندگان باهم تفاوت معنی

ژوان هم در یک گروه گیرند. پارک سعدی و پارک نایمیک گروه قرار 

 دار هستند.قرار گرفته و با گروه اول دارای تفاوت معنی
 

 
 های درختی به تفکیک پارکتعداد گونه : 5شکل 

 

 
 های درختی در پارک ایثارگران: نام و تعداد گونه6 شکل

 
 خانههای درختی در پارک آیینه: نام و تعداد گونه7 شکل

 

 
 1های درختی در پارک ملتداد گونه: نام و تع8 شکل

 

 
 2های درختی در پارک ملت: نام و تعداد گونه9 شکل
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 های درختی در پارک سعدی: نام و تعداد گونه10 شکل

 

 
 در پارک ناژوان یهای درخت: نام و تعداد گونه11 شکل

 

 بحث
 41مشاهده و ثبت شده در این مطالعه، برابر با  یهاگونهتعداد        

ترین گونه بیش 31سانان با گنجشکراسته  در این میان، که است گونه

رشیدی و همکاران  همطالع ها داشته است.راستهفراوانی را در بین سایر 

نسبت ، هاگونهسانان نسبت به سایر نشان داد که گنجشک (1397)

توجیهی بر  توانیمهستند و همین امر را  ترمقاومتبه محیط شهری 

از لحاظ  دانست. هاگونهسانان نسبت به سایر غنای باالتر گنجشک

گونه و پس از آن  31پارک ناژوان با  تعداد گونه به تفکیک پارک،

اول و دوم از نظر تعداد گونه  هاییگاهجاگونه در  23پارک سعدی با 

تر بیش های درختیگونهوجود شرایط محیطی مناسب و  قرار گرفتند.

از دالیل غنای باالی  توانیمو نزدیکی منطقه به رودخانه را  (5)شکل 

دیگر و با در نظر گرفتن فراوانی سوی از گونه در این مناطق دانست. 

های سعدی و ایثارگران در پرندگان )صرف نظر از نوع گونه( پارک

های اشکوب ،که گیاهان بلندجاییاز آن رتبه اول و دوم قرار گرفتند.

( و 1390)عسکری و همکاران،  آورندیموجود گیاهی مختلفی را به

در این مناطق نسبت به سایر نواحی گیاهان بلندتری وجود دارد، لذا 

های و ایجاد آشیان بندی باالی پوشش گیاهیدلیل وجود اشکوببه

این  .انددادهرا در خود جای  یترمتنوع، پرندگان تراکولوژیک بیش

ی و همکاران ( و فاریاب1390پژوهش عسکری و همکاران )نتیجه با 

ترین فراوانی مشاهده شده در کل بیش خوانی دارد.( هم1390)

ها مربوط به گنجشک خانگی در پارک سعدی با ثبت بیش از ایستگاه

های کالغ ابلق، زاغی، کالغ سیاه، مشاهده است. پس از آن گونه 800

سار، دم جنبانک ابلق، قمری خانگی و بادخورک معمولی در جایگاه 

کار رفته شاخص سیمپسون نخستین شاخص تنوع به دارند.بعدی قرار 

طور که دو فرد بهمتغیر است و احتمال این 1تا 0در اکولوژی است و از 

تصادفی انتخاب شده از منطقه متعلق به یک گونه باشند، را نشان 

تر باشد، تنوع ، بنابراین هرچه این شاخص به صفر نزدیکدهدیم

است. بدین ترتیب، پارک ناژوان در درجه اول و سپس  تریینپا یاگونه

باالتری  یاگونهدارای تنوع  هاپارکنسبت به مابقی  1پارک ملت 

که در نمونه تنها یک گونه حضور داشته باشد، صورتیدرهستند. 

شاخص شانون وینر برابر صفر خواهد بود و حداکثر آن زمانی است 

ترتیب با افزایش تعداد بدین که هر فرد متعلق به یک گونه باشد.

اجتهادی و همکاران، ) یابدیم، شاخص شانون وینر افزایش هاگونه

، پارک ناژوان و سپس بعد از آن پارک ملت 2اساس جدول . بر(1387

تنوع  شانون وینر هستند.هتروژنی ترین میزان شاخص ، دارای بیش2

قرار  ا هم مدنظرها روزن داده و فراوانی آن هاگونهشانون وینر به 

غالب بوده و   یهاگونهکه شاخص سیمپسون متوجه حالی. دردهدیم

نادر  یهاگونهلذا  .ردیگیمرا اندازه  هاگونهمجموع مربعات فراوانی 

قرار گرفته و به این دلیل است که تعداد گونه مؤثر   تر مورد توجهکم

تر محاسبه خواهد شد، مؤثر شانون وینر کم گونهتعداد  سیمپسون از

است. تنوع شانون  ترارجحشانون وینر نسبت به سیمپسون  لذا تنوع

 شانیفراوانرا با  هاگونهنادر نبوده و تمامی  یهاگونه وینر متأثر از

در پارک ایثارگران،  .(Magurran ،2004) دهدیممحاسبه قرار  مورد

دارای  (Platanus orientalis)و چنار  (Ulmus glabra) درخت نارون

های بعدی درختانی از قبیل زبان در رتبه هستند.ترین فراوانی بیش

 ،(Pinus eldarica) تهران کاج ،(Fraxinus rotundifolia) گنجشک

 و (Cupressus arizonica) یانقرهسرو  ،(Morus albaسفید ) توت

خانه هنییآدر پارک  .(6)شکل  دارند حضور (Populus alba) سپیدار

ترین نارون و چنار دارای بیش یهادرخت ،مشابه با پارک ایثارگران نیز

 توت ،(.Salix sp) از قبیل بید هاییگونه .(7)شکل  هستندفراوانی در 

مشاهده شده در  هایگونهجمله نیز از سپیدارو زبان گنجشک  ،سفید
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 هایگونهتوان از نارون و چنار را می ،حالبا این هستند.ها این پارک

 دردرخت چنار  ،(8)شکل 1در پارک ملت  .الب این پارک نام بردغ

 هایدرخت دارد. قرار پارک این در باال فراوانی با درختی هایگونه صدر

 توانمی نیز را سپیدار و (Photinia serrulata) رنگ سه نارون، توت،

های درخت ،1رک ملت پا با مشابه برد. نام پارک این غالب درختان از

)شکل  2ترین فراوانی در پارک ملت توت و نارون دارای بیش ،چنار

از دیگر  است.گونه غالب ها در بین آندرخت چنار  هستند که (9

 مجنون بید ،نارون ،توان به درختان توتدرختان مشاهده شده می

(Salix babylonica)، شکل  در پارک سعدی .سپیدار و بید اشاره کرد(

با گونه هایی های اول تا سوم نارون و توت در رتبه ونیز چنار  (10

دیگر این پارک  هایگونهجمله از .ترین فراوانی تعیین گردیدندبیش

زبان  ،سپیدار ،(Cupressus sempervirens) شیراز سروتوان به می

اشاره  یانقره وبید و سر ،(Robinia pseudoacacia) اقاقیا ،گنجشک

شناسایی درختی  هایگونهتنوع ، (11)شکل  در پارک ناژوان .کرد

بود اما یکنواختی مورد مطالعه  یهاپاکسایر  ازتر تب کممراشده به 

 شد. شناسایی گونه ینترفراوانعنوان بهچنار  تری وجود داشت وبیش

دی بع یهارتبه در ترتیببه نیز گنجشک زبان و سپیدار نارون، توت،

 یاگونهتنوع تر اشاره شد،گونه که پیشهمان ترتیبقرار گرفتند. بدین

به تنوع پوشش گیاهی در این پارک  توانینمباالتر پارک ناژوان را 

داخل شهر، دوری این ناحیه نسبت به ترمعتدلآب و هوای  داد.نسبت 

توان یممحیط را نیز  صوتی شهری و آرام بودن هاییآلودگها و از تنش

در حقیقت با افزایش تنش در ای باال دانست. دالیل وجود تنوع گونه

حساس پرندگان، تنوع در جامعه  یهاکاهش تعداد گونه و اکوسیستم

رشیدی و  عهمطال .(2016و همکاران،  Sollmann)یابد یمکاهش 

( نیز نشان داد که فراوانی و تنوع پرندگان با افزایش 1397همکاران )

پیشنهاد ، دست آمدهنتایج به با توجه به کند.یمکاهش پیدا  صدا سطوح

اولویت  درطراحی نقاط امن برای پرندگان در پارک شهری شود یم

ای های مطاالعاتی قرار بگیرد تا بتوان در راستای حفظ غنای گونهطرح

 های شهری اصفهان قدم برداشت. در پارک
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