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چکیده
توسعه شبکه حمل و نقل و تعداد رو به افزایش وسایل نقلیه در جادهها ،تهدیدی برای زیستگاه حیاتوحش و پرندگان در سراسر جهان
است .این پژوهش به بررسی تاثیر جاده بر تنوع و فراوانی پرندگان در پارک حاشیه زایندهرود در مجاورت یک بزرگراه اصلی پرترافیک در شهر
اصفهان می پردازد .بدینمنظور ،سه ترانسکت با فاصله  335 ،65و  605متر از جاده و با فاصله عرضی  270و طولی  150متر از یکدیگر تعیین
شدند .شمارش پرندگان با استفاده از روش شمارش نقطهای در طول هر ترانسکت تا فاصله  50متری هر  5دقیقه یکبار هنگام طلوع آفتاب شروع
و تا ساعت  14بعد از ظهر و با شش مرتبه تکرار در طول فصل انجام شد .با استفاده از دوربین چشمی و همینطور ردیابی صدا ،پرندگان موجود
در هر ترانسکت ثبت و با استفاده از منابع موجود شناسایی شد .جهت تهیه عکس از دوربین  Canon SX50استفاده گردید .در مجموع  39گونه
متعلق به  20خانواده و  9راسته شناسایی گردید .براساس آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون دانکن ،میانگین حضورگونهها بین ترانسکت ها دارای
تفاوت معنیدار است .شاخص جکنایف در ترانسکت سه 73/۸ ،درصد از غنای گونهای را دربر دارد .شاخصهای یکنواختی و ناهمگنی ،بیشترین
میزان را در ترانسکت سوم نشان میدهند .میزان تنوع و تراکم پرندگان در ترانسکت سوم بهدلیل دوری از جاده ،وجود امنیت و پوشش گیاهی
بیشتر همچنین مجاورت با مزارع کشاورزی و زایندهرود ،نسبت به ترانسکت اول که در مجاورت جاده قرار دارد ،افزایش مییابد.
کلمات کلیدی :غنا گونهای ،یکنواختی گونهای ،ناهمگنی
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولatefehchamani@yahoo.com :
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بررسی پیامدهای جادهسازی بر تنوع و فراوانی گونههای مختلف پرندگان....

مقدمه
توسعه شبکه حمل و نقل و تعداد رو به افزایش وسایل نقلیه در
جادهها ،تهدیدی برای زیستگاه حیاتوحش و پرندگان در سراسر جهان
است ( Chenو  .)2016 ،Koprowskiپرندگان دارای ارزشهای زیبایي
شناختي ،تفرجي ،اقتصادی ،اجتماعي و بسیاری ارزشهای دیگر
هستند .هر نوع پرنده یا گروهي از پرندگان ،شرایط خاص زیستگاه
خود وابسته است و با شرایطي از قبیل عمق آب ،دما ،پوشش گیاهي،
امنیت و وجود مواد غذایي وابستگي اكولوژیك دارد ( Elembergو
همکاران .)1994 ،پایش جمعیت پرندگان ،مطالعهای با ارزش در برنامه
جامع پایش سالمت اكوسیستم است ( Furnessو .)1993 ،Greenwood
امروزه بهدلیل تغییرات سرزمین ناشي از تغییرات آب و هوایي،
آلودگيها و فعالیتهای انساني ،انتخاب زیستگاه توسط گونههای
حیاتوحش با دشواری روزافزوني مواجه شده است (،Van Sterien
 .)2011پیشروی تمدن و شهرنشیني انسان پایانناپذیر است .بههمین
علت بسیاری از مناطق مورد استفاده توسط حیوانات ،ازجمله پرندگان
مورد تجاوز قرار گرفته است ( Sauerو همکاران2011 ،؛.)2002 ،Wight
ساخت و ساز جادههای جدید باعث تخریب محیطزیست از طریق تکه
تکه شدن زیستگاه و آلودگي صوتي ميشود ( Salekو همکاران.)2010 ،
سر و صدای ناشي از ترافیك اثرات منفي و نامطلوبي بر بسیاری از
پرندگان دارد ( Fahrigو  .)2009 ، Rytwinskiتنوع و تراكم پرندگان در
نزدیکي جادهها با بار ترافیك سنگین بهسرعت كاهش ميیابد ( Polakو
همکاران )2013 ،و توجه به چراغ خودروها و سر و صدای ناشي از
ترافیك و آلودگي مواد غذایي باعث اختالل در رفتار پرندگان ميشود
( Summersو همکاران .)2011 ،البته برخي از گونههای پرندگان با
وجود نزدیکي به جادهها و آثار منفي آنها با چنین مناطقي سازگاری
یافته ( Benitez-Lopezو همکاران )2010 ،و قادر به تغییر رفتار خود
در یك محیط پر سر و صدا هستند ( Brummو .)2005 ،Slabbekoorn
این پژوهش به بررسي تاثیر جاده بر تنوع و فراواني گونههای مختلف
پرندگان در پارک حاشیه زایندهرود در مجاورت یك بزرگراه اصلي
پرترافیك در شهر اصفهان ميپردازد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :حوزه زایندهرود شامل منطقهای است
واقع در جنوبغربي حوزه داخلي ایران بینْ ْ 31ْ،30و ْ 32ْ،33عرض
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شمالي و ْْ 49ْ،30و ْ 49ْ،52طول شرقي و ازجمله اكوسیستمهایي
است كه تأثیر زیادی بر اقلیم ،فضای سبز و جذب پرندگان آبزی
زمستانگذران دارد (معینیان .)1387 ،اصفهان دارای  3700هکتار
( 37میلیون مترمربع) فضای سبز شهری است كه با داشتن سرانه
فضای سبز  25مترمربع باالترین رتبه را در سطح كالن شهرهای
ایران دارد (شهرداری اصفهان .)1395 ،از این میان ،پارک گلخانه در
منطقه  4شهرداری اصفهان و در مجاورت بزرگراه مشتاق سوم ،باتوجه
به بازدیدهای میداني مکرر و بررسي پارامترهای مختلف برای انجام
این تحقیق انتخاب گردید (شکل  .)1شدت ترافیك در این بزرگراه در
ازای هر یك ساعت شامل 1106خودروی شخصي 53 ،وسایل نقلیه
سنگین و 92موتورسیکلت ميباشد .این بزرگراه دارای محدودیت
سرعت  60كیلومتر بر ساعت مي باشد .ارتفاع منطقه بهطور متوسط،
 1585متر از سطح دریا ثبت گردید.

شكل :1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

در مرحله مطالعات میداني با انجام بازدیدهایي از منطقه ،تعداد،
مساحت و فاصله ترانسکتها تعیین و مشخصات همه نقاط توسط
 GPSثبت گردید (شکل  .)2برای اندازهگیری درصد تاج پوشش در
شرایط جوی مساعد و آفتابي كه سایه درختان كامالً مشخص باشد با
متر نواری شعاع سایه هر درخت اندازهگیری و مساحت آن محاسبه و
بر مساحت هر ترانسکت تقسیم گردید (زبیری .)1386 ،از آنجاكه
وجود موانع و پوشش گیاهي انبوه در مسیر حركت سبب گمراهي و
انحراف از مسیر ترانسکت ميگردید ،لذا سعي شد خطوط ترانسکت
در مسیرهای با حداقل میزان موانع تعیین گردد ( Manuwalو
همکاران.)1991 ،
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شكل :2موقعیت جغرافیایی جاده ،رودخانه و ترانسكتها در منطقه

ترانسکت اول با فاصله  65متری از جاده و در محدوده جنگل
دست كاشت ،ترانسکت دوم 335 ،متری از جاده و ترانسکت سوم ،با
فاصله  605متری از جاده و در نزدیکي زایندهرود انتخاب شدند .با
توجه به مساحت منطقه ،فاصله عرضي بین ترانسکتها  270متر و
فاصله طولي بین آنها  150متر تعیین شد .تعداد و الگوی توزیع
پرندگان با استفاده از روش شمارش نقطهای در طول هر ترانسکت
هر  5دقیقه یكبار انجام شد و همه پرندگان مشاهده شده تا فاصله
 50متری با توجه به فاصله طولي و عرضي ترانسکت ،تراكم پوشش
درختي منطقه و شعاع دید ثبت شدند ( Wiacekو همکاران.)2015 ،
با استفاده از دوربینهای چشمي و همینطور ردیابي صدا ،پرندگان
موجود در هر ترانسکت ثبت و با استفاده از منابع موجود (منصوری،
 )1379شناسایي شد .جهت تهیه عکس از دوربین Canon SX50
استفاده گردید .مشاهده و شناسایي پرندگان در فصل پاییز در شرایط
جوی مساعد و عدم بارندگي و وزش باد شدید هنگام طلوع آفتاب
كه فعالیت پرندگان و همچنین احتمال مشاهده آنها در باالترین
حد ممکن ميباشد ،شروع و تا  14بعد از ظهر ادامه ميیافت (Wiacek
و همکاران .)2015 ،جهت برآورد فراواني گونهای تعداد افراد گونههای
شناسایي شده در هر ترانسکت شمارش و ثبت گردید و تمامي
ایستگاهها در روزهای مشخص در طول ماه برای كنترل بهطور مجدد
با  6مرتبه تکرار اندازهگیری شدند .مشکل رایج این قبیل مطالعات،
عدم توانایي مشاهدهگر در شناسایي اصوات پرندگان بهدلیل سر و
صدای ترافیك است كه بههمین دلیل ،اصوات مشکوک ،ثبت نگردید.
همه مشاهدهها بهوسیله دو مشاهدهگر متخصص انجام شد .بهدلیل
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حذف خطای احتمالي در ساعات مشاهده و ركورد پرندگان ،طبق
مشاهدهها با ترتیب متفاوت انجام شد .بدینترتیب كه روز بعد ،مشاهده
از نقطهای شروع شد كه روز قبل ،در آن نقطه به اتمام رسیده بود.
پیش از تجزیه و تحلیل دادهها ،تمام متغیرها با استفاده از آزمون
 Canocoاز نظر توزیع نرمال مورد بررسي قرار گرفتند .برای محاسبه
تراكم پرندگان در فواصل مختلف از جاده از نرمافزار  Distance 6استفاده
شد .همچنین با استفاده از نرمافزارهای Statistica 10و ،SPSS 23
آنالیزهای واریانس و كوواریانس ،آنالیزهای پارامتری و ناپارامتری و
ضریب همبستگي انجام گرفت .برای برآورد شاخصهای غنای گونهای
(بریلیون ،سیمپسون و شانون) و شاخصهای یکنواختي ( كامارگو و
سیمپسون) و شاخص ناهمگني از نرمافزارEcological methodology
استفاده شد.

نتایج
در منطقه مورد مطالعه در مجموع  39گونه متعلق به  20خانواده
و  9راسته شناسایي گردید .بیشترین تعداد گونه متعلق به راسته
گنجشكسانان ( )Passeriformesبا  21گونه و كمترین تعداد متعلق
به راسته درناسانان ( ،)Gruiformesداركوبسانان (،)Piciformes
سبزقباسانان ( )Coraciformesو طوطيسانان ( )Psittaciformesبا 1
گونه است .تمامي گونههای مشاهده شده براساس آخرین طبقهبندی
 IUCNدر طبقه  Least Concernیا كمترین نگراني قرار دارند (جدول
 .)1درصد تاج پوشش در ترانسکت  2 ،1و  3بهترتیب  0/44 ،0/78و
 1/18بهدست آمد.

شكل  :3میانگین حضور گونهها در سه ترانسكت
(حروف متفاوت ،نشان دهنده اختالف معنيدار است).
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) تكرار6  تعداد کل مشاهدات و میانگین مشاهدات در هر ترانسكت (میانگین:1جدول
تعداد پرندگان مشاهده شده در هر ترانسكت
1 ترانسكت

2 ترانسكت

3 ترانسكت

تعداد کل

نام فارسی

نام علمی

تیره

Corvus corone

كالغیان
كالغیان
Motacillidae دم جنبانك
Corvidae كالغیان
Ploceidae گنجشکیان
Sylviidae سسکیان
Corvidae كالغیان
Motacillidae دم جنبانك
Sylviidae سسکیان
Sylviidae سسکیان
Sylviidae سسکیان
Alaudidae چکاوكیان
Syilviidae سسکیان
Motacillidae دم جنبانك
Motacillidae دم جنبانك
Sturnidae تیره سار
Fringillidae سهره ییان
Motacillidae دم جنبانك
turdidae توكاییان
Laniidae سنگچشمیان

75
59
132
38
105
3
0
0
0
0
8
2
0
0
0
0
0
0
0
0

107
66
249
144
254
21
0
0
0
0
2
10
7
0
10
0
2
1
0
0

218
67
189
609
292
43
1
3
4
4
4
15
3
3
0
9
0
0
1
1

400
192
570
791
648
47
1
3
4
4
14
27
10
3
10
9
2
1
1
1

كالغ ابلق
زاغي
دم جنبانك ابلق
كالغ سیاه
گنجشك معمولي
سسك چیف چاف
غراب
دم جنبانك خاكستری
سسك بزرگ نیزار
سسك سر سیاه
سسك درختي كوچك
چکاوک كاكلي
سسك درختي بزرگ
دم جنبانك سر زرد
دم جنبانك شکم زرد
مرغ مینا
سهره جنگلي
پیپت دشتي
گلو آبي
سنگ چشم پشت سرخ

0
0
0
0
0

277
1
1
12
0

37
1
1
9
17

314
2
2
21
17

ابچلیك تك زی
آبچلیك آواز خوان
آبچلیك پاسرخ
پاشلك معمولي
كاكایي سر سیاه

1
0
0
0

0
0
0
0

0
2
1
1

1
2
1
1

قرقي
پیغو كوچك
سنقر گندمزار
دلیجه

2
6
8

12
6
5

7
0
96

21
12
109

قمری خانگي
كبوتر چاهي
كبوتر جنگلي

Spilopelia senegalensis

0
0

0
5

12
0

12
5

اگرت گوچك
اردک سر سبز

Egretta garzetta

0

22

23

45

چنگر نوک سرخ

Gallinula chloropus

Rallidae

5

3

3

11

داركوب سوری

Dendrocopos syriacus

Picidae

0

1

0

1

هدهد

Upupa epops

Upupidae

0

2

12

14

طوطي طوق صورتي

Psittacula krameri

Pica pica
Motacilla Alba.
Corvus florensis
Passer domesticus
Phylloscopus collybita
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Motacilla cinerea
Acrocephalus arundinaceus
Sylvia atricapila
Hyppolais caligata
Galerida cristata
Hippolais languida
Motacilla citreola
Motacilla flava
Acridotheres tristis
Fringilla coelebs
Anthus campestris
Luscinia svecica
Lanius collurio
Tringa solitaria

Corvidae

Corvidae

آبچلیکیان
آبچلیکیان
Scolopacidae آبچلیکیان
Laridae كاكاییان

Scolopacidae

Tringa Totanus

Scolopacidae

Larus ridibundus
Accipiter nisus
Accipiter brevipes
Circus pygargus
Falco tinnunculus

Columba livia
Columba palumbus

Anas platyrhynchos

گنجشكسانان
Passeriformes

Scolopacidae آبچلیکیان

Actitis hypoleucos

Gallinago gallinago

راسته

قوشیان
Accipiteride قوشیان
Accipiteride قوشیان
Falconidae تیره شاهین

آبچلیك سانان
Charadriiformes

Accipiteride

كبوتریان
كبوتریان
Columbidaeكبوتریان

شاهینسانان
Falconiformes

Columbidae
Columbida

Ardeidae

حواصیل
غازیان

Anserinae

یلوه ییان

داركوبیان
هدهدیان

psittacidae

طوطیان

كبوترسانان
Columbiformes

لك لك سانان
Ciconiformes
Gruiformes
Piciformes

درناسانان

داركوبسانان

Coraciformes

سبزقباسانان

Psittaciformesطوطيسانان
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براساس  Shapiro Wilk testدادههای هر سه ترانسکت ،توزیع
نرمال دارند (P value C=0/579؛ P value B=0/174؛ .)Pvalue A=0/205
بنابراین ،برای تجزیه تحلیل آنها از آزمونهای پارامتری استفاده گردید.
همچنین براساس  Levene testدادهها از همگني الزم برخوردار هستند
(P value =0/132؛  .) F1=2 ،F2 =15براساسآنالیز واریانس یكطرفه
و آزمون تکمیلي دانکن (P<0/05؛  (F=36/24میانگین حضورگونهها
بین ترانسکت  2 ،1و  3دارای تفاوت معنيدار ميباشند .شکل 3
میانگین حضور گونهها در سه ترانسکت را نشان ميدهد.

شكل  :5نقاط حضور آبچلیک تكزی ،سسک چیفچاف و چنگرنوک سرخ

شكل  :4نقاط حضور گونههای کالغ ابلق ،کالغ سیاه و گنجشک معمولی

شکل  4نقاط حضور كالغ ابلق ( ،)Corvus coroneكالغ سیاه
( )Corvus florensisو گنجشك معمولي ( )Passer domesticusكه
دارای فراواني زیاد (بیش از ده) در منطقه هستند را نشان ميدهد .بر
این اساس ،فراواني كالغ ابلق ( )Corvus coroneو كالغ سیاه
( ،)Corvus florensisدر ترانسکت سه از ترانسکت یك و دو بیشتر
است و دارای اختالف معنيدار است ،اما بین ترانسکت یك و دو تفاوت
معنيداری ندارد .از طرفي فراواني گنجشك معمولي ( Passer
 ،)domesticusدر ترانسکت یك كمتر از ترانسکتهای دو و سه بوده
و دارای اختالف معنيدار است.

شکل  ،5نقاط حضور آبچلیك تکزی )،(Tringa solitaria
سسك چیفچاف ) (Phylloscopus collybitaو چنگر نوک سرخ
) (Gallinula chloropusرا بررسي ميكند .در ترانسکت اول هیچكدام
از گونهها مشاهده نشدند .فراواني آبچلیك تکزی )(Tringa solitaria
در ترانسکت دوم بهطور معنيداری بیشتر از ترانسکت سوم است كه
بهعلت پوشش علفزاری و درختان گز و كاج در ترانسکت دوم
ميباشد .فراواني چنگر نوک سرخ ) (Gallinula chloropusبین
ترانسکت دو و سه دارای تفاوت معنيدار نميباشد .فراواني سسك
چیفچاف ) (Phylloscopus collybitaدر ترانسکت سه از ترانسکت
دو بیشتر بوده و دارای اختالف معنيدار است (.)P<0/05
شکل  ،6حضور طوطي طوق صورتي ) ،(Psittacula krameriدم
جنبانك شکم زرد ) (Motacilla flavaو مرغ مینا )(Acridotheres tristis
را بررسي ميكند كه در ترانسکت اول ،بهدلیل نزدیکي با جاده و
آلودگي صوتي و نیز حساسیت باال ،هیچكدام مشاهده نگردید .طوطي
طوق صورتي ) (Psittacula krameriدر ترانسکت سه دارای اختالف
معنيدار با ترانسکت دو است و دارای فراواني بیشتری است .دم
جنبانك شکم زرد ) (Motacilla flavaتنها در ترانسکت دو حضور دارد
و مرغ مینا ) (Acridotheres tristisتنها در ترانسکت سوم پراكنش
دارد.
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ضریب تأثیر شاخص جكنایف برای برآورد غنای گونهای در
ترانسکتها در جدول  3آمده است .براین اساس ،شاخص جكنایف در
ترانسکت سه ،درصد بیشتری ( )%73/8از غنای گونهای را در بردارد.

شكل :6نقاط حضور طوطی طوق صورتی ،دم جنبانک شكم زرد و مرغ مینا

نتایج محاسبه شاخصهای سیمپسون ،شانون و برلیون و جك
نایف بین تکرارها ،با حدود اطمینان  %95در جدول  2آمده است .براین
اساس ،غنای گونهای در بازدید اول در سه شاخص سیمپسون با
( ،)0/846شانون ( )3/1و برلیون ( )3/12دارای مقادیر باالتری است
و در این میان ،شاخص برلیون نیز نسبت به دو شاخص دیگر از میزان
باالتری برخوردار است.

شكل  :7مقایسه شاخصهای غنای گونهای بین ترانسكتها
( a ,bاختالف معنيدار و

جدول :2نتایج کلی آزمونهای تنوع گونهای سیمپسون ،شانون و برلیون
شاخص

بازدید
 6( 1آبان)
 9( 2آبان)
 13( 3آبان)
 16( 4آبان)
 20( 5آبان)
 23( 6آبان)

سمپسون

شانون

برلیون

0/846
-0/0423
0/038
-0/0019
0/000009
-0/0000004

3/1
-0/155
0/14
-0/007
0/00035
-0/000001

3/12
-0/156
0/14
-0/007
0/00035
-0/000001

جدول :3نتایج حاصل از شاخص جک نایف در کل منطقه
شماره ترانسكت

حد اطمینان

شاخص جکنایف ()%

ترانسکت اول
ترانسکت دوم
ترانسکت سوم

 98درصد
 98درصد
 98درصد

68/6
62/1
73/8
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عدم اختالف معنيدار)

همانطوركه در شکل  7آمده است ،مقایسه بین شاخصهای
مختلف غنای گونهای نشان ميدهد كه شاخص سیمپسون بهعلت
اینكه عدم اختالف معنيدار بین ترانسکتها را نشان ميدهد ،ميتواند
به تنهایي گزینه مناسبي باشد .شاخص شانون و بریلیون دارای اختالف
معنيدار بین ترانسکت یك و سه است.
براساس شکل  ،8دو شاخص كارماگو و سیمپسون معیارهای
مناسبي برای براورد یکنواختي گونهای هستند كه باتوجه به عدم اختالف
معنيدار بین ترانسکتها ،هر دو شاخص ميتوانند معیار مناسبي برای
برآورد یکنواختي گونهای باشند .ترانسکت دو و سه اختالف معنيداری
را با ترانسکت یك در شاخص ناهمگني نشان ميدهند .بنابراین هر
چقدر فاصله از جاده بیشتر شود ،شاخص ناهمگني در پرندگان منطقه
افزایش ميیابد .شکل  ،8در كل ،نشان ميدهد كه ترانسکت دو و سه
از وضعیت مطلوبتری نسبت به ترانسکت یك برخوردارند.

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

شكل  :8مقایسه شاخصهای یكنواختی(کامارگو و سیمپسون) و
شاخص ناهمگنی(هتروژنیتی) بین سه ترانسكت

بحث
شناخت تنوعزیستي امکان بررسي عوامل مؤثر بر زیستگاهها
را میسر ميسازد .بههمین منظور با استفاده از یكسری شاخصهای
تنوعزیستي ،ميتوان به كنترل و ارزیابي روند تغییرات اكوسیستمها
پرداخت ( Kumar Koliو  .)2017 ،Raoشاخصهای تنوعزیستي،
میزان فراواني یك گونه در یك محیط انتخابي را بهصورت یك ارزش
واحد نشان ميدهند .از این شاخصها ميتوان برای ارزیابي سه جنبه
از ساختار جامعه استفاده كرد .غنای گونهای كه بیانگر حضور انواع
گونههاست .یکنواختي گونهای كه نحوه پراكنش و توزیع جمعیت افراد
گونهها را نشان ميدهد و تنوع گونهای كه دو مقدار غنای گونهای و
یکنواختي گونهای را در یك كمیت مشخص جمعآوری ميكند .همچنین
هرچه میزان تنوع گونهای در جامعهای باالتر باشد به این معناست كه
شاخص غلبه ( )Dominanceكه بیانگر فراواني باالتر برخي گونهها نسبت
به سایر گونههاست پایینتر است و گونهها از توزیع یکنواختتری
برخوردارند ( Barnesو همکاران .)1998 ،براساس شکل  ،3ترانسکت
اول كه در نزدیکي جاده قرار دارد بهعلت تردد خودروها و ایجاد
آلودگي صدا از تنوع و فراواني گونهای كمتری برخوردار است ولي در
ترانسکت دوم كه در مجاورت زایندهرود قرار دارند ،تنوع و فراواني
گونهها افزایش ميیابد .ترانسکت سوم بهعلت امنیت و سکوت بیشتر
و همچنین نزدیکي به زایندهرود دارای فراواني بیشتری نسبت به

سال دهم ،شماره  ،4زمستان 1397

ترانسکت دوم است .در تحقیق  )2015( Mainwaringنیز در مورد
تاثیر سازههای انساني بر حضور پرندگان و عقبنشیني آنها از جاده
شان ميدهد در جایيكه نمایههایي از حضور انسان باشد ،گونههای
پرنده بهدلیل حساسیت باال عقبنشیني خواهند داشت.
در شکل  ،4حضور گونههای كالغ ابلق ( ،)Corvus coroneكالغ
سیاه ( )Corvus florensisو گنجشك معمولي ()Passer domesticus
كه بهطور عموم بیشتر مشاهده ميشوند آمده است .هر سه پرنده در
سه ترانسکت وجود داشتند و كالغ سیاه و كالغ ابلق در ترانسکت سوم
بهعلت وجود پوشش گیاهي بیشتر و همچنین مزارع كشاورزی اطراف
بیشتر مشاهده ميشوند .گنجشك معمولي در ترانسکت دوم بهعلت
وجود رودخانه زایندهرود و همچنین درختان گز ( )Tamarix spو كاج
( )Pinales spبیشتر مشاهده شدند و فراواني هر سه گونه در سه ترانسکت
با یکدیگر تفاوت معنيداری دارد و ميتوان دریافت كه پوشش بوتهای
و درختچهای ،پوشش گیاهي كف زمین ،شدت نور و دما عامل مهمي
در حضور این گونهها در نزدیکي جاده است .شکل  ،5حضور گونههای
آبچلیك تکزی ( ،)Tringa solitariaسسك چیفچاف ( Phylloscopus
 )collybitaو چنگر نوک سرخ ( )Gallinula chloropusرا نشان ميدهد
گونهی چنگر نوک سرخ بهدلیل وابستگي به نیزارها و بوتهزارهای
نزدیك به آب و آبچلیك تکزی بهدلیل حساس بودن و وابستگي به
آب در ترانسکت اول وجود نداشتند و سسك چیفچاف هم بهدلیل
استتار روی درختان بید ( )Salix sp.و شرایط زیستگاهي كه معموال النه
خود را فقط كمي باالتر از سطح زمین داخل بوتههای خاردار و گیاهان
همیشه سبز در جنگلهای تنك و بوتهزارهای غیرمحصور ميسازد
(دانشنامه پرندگان ایران ،)1392 ،بیشتر در ترانسکت دوم و سوم
مشاهده گردید .در اینجا نیز ميتوان به اهمیت تغییر شکل زیستگاه
و حضور گونه كه در تحقیق  )2014( Morelliنیز بیان شده است اشاره
نمودكه با تغییر فلور زیستگاهي ،تنوع گونههای منطقه نیز تغییر كرده
و حضور گونهها محدود به شرایط زیستگاهي خاص هر منطقه شده
است .امنیت ،همراه با اندازه و تنوع در زیستگاه ،عامل كلیدی برای
افزایش فراواني پرندگان است .مساحت بیشتر ،ساختار متفاوت بستر،
تنوع گیاهان آبزی و امنیت بیشتر ،نقش مهمي در جلب تعداد و
جمعیت پرندگان آبزی و كنارآبزی دارد ( Foxو .)1994 ،Bell
براساس شکل  ،6طوطي طوق صورتي( ،)Psittacula krameriدم
جنبانك شکم زرد ( )Motacilla flavaو مرغ مینا )(Acridotheres tristis
در مجاورت جاده مشاهده نگردید .لذا جاده بهعنوان یك عامل محدود
كننده حضور گونهها عمل ميكند كه با مطالعه  Kumar Koliو Rao
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 از طرفي دیگر پناه برای بیشتر پرندگان.) نیز مطابقت دارد2017(
بهعنوان نیازهای اساسي زیستي بهحساب ميآید كه در رابطه با طوطي
طوق صورتيكه بیشتر در ترانسکت سوم و نزدیك زایندهرود مشاهده
،شده است وجود گونههای درختي بید و كشتزارها با درختان بلند
 از طرف.ميتواند شاخص مناسبي برای حضور این گونه لحاظ گردد
دیگر تغییر ارتفاع در این اكوسیستم ميتواند دلیل منطقي برای تغییر
 بهعنوان نمونه حضور.فون پرندگان در ترانسکتهای مورد مطالعه باشد
گونه درختي بید در ترانسکت دوم و سوم ميتواند بهعنوان پناه بسیار
مناسب پرندگان در آشیانهای اكولوژیك مختلف باشد دم جنبانك
،شکم زرد فقط در ترانسکت دوم بهعلت وجود درختان گز و علفزارها
چمنزارها و رودخانه مشاهده گردید و مرغ مینا هم در ترانسکت سوم
 میوهزارها و زمینهای بایر مشاهده، باغها،بهعلت وجود زمینهای زراعتي
 برای بررسي شاخص تنوع هر سه شاخص استاندارد مورد بررسي.شد
قرار گرفت تا در صورت وجود اختالف معنيدار بین هر كدام از
 اما با توجه به.شاخصها آزمونهای تکمیلي مورد بررسي قرار گیرند
اینكه اختالف معنيداری بین شاخصها مشاهده نشد هر سه شاخص
 شانون و برلیون مورد تایید است و همانطوركه از نتایج،سیمپسون
این تحقیق برميآید ميتوان نتیجه گرفت كه تنوع گونهای در ترانسکت
 همچنین جاده و بالطبع،سوم بهدلیل فاصله از زیرساختهای شهری
 براساس. غنای باالتری را نشان ميدهد،كاهش میزان آلودگي صوتي
نتایج شاخصهای یکنواختي ميتوان یك شیب توزیع یکنواخت را بین
 شاخص ناهمگني.سه ترانسکت مورد مطالعه مشاهده كرد
) بیشترین میزان تنوع گونهای را در ترانسکت سومHeterogeneity(
 بدینترتیب این بخش از زیستگاه عليرغم حساسیت.نشان داده است
. منطقهای غني همراه با تنوعزیستي باالی پرندگان است،باال
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