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 1396 بهمنتاریخ پذیرش:            1396 آبان تاریخ دریافت:

 چکیده

وحش و پرندگان در سراسر جهان ها، تهدیدی برای زیستگاه حیاتتوسعه شبکه حمل و نقل و تعداد رو به افزایش وسایل نقلیه در جاده

هر رود در مجاورت یک بزرگراه اصلی پرترافیک در شپارک حاشیه زاینده در پرندگان فراوانی و تنوع بر جاده تاثیر پژوهش به بررسی است. این

متر از یکدیگر تعیین  150و طولی  270متر از جاده و با فاصله عرضی  605و  335، 65اصله با فمنظور، سه ترانسکت می پردازد. بدین اصفهان

 عشرو آفتاب طلوع هنگام اربکی قهیدق 5هر  یمتر 50 تا فاصله ترانسکت هردر طول  ایپرندگان با استفاده از روش شمارش نقطه شمارش .شدند

طور ردیابی صدا، پرندگان موجود شد. با استفاده از دوربین چشمی و همینانجام  تکرار در طول فصل مرتبه شش با و ظهر از بعد 14ساعت  تا و

 گونه 39 مجموع دراستفاده گردید.  50Canon SX در هر ترانسکت ثبت و با استفاده از منابع موجود شناسایی شد. جهت تهیه عکس از دوربین

 دارای بین ترانسکت ها هاحضورگونه طرفه و آزمون دانکن، میانگینآنالیز واریانس یک. براساس دیگرد ییشناسا راسته 9 و خانواده 20 به علقمت

ترین های یکنواختی و ناهمگنی، بیشدارد. شاخص ای را دربردرصد از غنای گونه ۸/73نایف در ترانسکت سه، است. شاخص جک دارمعنی تفاوت

دلیل دوری از جاده، وجود امنیت و پوشش گیاهی دهند. میزان تنوع و تراکم پرندگان در ترانسکت سوم بهمیزان را در ترانسکت سوم نشان می

 یابد.رود، نسبت به ترانسکت اول که در مجاورت جاده قرار دارد، افزایش میچنین مجاورت با مزارع کشاورزی و زایندهتر همبیش
 

  ای، ناهمگنیای، یکنواختی گونهغنا گونه ی:کلمات کلید

  atefehchamani@yahoo.com :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

توسعه شبکه حمل و نقل و تعداد رو به افزایش وسایل نقلیه در        

سراسر جهان  وحش و پرندگان درحیات ها، تهدیدی برای زیستگاهجاده

های زیبایي پرندگان دارای ارزش (.Koprowski  ،2016و Chen) است

های دیگر دی، اجتماعي و بسیاری ارزششناختي، تفرجي، اقتصا

هر نوع پرنده یا گروهي از پرندگان، شرایط خاص زیستگاه . هستند

خود وابسته است و با شرایطي از قبیل عمق آب، دما، پوشش گیاهي، 

 و Elemberg) دارد اكولوژیك وابستگي غذایي مواد وجود و امنیت

ارزش در برنامه  ی بااپایش جمعیت پرندگان، مطالعه .(1994، همکاران

(. Greenwood  ،1993و Furness) اكوسیستم است سالمت پایش جامع

دلیل تغییرات سرزمین ناشي از تغییرات آب و هوایي، امروزه به

های های انساني، انتخاب زیستگاه توسط گونهها و فعالیتآلودگي

 ،Van Sterien) است شده مواجه روزافزوني دشواری با وحشحیات

همین ناپذیر است. بهتمدن و شهرنشیني انسان پایان رویپیش (.2011

علت بسیاری از مناطق مورد استفاده توسط حیوانات، ازجمله پرندگان 

. (Wight ،2002؛2011، و همکاران Sauer) است گرفته قرار تجاوز مورد

 تکه قیاز طر ستیزطیمح بیباعث تخر دیجدهای ساخت و ساز جاده

(. 2010، و همکاران Salek) شودي ميصوت يو آلودگ تگاهسیز شدن تکه

بر بسیاری از  بينامطلواثرات منفي و  كیتراف ی ناشي ازسر و صدا

پرندگان در  تنوع و تراكم (.Rytwinski  ،2009و  Fahrig) پرندگان دارد

و  Polak) یابدسرعت كاهش ميترافیك سنگین به ها با بارجاده نزدیکي

 ی ناشي ازسر و صداو  هاتوجه به چراغ خودروو  (2013، همکاران

 شودباعث اختالل در رفتار پرندگان مي یيمواد غذا يآلودگو  كیتراف

(Summers 2011، و همکاران) اپرندگان ب یهااز گونه يبرخ. البته 

ها با چنین مناطقي سازگاری و آثار منفي آنها جاده ي بهکیوجود نزد

و قادر به تغییر رفتار خود  (2010، مکارانو ه Benitez-Lopez) یافته

(. Slabbekoorn  ،2005و Brumm) یك محیط پر سر و صدا هستند در

 مختلف هایگونه فراواني و تنوع بر جاده تاثیر این پژوهش به بررسي

رود در مجاورت یك بزرگراه اصلي پارک حاشیه زاینده در پرندگان

 پردازد. مي پرترافیك در شهر اصفهان

 

 هامواد و روش

 است ایمنطقه شامل رودزاینده حوزه :مطالعه مورد منطقه       

 عرض 32ْ،33ْ و 30ْْ،31 بینْ ایران داخلي غربي حوزهجنوب در واقع

هایي شرقي و ازجمله اكوسیستم طول 49ْ،52ْو  49ْ،30ْ ْو شمالي

 آبزی پرندگان سبز و جذب فضای اقلیم، بر زیادی است كه تأثیر

هکتار  3700صفهان دارای ا (.1387 معینیان،)دارد  گذرانتانزمس

 سرانه داشتن با كهمیلیون مترمربع( فضای سبز شهری است  37)

كالن شهرهای  در سطح را رتبه باالترین مترمربع 25 سبز فضای

(. از این میان، پارک گلخانه در 1395 )شهرداری اصفهان، ایران دارد

در مجاورت بزرگراه مشتاق سوم، باتوجه شهرداری اصفهان و  4 منطقه

های میداني مکرر و بررسي پارامترهای مختلف برای انجام به بازدید

. شدت ترافیك در این بزرگراه در (1 )شکل این تحقیق انتخاب گردید

وسایل نقلیه  53خودروی شخصي،  1106ازای هر یك ساعت شامل

رای محدودیت باشد. این بزرگراه داموتورسیکلت مي 92سنگین و

طور متوسط، كیلومتر بر ساعت مي باشد. ارتفاع منطقه به 60 سرعت

 متر از سطح دریا ثبت گردید.  1585

 تعداد، منطقه، از بازدیدهایي انجام با میداني مطالعات مرحله در       

 توسط نقاط همه مشخصات تعیین و هاترانسکت فاصله و مساحت

GPS در  تاج پوشش درصد گیریبرای اندازه (.2 شکل) گردید ثبت

شرایط جوی مساعد و آفتابي كه سایه درختان كامالً مشخص باشد با 

محاسبه و  گیری و مساحت آنمتر نواری شعاع سایه هر درخت اندازه

 جاكهاز آن (.1386بر مساحت هر ترانسکت تقسیم گردید )زبیری، 

وجود موانع و پوشش گیاهي انبوه در مسیر حركت سبب گمراهي و 

گردید، لذا سعي شد خطوط ترانسکت انحراف از مسیر ترانسکت مي

و  Manuwal) در مسیرهای با حداقل میزان موانع تعیین گردد

 .(1991، همکاران

 

 
 مطالعه مورد منطقه جغرافیایی موقعیت : 1شكل
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متری از جاده و در محدوده جنگل  65اصله با ف ترانسکت اول       

متری از جاده و ترانسکت سوم، با  335دست كاشت، ترانسکت دوم، 

رود انتخاب شدند. با از جاده و در نزدیکي زاینده متری 605فاصله 

متر و   270ها توجه به مساحت منطقه، فاصله عرضي بین ترانسکت

 عیتوزالگوی تعداد و  .متر تعیین شد 150ها فاصله طولي بین آن

 ترانسکت هردر طول  ایپرندگان با استفاده از روش شمارش نقطه

 تا فاصله شدهو همه پرندگان مشاهده  شدانجام  اربكی قهیدق 5هر 

، تراكم پوشش با توجه به فاصله طولي و عرضي ترانسکت یمتر 50

. (2015، مکارانو ه Wiacek) ددنثبت شدرختي منطقه و شعاع دید 

طور ردیابي صدا، پرندگان های چشمي و همینبا استفاده از دوربین

 )منصوری، موجود در هر ترانسکت ثبت و با استفاده از منابع موجود

 50Canon SX ( شناسایي شد. جهت تهیه عکس از دوربین1379

 شرایط پاییز در فصل در پرندگان شناسایي و استفاده گردید. مشاهده

آفتاب  طلوع هنگام شدید باد وزش و بارندگي عدم و ساعدم جوی

 باالترین در هاآن مشاهده احتمال چنینهم و پرندگان فعالیت كه

 Wiacek) یافتمي ادامه ظهر از بعد 14 تا و شروع باشد،مي ممکن حد

 هایگونه افراد تعداد ایگونه فراواني برآورد . جهت(2015، و همکاران

گردید و تمامي  ثبت و شمارش ترانسکت ره در شده شناسایي

 مجدد طوربه كنترل برای ماه طول در مشخص روزهای در هاایستگاه

شدند. مشکل رایج این قبیل مطالعات،  گیریاندازه تکرار مرتبه 6 با

دلیل سر و گر در شناسایي اصوات پرندگان بهعدم توانایي مشاهده

ت مشکوک، ثبت نگردید. اصوا همین دلیل،صدای ترافیك است كه به

دلیل گر متخصص انجام شد. بهوسیله دو مشاهدهها بههمه مشاهده

حذف خطای احتمالي در ساعات مشاهده و ركورد پرندگان، طبق 

روز بعد، مشاهده  كه ترتیبشد. بدین ترتیب متفاوت انجام ها بامشاهده

 ه بود.ای شروع شد كه روز قبل، در آن نقطه به اتمام رسیداز نقطه

 ها، تمام متغیرها با استفاده از آزموناز تجزیه و تحلیل داده شیپ

Canoco  برای محاسبه رفتندگ قرار بررسياز نظر توزیع نرمال مورد .

 استفاده  6Distance افزارنرم جاده از مختلف از فواصل در پرندگان تراكم

،  23SPSS و  10Statisticaهایافزارنرم از استفاده با نیچنهم .شد

 و یامترناپار ی پارامتری و زهایآنال انس،یكووار و انسیوار یزهاینالآ

 ایی گونهغنا هایشاخص برآورد یبرا. گرفت انجام يهمبستگ بیضر

و  كامارگو ) يکنواختهای یشاخصو شانون( و  مپسونیس ون،یلیبر)

 Ecological methodologyافزاراز نرم يناهمگن شاخصو  (مپسونیس

 اده شد.استف

 

 نتایج
 خانواده 20 به متعلق گونه 39 مجموع در مطالعه مورد منطقه در       

 راسته به متعلق گونه تعداد نیترشیب. دیگرد یيشناسا راسته 9 و

 متعلق تعداد نیتركم و گونه 21 با( Passeriformes) سانانگنجشك

 ،(Piciformes)سانان داركوب (،Gruiformesدرناسانان ) راسته به

 1 با( Psittaciformes)سانان طوطي و( Coraciformes)سبزقباسانان 

 یبندطبقه نیآخر براساس شده مشاهده یهاگونه يتمام. است گونه

IUCN طبقه در  Least Concern جدول) دارند قرار ينگران نیتركم ای 

و  44/0، 78/0ترتیب به 3و  2، 1درصد تاج پوشش در ترانسکت  (.1

 دست آمد.هب 18/1
 

 

 ترانسكت سه در هاگونه حضور نیانگیم :3شكل 
 دار است(.)حروف متفاوت، نشان دهنده اختالف معني

 
 منطقه در هاموقعیت جغرافیایی جاده، رودخانه و ترانسكت: 2شكل
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 تكرار(  6)میانگین  ترانسكتتعداد کل مشاهدات و میانگین مشاهدات در هر : 1جدول

 تعداد پرندگان مشاهده شده در هر ترانسكت
 ستهرا تیره نام علمی نام فارسی تعداد کل

  1 ترانسكت        2 ترانسكت       3ترانسكت 

 Corvidae كالغیان  Corvus corone كالغ ابلق 400 75                  107                    218

 سانانگنجشك
Passeriformes 

 Corvidaeیان كالغ Pica pica زاغي 192 59                   66                      67

 Motacillidae دم جنبانك .Motacilla Alba دم جنبانك ابلق 570 132                249                     189

 Corvidaeكالغیان  Corvus florensis كالغ سیاه 791 38                144                    609

 Ploceidae گنجشکیان  Passer domesticus گنجشك معمولي 648 105                254                     292

 Sylviidaeیان سسک Phylloscopus collybita سسك چیف چاف 47 3                    21                     43

 Corvidaeكالغیان  Pyrrhocorax pyrrhocorax غراب 1 0                     0                         1

 Motacillidae دم جنبانك Motacilla cinerea دم جنبانك خاكستری 3 0                    0                          3

 Sylviidaeیان سسک Acrocephalus arundinaceus سسك بزرگ نیزار 4 0                    0                           4

 Sylviidaeیان سسک Sylvia atricapila سسك سر سیاه 4 0                     0                          4

 Sylviidaeیان سسک Hyppolais caligata سسك درختي كوچك 14 8                   2                         4

 Alaudidae چکاوكیان  Galerida cristata چکاوک كاكلي 27 2                   10                      15

 Syilviidae  سسکیان Hippolais languida بزرگ درختي سسك 10 0                   7                        3

 Motacillidaeجنبانك  دم Motacilla citreola زرد سردم جنبانك  3 0                  0                        3

 Motacillidaeجنبانك  دم Motacilla flava دم جنبانك شکم زرد 10 0                  10                       0

 Sturnidae  تیره سار Acridotheres tristis مینامرغ  9 0                  0                         9

 Fringillidae سهره ییان  Fringilla coelebs جنگلي سهره 2 0                  2                         0

 Motacillidaeجنبانك  دم Anthus campestris دشتي پیپت 1 0                  1                         0

  turdidaeتوكاییان  Luscinia svecica گلو آبي 1 0                  0                         1
 

 Laniidae چشمیان سنگ Lanius collurio سنگ چشم پشت سرخ 1 0                  0                         1

  Scolopacidae آبچلیکیان  Tringa solitaria ابچلیك تك زی 314 0                  277                      37

سانان  آبچلیك
Charadriiformes 

 Scolopacidaeیان آبچلیک Actitis hypoleucos چلیك آواز خوانبآ 2 0                  1                        1

 Scolopacidaeیان آبچلیک Tringa Totanus آبچلیك پاسرخ 2 0                  1                        1

 Scolopacidae آبچلیکیان  Gallinago gallinago پاشلك معمولي 21 0                  12                         9

 Laridae كاكاییان  Larus ridibundus كاكایي سر سیاه 17 0                  0                      17

 Accipiteride  قوشیان Accipiter nisus قرقي 1 1                  0                         0

 سانان شاهین

Falconiformes 

 Accipiteride قوشیان Accipiter brevipes پیغو كوچك 2 0                  0                          2

 Accipiteride قوشیان Circus pygargus سنقر گندمزار 1          0                  0                         1

 Falconidae تیره شاهین Falco tinnunculus دلیجه 1 0                  0                          1

 Columbidae كبوتریان  Spilopelia senegalensis قمری خانگي 21 2                  12                          7
كبوترسانان 

Columbiformes 
 Columba livia كبوتر چاهي 12 6                  6                           0  Columbida كبوتریان 

 Columbidae كبوتریان Columba palumbus كبوتر جنگلي 109 8                    5                           96

 لك سانان  لك Ardeidae حواصیل Egretta garzetta اگرت گوچك 12 0                    0                          12

Ciconiformes 0                            5                      0 5 اردک سر سبز Anas platyrhynchos  Anserinaeغازیان 

 Gruiformes  درناسانان Rallidae ییان  یلوه Gallinula chloropus چنگر نوک سرخ 45 0                      22                        23

 Piciformes سانانداركوب Picidaeداركوبیان  Dendrocopos syriacus داركوب سوری 11 5                       3                          3

 Coraciformesسبزقباسانان  Upupidaeهدهدیان  Upupa epops هدهد 1 0                        1                          0

سانانطوطي psittacidae طوطیان  Psittacula krameri طوطي طوق صورتي 14            0                         2                       12Psittaciformes 
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های هر سه ترانسکت، توزیع داده test Shapiro Wilk براساس       

. (Pvalue A=205/0 ؛P value B=174/0 ؛P value C=579/0) دارند نرمال

 پارامتری استفاده گردید. هایآزمون از هاآن تحلیل تجزیه براین، برایبنا

 ها از همگني الزم برخوردار هستندداده Levene test براساس چنینهم

(132/0 =P value 2 =15؛F ،2=1F )طرفه آنالیز واریانس یك. براساس

 هاحضورگونه میانگین F)=24/36؛ >05/0P) و آزمون تکمیلي دانکن

 3 باشند. شکلمي دارمعني تفاوت دارای 3و  2، 1ترانسکت  بین

 .دهديم نشان را ترانسکت سه در هاگونه حضور نیانگیم

(، كالغ سیاه Corvus coroneنقاط حضور  كالغ ابلق ) 4 شکل       

(Corvus florensis )( و گنجشك معموليPasser domesticus كه )

دهد. بر دارای فراواني زیاد )بیش از ده( در منطقه هستند را نشان مي

( و كالغ سیاه Corvus coroneاین اساس، فراواني كالغ ابلق )

(Corvus florensisدر ترانسکت سه از ترانسکت یك و دو بیش ،) تر

بین ترانسکت یك و دو تفاوت دار است، اما است و دارای اختالف معني

 Passerداری ندارد. از طرفي فراواني گنجشك معمولي )معني

domesticusهای دو و سه بوده تر از ترانسکت(، در ترانسکت یك كم

 دار است.و دارای اختالف معني

 
 سرخ چنگرنوک و چاففیچ سسک ،یتكز کیآبچل حضور نقاط: 5 شكل

 

 ،(Tringa solitaria)تکزی  آبچلیك  حضور نقاط، 5شکل        

سرخ  نوک چنگر و (Phylloscopus collybita)چاف چیف سسك

(Gallinula chloropus) كدامهیچ اول ترانسکت كند. درمي بررسي را 

 (Tringa solitaria) یتکز كیآبچلفراواني  نشدند. مشاهده هاگونه از

كه  است سوم ترانسکت از ترشیب یداريمعن طورهب دوم ترانسکت در

  دوم ترانسکت در كاج و گز درختان و زاریعلف پوشش علتبه

 نیب (Gallinula chloropus)سرخ  نوک باشد. فراواني چنگرمي

 ي سسكفراوان .باشدينم داريمعن تفاوت یدارا سه و دوترانسکت 

سه از ترانسکت  ترانسکت در (Phylloscopus collybita)چاف چیف

 .(>05/0P) استار دياختالف معن یبوده و دارا رتشیدو ب

، دم (Psittacula krameri)صورتي  طوق طوطي  حضور ،6 شکل       

 (Acridotheres tristis)مینا  مرغ و (Motacilla flava) زرد شکم جنبانك

دلیل نزدیکي با جاده و كند كه در ترانسکت اول، بهرا بررسي مي

 كدام مشاهده نگردید. طوطيهیچ ،باال آلودگي صوتي و نیز حساسیت

در ترانسکت سه دارای اختالف  (Psittacula krameri)صورتي  طوق

تری است. دم دار با ترانسکت دو است و دارای فراواني بیشمعني

تنها در ترانسکت دو حضور دارد  (Motacilla flava)جنبانك شکم زرد 

ترانسکت سوم پراكنش تنها در  (Acridotheres tristis)و مرغ مینا 

 دارد.

 

 
 یمعمول گنجشک و اهیس کالغ ابلق، کالغ یهاگونه حضور نقاط: 4شكل 
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های سیمپسون، شانون و برلیون و جك نتایج محاسبه شاخص       

این بر .آمده است 2 در جدول %95نایف بین تکرارها، با حدود اطمینان 

سیمپسون با  ای در بازدید اول در سه شاخصاساس، غنای گونه

( دارای مقادیر باالتری است 12/3( و برلیون )1/3، شانون )(846/0)

و در این میان، شاخص برلیون نیز نسبت به دو شاخص دیگر از میزان 

 باالتری برخوردار است.
 

 ونیبرل و شانون مپسون،یس یاگونه تنوع یهاآزمون یکل جینتا: 2جدول

        
 ک نایف در کل منطقهنتایج حاصل از شاخص ج :3جدول

ای در نایف برای برآورد غنای گونهضریب تأثیر شاخص جك       

ر نایف داین اساس، شاخص جكآمده است. بر 3جدول  ها درترانسکت

 ای را در بردارد.( از غنای گونه% 8/73تری )ترانسکت سه، درصد بیش
 

 
  هاترانسكت نیب یاگونه یغنا یهاشاخص سهیمقا :7شكل 

(a ,b و  داريمعن اختالف abداريمعن اختالف عدم) 
 

 یهاشاخص نیب سهیمقا ،است آمده  7 شکل در كهطورهمان       

 علتهب مپسونیس شاخص كه دهديم نشان ایی گونهغنا مختلف

 توانديم دهد،يم نشان را هاترانسکت نیب داريمعن اختالف عدم كهنیا

 اختالفدارای  ونیلیبرو  شانون شاخص. باشد يمناسب نهیگز یيتنها به

 . یك و سه است ترانسکت نیب داريمعن

 یارهایمع مپسونیس و كارماگو شاخص دو ،8 شکل اساسبر       

 اختالف عدم به توجه با كه هستند یاگونه يکنواختی براورد یابر يمناسب

 یبرا يمناسب اریمع تواننديم شاخص دو هر ،هاترانسکت نیب داريمعن

 یداريمعن اختالف سه و دو ترانسکت. باشند یاگونه يکنواختی برآورد

 هر نیبنابرا .دهنديم نشان یك در شاخص ناهمگني ترانسکت با را

 منطقه پرندگان در يناهمگن شاخص ،شود ترشیب جاده ازفاصله  چقدر

 سه و دو ترانسکت كه دهديم نشاندر كل، ، 8شکل . ابدیيم شیافزا

 .برخوردارند یك ترانسکتبه  نسبت یترمطلوب تیوضع از

 
 نایم مرغ و زرد شكم جنبانک دم ،یصورت طوق یطوط حضور نقاط :6شكل

 

 ونیبرل شانون سمپسون شاخص               بازدید

 12/3 1/3 846/0 آبان( 6) 1

 -156/0 -155/0 -0423/0 آبان( 9) 2

 14/0 14/0 038/0 آبان( 13) 3

 -007/0 -007/0 -0019/0 آبان( 16) 4

 00035/0 00035/0 000009/0 آبان( 20) 5

 -000001/0 -000001/0 -0000004/0 آبان( 23) 6

 )%( فیناجک شاخص نانیاطم حد ترانسكت شماره

 6/68 درصد 98 اول ترانسکت

 1/62 درصد 98 دوم ترانسکت

 8/73 درصد 98 سوم ترانسکت
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 بحث
 هازیستگاه بر مؤثر عوامل بررسي امکان زیستيتنوع شناخت       

 هایشاخص سریاز یك با استفاده منظور همینبه سازد.مي میسر را

ها اكوسیستم تغییرات روند ارزیابي و كنترل به توانمي زیستي،تنوع

 زیستي،تنوع هایشاخص(. Rao ،2017و Kumar Koli ) پرداخت

 یك ارزش صورتبه را انتخابي محیط یك در گونه یك نيفراوا میزان

 جنبه سه ارزیابي برای توانمي هاشاخص این از دهند.مي واحد نشان

 انواع حضور بیانگر ای كهگونه استفاده كرد. غنای جامعه ساختار از

 افراد توزیع جمعیت و پراكنش نحوه كه ایگونه یکنواختي هاست.گونه

 و ایگونه غنای مقدار دو كه ایگونه و تنوع دهدها را نشان ميگونه

چنین هم كند.مي آوریجمع مشخص كمیت یك در را ایگونه یکنواختي

 معناست كه این به باشد باالتر ایجامعه در ایگونه تنوع میزان چههر

 نسبت هاگونه باالتر برخي فراواني بیانگر كه (Dominance) غلبه شاخص

 ترییکنواخت توزیع از هاو گونه است ترپایین هاستگونه سایر به

، ترانسکت 3اساس شکل بر .(1998، و همکاران Barnes) برخوردارند

علت تردد خودروها و ایجاد اول كه در نزدیکي جاده قرار دارد به

تری برخوردار است ولي در ای كمآلودگي صدا از تنوع و فراواني گونه

رود قرار دارند، تنوع و فراواني ندهترانسکت دوم كه در مجاورت زای

تر علت امنیت و سکوت بیشیابد. ترانسکت سوم بهها افزایش ميگونه

به  نسبت تریبیش فراواني دارای رودزاینده به نزدیکي چنینهم و

( نیز در مورد 2015) Mainwaringترانسکت دوم است. در تحقیق 

ها از جاده نشیني آنهای انساني بر حضور پرندگان و عقبتاثیر سازه

های هایي از حضور انسان باشد، گونهكه نمایهدهد در جایيشان مي

 نشیني خواهند داشت.دلیل حساسیت باال عقبپرنده به

 (، كالغCorvus corone)های كالغ ابلق حضور گونه  ،4 در شکل       

 (Passer domesticus) معمولي( و گنجشك Corvus florensisسیاه )

شوند آمده است. هر سه پرنده در تر مشاهده ميوم بیشطور عمهكه ب

سه ترانسکت وجود داشتند و كالغ سیاه و كالغ ابلق در ترانسکت سوم 

چنین مزارع كشاورزی اطراف تر و همپوشش گیاهي بیش علت وجودبه

علت شوند. گنجشك معمولي در ترانسکت دوم بهتر مشاهده ميبیش

و كاج  (Tamarix sp)ین درختان گز چنرود و هموجود رودخانه زاینده

(Pinales sp) سه ترانسکت  گونه در سه هر فراواني و شدند مشاهده تربیش

 ایبوته پوشش كه دریافت توانداری دارد و ميبا یکدیگر تفاوت معني

 عامل مهمي و دما نور شدت زمین، كف گیاهي پوشش ای،و درختچه

های حضور گونه ،5شکل ت. جاده اس نزدیکي در هاگونه این حضور در

 Phylloscopusچاف )(، سسك چیفTringa solitaria) تکزی آبچلیك

collybita) چنگر نوک و ( سرخGallinula chloropus) دهد را نشان مي

زارهای نیزارها و بوتهدلیل وابستگي به ی چنگر نوک سرخ بهگونه

و وابستگي به دلیل حساس بودن و آبچلیك تکزی بهنزدیك به آب 

دلیل چاف هم بهآب در ترانسکت اول وجود نداشتند و سسك چیف

معموال النه  كه و شرایط زیستگاهي  (sp Salix). درختان بید استتار روی

های خاردار و گیاهان خود را فقط كمي باالتر از سطح زمین داخل بوته

 زدسامحصور ميزارهای غیرهای تنك و بوتههمیشه سبز در جنگل

تر در ترانسکت دوم و سوم (، بیش1392 )دانشنامه پرندگان ایران،

توان به اهمیت تغییر شکل زیستگاه جا نیز ميدر این مشاهده گردید.

نیز بیان شده است اشاره  Morelli  (2014)تحقیق و حضور گونه كه در

های منطقه نیز تغییر كرده نمودكه با تغییر فلور زیستگاهي، تنوع گونه

ها محدود به شرایط زیستگاهي خاص هر منطقه شده ور گونهو حض

  برای كلیدی عامل زیستگاه، در تنوع و با اندازه همراه است. امنیت،

 بستر، متفاوت ساختار تر،بیش مساحت. است افزایش فراواني پرندگان

 و تعداد در جلب مهمي نقش تر،بیش امنیت و آبزی گیاهان تنوع

 .(Bell ،1994و  Fox) دارد ارآبزیكن و آبزی پرندگان جمعیت

(، دم Psittacula krameriصورتي) طوق طوطي، 6 شکل اساسبر       

 (Acridotheres tristis)مینا  مرغ و (Motacilla flava) زرد شکم جنبانك

عنوان یك عامل محدود هدر مجاورت جاده مشاهده نگردید. لذا جاده ب

 Raoو Kumar Koli عه كند كه با مطالها عمل ميكننده حضور گونه

 
 و( مپسونیس و کامارگو)یكنواختی یهاشاخص سهیمقا :8 شكل

 ترانسكت سه نیب( یتیهتروژن)یناهمگن شاخص



  ....پرندگان مختلف هایگونه فراوانی و تنوع سازی برجاده پیامدهای بررسیرشیدی و همکاران                                                  

186 
 

 

 

تر پرندگان نیز مطابقت دارد. از طرفي دیگر پناه برای بیش( 2017)

آید كه در رابطه با طوطي حساب ميهزیستي ب عنوان نیازهای اساسيهب

رود مشاهده تر در ترانسکت سوم و نزدیك زایندهكه بیشطوق صورتي

، ندزارها با درختان بلكشتهای درختي بید و شده است وجود گونه

تواند شاخص مناسبي برای حضور این گونه لحاظ گردد. از طرف مي

تواند دلیل منطقي برای تغییر دیگر تغییر ارتفاع در این اكوسیستم مي

عنوان نمونه حضور هبمطالعه باشد.  های موردپرندگان در ترانسکت فون

عنوان پناه بسیار هتواند بگونه درختي بید در ترانسکت دوم و سوم مي

های اكولوژیك مختلف باشد دم جنبانك سب پرندگان در  آشیانمنا

ارها، زعلت وجود درختان گز و علفشکم زرد فقط در ترانسکت دوم به

مشاهده گردید و مرغ مینا هم در ترانسکت سوم  رودخانهو زارها چمن

مشاهده های بایر زمین و زارهامیوه ،هاباغ زراعتي، هایزمین وجود علتبه

ی بررسي شاخص تنوع هر سه شاخص استاندارد مورد بررسي برا شد.

دار بین هر كدام از قرار گرفت تا در صورت وجود اختالف معني

های تکمیلي مورد بررسي قرار گیرند. اما با توجه به آزمون هاشاخص

ها مشاهده نشد هر سه شاخص داری بین شاخصكه اختالف معنياین

كه از نتایج طورتایید است و همانسیمپسون، شانون و برلیون مورد 

ای در ترانسکت گرفت كه تنوع گونه نتیجه توانمي آیداین تحقیق برمي

و بالطبع چنین جاده همشهری،  هایفاصله از زیرساختدلیل سوم به

اساس دهد. بركاهش میزان آلودگي صوتي، غنای باالتری را نشان مي

توزیع یکنواخت را بین  یبتوان یك شهای یکنواختي مينتایج شاخص

 ناهمگني شاخص كرد. مشاهده مطالعه مورد ترانسکت سه

(Heterogeneity) ای را در ترانسکت سوم ترین میزان تنوع گونهبیش

رغم حساسیت ترتیب این بخش از زیستگاه عليبدیننشان داده است. 

 زیستي باالی پرندگان است. ای غني همراه با  تنوعباال، منطقه
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