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چکیده
یکی از برجستهترین خصوصیات حیات روی کره زمین ،عدم وجود یکنواختی در پراکنش
موجودات زنده است .گیاهان و جانوران زنده الگوهای پراکنش را در زمان و مکان به
نمایش میگذارند و مطالعه این الگوها و برخی عوامل به وجود آورنده آنها موضوعات
علم جغرافیای زیستی هستند .پرندگان به دلیل تحرک زیاد و قلمرو وسیعی که در طی
چرخه زندگی خود اشغال میکنند مبنای خوبی برای ارتباط بین جوامع حیوانات و پوشش
گیاهی در محیطهای جنگلی هستند و همچنین با توجه به توزیع و فراوانیشان میتوانند
شاخص خوبی برای کیفیت محیط باشند .روشهای زیادی برای سرشماری پرندگان
وجود دارد و استفاده از یک روش برای سرشماری همه پرندگان غیر ممکن است ،زیرا
روش های مختلف بر اساس زیستگاه ها و گونه های مختلف تغییر می یابد .شمارش
نقطه ای یکی از روش های رایج مطالعاتی در زیستگاه ای جنگلی برای جامعه پرندگان
به شمار می رود .یکی از مهم ترین پارامتر ها در این مطالعه طول دوره می باشد که
باید با استفاده از مطالعات پیشین و نظرات کارشناسی و مطابق با وضعیت منطقه تعیین
گردد.
کلمات کلیدی :پراکنش گونه ها ،جانوران ،جغرافیای زیستی ،محیط زیست

Biosphere

مقدمه

پراکنش مخصوص به خود هستند .به عنوان مثال،

یکي از برجستهترین خصوصيات حيات روي کره

زیستگاه جنگلي شامل گروهي از زیستگاههاي خُرد

زمين ،عدم وجود یکنواختي در پراکنش موجودات

کوچکتر نظير الیه هوموس و الشبرگ موجود در

زنده است .گياهان و جانوران زنده الگوهاي پراکنش

خاک ،کُندههاي پوسيده ،منطقه فلور خاک ،اشکوب-

را در زمان و مکان به نمایش ميگذارند و مطالعه این

هاي درختي تنههاي درختان و محدوده زیر پوست

الگوها و برخي عوامل به وجود آورنده آنها موضوعات

درختان زنده است .در هر یک از این زیستگاههاي

علم جغرافياي زیستي هستند (شریفي .)1381 ،مي-

خُرد ،گونههاي جانوري و گياهي مشخص و

توان به راحتي پراکنش بسياري از موجودات زنده به

اختصاصي دیده ميشود .بنابراین ،پراکنش این گونه-

ویژه نمونههاي بزرگتر را بر حسب برخي واحدهاي

ها در جنگل کم و بيش با زیستگاههاي خُرد آنها

زیستگاهي نظير جنگل ،علفزار و یا ساحل دریا مورد

منطبق شده است .حتي درون زیستگاههایي نظير

مطالعه قرار داد .با این حال ،حتي درون این قبيل

علفزار که از نظر ساختماني از جنگل سادهتر است،

واحدهاي محيطي یا زیستگاهها ،اغلب گونهها داراي

زیستگاههاي خُرد متفاوت فراواني وجود دارد و این
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زیستگاههاي خُرد عامل مهم تعيينکننده تعداد

که اگر ميزان برگ در الیههاي مختلف به یک ميزان

گونههایي است که ممکن است یک زیستگاه را اشغال

باشد تنوع پرندگان نسبت به ميزان متفاوت برگ در

کنند (شریفي.)1381 ،

الیههاي مختلف بيشترخواهد بود (فيروز .)1378 ،از

در این ميان ،پرندگان به دليل تحرک زیاد و قلمرو
وسيعي که در طي چرخه زندگي خود اشغال ميکنند
مبناي خوبي براي ارتباط بين جوامع حيوانات و
پوشش گياهي در محيطهاي جنگلي هستند و
همچنين با توجه به توزیع و فراوانيشان ميتوانند
شاخص خوبي براي کيفيت محيط باشند .اهميت
پرندگان بهویژه در محيطهاي جنگلي به خاطر نقشي

سوي دیگر ،تنوع پستي و بلندي نيز به همراه تنوع و
ساختار جنگل ميتواند عامل تاثيرگذاري بر غناي
گونهاي پرندگان باشد (ميچل و همکاران.)2001 ،
متغيرهاي بالقوهاي چون پستي و بلندي و آب و هوا
از یک سو و پوشش گياهي از سوي دیگر منابع مهمي
براي پيشبيني الگوي توزیع پرندگان هستند (سؤانز
و همکاران.)2004 ،

که در انتقال و رشد دانهها ،چرخش انرژي و کمک به

عليرغم قرارگيري ایران روي کمربند بياباني جهان،

کنترل حشرات دارند بسيار مورد توجه مدیران جنگل

جنگلهاي انبوه نواحي شمال و شمالغرب ایران،

است (مارچتي .)2004 ،همبستگي بين پراکنش و

جنگلهاي تنکتر و خشکتر بلوط در غرب ایران بر

فراواني گونههاي پرندگان با متغيرهاي مستقل

رشته کوه زاگرس و جنگلهاي نواحي مرتفع

محيطي توسط پژوهشگران بسياري در نقاط مختلف

کوهستاني کرمان و بلوچستان ،زیستگاههاي بسيار

دنيا مورد بررسي قرار گرفته است .عدهاي ساختار

باارزشي محسوب ميشوند که از غناي قابل توجهي

توده جنگلي را عاملي مهم و تاثيرگذار بر توزیع و

از پرندگان حمایت ميکنند .از بين مناطق فوقالذکر،

فراواني پرندگان ميدانند (ریچ و همکاران.)1999 ،

جنگلهاي شمال ارسباران و جنگلهاي هيرکاني

ساختار پوشش گياهي براي انتخاب زیستگاه و توليد

نيمرخ شمالي البرز داراي فون پرندگان با تشابه باال

مثل پرندگان در علفزارهاي آمریکاي مرکزي بهعنوان

با نواحي مرکزي اروپا هستند (اوانز.)1994 ،

عاملي حياتي شناخته شده و همچنين مطالعات
مختلف در انگلستان نيز اثر ساختار پوششگياهي بر

تنوع زیستی

فراواني و توليد مثل پرندگان را اثبات ميکند (چاپمن
و همکاران.)2004 ،

مطابق تعریف توافق شده بين المللي تنوع زیستي
عبارت است از گوناگوني ميان موجودات زنده که از

بهطور عمده پرندگان زیستگاهها را به شکل عمودي

تمامي منابع نظير اکوسيستمهاي خشکي ،دریایي و

و بر اساس الیههاي مختلفي همچون بوته ،تنه

سایراکوسيستمهاي آبي و نيز مجموعههاي

درخت ،شاخه و برگها و تاج درخت انتخاب ميکنند.

اکولوژیکي منشا ميگيرند .این مفهوم شامل تنوع در

نتيجه پژوهشها نشان داده است که مقادیر مختلف

درون گونهها ،بين گونهها و اکوسيستمها ميشود.

برگ نيز بر تنوع پرندگان اثرگذار است به این صورت
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شکل  :1تصویری از یک اکوسیستم جنگلی کوهستانی پهن برگ

مطابق برداشتهاي جدید ،تنوع زیستي در سه سطح

تنوع ژنتيکي :به مفهوم گوناگوني ژنها در داخل یک

بررسي ميگردد که عبارتند از:

گونه است .در واقع این امر حائز اهميت است که

تنوع گونهها :به مفهوم گوناگوني بين گونهها ،از جمله
تمامي گونههاي جانوري اهلي و وحشي ،گونههاي
گياهي اهلي و وحشي و سایر موجوداتي است که در

ظرفيت هر گونه بر اساس تنوع ژنتيکي ،براي تکامل
یافتن و تطبيق با شرایط حفظ گردد (محمدي فاضل،
.)1379

درون یک جایگاه طبيعي یا اکوسيستم زندگي مي-

امروزه با وضع قوانين حفاظتي سعي در جلوگيري از

کنند.

انقراض گونهها شده است تا تنوع حيات و متعاقب آن

تنوع اکوسيستمها :اکوسيستمها محيطهاي طبيعي
متنوعي هستند که گونههاي مختلفي را در خود جاي
ميدهند .هر نوع محيط طبيعي داراي شرایط
اکولوژیکي خاص خود است به طوریکه گونههاي
مرتبط با آن ،به طور منحصر بهفردي با شرایط خاص
آن محيط از قبيل دما ،رطوبت ،شوري خاک و آب،
 PHخاک و تغذیه تطبيق یافتهاند .گونههاي موجود
در یک اکوسيستم از طریق روابط پيچيده اکولوژیکي
به یکدیگر متکي هستند.

پایداري سيستمهاي حياتي که در ارتباط نزدیک با
یکدیگر هستند حفظ شود .از اینرو حفظ تنوع گونه-
اي در زیستگاهها براي حفظ روند طبيعي آنها
ضروري است .از جمله عوامل مؤثر در افزایش تنوع-
زیستي ميتوان به مواردي چون وجود آشفتگي،
تغييرات کوچک در شرایط محيط ،تنوع باالي سطوح
غذایي ،تکامل و مراحل مياني توالي و از جمله عوامل
مؤثر در کاهش تنوع زیستي ميتوان به مواردي چون
تنشهاي محيطزیستي ،کمبود شدید منابع،
آشفتگي فراوان ،ورود گونههاي غير بومي و انزواي
جغرافيایي اشاره نمود.
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در یک بوم سازگان هرچه تنوع بيشتر ،زنجيره غذایي

 .)1388وجود انواع مختلف گونهها و فراواني نسبي

طوالنيتر و شبکه حياتي پيچيدهتر باشد ،محيط

آنها را نباید تنها عوامل موثر بر تنوع جامعه دانست.

پایدارتر بوده و از شرایط خودتنظيمي بيشتري

در واقع ،الگوهاي آرایش موجودات و فعاليتهایي که

برخوردار ميشود؛ درنتيجه ،تنوع زیستي در هر

بر طبق برنامه انجام ميدهند در ایجاد ثبات و کارکرد

منطقه را باید کليد پایداري و سالمت محيط زیست

جامعه سهم بهسزایي دارند (ميمندينژاد.)1381 ،

طبيعي آن بهحساب آورد ( شمسآبادي و گشتاسب،

شکل  :2چرخه غذایی در اکوسیستم جنگلی

الیههاي اصلي هر جنگل شامل الیه خودپرور و الیه

بسيار نازک افقي محدود ميگردد .الیهبندي جانوران

دگرپرور معمو ًال خود به چند الیه مشخص دیگر

پرتحرک مانند پرندگان هنگامي جلب توجه ميکند

تقسيمبندي ميشوند .مثال پوشش گياهي ممکن

که چند گونه مشابه (وابسته به یکدیگر) در آنها

است شامل الیه علفي ،بوتهاي ،درختچهاي و درختي

وجود داشته باشند و بتوانند با یکدیگر رقابت کنند.

باشد .الیهبندي مزبور منحصر به گياهان ثابت یا

در واقع ميتوان گفت در مناطق معتدله ،حضور

موجودات زنده کوچک نيست بلکه در جانوران بزرگ

پرندگان با بلنداي پوششگياهي و درجه الیهبندي

نيز وجود دارد .براي نمونه پرندگان در مدتزمان

آن همبستگي دارد (ميمندي نژاد .)1381 ،گونههاي

کوتاهي ميتوانند از سطح زمين تا نوک بلندترین

جانوري و گياهي به طور یکنواخت توزیع نشدهاند،

درختان بهطور دلخواه پرواز کنند و در عين حال تعلق

بلکه تنوع آنها از نقطهاي به نقطه دیگر بسيار

الیهبندي را حفظ کنند ،به ویژه در فصل جوجهآوري

ال در عرضهاي جغرافيایي پایينتر
متفاوت است .مث ً

النه پرندگان و نيز منطقه تغذیه آنها به یک الیه

غناي گونهاي خيلي بيشتر از عرضهاي جغرافيایي

زیست سپهر ،1396 ،جلد  ،12شماره .76-67 ،1

71

کفاش و وحيدیان.

باال است .اما تغييرات تنوع تنها مرتبط با عرض

نظر نرسد اما در عين حال یسيار با ارزش است؛ به-

جغرافيایي نيست .در درون یک ناحيه محلي نيز

خصوص اینکه این روش براي شمارش کل جمعيت

الگوهاي تنوع بسيار زیاد است (وهاب زاده.)1382 ،

در یک منطقه وسيع عملي خواهد بود (بایبي و

تنوع گونهها و اکوسيستمهاي یک منطقه در مقياس
محلي زمين بستگي به خاک ،ویژگي پستيبلندي،
جهت شيب ،ارتفاع و رابطه منطقه با حوزه زهکشي
دارد .این عوامل بر نوع و تعداد گياهان اثر گذار است؛
گياهان نيز بر نوع و تعداد جانوران مؤثرند .تغيير در
فراواني نسبي گونهها را شيب بومشناختي مينامند.
در مناطق کوهستاني همراه با تغييرات ارتفاع همان
الگوي تغييرات در جغرافيايزیستي پيش ميآید که
با تغيير عرض جغرافيایي رخ ميدهد (وهاب زاده،

همکاران .)1992 ،اگر منطقه مورد مطالعه یک
اندوختگاه طبيعي کوچک ،بيشه ،زمين کشاورزي یا
یک تاالب باشد روشهاي نقشهبرداري ممکن است
براي آماربرداري از تعداد و توزیع پرندگان جوجهآور
موجود در منطقه مفيد باشد (بایبي و همکاران،
 .)1992اگر منطقه مورد مطالعه وسيعتر باشد یا نياز
باشد که زیستگاههاي وسيعتري باهم مقایسه شوند،
در اینصورت روش ترانسکت یا شمارش نقطهاي
کارآمدتر خواهد بود (بایبي و همکاران.)1992 ،

.)1382

شمارش پرندگان
تالش براي یافتن نوع گونههاي موجود در یک منطقه
یکي از اهداف اوليه نمونهبرداري است که از یک
مطالعه ساده تا مطالعهاي بسيار توصيفي را در بر مي-
گيرد .فهرست پرندگان موجود در یک منطقه با در
نظر گرفتن تعداد و فراواني نسبي آنها ميتواند براي
اهداف مختلف بسيار کارآمد باشد .ممکن است روش-
هاي زیادي براي سرشماري پرندگان وجود داشته
باشند اما استفاده از یک روش براي سرشماري همه
پرندگان غير ممکن است ،زیرا یافتن و شمارش بعضي
از پرندگان نسبت به بقيه دشوارتر ميباشد (بایبي و
همکاران .)1992 ،شمارش دقيق پرندگان موجود در
یک منطقه براي مطالعات گستردهاي مفيد است.
هرچند که این روش ممکن است چندان عاقالنه به
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پایش جمعیت پرندگان
به دو دليل اصلي پایش جمعيت پرندگان اهميت
دارد .نخست اینکه پرندگان یکي از منابع اصلي و با-
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ارزش حيات وحش هستند .دوم ،پایش همه گروه-

مشکالت را تشخيص داد .در سرتاسر آمریکاي شمالي

هاي موجودات زنده در یک مقياس وسيع کاري

و قسمتي از اروپا تعداد بسياري از دوستداران

عملي نيست و از طرفي پرندگان از نظر وضعيت

پرندگان ،بخش عمدهاي از وقت ،پول و تالششان را

محيط زیست شاخص با ارزشياند .پرندگان در باالي

صرف طرحهاي پایش ميکنند .بنابراین ،ميتوان

زنجيره غذایي قرار دارند و به تغييرات محيطي

طرحهاي پایش پرهزینهاي را براي پرندگان به اجرا

حساساند .کاهش جمعيت و اختالل در توليدمثل

درآورد .اغلب افراد غيرحرفهاي در برنامه پایش

پرندگان شکاري به علت آثار مخرب و پایدار آفت-

شرکت ميکنند ،زیرا آنها این کار را نوعي تفریح و

کشهاي ارگانوکلرین این موضوع را به خوبي نشان

سرگرمي جالب توجه ميبينند ،اما طرحهایي که

ميدهد (ارزاني و شهریاري.)1386 ،

درگير عمليات پيچيده و کاغذ بازي هستند و نياز

اگرچه پایش جمعيت پرندگان بدون مشکل نيست،
اما نسبت به پایش گروههاي دیگر جانوران سادهتر
است .اطالعات بلندمدت و جامعي در مورد جمعيت-
هاي پرندگان موجود است که تغييرات فعلي در
جمعيت پرندگان را با توجه به اطالعات گذشته نشان
ميدهد .در مجموع ،ميتوان موفقيت توليدمثلي و
ميزان بقاي پرندگان و اندازه جمعيت آنها را اندازه-
گيري کرد .این کار در تفسير تغييرات جمعيتي به ما
کمک ميکند و ميتوان قبل از کاهش جمعيت

دارند که مشاهدهگر مدت زیادي را با تعداد کمي از
پرندگان بگذرانند ،نامطلوباند .البته در طرحهاي
بهينه پایش پرندگان باید اغلب بين مطلوب بودن
دقيق آماري طرح مطالعاتي و تعداد مناسب مشاهده-
گر تعادلي برقرار باشد .بيشتر طرحهاي پایش
پرندگان خشکيزي در بریتانيا و ایرلند توسط

(تراست پرنده شناسي ایتاليا) صورت ميپذیرد که
کارهاي عالقهمندان غيرحرفهاي پرندگان را هماهنگ
ميکند .بيشتر این فعاليتها در قالب قراردادي با
انجمن حفاظت از طبيعت انجام ميشود.

شکل  :4تحقیق و پایش در اکوسیستم های جنگلی در ایران
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ترانسکتهاي خطي با دو روش فاصله متغير و فاصله

شمارش نقطهای
روش شمارش نقطهاي اطالعاتي مشابه ترانسکتهاي
خطي را فراهم ميسازد و استفاده از آن در کل سال
و براي شمارش همه گروههاي پرندگان مناسب است.
در این روش افراد از نقاط ثابت در طي یک فاصله
زماني خاص شمارش ميشوند .به مانند روش
ترانسکت خطي ،شمارش فواصل نامعين براي مقایسه
وفور نسبي استفاده ميشود ،درحاليکه وقتي برآورد
تراکم نياز است ،باید از روشهاي برآورد فاصله
استفاده شود .برآورد تراکم از دادههاي شمارش
نقطهاي مشکل خاص ترانسکت خطي است و به دو
فرض مشاهده همه پرندگان در مرکز ناحيه مورد
شمارش و محاسبه یک تابع براي توصيف کاهش
مشاهده با افزایش فاصله از مرکز دایره نياز دارد.

ثابت توسعه یافته است .سطح نمونهبرداري در روش
شمارش نقطهاي به طور هندسي با فاصله از مرکز
دایره افزایش ميیابد ،درحاليکه سطح نمونهبرداري
شده با ترانسکت خطي به طور خطي از ترانسکت
افزایش ميیابد؛ بدین معني که در شمارش نقطهاي،
خطاهاي کوچکي که در تشخيص پرندگان نزدیک به
مشاهدهگر اتفاق ميافتد سبب برآورد تراکم داراي
چولگي ميشود .دوره شمارشها جنبه مهمي از طرح
مطالعه است .اگر دوره خيلي کوتاه باشد افراد جا مي-
افتند و اگر این مدت زیاد طوالني باشد تراکم بيش
از حد اندازهگيري ميشود ،زیرا پرندگان در ناحيه
شمارش حرکت ميکنند یا دوباره شمرده ميشوند.
دوره زماني از  3تا  20دقيقه است.

شکل  :5طرح شماتیک از شمارش نقطه ای
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زیستگاه پرندگان
زیستگاه مکاني است که موجود زنده یا جامعهاي از
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جنگل :اشکوب پيوستهاي از درختان با ارتفاع حداقل
 10متر با تاج پوشش فشرده است.

موجودات زنده در آن زیست ميکنند .از دیدگاه بوم-

بيشهزار :اشکوب بازي از درختان با ارتفاع حداقل 8

شناسان ،زیستگاه به علت وجود جانداراني که در آن

متر با درصد تاج پوشش  40درصد ميباشد که

زیست ميکنند ،داراي اهميت است .پرندگان

گياهان یکساله نيز معموالً سطح زمين را پوشانده

زیستگاه خود را بر اساس مطلوبيتشان انتخاب مي-

است.

کنند که این ویژگي ميتواند آنها را بهعنوان
شاخصهایي جهت بررسي تغييرات محيط و زیستگاه
تبدیل کند (عليزاده.)2006 ،

زیستگاه خُرد

درختزار :اشکوبهاي بوتهاي نزدیک بههم که تراکم
در آنها به صورتي است که مجموعهاي غيرقابل نفوذ
ایجاد ميکنند و معموالً  3تا  7متر ارتفاع دارند.
بوتهزار :اشکوبي باز یا فشرده از بوتههایي با ارتفاع 2
متري را تشکيل ميدهند.

با تحليل دالیل موثر بر الگوهاي پراکنش در مقياس
جهاني و در مقياس یک ناحيه پهناور ميتوان نهایتاً
الگوهاي کوچک مقياس پراکنش درون یک زیستگاه
ساده را مورد بررسي قرار داد .معموالً مشاهده مي-
گردد که چندین گونه کامالً خویشاوند با نيازمندي-
هاي غذایي و مکاني مشابه در یک زیستگاه با یکدیگر
زندگي ميکنند .اگر جزئيات پراکنش این گونهها
مورد بررسي قرار گيرد ،تقریب ًا هميشه ميتوان
مشاهده نمود که هر گونه در یک زیستگاه خُرد مجزا
در درون زیستگاه کالن زندگي ميکند.

ناحیه جنگلی هیرکانی
جنگلهاي شمال کشور که از جلگه ساحلي دریاي
خزر تا ارتفاع  2700متري رشتهکوههاي البرز را
پوشانيده است ،از آستارا تا شرق گرگان انتشار دارد.
این ناحيه جنگلي که به هيرکانين موسوم است عمدت ًا
حاوي عناصر زیستي با منشا اروپا – سيبري ميباشد
و بر اثر روابط متقابل و پيچيده موجود بين آب و هوا،
خاک و موجودات زنده طي هزاران سال و با پشت سر
گذاشتن تغييرات پيدرپي در اجتماعات گياهان،
جانوران و موجودات ذره بيني آن و عبور از مراحل

زیستگاه جنگلی

متعدد توالي به شرایط پایدار امروزي رسيده است،
بهطوریکه وجود آثار ارزشمندي از گونههاي آندميک

جنگل عرصهاي است که به وسيله تراکمي خاص از

دوران سوم و دورههاي بين یخچالي در این ناحيه

درختان ،بوتهها و زیراشکوب مشخص پوشيده شده

مؤید این نظریه ميباشد .در نتيجه ،این اکوسيستم

است .جنگل بر اساس نوع مطالعه تقسيمبنديهاي

جنگلي را نميتوان تنها بهصورت مجموعهاي از

مختلفي دارد (هانتر ،)1993 ،بر طبق طبقه بندي

درختان درنظر گرفت ،بلکه باید آنرا بهعنوان

رایج:

سيستمهاي پویاي اکولوژیک و به بيان دیگر
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کفاش و وحيدیان.

اکوسيستمهایي دانست که مجموعاً بيوم جنگلهاي

جوامع جنگلي در این بخش از کشور عبارتند از :

برگریز را شامل ميگردد (ریاضي .)1367 ،مهمترین

بلوط -شمشادستان ،انجيلي -ممرزستان و راشستان.

شکل  :6زیستگاه های جنگلی هیرکانی در ایران به عنوان یکی از ارزشمند ترین اکوسیستم های جنگلی در دنیا
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