
ــر  ــتم غی ــک سیس ــه ی ــف و ارائ ــان، تعری ــرای بی ب
ــای  ــواًل کمیت ه ــتقر در آن معم ــزاء مس ــده و اج زن
ــان آن  ــن و بی ــا تعیی ــه ب ــده ک ــن ش ــخصی تعیی مش
را  سیســتم  آن  موجودیــت  می توانیــم  کمیت هــا 
مشــخص کنیــم. ولــی در جوامــع زیســتی بــه دلیــل 
ــل  ــر عوام ــف و تأثی ــع مختل ــودن جوام ــاوت ب متف
ــا  ــان و ی ــواًل بی ــتی معم ــع زیس ــون در جوام گوناگ
تعریــف آن هــا مشــکل اســت. ولــی بــه هــر صــورت 
ــده  ــن ش ــتی تعیی ــع زیس ــت جوام ــاخص هایی جه ش
ــن  ــی. ای ــی کیف ــتند و بعض ــی هس ــی کم ــه بعض ک
ــوژی1   ــین اکول ــا س ــاط ب ــد در ارتب ــاخص های رش ش
ــی  ــل مختلف ــی عوام ــاخص های کم ــتند. در ش هس
قابــل ارائــه بــا عــدد و رقــم هســتند و بعضــی حالــت 

ــد از: ــاخص ها عبارتن ــن ش ــد. ای ــی دارن ترکیب
1- شــاخص های کمــی اولیــن شــاخص تراکــم 
ــداد در  ــوان تع ــه عن ــا ب ــن ج ــن در ای هســتند. بنابرای

واحــد ســطح یــا حجم مطــرح می شــوند. ۲- شــاخص 
ــع  ــاخص جوام ــک ش ــوان ی ــه عن ــه ب ــش ک پوش
ــاله  ــی چندس ــع گیاه ــوص در جوام ــه خص ــتی ب زیس
ــر  ــرد، بیانگ ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــا جنگل ت
ــای  ــا اندام ه ــدام و ی ــر ان ــه تصوی ــت ک ــطحی اس س
ــد. بنابرایــن،  ــروی زمیــن اشــغال می کن ــاه ب یــک گی
ایــن تعریــف پوشــش در جوامــع مرتعــی کــه توســط 
ــن(  ــا )چم ــوص گراس ه ــه خص ــاله ب ــان یکس گیاه
ــت.  ــم اس ــا تراک ــرادف ب ــاًل مت ــده اند، عم ــغال ش اش
ــواًل  ــدی معم ــدی اســت. بلن ــدی بلن ــاخص بع 3- ش
ــاخص  ــک ش ــوان ی ــه عن ــی ب ــای جنگل در گونه ه
ــاخص  ــن ش ــه ای ــی ک ــود در صورت ــتفاده می ش اس
ــه  ــه ای ک ــاص و در منطق ــه خ ــک گون ــه روی ی ب
ــد مطــرح شــود،  ــه صــورت یکنواخــت رشــد می کن ب
می توانــد بیانگــر بیومــاس۲ آن منطقــه از نظــر وجــود 
ــاخص وزن  ــد. 4- ش ــتفاده باش ــورد اس ــه م آن گون

پرندگان شاخص هایی ارزشمند برای حفاظت از تنوع زیستی
دانش آموخته دکتری تنوع زیستی، دانشگاه تهرانصیاد شیخی ئیالنلو
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ــتی  ــع زیس ــان جوام ــت بی ــاخص جه ــن ش دقیق تری
اســت کــه البتــه در بیشــتر جوامــع امــکان تعییــن وزن 
وجــود نــدارد. 5- شــاخص حجــم، کــه آن را در علــوم 
ــورد اســتفاده  ــی م ــع جنگل ــان جوام ــا بی ــی و ی جنگل
ــور،  ــا حض ــس ی ــاخص فرکان ــم. ۶- ش ــرار می دهی ق
ایــن شــاخص بیانگــر نســبت یکنواخــت بــودن افــراد 
یــک گونــه در یــک ســطح اســت؛ و چــون عمــاًل این 
پارامتــر ناشــی از حضــور افــراد اســت در منابع فارســی 
ــوان حضــور هــم مطــرح می شــود و معمــواًل  ــه عن ب
 Straalen,( بــه صــورت نســبت درصــد بیــان می شــود
.)1998: 430-435; Saulovic et.al, 2001: 141-145

شاخص های زیستی کیفی نیز عبارتند از:
ــون1  ــالح ف ــه در آن دو اصط ــب ک ــاخص ترکی 1-ش
ــک  ــود در ی ــوران موج ــوع جان ــم. مجم ــور۲ داری و فل
جامعــه مشــخص را فــون می گوییــم مثــل پرنــدگان، 
ــای  ــه مجموعه ه ــی ک ــره در صورت ــدگان و غی جون
گونه هــای گیاهــی و یــا گونه هایــی کــه منشــأ 
گیاهــی دارد در یــک جامعــه بــه عنــوان فلــور 
می شناســیم. ۲- شــاخص الیه بنــدی در جوامعــی 
ــت،  ــاله اس ــی و یکس ــان علف ــا گیاه ــش م ــه پوش ک
ــه  ــک الی ــواًل ی ــرد. معم ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس م
ــی  ــوان شــاخص زیســتی مطــرح می شــود ول ــه عن ب
در جوامــع مختلــف بــا توجــه بــه نــوع پوشــش ممکن 
اســت الیه هــای متعــددی وجــود داشــته باشــد. بــرای 
ــاهده  ــه مش ــاره ای 7-8 الی ــای ح ــال در جنگل ه مث
ــر  ــمال حداکث ــای ش ــا در جنگل ه ــت و ی ــده  اس ش
ــاخص  ــت. 3- ش ــده اس ــاهده ش ــکوب مش ــار اش چه
ــناخت  ــتر ش ــاخص بیش ــن ش ــتی. در ای ــروی زیس نی
ــت  ــدار تح ــه جان ــک گون ــد ی ــی رش ــع طبیع وض
شــرایط محیطــی مــورد بررســی قــرار می گیــرد. 
ــر  ــی ه ــکل رویش ــی. ش ــکل رویش ــاخص ش 4- ش
ــد  ــت می کن ــی تبعی ــوی خاص ــواًل از الگ ــه معم گون
ــل  ــرات عوام ــر تأثی ــر اث ــف ب ــق مختل ــی در مناط ول
ــن  ــود، ممک ــای موج ــت و الیه بندی ه ــی، رقاب طبیع
اســت شــکل رویشــی بــا هــم تفــاوت داشــته باشــد. 
ــاخص  ــن ش ــا. در ای ــتگی گونه ه ــاخص همبس 5- ش
طــرز تجمــع، نزدیکــی و بــه طــور کلــی فاصلــه افــراد 
ــا هــم بررســی می شــود کــه در  ــه ب ــد گون ــا چن دو ی
پدیده هــای  و  رقابــت  مثــل  پدیده هایــی  اینجــا 
تعلــق.  شــاخص   -۶ می شــود.  مطــرح  آلوپاتــی 

درجــه انحصــاری بــودن یــک گونــه را درون جامعــه 
ــدر  ــر ق ــیم. ه ــق می شناس ــاخص تعل ــوان ش ــه عن ب
میــزان ایــن شــاخص کمتــر باشــد گونــه مــورد نظــر 
ــته  ــود داش ــتر وج ــد بیش ــف می توان ــع مختل در جوام
باشــد و برعکــس. 7- شــاخص غلبــه را ترکیــب چنــد 
صفــت کمــی شــامل تراکــم، پوشــش و بلنــدی، تعیین 
می کنــد کــه می تواننــد میــزان اســتیالی یــک گونــه 
را بــه گونــه دیگــر در حالــت بالقــوه و بالفعــل تعییــن 
کننــد. بــه عبــارت دیگــر، شــاخص غلبــه یعنــی تأثیــر 
ــای  ــروی گونه ه ــه ب ــک گون ــه ی ــی ک ــارز و کل ب
Straalen, 1998: 430-435; Saulovicet.( دیگــر دارد

 .)al, 2001: 141-145

ــد  ــان می کن ــتی بی ــوع زیس ــاخص های تن ــوم ش مفه
کــه گونه هــای مختلــف دارای الگوهــای مشــابهی از 
تغییــرات مکانــی و زمانــی در فراوانــی و تنوع هســتند. 
ــت  ــتوار اس ــرض اس ــن ف ــر ای ــده ب ــن ای ــع ای در واق
ــی  ــه خوب ــه ب ــی ک ــای گروه های ــداد گونه ه ــه تع ک
مطالعــه شــده باشــند بــا تعــداد گونه هــای گروه هــای 
کمتــر مطالعــه شــده دارای همبســتگی باالیــی اســت 
)Araujo et al,.  2004(. غنــای گونه هــای مختلــف 
می توانــد بــه دالیــل مختلــف از جملــه انطبــاق 
تصادفــی، تعامــل بیــن گونه هــا و پاســخ های مشــابه 
ــاط داشــته باشــد  ــا هــم ارتب ــل مشــترک ب ــه عوام ب
ــری  ــات پیشــین شــواهد موث )Gaston, 2000(. مطالع
را در مــورد اثــر بخشــی شــاخص های تنــوع زیســتی 
ــا برخــی از الگوهــای هماهنــگ در  تاکســونومیکی، ب
Pear- ــد  ــدا کرده ان ــا پی ــن گونه ه ــا بی ــای گونه ه )غن

 .)Qian and Ricklefs, 2008 ؛son and Carroll, 1998

ــدون  ــا ب ــف ی ــاط ضعی ــز ارتب ــری نی ــای دیگ یافته ه
Wolt- .)Vessby et al., 2002 )ارتبــاط را نشــان داده انــد 

ers و همــکاران )۲00۶( یــک متاآنالیــز در ارتبــاط بــا 

ــه ای گیاهــی و  ــای گون ــط بیــن تاکســونی در غن رواب
ــس  ــه کل واریان ــان داد ک ــام داد و نش ــوری انج جان
ــای  ــط غن ــه توس ــروه ک ــک گ ــای ی ــای گونه ه غن
ــده  ــح داده ش ــر توضی ــروه دیگ ــک گ ــا در ی گونه ه

ــود.  ــه طــور متوســط 14% ب ــود، ب ب
ــوع  ــش تن ــش دان ــای افزای ــی از راه ه ــع یک در واق
ــری  ــل اندازه گی ــات قاب ــایی خصوصی ــتی شناس زیس
ــتفاده  ــرای اس ــتی ب ــوع زیس ــاخص های تن ــا ش و ی
ــش  ــای پای ــی، برنامه ه ــع محیط ــایی مناب در شناس
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ــه در  ــوری ک ــه ط ــت )Noss, 1990(. ب ــی اس و ارزیاب
ــرای  ــی ب ــات مختلف ــته مطالع ــال گذش ــی ۲0 س ط
ــاط  ــن نق ــرای تعیی ــد ب ــای مفی ــایی پارامتره شناس
 Myers et( داغ تنــوع زیســتی انجــام شــده اســت
از  برخــی   .)Stuart-Smith et al, 2013 al, 2000؛ 

ــوان  ــه عن ــد ب ــن می توانن ــش زمی ــای پوش متریک ه
ــمار  ــه ش ــه ای ب ــوع گون ــرای تن ــبی ب ــین مناس جانش
رونــد، زیــرا تنــوع زیســتگاهی بــا افزایــش دسترســی 
ــن  ــط می باشــد. ای ــا مرتب ــرای گونه ه ــچ ب ــری نی پذی
موضــوع توســط برخــی مطالعــات نیــز حمایــت شــده 
 .)Schindler et al., 2015 ؛Goetz et al., 2007( اســت
جانشــین های تاکســونومیکی در عــوض، بــه صــورت 

ــتند. ــی هس ــای بیولوژیک ــه داده ه ــی ب ــده متک عم
در آوریــل ۲00۲ کنوانســیون تنــوع زیســتی بــا اهداف 
ــوع زیســتی  ــه کاهــش از دســت دادن تن ــتیابی ب دس
ــد.  ــزار ش ــی برگ ــه ای و مل ــی، منطق ــطح جهان در س
ــد  ــا بتوانن ــد ت ــی از شــاخص ها توســعه یافتن چهارچوب
بــرای رســیدن بــه اهــداف کنفرانــس مذکور نیــل کنند 
ــرای  ــه ب ــابهی در ادام ــاخص های مش ــن ش و همچنی
ایــن منظور توســعه یافتنــد )BIP, 2010(. شــاخص ها، از 
محــدوده گســترده ای از رویکردهــا اســتفاده می کننــد، 
کــه اغلــب جانشــینی بــرای پارامترهایــی هســتند کــه 
بســیار ناپایــدار بــوده و یــا اندازه گیــری آن هــا بســیار 
دشــوار و یــا اندازه گیــری مســتقیم آن هــا پــر هزینــه 
ــای  اســت )Gregory et al., 2005(. شــاخص ها ابزار ه
بســیار مهمــی هســتند کــه توســط آن حفاظت گرایــان 
تنــوع زیســتی را پایــش می کننــد، زیــرا معمــوال فاقــد 
منابــع، تکنیک هــای مناســب و تخصــص کافــی 
بــرای بررســی کلیــه مولفه هــای تنــوع زیســتی 
 Rodrigues and( بــه روش مســتقیم تر می باشــند 
Brooks, 2007( و بــه همیــن ترتیــب اســتفاده از یــک 

تاکســون مناســب بــا قابلیــت اندازه گیــری آســان بــه 
عنــوان یــک گــروه شــاخص جــذاب اســت. اســتفاده از 
شــاخص های مناســب می توانــد بــه میانبرهــای مهــم 
بــرای برنامه هــای حفاظــت منجــر شــود، جایــی که از 
ایــن گونه هــا می تــوان بــرای شناســایی موثــر مناطــق 
ــا  ــرد. ب ــتفاده ک ــتی اس ــوع زیس ــاط داغ تن ــم و نق مه
ایــن حــال انتخــاب شــاخص های نامناســب می توانــد 
اثــرات منفــی بــر روی حفاظــت کلــی از تنــوع زیســتی 

 .)Lindenmayer et al., 2000( داشــته باشــد

پرندگان به عنوان شاخص زیستی
ــک  ــود در ی ــای موج ــداد گونه ه ــه ای )تع ــای گون غن
ــی  ــر عملیات ــوان متغی ــه عن ــب ب ــه خــاص( اغل منطق
ــده  ــان دهن ــه نش ــرد ک ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس م
تنــوع بیولوژیکــی اســت، کــه در جامعــه پرنــدگان بــه 
ــتی  ــوع زیس ــد تن ــای مفی ــی از مقیاس ه ــوان یک عن
بــه شــمار مــی رود )Young  et  al., 2013(. از آنجایــی 
کــه مطالعــات تنــوع زیســتی از نظــر زمــان، تــالش، 
ــاد  ــت، ایج ــترده اس ــیار گس ــواری بس ــه و دش هزین
شــرایطی بــرای جانشــینان تنــوع زیســتی یــا غنــای 
ــدس  ــام مق ــی از »ج ــا نوع ــاس ب ــل قی ــه ای قاب گون
 Lindenmayer et al.,( بــرای حفاظــت« می باشــد

 .)2014

ــوع  ــاخص های تن ــوان ش ــه عن ــوال ب ــدگان معم پرن
Greg-  زیســتی مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد و
ory )۲00۶( نشــان می دهــد کــه بــا توجــه بــه 

احتیاط هــای خــاص، پرنــدگان بهتریــن شــاخص های 
ــدگان  ــوع زیســتی هســتند. پرن ــی تن ــت عموم وضعی
ــت  ــی وضعی ــاخص های کل ــوان ش ــه عن ــوال ب معم
ــرا از  ــوند، زی ــه می ش ــر گرفت ــش در نظ ــات وح حی
ــد و  ــتفاده می کنن ــتگاه ها اس ــیعی از زیس ــف وس طی
در ســطوح بــاالی زنجیــره غذایــی هســتند. پرنــدگان 
ــه  ــا ب ــه در اروپ ــتند ک ــون هایی هس ــه تاکس از جمل
ــد،  ــه ان ــرار گرفت ــه ق ــورد مطالع ــترده م ــورت گس ص
ــتی  ــوع زیس ــش تن ــای پای ــع 37% از برنامه ه در واق
 .)Henry et al., 2008( ــدگان می باشــد ــا پرن ــط ب مرتب
در جهــان نیــز 75% اطلس هــای تنــوع زیســتی 
ــه  ــد. در مقایس ــدگان می باش ــس پرن ــه اطل ــوط ب مرب
بــا گروه هــای دیگــر جانــوری در بســیاری از کشــورها 
داده هــای گســترده ای بــرای پرنــدگان وجــود دارد کــه 
ــدگان را  ــد. پرن ــش می ده ــدگان را پوش ــت پرن جمعی
ــی  ــه راحت ــوان ب ــا می ت ــر گونه ه ــا دیگ ــه ب در مقایس
ــوم  شناســایی کــرد. دانــش بســیار خوبــی در مــورد ب
شناســی و رفتــار پرنــدگان وجــود دارد، آن هــا از نظــر 
ــای  ــده و دارای آگاهی ه ــناخته ش ــیار ش ــوم بس عم

ــند. ــتی می باش ــوع زیس ــا تن ــاط ب ــدی در ارتب مفی
توزیــع پرنــدگان بــه چنــد دلیل یکــی از شــاخص های 
بســیار مفیــد بــوده اســت: 1-پرندگان گســتره وســیعی 
ــدگان زادآور  ــرای پرن ــود ب ــای موج ــد و ۲-داده ه دارن
ــت شــده  ــای ثب ــن داده ه یکــی از ســهل الوصول تری
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ــین های  ــان جانش ــند. در می ــا می باش ــر دنی در سرتاس
تاکســونومیکی، مــا می توانیــم بــه شــکارگران بــاالی 
ــر  ــای چت ــم، گونه ه ــای پرچ ــی، گونه ه ــرم غذای ه
 Sergio et al.,( و گونه هــای کانونــی اشــاره کنیــم
2006(. نمونه هــای زیــادی در مــورد روابــط بیــن 

توزیــع یــک گونــه منفــرد یــا یــک گــروه از گونه هــا، 
ــه  ــه از جمل ــوع زیســتی وجــود دارد ک ــای تن و الگوه
ــوان جانشــین  ــه عن ــق ب ــه کالغ ابل ــوان ب ــا می ت آنه
بــرای غنــای گونــه ای پرنــدگان تاالبــی و یــا کوکــو 
ــا  ــدگان ب ــه پرن ــته جامع ــی برجس ــوان ویژگ ــه عن ب
تنــوع بــاال اشــاره کــرد. همچنیــن حضــور گونه هــای 
شــکارگر راس هــرم غذایــی به عنــوان شــاخصی برای 
حضــور گونه هــای مختلــف موجــود در ســطوح پاییــن 
 Sergio et al.,( زنجیــره غذایــی اســتفاده شــده اســت
2005(. مطالعــات کنش هــای متقابــل زیســتی و غیــر 

زیســتی پیچیــده بــا تمرکــز بــر مطالعــه »نشــانگرهای 
از  وســیعی  گســتره  توســط  می توانــد  زیســتی« 
ــران، آژانس هــای دولتــی، عالقمنــدان  محققــان، مدی
بــه ارزیابــی ســالمت و زیســتایی گونه هــا، جمعیت هــا 
ــن  ــا ای ــرد. ب ــرار گی ــورد اســتفاده ق و اکوسیســتم ها م
حــال »نظریــه آشــیان بــوم شــناختی« تفاوت هایــی را 
بیــن ترکیــب جوامــع در محیط هــای مختلــف پیــش 
ــتفاده  ــورد اس ــدی م ــای کلی ــد، گونه ه ــی می کن بین
ــای  ــتی در محیط ه ــوع زیس ــین تن ــوان جانش ــه عن ب
مختلــف بایــد متفــاوت باشــد. بنابرایــن، گونه هــا بایــد 
در چشــم انداز هــای مختلــف گونه هــای متفــاوت بــه 
عنــوان جانشــین در نظــر گرفتــه شــوند، کــه توصیــف 
ــری اراضــی  ــب کارب ــز و ترکی ــده  ســاختار متمای کنن

باشــد.
عنــوان  بــه  پرنــدگان  مختلفــی  مطالعــات  در 
ــد  شــاخص های زیســتی مــورد مطالعــه قــرار گرفته ان
کــه از آن جملــه می تــوان بــه مطالعــه Kati و همکاران 
)۲004( اشــاره کــرد. در ایــن مطالعــه محققــان چهــار 
ــامل  ــه ش ــک جث ــکی زی کوچ ــدگان خش ــروه پرن گ
و  هدهدســانان  کبوترســانان،  گنجشک ســانان، 
دارکوب ســانان را بــه عنــوان یکــی از آرایه هــای 
جانــوری شــاخص تنــوع زیســتی مــورد بررســی 
ــای  ــن گروه ه ــه ای ــان داد ک ــج نش ــد. نتای ــرار دادن ق
پرنــدگان می تواننــد شــاخص های خوبــی بــرای 
تنــوع زیســتی بــه شــمار رونــد. همچنیــن مطالعاتــی 

نیــز در خصــوص نقــش جامعــه پرنــدگان جنگل هــای 
هیرکانــی بــرای حفاظــت از تنــوع زیســتی ایــن 
Mora- )اکوسیســتم های ارزشــمند انجــام شــده اســت 
di et al., 2020(. همینطــور از میــان مطالعــات صــورت 

گرفتــه می تــوان بــه اســتفاده از گنجشک ســانان 
ــی  ــی و بررس ــبکه های حفاطت ــاب ش ــت انتخ در جه
کارآیــی مناطــق حفاظــت شــده در جهــت حفاظــت از 
ــو- تنــوع زیســتی در منطقــه داغ تنــوع زیســتی ایران

آناتولــی اشــاره کــرد.
ــتفاده از  ــه اس ــت ک ــان داش ــد بی ــوع می توان در مجم
ــدگان  ــاخص پرن ــژه ش ــه وی ــتی ب ــاخص های زیس ش
ــر  ــد اجتناب ناپذی ــاره ش ــتر اش ــه پیش ــی ک ــه دالیل ب
ــه ای  ــای هزین ــه محدودیت ه ــه ب ــا توج ــد. ب می باش
ــوع  ــت از تن ــات حفاظ ــوص مطالع ــی در خص و زمان
زیســتی و ســرعت بــاالی تخریــب زیســتگاه ها و 
نابــودی تنــوع زیســتی، اســتفاده از شــاخص های 
ــد  ــدگان می توان ــاخص پرن ــزه ش ــه وی ــتی و ب زیس
ــورت  ــای ص ــای تخریب ه ــرل و احی ــت کنت در جه

ــود. ــع ش ــر واق ــد و موث ــه مفی گرفت
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