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 چکیده
ترین خصوصیات حیات روی کره زمین، عدم وجود یکنواختی در پراکنش یکی از برجسته

موجودات زنده است. گیاهان و جانوران زنده الگوهای پراکنش را در زمان و مکان به 
ها موضوعات آن آورنده وجودها و برخی عوامل به این الگو گذارند و مطالعهنمایش می

جغرافیای زیستی هستند. پرندگان به دلیل تحرک زیاد و قلمرو وسیعی که در طی  علم
کنند مبنای خوبی برای ارتباط بین جوامع حیوانات و پوشش چرخه زندگی خود اشغال می

توانند یشان مهای جنگلی هستند و همچنین با توجه به توزیع و فراوانیگیاهی در محیط

های زیادی برای سرشماری پرندگان روش. اشندشاخص خوبی برای کیفیت محیط ب

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 

دگان ننقطه ای یکی از روش های رایج مطالعاتی در زیستگاه ای جنگلی برای جامعه پر
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.
 

 پراکنش گونه ها، جانوران، جغرافیای زیستی، محیط زیست کلمات کلیدی:

 

 

 مقدمه
ترین خصوصيات حيات روي کره یکي از برجسته

زمين، عدم وجود یکنواختي در پراکنش موجودات 

زنده است. گياهان و جانوران زنده الگوهاي پراکنش 

 این گذارند و مطالعهرا در زمان و مکان به نمایش مي

ها موضوعات آن آورنده وجودها و برخي عوامل به الگو

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

 هبراحتي پراکنش بسياري از موجودات زنده توان به 

هاي را بر حسب برخي واحد تربزرگهاي نمونه ژهیو

و یا ساحل دریا مورد  زارعلفزیستگاهي نظير جنگل، 

ال، حتي درون این قبيل مطالعه قرار داد. با این ح

ها داراي ها، اغلب گونههاي محيطي یا زیستگاهواحد

هستند. به عنوان مثال،  خود بهپراکنش مخصوص 

 هاي خُردزیستگاه جنگلي شامل گروهي از زیستگاه

برگ موجود در نظير الیه هوموس و الش ترکوچک

-هاي پوسيده، منطقه فلور خاک، اشکوبخاک، ُکنده

هاي درختان و محدوده زیر پوست تنههاي درختي 

هاي درختان زنده است. در هر یک از این زیستگاه

هاي جانوري و گياهي مشخص و خُرد، گونه

-شود. بنابراین، پراکنش این گونهاختصاصي دیده مي

ها هاي خُرد آنها در جنگل کم و بيش با زیستگاه

هایي نظير منطبق شده است. حتي درون زیستگاه

تر است، که از نظر ساختماني از جنگل ساده علفزار

هاي خُرد متفاوت فراواني وجود دارد و این زیستگاه
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کننده تعداد هاي خُرد عامل مهم تعيينزیستگاه

هایي است که ممکن است یک زیستگاه را اشغال گونه

 (.1381کنند )شریفي، 

در این ميان، پرندگان به دليل تحرک زیاد و قلمرو 

 کنندر طي چرخه زندگي خود اشغال ميوسيعي که د

مبناي خوبي براي ارتباط بين جوامع حيوانات و 

هاي جنگلي هستند و پوشش گياهي در محيط

 توانندشان ميهمچنين با توجه به توزیع و فراواني

شاخص خوبي براي کيفيت محيط باشند. اهميت 

هاي جنگلي به خاطر نقشي ویژه در محيطپرندگان به

ها، چرخش انرژي و کمک به تقال و رشد دانهکه در ان

کنترل حشرات دارند بسيار مورد توجه مدیران جنگل 

همبستگي بين پراکنش و  (.2004است )مارچتي، 

هاي مستقل هاي پرندگان با متغيرفراواني گونه

محيطي توسط پژوهشگران بسياري در نقاط مختلف 

ار اي ساختدنيا مورد بررسي قرار گرفته است. عده

گذار بر توزیع و توده جنگلي را عاملي مهم و تاثير

(. 1999دانند )ریچ و همکاران، فراواني پرندگان مي

ساختار پوشش گياهي براي انتخاب زیستگاه و توليد 

ان عنومرکزي بهمثل پرندگان در علفزارهاي آمریکاي 

عاملي حياتي شناخته شده و همچنين مطالعات 

اهي بر گياثر ساختار پوششمختلف در انگلستان نيز 

اپمن کند )چفراواني و توليد مثل پرندگان را اثبات مي

 (. 2004و همکاران، 

ها را به شکل عمودي طور عمده پرندگان زیستگاهبه

هاي مختلفي همچون بوته، تنه و بر اساس الیه

کنند. ها و تاج درخت انتخاب ميدرخت، شاخه و برگ

است که مقادیر مختلف ها نشان داده نتيجه پژوهش

ت گذار است به این صوربرگ نيز بر تنوع پرندگان اثر

هاي مختلف به یک ميزان که اگر ميزان برگ در الیه

باشد تنوع پرندگان نسبت به ميزان متفاوت برگ در 

(. از 1378هاي مختلف بيشترخواهد بود )فيروز، الیه

 وسوي دیگر، تنوع پستي و بلندي نيز به همراه تنوع 

گذاري بر غناي تواند عامل تاثيرساختار جنگل مي

(. 2001اي پرندگان باشد )ميچل و همکاران، گونه

اي چون پستي و بلندي و آب و هوا هاي بالقوهمتغير

از یک سو و پوشش گياهي از سوي دیگر منابع مهمي 

بيني الگوي توزیع پرندگان هستند )سؤانز براي پيش

 (.2004و همکاران، 

گيري ایران روي کمربند بياباني جهان، غم قراررعلي

غرب ایران، هاي انبوه نواحي شمال و شمالجنگل

تر بلوط در غرب ایران بر تر و خشکهاي تنکجنگل

هاي نواحي مرتفع رشته کوه زاگرس و جنگل

يار هاي بسکوهستاني کرمان و بلوچستان، زیستگاه

توجهي شوند که از غناي قابل ارزشي محسوب ميبا

کر، الذکنند. از بين مناطق فوقاز پرندگان حمایت مي

هاي هيرکاني هاي شمال ارسباران و جنگلجنگل

نيمرخ شمالي البرز داراي فون پرندگان با تشابه باال 

 (. 1994با نواحي مرکزي اروپا هستند )اوانز، 

 

 تنوع زیستی

مطابق تعریف توافق شده بين المللي تنوع زیستي 

از گوناگوني ميان موجودات زنده که از  عبارت است

هاي خشکي، دریایي و تمامي منابع نظير اکوسيستم

هاي هاي آبي و نيز مجموعهسایراکوسيستم

گيرند. این مفهوم شامل تنوع در اکولوژیکي منشا مي

 شود.ها ميها و اکوسيستمها، بين گونهدرون گونه
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 تصویری از یک اکوسیستم جنگلی کوهستانی پهن برگ: 1شکل 

هاي جدید، تنوع زیستي در سه سطح مطابق برداشت

 گردد که عبارتند از:بررسي مي

مله ها، از جها: به مفهوم گوناگوني بين گونهتنوع گونه

هاي هاي جانوري اهلي و وحشي، گونهتمامي گونه

و سایر موجوداتي است که در  گياهي اهلي و وحشي

-درون یک جایگاه طبيعي یا اکوسيستم زندگي مي

 کنند.

ي هاي طبيعها محيطها: اکوسيستمتنوع اکوسيستم

هاي مختلفي را در خود جاي متنوعي هستند که گونه

دهند. هر نوع محيط طبيعي داراي شرایط مي

هاي اکولوژیکي خاص خود است به طوریکه گونه

فردي با شرایط خاص ن، به طور منحصر بهمرتبط با آ

آن محيط از قبيل دما، رطوبت، شوري خاک و آب، 

PH هاي موجود اند. گونهخاک و تغذیه تطبيق یافته

در یک اکوسيستم از طریق روابط پيچيده اکولوژیکي 

 به یکدیگر متکي هستند.

 ها در داخل یکتنوع ژنتيکي: به مفهوم گوناگوني ژن

واقع این امر حائز اهميت است که گونه است. در 

ظرفيت هر گونه بر اساس تنوع ژنتيکي، براي تکامل 

اضل، فمحمدي یافتن و تطبيق با شرایط حفظ گردد )

1379.) 

امروزه با وضع قوانين حفاظتي سعي در جلوگيري از 

ها شده است تا تنوع حيات و متعاقب آن انقراض گونه

ا باط نزدیک بهاي حياتي که در ارتپایداري سيستم

-رو حفظ تنوع گونهیکدیگر هستند حفظ شود. از این

ها ها براي حفظ روند طبيعي آناي در زیستگاه

-ضروري است. از جمله عوامل مؤثر در افزایش تنوع

توان به مواردي چون وجود آشفتگي، زیستي مي

تغييرات کوچک در شرایط محيط، تنوع باالي سطوح 

ني توالي و از جمله عوامل غذایي، تکامل و مراحل ميا

توان به مواردي چون مؤثر در کاهش تنوع زیستي مي

زیستي، کمبود شدید منابع، محيطهاي تنش

هاي غير بومي و انزواي آشفتگي فراوان، ورود گونه

 جغرافيایي اشاره نمود.
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چه تنوع بيشتر، زنجيره غذایي در یک بوم سازگان هر

تر باشد، محيط تر و شبکه حياتي پيچيدهنيطوال

تنظيمي بيشتري پایدارتر بوده و از شرایط خود

شود؛ درنتيجه، تنوع زیستي در هر برخوردار مي

منطقه را باید کليد پایداري و سالمت محيط زیست 

آبادي و گشتاسب، حساب آورد ) شمسطبيعي آن به

ي نسبي ها و فراوان(.  وجود انواع مختلف گونه1388

ها را نباید تنها عوامل موثر بر تنوع جامعه دانست. آن

هایي که در واقع، الگوهاي آرایش موجودات و فعاليت

دهند در ایجاد ثبات و کارکرد بر طبق برنامه انجام مي

(. 1381نژاد، سزایي دارند )ميمنديجامعه سهم به

 

 

 : چرخه غذایی در اکوسیستم جنگلی2شکل 

هاي اصلي هر جنگل شامل الیه خودپرور و الیه الیه

دگرپرور معمواًل خود به چند الیه مشخص دیگر 

شوند. مثال پوشش گياهي ممکن بندي ميتقسيم

اي و درختي اي، درختچهاست شامل الیه علفي، بوته

بندي مزبور منحصر به گياهان ثابت یا باشد. الیه

زنده کوچک نيست بلکه در جانوران بزرگ موجودات 

زمان نيز وجود دارد. براي نمونه پرندگان در مدت

توانند از سطح زمين تا نوک بلندترین کوتاهي مي

طور دلخواه پرواز کنند و در عين حال تعلق درختان به

ي آوربندي را حفظ کنند، به ویژه در فصل جوجهالیه

ها به یک الیه آنالنه پرندگان و نيز منطقه تغذیه 

 بندي جانورانگردد. الیهبسيار نازک افقي محدود مي

د کنپرتحرک مانند پرندگان هنگامي جلب توجه مي

ا هکه چند گونه مشابه )وابسته به یکدیگر( در آن

وجود داشته باشند و بتوانند با یکدیگر رقابت کنند. 

توان گفت در مناطق معتدله، حضور در واقع مي

دي بنگياهي و درجه الیها بلنداي پوششپرندگان ب

هاي (. گونه1381آن همبستگي دارد )ميمندي نژاد، 

، اندجانوري و گياهي به طور یکنواخت توزیع نشده

اي به نقطه دیگر بسيار ها از نقطهبلکه تنوع آن

ر تهاي جغرافيایي پایينمتفاوت است. مثاًل در عرض

ي جغرافيایي هااي خيلي بيشتر از عرضغناي گونه
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باال است. اما تغييرات تنوع تنها مرتبط با عرض 

جغرافيایي نيست. در درون یک ناحيه محلي نيز 

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

هاي یک منطقه در مقياس ها و اکوسيستمتنوع گونه

ندي، بلمحلي زمين بستگي به خاک، ویژگي پستي

رابطه منطقه با حوزه زهکشي جهت شيب، ارتفاع و 

دارد. این عوامل بر نوع و تعداد گياهان اثر گذار است؛ 

گياهان نيز بر نوع و تعداد جانوران مؤثرند. تغيير در 

امند. نشناختي ميها را شيب بومفراواني نسبي گونه

در مناطق کوهستاني همراه با تغييرات ارتفاع همان 

د که آیپيش مي زیستيالگوي تغييرات در جغرافياي

دهد )وهاب زاده، با تغيير عرض جغرافيایي رخ مي

1382  .) 

 

 شمارش پرندگان

هاي موجود در یک منطقه تالش براي یافتن نوع گونه

برداري است که از یک یکي از اهداف اوليه نمونه

-اي بسيار توصيفي را در بر ميمطالعه ساده تا مطالعه

ک منطقه با در گيرد. فهرست پرندگان موجود در ی

راي تواند بها مينظر گرفتن تعداد و فراواني نسبي آن

-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 

بي و باشد )بایت به بقيه دشوارتر مياز پرندگان نسب

(. شمارش دقيق پرندگان موجود در 1992همکاران، 

اي مفيد است. یک منطقه براي مطالعات گسترده

هرچند که این روش ممکن است چندان عاقالنه به 

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

خصوص اینکه این روش براي شمارش کل جمعيت 

نطقه وسيع عملي خواهد بود )بایبي و در یک م

اگر منطقه مورد مطالعه یک  (.1992همکاران، 

اندوختگاه طبيعي کوچک، بيشه، زمين کشاورزي یا 

برداري ممکن است هاي نقشهیک تاالب باشد روش

آور برداري از تعداد و توزیع پرندگان جوجهبراي آمار

موجود در منطقه مفيد باشد )بایبي و همکاران، 

 تر باشد یا نياز(. اگر منطقه مورد مطالعه وسيع1992

تري باهم مقایسه شوند، هاي وسيعباشد که زیستگاه

اي صورت روش ترانسکت یا شمارش نقطهدر این

 (.  1992کارآمدتر خواهد بود )بایبي و همکاران، 

  

 

 : شمارش پرندگان در مناطق جنگلی3شکل 

 پایش جمعیت پرندگان

اصلي پایش جمعيت پرندگان اهميت به دو دليل 

-دارد. نخست اینکه پرندگان یکي از منابع اصلي و با
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-ارزش حيات وحش هستند. دوم، پایش همه گروه

هاي موجودات زنده در یک مقياس وسيع کاري 

عملي نيست و از طرفي پرندگان از نظر وضعيت 

اند. پرندگان در باالي محيط زیست شاخص با ارزشي

قرار دارند و به تغييرات محيطي  زنجيره غذایي

اند. کاهش جمعيت و اختالل در توليدمثل حساس

-پرندگان شکاري به علت آثار مخرب و پایدار آفت

هاي ارگانوکلرین این موضوع را به خوبي نشان کش

 (.1386دهد )ارزاني و شهریاري، مي

اگرچه پایش جمعيت پرندگان بدون مشکل نيست، 

 ترهاي دیگر جانوران سادههاما نسبت به پایش گرو

-مدت و جامعي در مورد جمعيتاست. اطالعات بلند

هاي پرندگان موجود است که تغييرات فعلي در 

جمعيت پرندگان را با توجه به اطالعات گذشته نشان 

توان موفقيت توليدمثلي و دهد. در مجموع، ميمي

-ها را اندازهميزان بقاي پرندگان و اندازه جمعيت آن

ري کرد. این کار در تفسير تغييرات جمعيتي به ما گي

توان قبل از کاهش جمعيت کند و ميکمک مي

مشکالت را تشخيص داد. در سرتاسر آمریکاي شمالي 

و قسمتي از اروپا تعداد بسياري از دوستداران 

شان را اي از وقت، پول و تالشپرندگان، بخش عمده

توان ميکنند. بنابراین، هاي پایش ميصرف طرح

اي را براي پرندگان به اجرا هزینههاي پایش پرطرح

در برنامه پایش  ايدرآورد. اغلب افراد غيرحرفه

ها این کار را نوعي تفریح و کنند، زیرا آنشرکت مي

هایي که بينند، اما طرحسرگرمي جالب توجه مي

درگير عمليات پيچيده و کاغذ بازي هستند و نياز 

گر مدت زیادي را با تعداد کمي از دارند که مشاهده

 هاياند. البته در طرحپرندگان بگذرانند، نامطلوب

بهينه پایش پرندگان باید اغلب بين مطلوب بودن 

-دقيق آماري طرح مطالعاتي و تعداد مناسب مشاهده

هاي پایش گر تعادلي برقرار باشد. بيشتر طرح

 BTOزي در بریتانيا و ایرلند توسط پرندگان خشکي

ه پذیرد ک)تراست پرنده شناسي ایتاليا( صورت مي

اي پرندگان را هماهنگ مندان غيرحرفهکارهاي عالقه

ها در قالب قراردادي با کند. بيشتر این فعاليتمي

 شود.انجمن حفاظت از طبيعت انجام مي
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 ایشمارش نقطه

ي هااي اطالعاتي مشابه ترانسکتروش شمارش نقطه

سازد و استفاده از آن در کل سال خطي را فراهم مي

هاي پرندگان مناسب است. و براي شمارش همه گروه

در این روش افراد از نقاط ثابت در طي یک فاصله 

وش شوند. به مانند رزماني خاص شمارش مي

ترانسکت خطي، شمارش فواصل نامعين براي مقایسه 

 که وقتي برآوردحاليشود، دروفور نسبي استفاده مي

هاي برآورد فاصله تراکم نياز است، باید از روش

هاي شمارش برآورد تراکم از داده استفاده شود. 

اي مشکل خاص ترانسکت خطي است و به دو نقطه

ز ناحيه مورد فرض مشاهده همه پرندگان در مرک

شمارش و محاسبه یک تابع براي توصيف کاهش 

مشاهده با افزایش فاصله از مرکز دایره نياز دارد. 

هاي خطي با دو روش فاصله متغير و فاصله ترانسکت

 برداري در روشثابت توسعه یافته است. سطح نمونه

اي به طور هندسي با فاصله از مرکز شمارش نقطه

 برداريکه سطح نمونه، درحاليیابددایره افزایش مي

شده با ترانسکت خطي به طور خطي از ترانسکت 

ي، ایابد؛ بدین معني که در شمارش نقطهافزایش مي

خطاهاي کوچکي که در تشخيص پرندگان نزدیک به 

افتد سبب برآورد تراکم داراي گر اتفاق ميمشاهده

ها جنبه مهمي از طرح دوره شمارش شود.چولگي مي

-مطالعه است. اگر دوره خيلي کوتاه باشد افراد جا مي

افتند و اگر این مدت زیاد طوالني باشد تراکم بيش 

شود، زیرا پرندگان در ناحيه گيري مياز حد اندازه

شوند. کنند یا دوباره شمرده ميشمارش حرکت مي

 دقيقه است.   20تا  3دوره زماني از 
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 زیستگاه پرندگان

اي از زیستگاه مکاني است که موجود زنده یا جامعه

-کنند. از دیدگاه بومموجودات زنده در آن زیست مي

شناسان، زیستگاه به علت وجود جانداراني که در آن 

کنند، داراي اهميت است. پرندگان زیست مي

-شان انتخاب مياه خود را بر اساس مطلوبيتزیستگ

عنوان ها را بهتواند آنکنند که این ویژگي مي

هایي جهت بررسي تغييرات محيط و زیستگاه شاخص

 (.2006تبدیل کند )عليزاده، 

 

 زیستگاه خُرد

با تحليل دالیل موثر بر الگوهاي پراکنش در مقياس 

توان نهایتاً جهاني و در مقياس یک ناحيه پهناور مي

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 

ا هکنند. اگر جزئيات پراکنش این گونهزندگي مي

توان ر گيرد، تقریبًا هميشه ميمورد بررسي قرا

مشاهده نمود که هر گونه در یک زیستگاه خُرد مجزا 

 کند.در درون زیستگاه کالن زندگي مي

 

 زیستگاه جنگلی

اي است که به وسيله تراکمي خاص از جنگل عرصه

ها و زیراشکوب مشخص پوشيده شده درختان، بوته

 يهابندياست. جنگل بر اساس نوع مطالعه تقسيم

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

 رایج:

اي از درختان با ارتفاع حداقل جنگل: اشکوب پيوسته

 متر با تاج پوشش فشرده است. 10

 8زار: اشکوب بازي از درختان با ارتفاع حداقل بيشه

باشد که درصد مي 40متر با درصد تاج پوشش 

ساله نيز معموالً سطح زمين را پوشانده گياهان یک

 است.  

هم که تراکم اي نزدیک بههاي بوتهدرختزار: اشکوب

اي غيرقابل نفوذ ها به صورتي است که مجموعهدر آن

 متر ارتفاع دارند.  7تا  3کنند و معموالً ایجاد مي

 2اع هایي با ارتفزار: اشکوبي باز یا فشرده از بوتهبوته

 دهند.يل ميمتري را تشک

 

 ناحیه جنگلی هیرکانی

هاي شمال کشور که از جلگه ساحلي دریاي جنگل

هاي البرز را کوهمتري رشته 2700خزر تا ارتفاع 

پوشانيده است، از آستارا تا شرق گرگان انتشار دارد. 

این ناحيه جنگلي که به هيرکانين موسوم است عمدتًا 

اشد بي ميسيبر –حاوي عناصر زیستي با منشا اروپا 

و بر اثر روابط متقابل و پيچيده موجود بين آب و هوا، 

خاک و موجودات زنده طي هزاران سال و با پشت سر 

پي در اجتماعات گياهان، درگذاشتن تغييرات پي

جانوران و موجودات ذره بيني آن و عبور از مراحل 

متعدد توالي به شرایط پایدار امروزي رسيده است، 

هاي آندميک آثار ارزشمندي از گونه طوریکه وجودبه

هاي بين یخچالي در این ناحيه دوران سوم و دوره

باشد. در نتيجه، این اکوسيستم مؤید این نظریه مي

اي از صورت مجموعهتوان تنها بهجنگلي را نمي

عنوان را بهنظر گرفت، بلکه باید آندرختان در

هاي پویاي اکولوژیک و به بيان دیگر سيستم
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اي ههایي دانست که مجموعاً بيوم جنگلکوسيستما

ترین (. مهم1367گردد )ریاضي، ریز را شامل ميبرگ
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