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نقش عوامل اقلیمی ،پوشش گیاهی و ارتفاع بر توزیع جغرافیایی غنای
گونهای پرندگان شهرستان سرخس
3

مهدیه اسدیان* ،1منصور علیآبادیان 2و برهان ریاضی

1دانشجوی کارشناسیارشد ،دانشگاه آزاد ،واحد علوم و تحقیقات تهران2 ،دانشیار گروه زیستشناسی،
دانشگاه فردوسی مشهد و مدیر گروه پژوهشی نوآوریهای جانورشناختی ،مرکز جانورشناسی کاربردی،
3استادیار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران
تاریخ دریافت 1333/1/22 :؛ تاریخ پذیرش1333/7/1 :

چكيده
تعیین پارامترهای مؤثر بر نحوه توزیع جغرافیایی غنای گونهای پرندگان بهدلیل نقش مؤثر در اجرا
و مدیریت برنامههای زیستمحیطی و پیشبینی وضعیت آینده یکی از مسائل مهم در بومشناختی
حفاظت محسوب میشود .در این مطالعه بهمنظور تعیین عوامل مؤثر بر الگوی جغرافیایی غنای
گونهای پرندگان حوزه شهرستان سرخس 11 ،مشخصه شامل مشخصههای اقلیمی ،پوشش گیاهی و
پستی و بلندی مورد بررسی قرار گرفت .نمونهبرداری از پرندگان در فصول زادآوری پرندگان بهار و
تابستان  1331در  12ایستگاه تعیین شده انجام پذیرفت .در مجموع  107گونه زاداور متعلق به 11
راسته و  32خانواده شناسایی شدند که راسته گنجشکسانان با  66درصد بیشترین و لکلکسانان و
شبگردسانان با  0/3درصد کمترین درصد فراوانی را در میان راستههای پرندگان زادآور منطقه به خود
اختصاص دادند .نقشه غنای گونهای با استفاده از نرمافزار  GISتهیه گردید .نتایج نشان داد که بیشترین
میزان غنای گونهای در شمال غرب تا جنوب شرقی منطقه قرار میگیرد .بررسی مشخصههای محیطی
با استفاده از نرمافزار  SAMبیانگر تأثیر بارش بهعنوان مهمترین مشخصه بر توزیع و پراکنش غنای
گونهای پرندگان درحوزه شهرستان سرخس میباشد.
واژههاي کلیدي :عوامل اقلیمی ،توزیع پرندگان ،غنای گونهای ،شهرستان سرخس
*نویسنده مکاتبهm.asadian64@yahoo.com :
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مقدمه
شناخت و درک روابط و الگوی توزیع جغرافیایی کنونی گونهها و روابط متقابل آنها با محیط
پیرامون خود میتواند در مدیریت صحیح زیستگاهها نقش اساسی ایفا نماید (گریگوری و همکاران،
 .)2003پرندگان یکی از شاخصهای مهم سالمتی و پایداری محیط هستند و اطالعات مهمی از الگوی
تنوع زیستی و نوع زیستگاه ارائه میدهند ،البته هیچ آرایهای بهعنوان شاخص کامل نمیتواند عمل کند
(گریگوری و همکاران ،)2003 ،اما پرندگان بر اساس معیارهای تعریف شده برای انتخاب شاخص
مناسب میباشند .مهمترین مزیت ،وجود اطالعات کامل از ویژگیها و تاریخ طبیعی آنها میباشد.
پرندگان با توجه به تنوع گونهای باال از شناخته شدهترین ردهها در بین مهرهداران میباشند و با
پراکنش وسیع در اغلب زیستگاههای جهان پاسخ مناسبی را به تغییرات محیطی میدهند (گریگوری و
همکاران .)2003 ،مشخصههای غیرزیستی مؤثر در پراکندگی پرندگان متعدد و بیشمار هستند .یکی از
عوامل مؤثر در توزیع پرندگان که بر جنبههای متفاوتی از زندگی پرندگان اثرگذار است ،اقلیم میباشد
(پرایس و گلیک .)2002 ،این تغییرات میتوانند بر توزیع ،فراوانی ،رفتار و حتی ساختار ژنتیکی
پرندگان تأثیر بگذارد .تغییرات آب و هوایی میتواند با تغییر در دما و بارش تأثیر مستقیم با افزایش
فشار رقابت ،شکارگری ،پارازیتها ،بیماریها تأثیر غیرمستقیم داشته باشد (پرایس و گلیک .)2002 ،با
توجه به پیچیدگی طبیعت و روابط جانوران و همچنین واکنشهای محیط و جانوران ،پراکنش آنها
عموماً تحت تأثیر مجموعهای از عوامل قرار میگیرد .اما در هر گروه از جانوران تأثیرپذیری از عامل یا
عوامل خاصی بیشتر مشاهده میگردد .از طرف دیگر میزان تأثیر این عوامل بسته به نوع منطقه میتواند
متفاوت باشد (میرز و گیلر1311 ،؛ ریچ و همکاران .)1333 ،پژوهشگران متعددی همبستگی بین
پراکنش گونههای پرندگان را با متغیرهای مستقل محیطی یا ترکیبی از عوامل محیطی مورد بررسی قرار
دادهاند (هیزیک و سدن1333 ،؛ چاپمن و همکاران . )2002 ،گرچه در سالیان گذشته در مطالعاتی
همچون کانتورد و کولویگیسی ( )1313که با بررسی ارتفاع و تنوع پرندگان در ارتفاعات آند کلمبیا
رابطه ضعیفی بین ناهمنگی عوامل زمینشناختی و تنوع زیستی پرندگان یافتند ،در مقابل در مطالعهای
که تأثیر عوامل اقلیمی بر توزیع پرندگان اروپا مرکزی مورد بررسی قرا گرفت ،مشخصه بارندگی
مؤثرترین عامل در پراکندگی آنها معرفی شده است (لموین و همکاران .)2007 ،واندرهایگن و
همکاران ( )2000در مطالعه که بر روی پرندگان بوتهنشین شرق آمریکا انجام دادند پراکنش پرندگان
را در مقیاسهای کوچک متأثر از الگویهای آب و هوایی (برادفورد )2003 ،و یا اشکال پستی و
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بلندی (سیون و همکاران )2002 ،تعریف میکنند .در مطالعه پرندگان مناطق خشک عربستان پیچیدگی
ساختار پوشش گیاهی ،شامل وجود درختان و علفزارها عامل اساسی مؤثر بر فراوانی پرندگان معرفی
کردند (نیوتن ،نیوتن.)1337 ،
در ایران مطالعات متعددی در گروههای مختلف پرندگان انجام گرفته است که میتوان به عامل
پوشش گیاهی در جمعیتهای زادآور قرقاول (کیوانفر و علیآبادیان ،)2013 ،تأثیر پارامترهای آب و
هوایی ،پوشش گیاهی و توپوگرافی بر پراکنش پرندگان قوچان (مسئلهگو )2013 ،و سرخس (اسدیان
 )2013اشاره کرد.
در این مطالعه سعی گردیده است که بهصورت جامع با در نظر گرفتن پارامترهای آب و هوایی،
پوشش گیاهی و توپوگرافی به بررسی و شناسایی عوامل محیطی تعیینکننده بر توزیع جفرافیایی غنای
گونهای پرندگان شهرستان سرخس پرداخته شود و مناطق مناسب را برای بهبود وضعیت حفاظتی تنوع
در شمال شرق ایران پیشنهاد کرد .این ناحیه بهعنوان یکی از زیستگاههای مهم پرندگان در خاورمیانه و
محل تالقی زیای پرندگان شرق و غرب پالئارکتیک حائز اهمیت ویژهای میباشد.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :شهرستان سرخس در شمال شرقی استان خراسان رضوی در طول جغرافیایی 60
درجه و  11دقیقه تا  61درجه و  11دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  31درجه و  26دقیقه تا  36درجه
و  13دقیقه شمالی قرار دارد (شکل  .)1این شهرستان در قسمتهای جنوب و غرب دارای نیمرخی
کوهستانی و در نیمهشمالی و شرق دارای اراضی هموار و دشتی است .در بین این دو منطقه اراضی تپه
ماهوری قرار دارند .براساس مطالعات انجام گرفته ،میانگین بارندگی ساالنه در دوره آماری شاخص
 20ساله برای شهرستان سرخس  133میلیمتر میباشد.
منابع آبی مهم شهرستان شامل دریاچه بزنگان ،دریاچه سد دوستی ،رودخانه کشف رود ،رودخانه
هریرود و تجن ،بند خاکی چهلکمان و دریاچههای فصلی دشت سرخس است .ناحیه سرخس بهطور
کلی بهدلیل شرایط اقلیمی خشک و توپوگرافی ،دارای پوشش گیاهی متنوعی است و دو گروه پوشش
گیاهی قابل تشخیص شامل جنگل و مرتع در منطقه است؛ مناطق تحت مدیریت چهارگانه شهرستان
سرخس شامل مناطق حفاظت شده جنگل خواجه ،گرزمی ،تخت میباشد.
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شکل  -1محدوده شهرستان سرخس.

مطالعات میدانی :بهمنظور شناسایی پرندگان در حوزه شهرستان سرخس با توجه به پوشش گیاهی و
توپوگرافی منطقه  12ایستگاه ایستگاه بهطور سیستماتیک -تصادفی انتخاب گردید (شکل )2

شکل  -2ایستگاههاي نمونهبرداري در شهرستان سرخس.

56

مهديه اسديان و همكاران

مطالعه در دوره زادآوری پرندگان در فصول بهار و تابستان سال  1331و بهصورت دو بار بازدید از
هر ایستگاه در هر ماه انجام پذیرفت .شناسایی پرندگان سبک بال با استفاده از تورهای نامرئی 1با اندازه
چشمه تور  16میلیمتر و در مورد پرندگان بزرگ چثه مشاهده مستقیم با کمک تلسکوپ و دوربین دو
چشمی در اوایل و اواخر روز انجام گردید .بعد از شناسایی و ثبت پرندگان مربوط به هر ایستتگاه ،بتا
استفاده از نرمافزار  GISنقشه پراکنش تمام گونهها تهیه و با روی همگذاری نقشههای پراکنش ،نقشته
توزیع جغرافیایی غنای گونهای تهیه گردید ،سپس الگوی پراکنش با استفاده از  13متغیر اقلیمی شامل:
میانگین دمای گرمترین فصتل ،میتانگین دمتای ستردترین فصتل ،بتارش مرطتوبتترین متاه ،بتارش
خشکترین ماه ،بارش فصلی ،بارش مرطوبترین فصل ،بارش خشکترین فصتل ،بتارش گترمتترین
فصل ،همدمایی ،بیشترین دمای گرمترین ماه ،کمترین دمای سردترین ماه ،میانگین دمای مرطوبتترین
فصل ،میانگین دمای خشکترین فصل و همچنین دو مشخصه پوشش گیاهی و ارتفتاع متورد بررستی
قرار گرفت .دادهها از تارنمای دادههای اقلیمتی جهتانی در تتاریخ بهمتن متاه  1332استتفاده گردیتد
(هایجمن و همکاران.)2001 ،
تحلیل دادهها :از آنجا که بیشتر دادههای زیستی و اقلیمی پیوستگی مکانی دارند ،از نرمافزار تحلیل
دادههای بوم شناخت  2SAMبرای توصیف ساختارهای مکانی و برای بررسی توزیع جغرافیایی
جانوران بر اساس عوامل محیطی از مدل  Laggedپس از اعمال تصحیحات همبستگی مکانی نقاط
استفاده گردید (رنگل .)2010 ،در این تحلیل مشخصه ثابت تعداد گونه در هر ایستگاه و مشخصههای
اقلیمی ،پوشش گیاهی و ارتفاع مشخصههای متغیر بودند.
نتايج
در مطالعه پرندگان شهرستان سرخس در مجموع  107گونه متعلق به  32خانواده و  11راسته
شناسایی شدند که راسته گنجشکسانان با  66درصد بیشترین و راسته لکلکسانان و شبگردسانان با
 0/3درصد کمترین درصد فراوانی را در مقایسه با سایر راستهها به خود اختصاص دادند .بر اساس
نقشه توزیع جغرافیایی غنای گونهای تهیه شده بیشترین میزان غنای گونهای پرندگان در شمال غرب تا
جنوب شرق شهرستان و در امتداد مناطق حفاظت شده جنگل خواجه و رودخانه کشف رود قرار دارد.
ایستگاه شماره  1در جنگل خواجه دارای بیشترین غنا گونهای و ایستگاه  1واقع در مرکز شهرستان
پایینترین غنا گونهای را نشان میدهد( .شکل ( )3جدول .)1
1- Misnet
2- Spatial Analysis in Macroecology
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شکل  -3نقشه توزیع جغرافیایی غناي گونهاي پرندگان زادآور شهرستان سرخس.
جدول  -1درصد غناي گونهاي پرندگان شهرستان سرخس در  12ایستگاه نمونهبرداري شده.
شماره ایستگاه

غنای گونهای پرندگان (درصد)

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

1

16/311

102161

2016160

2
3
2

12/222
63/111
61/222

112133
111217
120123

2026100
2003030
2010100

1
6

17/323
61/220

167027
110171

2037730
2011110

7

67/213

103623

2031130

1
3
10
11
12

22/016
61/222
21/131
13/271
23/321

121371
161270
101173
172101
121733

2021110
3332610
2003220
2011220
2027377
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رابطه توزیع جغرافیایی غنای گونهای پرندگان و مشخصههای فیزیکی مورد بررسی جهت تعیین
مؤثرترین مشخصه در توزیع پرندگان در شهرستان سرخس  11نشان داد که براساس مدل  Laggedدر
نظر گرفته شده مشخصههای بارش مرطوبترین ماه و بارش فصلی مؤثرترین عوامل ( )P<0/01در
توصیف الگوی توزیع حاضر میباشند (جدول .)2
جدول  -2نتایج تجزیه و تحلیل معنیداري مشخصههاي مورد بررسی با نرمافزار .SAM
آزمون T

P Value

1

میانگین دمای گرمترین فصل

1/132

0/266

2

میانگین دمای سردترین فصل

1/231

0/162

3

بارش مرطوبترین ماه

3/213

0/003

2

بارش خشکترین ماه

1/302

0/27

1

بارش فصلی

- 2/101

0/0277

6

بارش مرطوبترین فصل

0/233

0/622

7

بارش خشکترین فصل

0/637

0/231

1

بارش گرمترین فصل

0/016

0/332

3

هم دمایی

- 1/711

0/011

10

بیشترین دمای گرمترین ماه

- 1/636

0/1

11

کمترین دمای سردترین ماه

0/223

05616

12

میانگین دمای مرطوبترین فصل

- 0/006

0/331

13

میانگین دمای خشکترین فصل

0/132

0/131

12

پوشش گیاهی

1/112

0/121

11

ارتفاع

- 0/321

0/727

متغیرها

ردیف

بحث و نتيجهگيري
یکی از برجستهترین خصوصیات حیات بر 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 عوامل بهوجود آورنده آنها همواره بزگترین دغدغه بومشناسان
بوده است همبستگی بین پراکنش و فراوانی گونههای پرندگان با متغیرهای مستقل محیطی توسط
پژوهشگران بسیاری مورد بررسی قرار گرفته است (ریچ و همکاران .)1333 ،ساختار پوشش گیاهی
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برای انتخاب زیستگاه و تولیدمثل پرندگان در علفزارهای آمریکای مرکزی بهعنوان عاملی حیاتی
شناخته شده است و همچنین مطالعات در انگلستان نیز اثر ساختار پوششگیاهی بر فراوانی و تولید
مثل پرندگان را اثبات میکند (چاپمن و همکاران.)2002 ،
این مطالعه با بررسی عوامل تأثیرگذار بر توزیع جغرافیایی غنای گونهای پرندگان ،مهمترین عامل
در غنای پرندگان در حوزه سرخس را شناسایی کند و از آنجایی که پرندگان میتواند شاخصی برای
شناسایی مناطق مستعد از لحاظ حفاظتی باشد .بنابراین با استفاده از این رویکرد مناطق جدیدی را
برای مدیریت بهتر من طقه و حفظ تنوع زیستی در شمال شرق ایران پیشنهاد دهد .شمال شرق ایران
بهدلیل تنوع زیستگاهی و گاهاً منحصر بهفرد مورد توجه است .نتایج نشان داد که غنای گونهای در
شمال غرب تا جنوب شرق منطقه مورد مطالعه بسیار بیشتر از سایر نقاط است که این نواحی بر محل
قرارگیری مناطق حفاظت شده منطبق است که این مناطق از جنگل خواجه شروع شده و در نهایت به
رودخانه کشف رود ختم میشود .مناطق حفاظت شده برای حفظ تنوع زیستی بسیار حایز اهمیت
هستند همانگونه که (سودرستروم و رید )2010 ،بر روی مجموعهای از  21منطقه حفاظت شده در
کنیا کار کردند از آنجایی که مناطق حفاظت شده بهطور تصادفی انتخاب نشدهاند بلکه دارای چندین
ویژگی مختلف فیزیکی و زیستشناسی هستند سه دلیل عمده را برای باال بودن میزان غنای گونهای
مناطق حفاظت شده نسبت به مناطق دیگر ذکر میتوان ذکر کرد -1 ،منابع آبی و دسترسی به آن یکی
از عوامل مهم و تأثیرگذار میباشد -2 .پوشش گیاهی منطقه که باعث پیچیدگی ساختار میشود و
زمینهای برای همزیستی بیشتر پرندگان فراهم میکند ،مانند فراهم آمدن مکان مناسبتر بیشتر جهت
النهسازی پرندگان -3 .افزایش طعمه و افزایش غذا عامل مهم دیگری جهت باال رفتن غنا و فراونی در
مناطق حفاظت شده می باشد .در بین عوامل مختلفی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند ،در
مجموع عوامل آب و هوایی ،پوشش گیاهی و ارتفاع بر توزیع و پراکنش پرندگان تأثیر معنیدار دارند.
این امر با توجه به اقلیم گرم و خشک شهرستان سرخس و وجود صحرای قرهقروم ،میانگین کم
بارندگی در این منطقه دور از انتظار نمیباشد .همانگونه که در مطالعات صورت گرفته در منطقه
حفاظت شده عربستان بهعنوان منطقهای با آب و هوای خشک و گرم نشان داد؛ در بین عوامل مختلف
اقلیمی ،بارندگی بیشترین تأثیر بر فراوانی و تنوع پرندگان منطقه را دارد (نیوتن و نیوتن ،)1337 ،این
نتایج را میتوان با مطالعات صورت گرفته توسط کوسکی در سال  2012مقایسه کرد که به بررسی
اثرات آب و هوا ،توپولوژی و نوع زیستگاه بر روی فراوانی پرندگان انجام داد و تنها عامل مؤثر را
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بارش ارزیابی کرد که اثر آن بهصورت خطی اما مثبت بود که بدان معناست مکانهایی با بارش باالتر
تعداد گونه پرنده بیشتری را دارا هستند (کوسکی .)2012 ،بنابراین منطقی است که در منطقهای با آب
و هوای خشک همچون مناطق مرزی در شمال شرق ایران بارش عامل مهمی در پراکنش پرندگان
باشد.
با وجود عدم تأثیر پوشش گیاهی که احتماالً بهدلیل مقیاس باالی نقشه موجود بوده است اما
پوشش گیاهی بهصورت مستقیم با میزان بارش ارتباط دارد ،مطالعات بسیاری نیز وجود دارد که بیانگر
رابطه متقابل این دو مشخصه میباشد (رگیرو و برادفورد .)2001 ،نتایج هیزیک و سدن ( )1333در
منطقه صحرای شمالی عربستان که پوشش گیاهی متراکمی داشته اما فاقد درخت و بوتههای بلند میباشد،
نشان داد که غنای گونهای و تنوع در این منطقه بسیار باال بوده و در طول فصول پربارش ،تراکم پرندگان بسیار
باالتر است ،بهعبارتی پیچیدگی ساختار پوشش گیاهی ،شامل وجود درختان و علفزارها ،احتماالً مشخصه
اساسی مؤثر بر فراوانی در مناطق خشک میباشد (هیزیک و سدن .)1333 ،نتایج بهدست آمدهای این
تحقیق بیانگر آن است که تأثیر بارش بهصورت مستقیم و پوشش گیاهی بهصورت غیرمستقیم بر
پراکنش و غنا گونهای پرندگان در مناطق مرزی شمال شرق ایران مؤثر میباشد و از آنجایی که تمرکز
بیشتر غنا گونهای در مناطق حفاظت شده است ،بهمنظور حفظ یکپارچگی میتوان مناطقی که دارای
غنای مناسب هستند را با توجه به ارتباط آن با مشخصه بارش به مناطق حفاظت شده اضافه کرد .در
این بین نمیتوان نقش مهم سطح آگاهی بوم شناحتی جوامع محلی و افزایش مشارکت آنان در
پروژههای حفاظتی منطقه را نادیده گرفت تا بتوان به حفظ تنوع زیستی و غنا گونهای منطقه کمک
کرد.
رهيافت ترويجي
با توجه به غنای گونهای باالی پرندگان در منطقه حفاظت شده جنگل خواجه ضرورت مطالعه
سایر مهرهداران پیشنهاد میشود .همچنین دادههای بارندگی و پوشش گیاهی نقش تعیین کنندهای در
شکلگیری غنای گونهای در مناطق خشک میتواند داشته باشد ،از سوی دیگر در این منطقه ایجاد
سایت پرنده نگری در جهت شناسایی بیشتر گونههای پرندگان و جذب توریسم توصیه میشود و در
نهایت این مطالعه میتواند الگو مناسبی برای ارزیابی و تعریف مناطق حفاظت شده با توجه به
فاکتورهای اقلیمی و توزیع جانوران باشد.
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Abstract
Determining the main factors of environmental factors on species richness
pattern of birds is one of the most important issues in conservation ecology. Using
this information could have a crucial role in implementing the environmental plans,
managing and anticipating future situations. A set of 15 factors including
environmental factors, land cover, and topographic variable were studied for
determine the role of environmental factors on the species richness patterns of birds
in Sarakhs. Sampling of birds had been completed at 12 stations during spring and
summer of 2012. In total 107 species of birds belong to 11 orders and 32 families
were identified, of which Passeriformes with 66% and Ciconiiformes and
Caprimulgiformes with 9% showed the highest and lowest level of species
richness. The species richness maps were also prepared with GIS software. The
most species richness pattern was concentrated on north– west and south- east of
the region. The results of the study of environmental factors, using SAM software
application, showed that the rain is the most important factor for explaining the
species richness patterns of birds in Sarakhs.
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