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  1چکیده
 .اي برخوردار است از اهمیت ویژهجنگل شناسی   تنوع زیستی پرندگان در مطالعات بومبررسی

 4اي جامعه پرندگان در   بررسی تغییرات شاخص تنوع، غنا و یکنواختی گونهپژوهشهدف از این 
 فصل 3 بلوط در طول - ممرز- انجیلی و انجیلی- ممرز، ممرز-تیپ پوشش گیاهی راش، راش

ابتدا واحدهاي رویشی همگن با استفاده از .  بود گرگانکالته زمستان در جنگل شصتتابستان، پاییز و 
اي انجام پذیرفت و  برداري نقطه برداري از پرندگان به روش نمونه نمونه. برداشت صحرایی تعیین شد

اي  هاي تنوع گونه کمیت. ت گردیدثب فصل 3هاي مشاهده شده در هر پالت در  نوع و تعداد تمام گونه
هاي سیمسون و   وینر و یکنواختی با استفاده از شاخص-شانون و هاي سیمسون با استفاده از شاخص

اساس نتایج بر.  محاسبه و مقایسه شدی تیپ پوشش4اي نیز در  غناي گونه. کامارگو محاسبه شدند
وط به ترین مقادیر مرب هاي تنوع مربوط به فصل زمستان و کم ترین مقادیر شاخص دست آمده، بیش به

 -اي در تابستان و پاییز در تیپ راش و در فصل زمستان در تیپ راش تنوع و غناي گونه. تابستان بود
سه فصل در تیپ راش  اي نیز در ترین میزان یکنواختی گونه بیش. ها باالتر بود ممرز نسبت به بقیه تیپ

اي را در  وع و یکنواختی گونهترین مقدار غنا، تن بلوط پایین -ممرز -همچنین تیپ انجیلی. مشاهده شد
هاي متفاوت پوشش جنگلی را بر تنوع  ثیر فصل و تیپأ تپژوهشنتایج این . سه فصل نشان دادهر 

سمت فصل سرما و تیپ راش و  چه بهگر این است که هر ه و نمایانزیستی جامعه پرندگان اثبات نمود
                                                

 karimi.soroor@yahoo.com: مسئول مکاتبه *
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 وجود اهمیت همچنین نتایج. بدیا هاي تنوع افزایش می رویم مقادیر شاخص  ممرز پیش می-راش
 بهترین زیستی تنوع حفظ براي برداري بهره انجام از جلوگیري اگرچه. نشان داد را بالغ هاي جنگل

 از یکی عنوان به گزینشی هاي روش چون هم هایی روش از شود، ولی استفاده نمی حل محسوب راه
 و برداري بهره مورد هاي جنگل ختارسا حفظ منظور به ممکن هاي حل راه پایدارترین و ترین مناسب

 .گردد می پیشنهاد وحش حیات جوامع و سایر پرندگان براي مناسب زیستگاه ایجاد
  
  کالته جنگل شصت، تیپ پوشش جنگلی، فصل، جامعه پرندگان،  تنوع زیستی: کلیديهاي ژهوا
  

  مقدمه
یک گونه و میان هاي بین  هاي ژنی و ژنوتیپ تفاوت( سطح تنوع ژنتیکی 3در تنوع زیستی 

ها و   گونههاي اجتماع(و تنوع اکوسیستمی ) معیناي گستره  تنوع گونه(اي  ، تنوع گونه)ها گونه
و  غنا تعداد، زیستی تنوع طورکلی  به.شود  بیان می)زیست فیزیکی ها با محیط  متقابل آنهاي هابطر

 اکوسیستم، ساختار درك لیلد به تنوع زیستی ارزیابی .دهد  میقرار پوشش تحت را موجودات ترکیب
 شناسایی و محیطی کنترل تغییرات و بررسی ژنی، ذخایر حراست و حفظ آن، سیر تحول و کارکرد
 جنگل زیستی تنوع). 2002بیرلی، ( گیرد می قرار توجه مورد تنوع زیستی، حفظ براي مناسب مناطق

 دهنده آن تشکیل ژنتیکی خایرذ و جنگل در موجود هاي زیرا گونه است، باارزشی و مهم بسیار منبع
 تنوع  نبودقطعطور   بهو بوده اهمیتداراي موجودات  سایر و بشر نیازهاي تأمین و سالمتی براي

  .)2006کري و اسمید، ( شود محسوب می موجودات سایر و انسان بقاي براي تهدید خطرناکی زیستی
 مرکزي اروپاي مخلوط گبر پهن هاي به جنگل زیادي شباهت ظاهري نظر از خزري هاي جنگل

 زیستگاه ها جنگل این ،جامعه جانوران نظر از. ترند غنی بسیار گونه تنوع و تعداد از نظر ولی دارند،
 منظور این به. دارند حیات جنگل به زیادي وابستگی که شوند می محسوب براي جانورانی اي ویژه

 مهاجر، مروي( رسد می نظر به ناپذیر اجتناب و ضروري سازگان اجزاي بوم مورد در بسیار هاي بررسی
 سازگان، بوم از ییجز عنوان جانوران، به جامعه گرفتن نظر در بدون ها سازگان بوم  بررسیو) 2005
 .برخوردارند گیر پرندگان چشم  جامعهاز ،ها با وجود گستره اندك این جنگل. است غیراصولیامري 

 از پرندگان دشواري به و اند وابسته غربی پالئارکتیک به نظر خویشاوندي از ایران از منطقه این پرندگان
 هاي جنگل در اي زیاد گونه تنوع و غنا وجود با  همچنیناند تفکیک قابل مرکزي اروپاي زارهاي درخت
 هاي جامعه ویژگی دیگر و فراوانی تراکم، غنا، برآورد براي و دقیقی علمی روش تاکنون ایران، خزري
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در  اساسی اي نکته پرندگان شمارش). 2005همکاران،  و مجنونیان( ستا نشده هیارا پرندگان
اورفی و (است  از پرندگان  حفاظتزمینه در ها پژوهش و شناختی بوم هاي پژوهش براي شناسی پرنده

  از.سازد ها را میسر می ثر بر زیستگاهؤشناخت تنوع زیستی امکان بررسی عوامل م). 2005همکاران، 
 اندازه تغییر مثال براي .کرد حفاظت استفاده در اي گسترده طور به توان می رندگانپ برآورد فراوانی

 که این دلیل به پرندگان ).2008بوکلند، (ت گرف کار به زیستگاه، تخریب در بررسی توان می را جمعیت
 دارند گیاهی پوشش ساختار به زیادي تیحساس و بوده خود زیستگاه نوع در گر انتخاب موجوداتی

 بررسی چند هر. گیرند قرار استفاده مورد زیستگاه کیفیت سنجش براي ،مناسب نمایه عنوان به توانند می
 )2007ویالرد و همکاران، (است  دشوار تغییرات بسیار این کنترل و پوشش گیاهی به پرندگان پاسخ
 جاي ي برا عمده ثیراتأت پرندگان پراکنش چگونگی حتی و فراوانی ،غنا بر زیستگاه کیفیتاما 
ثر باشد بر ؤ هر گونه تغییر در محیط که بر روي ساختار و پوشش گیاهی م).2007جانسون،  (گذارد می

کننده منابع در دسترس است  اکولوژي جامعه پرندگان اثرگذار است چرا که خصوصیات زیستگاه تعیین
  ).2008تورس و سورا، ؛ 2002الیالو، (

توان به  هاي تنوع زیستی پرندگان انجام شده است می شاخصاز جمله مطالعاتی که پیرامون بررسی 
 آبزي پرندگان تراکم و تنوع فصلی مقایسه و شناساییکیابی پیرامون  زاده راد و حسن  بهروزيهاي پژوهش

، مطالعات )2008کیابی،  زاده راد و حسن بهروزي( هرمز تنگه در تیاپ و المللی کالهی بین هاي تاالب
برداري نشده بر تنوع جامعه پرندگان  برداري شده و بهره ثیر مناطق جنگلی بهرهأیسه تقدیري پیرامون مقا
 در پرندگان زیستی تنوع هاي شاخص تغییرات ، عسکري و همکاران،)2010قدیري، (در جنگل خیرود 

و ) 2010 و همکاران، عسکري (89 بهار و 88 زمستان فصل دو در اهواز سبز شهر فضاهاي و ها پارك
سوزي و  دلیل آتش وجود آمده به هثیرات ناشی از تغییرات ساختاري بأو همکاران پیرامون چگونگی ت دیاز

  .، اشاره کرد)2005دیاز و همکاران، (یا قطع درختان جنگل بر روي فراوانی و غناي پرندگان 
 فصل 3اي جامعه پرندگان در طول   تعیین تنوع، غنا و یکنواختی گونهپژوهشهدف از این 

 - ممرز- انجیلی و انجیلی- ممرز، ممرز- تیپ پوشش گیاهی راش، راش4تان، پاییز و زمستان در تابس
 برايها، رسیدن به کمیتی واحد  هدف استفاده از این شاخص . بود گرگانکالته بلوط در جنگل شصت

فاوت، هاي پوششی مت  و تیپها لتنوع زیستی جمعیت پرندگان در فصمقایسه و ارزیابی ،  مطالعهآسانی
ها با توجه به تغییرات فصلی و نوع تیپ پوششی و وابستگی  بررسی چگونگی تغییرات این شاخص
مدیریت بهتر و  راستاي در مفید توان گامی می راه این  از.جامعه پرندگان به این دو متغیر است

  ).2008بوکلند،  (برداشت ها نتیجه جمعیت در و زیستگاه از حفاظت
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  ها مواد و روش
هاي البرز  کوه هاي شمالی رشته کالته در شیب  جنگل آموزشی پژوهشی شصت:  مورد مطالعهمنطقه

 این جنگل در عرض .صورت شرقی غربی در جنوب دریاي خزر امتداد دارد واقع شده است که به
 20 درجه و 54 دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 45 درجه و 36 دقیقه تا 41 درجه و  36جغرافیایی 

جنگل . باشد  هکتار می3716 دقیقه شرقی قرار گرفته است و مساحت آن 24 درجه و 54تا دقیقه 
متر بوده که بین   میلی649باشد و میزان بارندگی متوسط سالیانه  کالته داراي اقلیم خزري می شصت

 32باشد که سري اول به   سري می2این جنگل داراي . کند متر در سال تغییر می میلی 817-4/528
کالته در   موقعیت جنگل شصت1در شکل . بندي شده است  پارسل تقسیم31رسل و سري دوم به پا

  . منطقه مورد مطالعه نمایش داده شده است2 و 1برداري و همچنین سري  سطح کشور، نقاط نمونه
  

  
  

 .برداري مطالعه و نقاط نمونه نقشه منطقه مورد -1شکل 
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هاي حفاظتی و حمایتی این سري نیز  احت عرصهمس.  هکتار است3/1713 ،1مساحت کل سري 
هاي حفاظتی و حمایتی   هکتار و مساحت عرصه1992 در حدود 2مساحت کل سري .  هکتار است42

 آخرین  براساس.)2005 جنگلداري، طرح 1 سري دوم تجدیدنظر کتابچه( هکتار است 400آن حدود 
اند   خانواده جاي گرفته80ارد که در  گونه پرنده در ایران وجود د517 بیش از موجود اطالعات

  ).2006اسکات و ادهمی، (
روش  از استفاده با  و1389هاي تابستان، پاییز و زمستان  فصل در برداري نمونه: برداري روش نمونه

تعداد ). 1شکل () 2005دوین و همکاران، ؛ 2000بی و همکاران،  بی (اي در منطقه صورت گرفت نقطه
 200اي با فاصله حداقل   برداري دایره هاي نمونه پالت. ري در منطقه مستقر گردیدبردا  پالت نمونه103

 پالت 103 از یکهر  هاي پرندگان در تعداد مشاهدات مربوط به گونه. متر از یکدیگر تعیین شدند
 قه دقی15مدت   و به)2004واتسون و همکاران،  ( متر از مرکز هر پالت25به شعاع  اي دایره برداري نمونه

 در میدانی  مطالعه).2005آنتنگیووانی و متزگر،  ( در هر فصل ثبت گردید)2001مارسدن و همکاران، (
 بارندگی و وزش باد نبود صبح و در شرایط جوي مساعد و 11 تاخورشید  از زمان طلوع روز طول

هاي   از دادهثیر فصل بر تنوع، غنا و یکنواختی جامعه پرندگانأمنظور بررسی ت به. شدید صورت گرفت
هاي پوشش گیاهی  هاي تنوع در تیپ براي تعیین شاخص. برداري استفاده شد مربوط به تمام نقاط نمونه

برداري با استفاده از درصد رویه زمینی تعیین شد و از   نمونهنقطه 103از  نوع تیپ هر یک ،متفاوت
.  استفاده گردید، مورد مطالعه بودندهاي پوششی برداري که داراي تیپ  نقطه نمونه60هاي مربوط به  داده

با کمک هاي مختلف  هاي گونه دست آمده مربوط به هر فصل شامل مجموع داده اطالعات کمی به
مورد تجزیه  Ecological Methodology ver: 6 افزار افزار اکسل محاسبه و سپس با استفاده از نرم نرم

 وینر، کمیت -  شانون وهاي سیمسون فاده از شاخص با است1اي کمیت تنوع گونه. و تحلیل قرار گرفتند
کربس، ( 3اي چنین غناي گونههاي سیمسون و کامارگو و هم  با استفاده از شاخص2اي یکنواختی گونه

هاي مورد  فرمول.  تیپ پوشش گیاهی مورد مطالعه، محاسبه و مقایسه شدند4 فصل و 3 در )1989
  :ازند اي عبارت استفاده در محاسبات تنوع گونه

 یکنواختی و اي گونه غناي مقدار دو واقع در اي گونه تنوع شاخص: اي هاي تنوع گونه شاخص) الف
 تواند می اي گونه تنوع شاخص میزان که جایی آن از عبارت دیگر به. کند می آوري جمع یک کمیت در را

 یکنواختی و باال  غنايبا جوامع به مربوط برعکس یا و باال یکنواختی و پایین غناي با به جوامع مربوط
                                                
1- Species Diversity 
2- Species Evenness 
3- Species Richness 
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 .باشد منطقه یک زیستی تنوع گویاي مناسب، عنوان شاخصی به تواند نمی به تنهایی بنابراین باشد پایین
 این در. رود می کار به و یکنواختی اي گونه غناي هاي شاخص همراه به اي گونه تنوع بنابراین شاخص

  .)1998بارنز، (شد  استفاده سیمپسون و روین -شانون از توابع اي گونه تنوع بررسی براي پژوهش
 از یک شوند وطور تصادفی انتخاب  که دو موجود به این شاخص احتمال این: شاخص تنوع سیمپسون

 براي تعیین تر بیشدر اکولوژي . دهد متعلق به دو گونه مجزا باشند را نشان می) یا در یک زمان(مکان 
  :)1رابطه  (شرح زیر است گیرد و به ر میکمیت تنوع زیستی یک بوم مورد استفاده قرا

  

)1(                                                                                    
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تعداد افراد هر گونه در هر بار : ni، )0-1دامنه تغییرات  (شاخص تنوع سیمپسون: D-1که در آن، 
  .تعداد گونه در نمونه: S و داد کل افراد نمونهتع: N، برداري نمونه

شود،  راحتی حل می هاي لگاریتمی توسط این شاخص به مشکالت سري :'H  وینر-شاخص شانون
 مقدار این شاخص با افزایش .)2رابطه  (باشد گیري تنوع می ترین راه براي اندازه این روش متداول

تواند به مقادیر باالیی برسد، اما در عمل  ز نظر تئوریکی مییابد و ا ها در اجتماع افزایش می تعداد گونه
  ).2010عبدکودوس و همکاران،  کمزیاه(کند   تجاوز نمی5در جوامع زیستی از 

  

)2(                                                                                        
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ام به  i نسبت تعداد گونه: Pi و تعداد گونه در نمونه: S،  وینر-  شاخص تنوع شانون:'Hکه در آن، 
  .ها تعداد کل گونه

و ) s(ها  که یک رابطه تابعی بین تعداد گونه شاخص غنا را به شرط این: اي شاخص غناي گونه) ب
 ترتیب به این. ري کردگی توان اندازه وجود داشته باشد مستقل از حجم نمونه می) n(تعداد افراد جامعه 

تر موارد توصیه شده   در طبیعت بعید است، روش شمارش مستقیم در بیشباالچون برقرار بودن شرایط 
 و Rarefactionاز روش  اي پرندگان براي محاسبه و استانداردسازي غناي گونه ).1996تاککز،  (است

  .)3رابطه  (فرمول سیمبرلف استفاده گردید
  

)3(                                                                                 





































 




s

i

i

n

n
N
n

NN

SE
1

1)ˆ(  



  و همکارانسرور کریمی

 7

تعداد کل : S، برداري تصادفی افراد جمعیت هاي مورد انتظار در نمونه تعداد گونه: Sn( E(که در آن، 
 برداري شده ل افراد نمونهتعداد ک: N، ام iتعداد افراد گونه : Ni، آوري شده هاي جمع ها در نمونه گونه

  .ها میزان اندازه نمونه: nو 
طور غیرمستقیم وضعیت توزیع و فراوانی  هاي یکنواختی به شاخص: هاي یکنواختی شاخص) ج

دهنده این  دهند، به این ترتیب که هر چقدر شاخص یکنواختی باالتر باشد نشان ه مییها را ارا گونه
ها باشند تفاوت زیادي  تواند نماینده فراوانی جمعیت ها که می ونهها در مورد گ است که فراوانی نمونه

) 4رابطه ( براي بررسی شاخص یکنواختی از توابع یکنواختی سیمپسون  در این پژوهش.با هم ندارند
  .استفاده شد) 5رابطه (و کامارگو 

  
  :شاخص یکنواختی سیمپسون

  

)4                                              (                                                           
S
DED   

  

   و شاخص تنوع سیمپسون: D، )0- 1دامنه تغییرات  (شاخص یکنواختی سیمپسون: EDکه در آن، 
S :برداري دست آمده در نمونه هاي به تعداد گونه.  
  

  :شاخص یکنواختی کامارگو
  

)5                (                                                              
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نسبت گونه اول به تعداد کل : Pi، )0- 1دامنه تغییرات  (شاخص یکنواختی کامارگو: 'E که در آن،
  .ها ها در نمونه تعداد گونه: S و ها نسبت گونه دوم به تعداد کل نمونه: Pj، ها نمونه

  
  نتایج
 گونه پرنده در این جنگل ثبت 26 مشاهده متعلق به 1393در مجموع، تعداد  :هاي مشاهده شده گونه

بودند که در این ) Passeriformes(سانان  ترین پرندگان شناسایی شده از راسته گنجشک بیش. گردید
) Pisiforms(انان س راسته دارکوب. ترین جمعیت را داشتند ریسک بیش هاي توکا و چرخ میان خانواده

هاي مشاهده   و فراوانی گونه1هاي مشاهده شده در جدول  پرنده. از این نظر در مقام دوم قرار داشت
  . نمایش داده شده است3 و 2هاي  شکل به تفکیک فصل و تیپ پوشش گیاهی در ،شده
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  . گرگانکالته هاي مشاهده شده در جنگل شصت گونه -1 جدول
 نام علمی  فارسینام  نام علمی  نام فارسی

 Certhia familiaris  دارخزك Parus ater  سر سفید ریسک پس چرخ

 Garrulus glandarius  جیجاق Parus major  ریسک بزرگ چرخ

  Corvus corax  غراب Parus caeruleus  ریسک سرابی چرخ
 Columba palumbus  کبوتر جنگلی Aegithalos caudatus  دراز ریسک دم چرخ

  Phoenicurus phoenicurus  دم سرخ معمولی Turdus merula  توکاي سیاه
 Oriolus oriolus  پري شاهرخ Turdus philomelos  توکاي باغی

 Dryocopus maritus  دارکوب سیاه Erithacus rubecula  سرخ سینه

 Dendrocopos major  دارکوب خالدار بزرگ Troglodytes troglodytes  الیکایی

 Dendrocopos syriacus  دارکوب باغی  Ficedula parva  سرخ گیر سینه مگس

  Dendrocopos minor  دارکوب کوچک Muscicapa striata  گیر خالدار مگس
 Picus viridis  دارکوب سبز Fringilla coelebs  سهره جنگلی

  Sitta europaea  کمر کولی جنگلی Fringilla montifringilla  سهره سر سیاه
 Strix alco  جغد جنگلی Cuculus canorus  کوکو

  

  
  

  .هاي مشاهده شده به تفکیک فصل فراوانی گونه -2شکل 
  



  و همکارانسرور کریمی

 9

 
  

  .هاي مشاهده شده به تفکیک تیپ پوشش گیاهی فراوانی گونه -3شکل 
  

  :هاي تنوع براي سه فصل تابستان، پاییز و زمستان محاسبه شاخص
  مختلفهاي لیمپسون را در فصس و وینر -اي شانون  میزان شاخص تنوع گونه5 و 4هاي   شکل:الف

ترین مقدار و در فصل تابستان  ها در فصل زمستان بیش کند میزان این شاخص نشان داده و مشخص می
 .ترین مقدار خود است داراي کم

  

  
  

  . مختلفهاي لوینر در فص -اي شانون میزان شاخص تنوع گونه -4 شکل
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  . مختلفهاي لن در فصاي سیمپسو میزان شاخص تنوع گونه -5 شکل
  

کند میزان این شاخص   مختلف نشان داده و مشخص میهاي ل میزان شاخص غنا را در فص6  شکل:ب
  .ترین مقدار است ترین مقدار و در فصل تابستان داراي کم در فصل زمستان بیش

  

  
  

  . مختلفهاي لاي در فص میزان شاخص غناي گونه -6 شکل
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 مختلف نشان هاي لاي سیمپسون و کامارگو را در فص ونه نیز میزان شاخص یکنواختی گ7  شکل:ج
ترین مقدار و در فصل تابستان داراي  کند میزان این شاخص در فصل زمستان بیش داده و مشخص می

  .ترین مقدار خود است کم
  

  
  

  . مختلفهاي ل در فص و کامارگواي سیمپسون  گونهیکنواختیمیزان شاخص  -7 شکل
  

  : بلوط-  ممرز-  انجیلی، انجیلی- ممرز، ممرز -  تیپ پوششی راش، راش4براي هاي تنوع  محاسبه شاخص
هاي پوشش گیاهی متفاوت در  وینر را در تیپ -میزان شاخص تنوع سیمپسون و شانون 2جدول  :الف
کند که میزان این شاخص براي هر دو فصل تابستان و پاییز   مختلف نشان داده و مشخص میهاي لفص

ترین مقدار و براي هر سه فصل در تیپ  ممرز بیش -صل زمستان در تیپ راشدر تیپ راش و در ف
  .ترین مقدار خود را داراست ممرز کم -بلوط -انجیلی

  
 .هاي پوشش گیاهی متفاوت در سه فصل تابستان، پاییز و زمستان هاي تنوع در تیپ مقایسه شاخص -2جدول 

  مستانز  پاییز  تابستان  تیپ پوششی  وینر - شانون  سیمپسون
  

  زمستان  پاییز  تابستان
 449/3 257/3  427/3    890/0  880/0  891/0  انجیلی -ممرز
 468/3 391/3 511/3    894/0  901/0  903/0  راش

 255/3 115/2 314/3    879/0  760/0  869/0  بلوط - ممرز - انجیلی
 676/3 361/3 499/3    904/0  894/0  892/0  ممرز -راش
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 مختلف نشان داده هاي لهاي پوشش گیاهی متفاوت در فص ر تیپ میزان شاخص غنا را د3جدول  :ب
 براي هر دو فصل تابستان و پاییز در تیپ راش و در فصل کند که میزان این شاخص و مشخص می

ممرز  - بلوط -ترین مقدار و براي هر سه فصل در تیپ انجیلی  ممرز بیش-زمستان در تیپ راش
  .ترین مقدار خود را داراست کم

  
  .هاي پوشش گیاهی متفاوت در سه فصل تابستان، پاییز و زمستان مقایسه شاخص غنا در تیپ -3جدول 

  تیپ پوششی  اي غناي گونه
  زمستان  پاییز  تابستان

  500/6  275/6  550/6  انجیلی -ممرز
  577/6  626/6  745/6  راش

  157/6  073/5  241/6  بلوط - ممرز - انجیلی
  862/6  485/6  647/6  ممرز -راش

  
هاي پوشش گیاهی متفاوت در   مقادیر شاخص یکنواختی سیمپسون و کامارگو را در تیپ4دول ج :ج

ها براي هر سه فصل در تیپ  کند که میزان این شاخص  مختلف نشان داده و مشخص میهاي لفص
  .ترین مقدار خود را داراست ممرز کم -بلوط -ترین مقدار و در تیپ انجیلی راش بیش

  
  .هاي پوشش گیاهی متفاوت در سه فصل تابستان، پاییز و زمستان هاي یکنواختی در تیپ صمقایسه شاخ -4جدول 

  تیپ پوششی  کامارگو  سیمپسون
  زمستان  پاییز  تابستان

  
  زمستان  پاییز  تابستان

 526/0 570/0 517/0    577/0  604/0  524/0  انجیلی -ممرز
 568/0 657/0 591/0    598/0  722/0  632/0  راش

 492/0 554/0 485/0    521/0  602/0  444/0  بلوط - ممرز - انجیلی
 557/0 576/0 554/0    553/0  631/0  532/0  ممرز -راش

  
  گیري بحث و نتیجه

به همین منظور با . سازد ها را میسر می ثر بر زیستگاهؤشناخت تنوع زیستی امکان بررسی عوامل م
ها  رل و ارزیابی روند تغییرات اکوسیستمتوان به کنت هاي تنوع زیستی، می سري شاخص استفاده از یک

صورت یک  هاي تنوع زیستی، میزان فراوانی یک گونه در یک محیط انتخابی را به شاخص. پرداخت
توان براي ارزیابی سه جنبه از ساختار جامعه استفاده  ها می از این شاخص. دهند ارزش واحد نشان می
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 پراکنش و توزیع اي که نحوه یکنواختی گونه. هاست ه حضور انواع گوناي که بیانگر  غناي گونه:کرد
اي را در یک  و یکنواختی گونه اي اي که دو مقدار غناي گونه هاست و تنوع گونه جمعیت افراد گونه

اي باالتر باشد به این معناست  اي در جامعه همچنین هرچه میزان تنوع گونه. کند آوري می کمیت جمع
تر است و  هاست پایین ها نسبت به سایر گونه وانی باالتر برخی گونهفرا بیانگر  که1که شاخص غلبه

ها بر این فرض استوار  ارزش این روش). 1998بارنز، (تري برخوردارند  ها از توزیع یکنواخت گونه
هاي حساس، سبب کاهش پارامترهاي  است که با افزایش تنش در یک اکوسیستم، کاهش تعداد گونه

 که دست آمده مشخص شد نتایج بهطبق . گردد بب کاهش تنوع در جامعه میدیگر شده و در نتیجه س
هاي تنوع افزایش  رویم مقادیر شاخص  ممرز پیش می-سمت فصل سرما و تیپ راش و راش چه بههر
 در طبقات باالي ارتفاعی منطقه مورد زممر -هاي پوششی راش و راش که تیپ  با توجه به این.یابد می

کننده نوع پوشش گیاهی در اکوسیستم جنگلی ارتفاع   و یکی از عوامل تعیینوندش  میهمطالعه مشاهد
فراوانی، تنوع و ترکیب تواند بر  است، وجود یک رابطه قوي بین تراکم پوشش گیاهی و ارتفاع می

با افزایش ارتفاع در منطقه مورد مطالعه ساختار . اثرگذار باشداي پرندگان در منطقه مورد مطالعه  گونه
 مرتفع و  راشهاي هاي جنگلی بالغ با غالبیت گونه  تودههعمدطور  بهتغییر کرده و نیز شش گیاهی پو

هاي دارکوب و  پراکندگی پرندگان وابسته به چنین ساختارهاي جنگلی مانند گونه. شود  دیده میقطور
وجود   باعث بهگیاهان بلند. ارتفاع جنگل است تر از مناطق کم کمرکلی جنگلی نیز در این نواحی بیش

بندي  چه اشکوبشوند و هر تر می هاي بیش هاي مختلف گیاهی و در نتیجه ریزبوم آمدن اشکوب
  ).2010عسکري و همکاران، (دهد  میتري را در خود جاي  تر باشد، پرندگان متنوع پوشش گیاهی بیش

 پهنه ارتفاعی توان به سه کالته را می  طرح جنگلداري شصت1هاي سري  شناسی جنگل از نظر گونه
ر  و دعنوان گونه غالب مطرح است هاي جنگلی که در آن راش به تیپ. بندي نمود متمایز از هم طبقه

مشاهده )  متر1000حدود  (1 باالترین نقطه مرز سري تا متر 700فوقانی سري از ارتفاع هاي  قسمت
 که در ناحیه ارتفاعی عکس در بخش میانی سري جاي گرفته استر ممرز و ب- تیپ انجیلی. دنگرد می

 450دست سري از ارتفاع حدود   تیپ آمیخته در سطوح پاییننهایتدر . باشد  متر می400- 700حدود 
بند به باال  کالته در ارتفاعات میان  شصت2با توجه به موقعیت سري . یافته است متر به پایین توسعه

سمت  که از ارتفاعات به طوري به. هندد هاي غالب را تشکیل می ترتیب گونه ها راش و ممرز به گونه
هاي جنگلی را شامل   تودهتر بیش ممرز -ریا جوامع راش و راش متر از سطح د800 پایین تا ارتفاع

تر پناهگاه و  تر در ساختار پوشش گیاهی، موجب افزایش مواد غذایی و تنوع بیش  تنوع بیش.شود می
                                                
1- Dominance 
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خیرا و همکاران، (تر خواهد شد  جه تنوع پرندگان بیششود و در نتی اي می فراهم کردن نیازهاي آشیانه
برداران و  تر بهره دلیل دخالت کم تواند امنیت باالتر این مناطق به له میأدلیل دیگر این مس. )2009

 که است داده نشان  دیگر مطالعات نیزنتایج. هاي جنگلداري باشد همچنین کاهش شدت فعالیت
 هاي جنگل از تر بیش نخورده دست و قدیمی هاي جنگل در ندگانپر و پراکندگی تنوع غنا، میانگین

تر از توده  تر و متنوع نخورده از نظر ساختار پیچیده دست و طبیعی جنگلی توده. است شده برداري بهره
 عنوان به جنگل  ساختار.)1996کولووینن و همکاران، ؛ 2010 قدیري،(جنگلی برداشت شده است 

دوین (اي معرفی شده است  گونه يغنا ویژه هب پرندگان جامعه خصوصیات بر دهکنن تعیین عامل ترین مهم
هاي  اي در جنگل مطالعات دیاز و همکاران نیز نشان داده که باالترین غناي گونه. )2005و همکاران، 

 جنگلنکردن   برداشت)2005دیاز و همکاران، (هاي اوایل توالی است  ترین غنا در جنگل قدیمی و پایین
 طبقات داشتن دلیل به بالغ هاي  جنگلو گردد می توالی پایانی مراحل به اکوسیستم این رسیدن بموج

 .)2002الیالو،  (دنشو جامعه پرندگان گسترش سبب ندنتوا می جوان هاي جنگل به نسبت تر متنوع
یستی ز تنوع و فراوانی غنا، جنگل، سن افزایش با که است داده نشان اروپا هاي جنگل در مطالعات

 حجم با سن مستقیم رابطه توان می را آن دلیل  که)1990هل و مانکننل، ؛ 1978ماس،  (یابد افزایش می
 هاي همچنین پژوهش). 1996ی و هوهتا، جاکیماک(نمود  ذکر جنگل تولیدات میزان و سرپا درختان

قادیر نشان داده که م پرندگان زیستی تنوع هاي شاخص تغییرات عسکري و همکاران پیرامون
اند  داشتههایی که از نظر مدیریتی در سطح باالتري قرار  هاي تنوع در فصل زمستان و در پارك شاخص

 پرندگانکیابی بر روي  زاده راد و حسن  بهروزيهاي  پژوهش).2010عسکري و همکاران، (تر است  بیش
در اي  قادیر تنوع و غناي گونههرمز نیز نشان داده که م تنگه در تیاپ و المللی کالهی بین هاي تاالب آبزي

  .)2008 کیابی، زاده راد و حسن بهروزي( ترین مقدار بوده است فصل زمستان داراي بیش
هاي  که داراي تیپ دار در مناطق مرتفع تر خشکه وجود تعداد بیش مطالعه این نتایج طبقهمچنین 

اي،  گونهي غنا بودن تر بیش حتوجی براي مهمی عامل توان می را باشد ممرز می -پوششی راش و راش
 دارکوب و سیاه رکوباد کمرکلی، الیکایی، مانند خشک درختان به وابسته هاي  گونهتنوع و فراوانی

 حفظ شامل تواند می ها گونه این مورد در حفاظتی هاي تالش ،رو این از .دانست  در این مناطقسبز
  .باشد منطقه در دارها خشکه گذاشتن باقی و نخوردگی دست

شناسایی عناصر حیاتی جنگل و رابطه آن با فراوانی پرندگان امري حیاتی است زیرا حفظ تنوع 
ر مدیریت چوب جنگل د). 2008تورس و سورا، (ست  اها ترین هدف مدیریت پایدار جنگل زیستی مهم

تار صورت تغییر شکلی است که در ساخ ثیر بهأثیرگذار است که این تسطوح مختلف بر جامعه پرندگان تأ
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چوب  و تغییر در حجم چوب و خرده) ساختار عمودي و افقی پوشش گیاهی(پوشش گیاهی زیستگاه 
 .سازند می هبرآورد را ها آن یاساس نیازهاي پرندگان زیستگاه از ییجز عنوان به  گیاهان.شود ایجاد می

 ارساخت  وگیاهی هاي هگون وع ن.روند می کار به پرنده هاي گونه پناه و سازي آشیان تغذیه، براي گیاهان
 از آنجا که عناصر .)1996ویلیامز،  (دنباش اثرگذار اي گونه غناي و پراکنش بر توانند می منطقه پوشش

هم در ارتباط تنگاتنگ هستند، دخالت در هر یک از روابط موجود ممکن  موجود در اکوسیستم جنگل با
برداري از جنگل باید طوري   نمود که بهرهباید توجهرو  ین اهم خوردن تعادل گردد، از است باعث به

ین منظور ابتدا باید ه اب. هم خوردن تعادل اکوسیستم جنگل نگردد صورت گیرد که باعث اختالل و به
برداري اصولی از جنگل نمود  روابط و خصوصیات اکوسیستم جنگل را شناخت و سپس اقدام به بهره

حل  راه بهترین زیستی تنوع حفظ براي برداري بهره انجام از جلوگیري اگرچه). 2005مهاجر،  مروي(
 و ترین مناسب از یکی عنوان به گزینشی هاي روش چون هم هایی روش از شود، ولی استفاده نمی محسوب

 مناسب زیستگاه ایجاد و برداري بهره مورد هاي جنگل ساختار حفظ منظور به ممکن هاي حل راه پایدارترین
  ).2010قدیري، (گردد  می پیشنهاد وحش حیات عجوام و سایر پرندگان براي

  
  هاي ترویجی رهیافت

  .موردنظر جنگل اکولوژیکی و فیزیولوژیکی خصوصیات براساس مناسب برداشت روش انتخاب. 1
 افزایش غیربومی براي و شده معرفی درختی هاي گونه ازنکردن  استفاده و دار خشکه درختان حفظ. 2

  .شده برداري هبهر هاي در جنگل تنوع میزان
 برداري بر بهره منفی  کاهش اثربراي) دارها خشکه و زنده درختان( حفره درختان داراي حفظ. 3

  ).2008سودراستروم، (زي  حفره پرندگان
صورت  زمانی فاصله با ها برداري بهره است بهتر برداري بهره روش چند یا دو از استفاده صورت در. 4

 ).1994لوریمر، (شود  جلوگیري زیستگاه در گیشد تکه تکه ایجاد از تا بگیرد

 نباید در برداري بهره هاي فعالیت شناختی، زیبایی فاکتورهاي بر برداري بهره منفی اثر کاهش منظور به. 5

  .گیرد صورت ها جاده کنار
حفاظتی  اقدامات همراه به و طبیعی تغییرات جهت در علمی، طور به که صورتی در برداري بهره. 6

 که محیط فیزیکی ترکیبات داشت و همچنین خواهد محیط بر را منفی ثیرأت ترین کم گیرد، صورت
  ).2010قدیري، ؛ 2005دیاز و همکاران، (گردد  می حفظ دارند آن به بسیار وابستگی پرندگان
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Abstract1 
The biodiversity of birds has very important roles in ecological researches of 

forest. The goal of this research was to study the changes in diversity, richness and 
evenness of bird community in four vegetation cover types, namely, Fagus, Fagus-
Carpinus, Carpinus-Parrotia and Parratio-Carpinus-Quercus along summer, autumn 
and winter in Shast-Kalate forest. First, the homogeneous vegetation units were 
chosen using field records. The bird sampling was conducted using sampling point 
procedure. The bird species and the number of all observations in relation to each 
species in each sampling plot were recorded in three seasons. The species diversity 
indices were calculated using Simpson and Shannon-wiener and evenness was 
calculated using Camargo indices. Furthermore, the species richness was calculated 
and compared in four different types of forest cover. Based on the results, the highest 
diversity index was observed in winter and the lowest in summer. The indices of 
diversity and richness in summer and autumn were higher in Fagus forest type and in 
winter were higher in Fagus-Carpinus forest type compared to the other forest types. 
The highest evenness index was observed in Fagus forest type. Moreover, the 
Parrotio-Carpinus-Quercus forest type showed the lowest species richness, species 
diversity and evenness in the three seasons. The results confirmed the effects of 
season and different forest cover type on the biological diversity of bird community 
and illustrated that approaching to cold season along Fagus and Fagus-Carpinus 
forest type increases the biodiversity indices values. The results also highlighted the 
importance of forest maturity. However, preventing forest exploitation may not be 
the best solution for biodiversity conservation, but use of some methods like 
selection cutting is suggested as one of the most appropriate and sustainable solutions 
for preserving the structure of forest exploitation and creating suitable habitat for bird 
species and other wildlife populations. 
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