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 غنای جغرافیایی  توزیعبر  پوشش گیاهی و ارتفاع ،امل اقلیمینقش عو

 ای پرندگان شهرستان سرخسگونه
 

 3ریاضیبرهان  و 2آبادیانمنصور علی ،1*هدیه اسدیانم

  ،شناسیدانشیار گروه زیست2، واحد علوم و تحقیقات تهران ،دانشگاه آزاد ،ارشدکارشناسی یدانشجو1

 ،، مرکز جانورشناسی کاربردیشناختیانورهای جمدیر گروه پژوهشی نوآوریمشهد و  دانشگاه فردوسی
 تهرانواحد ، دانشگاه آزاد اسالمی ،استادیار3

 1/7/1333: تاریخ پذیرش ؛ 22/1/1333: ریخ دریافتتا

 چكيده

ثر در اجرا ؤدلیل نقش مپرندگان به ایگونه یغناجغرافیایی  ثر بر نحوه توزیعؤتعیین پارامترهای م

 شناختیبومیکی از مسائل مهم در  بینی وضعیت آیندهپیش ومحیطی های زیستبرنامهو مدیریت 

غنای  جغرافیایی یالگوثر بر ؤمنظور تعیین عوامل مبهدر این مطالعه . شودحسوب میحفاظت م
پوشش گیاهی و  قلیمی،های امشخصهمل اش مشخصه 11 ،سرخس شهرستانحوزه پرندگان  ایگونه

بهار و فصول زادآوری پرندگان در از پرندگان برداری نمونه .ندی مورد بررسی قرار گرفتپستی و بل
 11متعلق به زاداور گونه  107در مجموع  .ایستگاه تعیین شده انجام پذیرفت 12در  1331تابستان 

سانان و لکدرصد بیشترین و لک 66سانان با کشناسایی شدند که راسته گنجشخانواده  32و  راسته
به خود  منطقهزادآور های پرندگان در میان راسته را درصد فراوانیدرصد کمترین  3/0ردسانان با شبگ

 بیشترین . نتایج نشان داد کهتهیه گردید GISافزار استفاده از نرمای با نقشه غنای گونهاختصاص دادند. 

 های محیطیمشخصهبررسی  .گیردمیای در شمال غرب تا جنوب شرقی منطقه قرار گونه یغنامیزان 
غنای بر توزیع و پراکنش  مشخصهترین عنوان مهمبهثیر بارش أبیانگر ت SAMافزار نرم با استفاده از

 .باشدشهرستان سرخس می حوزهپرندگان درای گونه
 

 ای، شهرستان سرخسغنای گونه ، توزیع پرندگان،عوامل اقلیمی :کلیدي هايواژه

                                                             
 m.asadian64@yahoo.comمکاتبه:  نویسنده*
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 مقدمه

ها با محیط ابل آنو روابط متقها کنونی گونهجغرافیایی روابط و الگوی توزیع  شناخت و درک

گوری و همکاران، گری) اساسی ایفا نمایدها نقش زیستگاه تواند در مدیریت صحیحپیرامون خود می

اطالعات مهمی از الگوی  و سالمتی و پایداری محیط هستند های مهمیکی از شاخصپرندگان  .(2003

 عمل کندتواند نمی عنوان شاخص کاملبه ایآرایهلبته هیچ ا ،دهندوع زیستی و نوع زیستگاه ارائه میتن

معیارهای تعریف شده برای انتخاب شاخص  اساس برپرندگان اما  ،(2003گوری و همکاران، گری)

 .باشدها میطبیعی آن تاریخها و ویژگی از کاملوجود اطالعات  ،ترین مزیت. مهمباشندمناسب می

با  و باشندداران میدر بین مهره هاردهترین از شناخته شده ای باالبا توجه به تنوع گونه پرندگان

گوری و گری) دهندمیمناسبی را به تغییرات محیطی  های جهان پاسخپراکنش وسیع در اغلب زیستگاه

یکی از . شمار هستندپرندگان متعدد و بیثر در پراکندگی ؤهای غیرزیستی ممشخصه .(2003همکاران، 

 باشداقلیم می ،گذار استاثر ی متفاوتی از زندگی پرندگانهاجنبهتوزیع پرندگان که بر  درثر ؤعوامل م

ژنتیکی ساختار د بر توزیع، فراوانی، رفتار و حتی نتواناین تغییرات می .(2002 پرایس و گلیک،)

افزایش  باثیر مستقیم أتغییر در دما و بارش ت باد توانمی ییهوا و . تغییرات آببگذارد ثیرأت پرندگان

(. با 2002 پرایس و گلیک،) ثیر غیرمستقیم داشته باشدأتها ها، بیماری، پارازیتی، شکارگرابتفشار رق

ها پراکنش آن، های محیط و جانورانهمچنین واکنشو توجه به پیچیدگی طبیعت و روابط جانوران 

ثیرپذیری از عامل یا أ. اما در هر گروه از جانوران تگیردقرار می ای از عواملمجموعهثیر أتحت ت عموماً

تواند ثیر این عوامل بسته به نوع منطقه میأمیزان ت از طرف دیگرگردد. خاصی بیشتر مشاهده می عوامل

همبستگی بین  متعددیگران پژوهش (.1333ریچ و همکاران،  ؛1311 میرز و گیلر،متفاوت باشد )

مورد بررسی قرار  عوامل محیطی ترکیبی از یا رهای مستقل محیطیبا متغیرا های پرندگان پراکنش گونه

. گرچه در سالیان گذشته در مطالعاتی (2002، ؛ چاپمن و همکاران1333هیزیک و سدن، اند )داده

ارتفاع و تنوع پرندگان در ارتفاعات آند کلمبیا  که با بررسی (1313یگیسی )ولوکانتورد و کهمچون 

ای مقابل در مطالعه ، دریافتندی و تنوع زیستی پرندگان شناخترابطه ضعیفی بین ناهمنگی عوامل زمین

بارندگی  مشخصه، مورد بررسی قرا گرفتثیر عوامل اقلیمی بر توزیع پرندگان اروپا مرکزی أکه ت

هایگن و واندر (.2007)لموین و همکاران،  ها معرفی شده استدر پراکندگی آن ثرترین عاملؤم

پراکنش پرندگان  دادندانجام آمریکا نشین شرق پرندگان بوتهکه بر روی  عهمطال در (2000) همکاران

و یا اشکال پستی و ( 2003 دفورد،ابر) های آب و هواییالگوی ثر ازأمتهای کوچک در مقیاسرا 
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پیچیدگی مطالعه پرندگان مناطق خشک عربستان ر د. کنندمیتعریف  (2002سیون و همکاران، )بلندی 

معرفی  ثر بر فراوانی پرندگانؤاساسی م عامل زارهاعلفهی، شامل وجود درختان و ساختار پوشش گیا

 (.1337تن، یوتن، نیو)ن کردند

توان به عامل که میاست گرفته انجام  های مختلف پرندگانگروهی در در ایران مطالعات متعدد

پارامترهای آب و  ثیرأت ،(2013 ،آبادیانکیوانفر و علی) های زادآور قرقاولجمعیت پوشش گیاهی در

و سرخس )اسدیان ( 2013 ،گولهئمس) قوچانپرندگان پراکنش  بر هوایی، پوشش گیاهی و توپوگرافی

 اشاره کرد. (2013

با در نظر گرفتن پارامترهای آب و هوایی، صورت جامع بهکه گردیده است سعی ه در این مطالع

غنای  جفرافیایی توزیعکننده بر رسی و شناسایی عوامل محیطی تعیینبر بهپوشش گیاهی و توپوگرافی 

 تنوعمناطق مناسب را برای بهبود وضعیت حفاظتی و  شودپرداخته شهرستان سرخس  پرندگان ایگونه

و  های مهم پرندگان در خاورمیانهعنوان یکی از زیستگاهن ناحیه بهایدر شمال شرق ایران پیشنهاد کرد. 

 . باشدمیای ویژهحائز اهمیت  شرق و غرب پالئارکتیکزیای پرندگان  محل تالقی

 

 هامواد و روش

 60 شهرستان سرخس در شمال شرقی استان خراسان رضوی در طول جغرافیایی: منطقه مورد مطالعه

درجه  36 تا دقیقه 26درجه و  31 شرقی و عرض جغرافیایی دقیقه 11درجه و  61 تادقیقه  11درجه و 

 رخیدارای نیمهای جنوب و غرب شهرستان در قسمتاین  (.1)شکل  دشمالی قرار دار دقیقه 13و 

در بین این دو منطقه اراضی تپه  .ی استاراضی هموار و دشت دارایشمالی و شرق کوهستانی و در نیمه

 میانگین بارندگی ساالنه در دوره آماری شاخص ،انجام گرفته مطالعاتبراساس  .ماهوری قرار دارند

 .باشدمیمتر میلی 133سرخس  شهرستانساله برای  20

دریاچه بزنگان، دریاچه سد دوستی، رودخانه کشف رود، رودخانه  منابع آبی مهم شهرستان شامل

طور است. ناحیه سرخس به های فصلی دشت سرخسکمان و دریاچههریرود و تجن، بند خاکی چهل

است و دو گروه پوشش دلیل شرایط اقلیمی خشک و توپوگرافی، دارای پوشش گیاهی متنوعی کلی به

گیاهی قابل تشخیص شامل جنگل و مرتع در منطقه است؛ مناطق تحت مدیریت چهارگانه شهرستان 

 باشد. سرخس شامل مناطق حفاظت شده جنگل خواجه، گرزمی، تخت می
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  .شهرستان سرخس محدوده -1شکل 

 

سرخس با توجه به پوشش گیاهی و  شهرستان در حوزهمنظور شناسایی پرندگان به: مطالعات میدانی

 (2 شکل) انتخاب گردیدتصادفی  -طور سیستماتیکایستگاه به ایستگاه 12 توپوگرافی منطقه

 

 
 .برداري در شهرستان سرخسهاي نمونهایستگاه -2شکل 
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بار بازدید از صورت دو و به 1331مطالعه در دوره زادآوری پرندگان در فصول بهار و تابستان سال 

اندازه با  1هر ایستگاه در هر ماه انجام پذیرفت. شناسایی پرندگان سبک بال با استفاده از تورهای نامرئی

مشاهده مستقیم با کمک تلسکوپ و دوربین دو پرندگان بزرگ چثه و در مورد متر میلی 16 چشمه تور
 ثبت پرندگان مربوط به هر ایستتگاه، بتاشناسایی و بعد از  انجام گردید. در اوایل و اواخر روز چشمی

 ، نقشتهپراکنش یهاگذاری نقشههم ها تهیه و با روینقشه پراکنش تمام گونه GIS افزاراستفاده از نرم
 :متغیر اقلیمی شامل 13پراکنش با استفاده از  یسپس الگو، ای تهیه گردیدغنای گونهجغرافیایی  توزیع

تترین متاه، بتارش بتارش مرطتوب میتانگین دمتای ستردترین فصتل،ترین فصتل، میانگین دمای گرم
تترین ترین فصتل، بتارش گترمترین فصل، بارش خشکترین ماه، بارش فصلی، بارش مرطوبخشک

تترین ترین ماه، کمترین دمای سردترین ماه، میانگین دمای مرطوبدمایی، بیشترین دمای گرمفصل، هم

پوشش گیاهی و ارتفتاع متورد بررستی  مشخصهمچنین دو ترین فصل و هفصل، میانگین دمای خشک
 گردیتد استتفاده 1332های اقلیمتی جهتانی در تتاریخ بهمتن متاه تارنمای دادهاز  هاقرار گرفت. داده

 .(2001 ،هایجمن و همکاران)

تحلیل افزار از نرمهای زیستی و اقلیمی پیوستگی مکانی دارند، جا که بیشتر دادهاز آن ها:تحلیل داده

توزیع جغرافیایی  بررسی برای و برای توصیف ساختارهای مکانی SAM2 های بوم شناختداده
مبستگی مکانی نقاط یحات هحپس از اعمال تص Laggedاز مدل جانوران بر اساس عوامل محیطی 

های مشخصهثابت تعداد گونه در هر ایستگاه و  مشخصه تحلیل در این .(2010 رنگل،)استفاده گردید 
 یر بودند.های متغمشخصه، پوشش گیاهی و ارتفاع اقلیمی

 

  نتايج
 راسته 11خانواده و  32 متعلق بهگونه  107مطالعه پرندگان شهرستان سرخس در مجموع در 

سانان و شبگردسانان با لکدرصد بیشترین و راسته لک 66ن با ساناگنجشک که راسته ندشناسایی شد
بر اساس  خود اختصاص دادند. ها بهدر مقایسه با سایر راستهرا  درصد فراوانی نیردرصد کمت 3/0

در شمال غرب تا پرندگان ای گونه یغنامیزان  بیشترینای تهیه شده گونه یغناتوزیع جغرافیایی نقشه 
قرار دارد. در امتداد مناطق حفاظت شده جنگل خواجه و رودخانه کشف رود  و جنوب شرق شهرستان

واقع در مرکز شهرستان  1 ای و ایستگاهبیشترین غنا گونهدارای  در جنگل خواجه 1ایستگاه شماره 

 .(1 )جدول (3)شکل دهد. ای را نشان میگونهترین غنا پایین

                                                             
1- Misnet 

2- Spatial Analysis in Macroecology 
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 .اي پرندگان زادآور شهرستان سرخسنقشه توزیع جغرافیایی غناي گونه -3شکل 

 

 .برداري شدهایستگاه نمونه 12در اي پرندگان شهرستان سرخس غناي گونهدرصد  -1جدول 

(ای پرندگان )درصدغنای گونه شماره ایستگاه  عرض جغرافیایی طول جغرافیایی 

1 311/16  102161 2016160 
2 222/12  112133 2026100 

3 111/63  111217 2003030 

2 222/61  120123 2010100 

1 323/17  167027 2037730 
6 220/61  110171 2011110 
7 213/67  103623 2031130 
1 016/22  121371 2021110 
3 222/61  161270 3332610 
10 131/21  101173 2003220 
11 271/13  172101 2011220 
12 321/23  121733 2027377 
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جهت تعیین های فیزیکی مورد بررسی مشخصهای پرندگان و غنای گونهتوزیع جغرافیایی رابطه 

در  Laggedبراساس مدل نشان داد که  11 شهرستان سرخسدر در توزیع پرندگان  مشخصهثرترین ؤم

در  (>01/0P) ثرترین عواملؤمو بارش فصلی  ترین ماههای بارش مرطوبمشخصه نظر گرفته شده

 (.2 جدول) باشندتوصیف الگوی توزیع حاضر می

 
 .SAM افزاربا نرمهاي مورد بررسی داري مشخصهنتایج تجزیه و تحلیل معنی -2جدول 

P Value  آزمونT ردیف متغیرها 

 1 ترین فصلمیانگین دمای گرم 132/1 266/0

 2 میانگین دمای سردترین فصل 231/1 162/0

 3 ترین ماهبارش مرطوب 213/3 003/0

 2 ترین ماهبارش خشک 302/1 27/0

 1 بارش فصلی -101/2 0277/0

 6 ترین فصلبارش مرطوب 233/0 622/0

 7 ترین فصلبارش خشک 637/0 231/0

 1 ترین فصلبارش گرم 016/0 332/0

 3 هم دمایی -711/1 011/0

 10 ترین ماهبیشترین دمای گرم -636/1 1/0

 11 کمترین دمای سردترین ماه 223/0 05616

 12 ترین فصلمیانگین دمای مرطوب -006/0 331/0

 13 ترین فصلمیانگین دمای خشک 132/0 131/0

 12 پوشش گیاهی 112/1 121/0

 11 ارتفاع -321/0 727/0

 

 گيريبحث و نتيجه

ترین خصوصیات حیات بر 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 نمایش 

شناسان ترین دغدغه بومهمواره بزگ هاآورنده آن وجودها و عوامل بهاین الگو گذارند و مطالعهمی

های مستقل محیطی توسط های پرندگان با متغیرهمبستگی بین پراکنش و فراوانی گونه بوده است

(. ساختار پوشش گیاهی 1333گران بسیاری مورد بررسی قرار گرفته است )ریچ و همکاران، پژوهش
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عنوان عاملی حیاتی مثل پرندگان در علفزارهای آمریکای مرکزی بهب زیستگاه و تولیدبرای انتخا

گیاهی بر فراوانی و تولید شناخته شده است و همچنین مطالعات در انگلستان نیز اثر ساختار پوشش

 (. 2002کند )چاپمن و همکاران، یمثل پرندگان را اثبات م

ترین عامل مهم ،پرندگان ایگونه غنایتوزیع جغرافیایی گذار بر ثیرأبا بررسی عوامل تاین مطالعه 

برای تواند شاخصی نجایی که پرندگان میآدر غنای پرندگان در حوزه سرخس را شناسایی کند و از 

با استفاده از این رویکرد مناطق جدیدی را  بنابراین .حفاظتی باشد شناسایی مناطق مستعد از لحاظ

طقه و حفظ تنوع زیستی در شمال شرق ایران پیشنهاد دهد. شمال شرق ایران برای مدیریت بهتر من

ای در ست. نتایج نشان داد که غنای گونهفرد مورد توجه اهب دلیل تنوع زیستگاهی و گاهاً منحصربه

شمال غرب تا جنوب شرق منطقه مورد مطالعه بسیار بیشتر از سایر نقاط است که این نواحی بر محل 

مناطق حفاظت شده منطبق است که این مناطق از جنگل خواجه شروع شده و در نهایت به  قرارگیری

شده برای حفظ تنوع زیستی بسیار حایز اهمیت  شود. مناطق حفاظترودخانه کشف رود ختم می

 منطقه حفاظت شده در 21ای از بر روی مجموعه (2010 )سودرستروم و رید،گونه که هستند همان

اند بلکه دارای چندین طور تصادفی انتخاب نشدهکه مناطق حفاظت شده به جایینند از آکنیا کار کرد

ای برای باال بودن میزان غنای گونه شناسی هستند سه دلیل عمده راویژگی مختلف فیزیکی و زیست

منابع آبی و دسترسی به آن یکی  -1 ،توان ذکر کردمناطق حفاظت شده نسبت به مناطق دیگر ذکر می

شود و پوشش گیاهی منطقه که باعث پیچیدگی ساختار می -2باشد. ثیرگذار میأاز عوامل مهم و ت

تر بیشتر جهت مانند فراهم آمدن مکان مناسب کند،یستی بیشتر پرندگان فراهم میای برای همززمینه

عامل مهم دیگری جهت باال رفتن غنا و فراونی در  افزایش طعمه و افزایش غذا -3 سازی پرندگان.النه

در  ،باشد. در بین عوامل مختلفی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتندمناطق حفاظت شده می

. دارند دارمعنیثیر فاع بر توزیع و پراکنش پرندگان تأعوامل آب و هوایی، پوشش گیاهی و ارت مجموع

 کم میانگین ،قرومقره و وجود صحرایشهرستان سرخس با توجه به اقلیم گرم و خشک این امر 

ت صورت گرفته در منطقه در مطالعاگونه که همان .باشددور از انتظار نمیبارندگی در این منطقه 

در بین عوامل مختلف  ای با آب و هوای خشک و گرم نشان داد؛عنوان منطقهبه عربستانحفاظت شده 

این (، 1337ن، تون و نیتیو)ن را داردثیر بر فراوانی و تنوع پرندگان منطقه أاقلیمی، بارندگی بیشترین ت

 که به بررسی مقایسه کرد 2012کوسکی در سال توسط با مطالعات صورت گرفته  توانرا می نتایج

ثر را ؤعامل م تنها و دادفراوانی پرندگان انجام  نوع زیستگاه بر روی اثرات آب و هوا، توپولوژی و
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هایی با بارش باالتر صورت خطی اما مثبت بود که بدان معناست مکانکه اثر آن به بارش ارزیابی کرد

ای با آب بنابراین منطقی است که در منطقه .(2012 کوسکی،) هستندتعداد گونه پرنده بیشتری را دارا 

مرزی در شمال شرق ایران بارش عامل مهمی در پراکنش پرندگان و هوای خشک همچون مناطق 

 باشد.

 نقشه موجود بوده است اما مقیاس باالیدلیل به که احتماالً  پوشش گیاهی ثیرأعدم تبا وجود 

اری نیز وجود دارد که بیانگر یسمطالعات ب ،داردصورت مستقیم با میزان بارش ارتباط پوشش گیاهی به

در ( 1333هیزیک و سدن )نتایج . (2001، برادفوردرگیرو و ) باشدمی مشخصهرابطه متقابل این دو 

 ،باشدمیهای بلند ا فاقد درخت و بوتهام داشتهکه پوشش گیاهی متراکمی  صحرای شمالی عربستان منطقه

تراکم پرندگان بسیار  ،در طول فصول پربارش و بوده بسیار باالنوع در این منطقه ای و تغنای گونهنشان داد که 

 مشخصهپیچیدگی ساختار پوشش گیاهی، شامل وجود درختان و علفزارها، احتماالً  عبارتیباالتر است، به

ای این دست آمدههنتایج ب (.1333هیزیک و سدن، باشد )ثر بر فراوانی در مناطق خشک میؤاساسی م

 مستقیم برغیر صورتپوشش گیاهی به صورت مستقیم وبه بارشثیر أت آن است که بیانگر تحقیق

تمرکز جایی که نآ ازو باشد می ثرؤدر مناطق مرزی شمال شرق ایران مندگان ای پرو غنا گونه پراکنش

توان مناطقی که دارای منظور حفظ یکپارچگی میبه ،است در مناطق حفاظت شدهای غنا گونه شتربی

بارش به مناطق حفاظت شده اضافه کرد. در  مشخصهغنای مناسب هستند را با توجه به ارتباط آن با 

ی و افزایش مشارکت آنان در سطح آگاهی بوم شناحتی جوامع محلمهم نقش  تواناین بین نمی

 ای منطقه کمکغنا گونه ان به حفظ تنوع زیستی وتوب را نادیده گرفت تا های حفاظتی منطقهپروژه

 .کرد

 

 رهيافت ترويجي

منطقه حفاظت شده جنگل خواجه ضرورت مطالعه  ی پرندگان درای باالبا توجه به غنای گونه

های بارندگی و پوشش گیاهی نقش تعیین کنندهای در شود. همچنین دادهداران پیشنهاد میسایر مهره

این منطقه ایجاد تواند داشته باشد، از سوی دیگر در ای در مناطق خشک میگیری غنای گونهشکل

در  و شودتوصیه می های پرندگان و جذب توریسمسایت پرنده نگری در جهت شناسایی بیشتر گونه

به حفاظت شده با توجه  مناطقلگو مناسبی برای ارزیابی و تعریف اتواند نهایت این مطالعه می

 و توزیع جانوران باشد. فاکتورهای اقلیمی
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Abstract 1 
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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