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 چکیده

 دامنه دارای ،پرواز قدرت سبب به که هستند موجوداتی تنها پرندگان

 تراکم و تنوع ترکیب، در ساختاری تغییرات و بوده وسیع پراکنش

 این باشد. زیست محیط تغییرات بیانگر تواند می آنها اکولوژیک

 سایر و زیستی تنوع های شاخص ها، گونه شناسایی هدف با مطالعه

 (99-99) ساله 1 زمانی بازه یک در اکولوژیک های شاخص مقادیر

 انجام گلستان استان در بار اولین برای برداری، نمونه سایت 22 از

 شد شناسایی پرنده خانواده 22 از گونه 123 مجموع در است. شده

 قرار طبیعت از حفاظت جهانی اتحادیه قرمز لیست در آن گونه 1 که

 اردک معمولی، چنگر ترتیب به ها، گونه افراد تعداد نظر از دارند.

 خانواده داشتند. را دادـتع رینـبیشت ،زرگـب گویـفالمین و زـسرسب

Anatidae شدند. لـشام انـدگـپرن در را رادـاف دادـتع رینـبیشت 

 یکنواختی و تنوع بیشترین دادند نشان اکولوژیک های شاخص

 افراد تعداد تنها نه اخیر، های سال طی و بوده 1391 سال در ها گونه

 ،تنوع های شاخص تمام بلکه داشته، ریـچشمگی شـکاه اـه هـگون

 طور به غالبیت شاخص که است درحالی این و است یافته کاهش

 مندان عالقه برای هشداری مطالعه این نتایج دارد. افزایش داری معنی

 مدیران و کارشناسان همچنین و زیست محیط حفاظت دوستداران و

 پیش از بیش را مناطق این از حفاظت ضرورت و است حوزه این

  کند. می آشکار

 
 ی،ـحفاظت ریتـمدی ان،ـدگـپرن ه،ـگون وعـتن دی:ـکلی ایـه واژه

 شاخص.
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Abstract  
Birds are the only creatures  that, because of flight 

ability, have a wide range of distribution. Changes 

in their composition, diversity and density can 

indicate changes in the environment. This study 

was done for the first time with the aim of 

identification of bird species and their diversity, 

and calculation of different ecological indices in a 

period of five years (2011-16) in 22 sampling sites 

in Golestan Province, located on the coast of the 

Caspian Sea, Iran. From 123 identified bird species 

belonging to 27 bird families, 6 species have been 

listed in the International Union for Conservation 

of Nature. The highest number of birds belongs to 

the order of Anatidea, but in terms of individual 

bird species, the Common Coot, Mallard and 

Greater Flamingo have the greatest numbers. 

Ecological indices showed that the highest 

diversity and evenness of species occurred in 2012. 

during the last year of the study, not only did the 

number of species decrease, but also, all of the 

diversity indices declined while the dominant 

index significantly increased. The results of this 

study could be a warning for enthusiasts and lovers 

of environment conservation as well as experts and 

managers of this field of study. The need for 

conservation of these areas is highly emphasized.  
 

Keywords: Birds, Conservational Managment, 

Index, Species Diversity. 
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 مقدمه

 فرد به منحصر ییایجغراف تیموقع لیدل به رانیا کشور
 اـب انـدگـرنـپ از یـتوجه لـقاب وعـتن یدارا ،ودـخ

 رانیا در که است یمتفاوت ییایجغراف هایخاستگاه
 است نیا لیدله ب تنوع نیا .کنند یم یزادآور و یزندگ
 ک،یپالئارکت یجانور منطقه سه یتالق در رانیا که
 رارـق (کالیروپـ)آفروت اـیوپـیات (،ایدوماالـنی)ا الـنتیاور

 منطقه در کشور دهـعم شـبخ دـهرچن ؛است گرفته
 پرندگان، شتریب تنها نه و تـاس کـیارکتـپالئ یورـجان

 وابسته آن یاهیگ یحت و یجانور یها گونه ریسا بلکه
اسـت  یـستیز ییایرافـجغ زرگـب هـمنطق نـیا هـب
(Udvardy DF & Udvardy, 1975; Aazami et 

al., 2015). و یمـیاقل وعـتن نـیا اـب رحالـه هـب 
 و خاص ستگاهیز، 601 رانیا در شده جادیا یستگاهیز

 یالملل نیب ارزش یدارا که دارد وجود پرندگان مهم
 از شیب در پرنده عدد صدهزار از شیب ساالنه و بوده
 ،خود یزندگ دوران از یبخش یبرا حداقل گونه 120

 یها گونه میان در .کنند یم ستیز ها ستگاهیز نیا در
 یشمال نوار در بومی کامالً گونه 600 ران،یا پرندگان

 گلستان و مازندران الن،یگ یها استان شامل کشور
 اـآنج در اـه هـگون نیا که معنا نیا به ؛دارد ودـوج
 & Riazi) دـنـکن یـم یزادآور اـی ردهـک یدگـزن

Mirazmanhehi, 2006). قدرت سبب به پرندگان 
 تغییرات و بوده وسیع پراکنش هـدامن دارای روازـپ

 بیانگر تواند می آنها تراکم و تنوع ترکیب، در ساختاری
 برای موضوع این و باشد زیست محیط تغییرات
 به غالباً که کشور شمال آبزی کنار و آبزی پرندگان
 مضاعف اهمیت هستند، گذران زمستان مهاجر صورت

 تغییرات بررسی و مطالعه با توان می که طوری به ؛دارد
 ردـب ستـزی طـمحی طـشرای هـب یـپ اـآنه هـساالن

(Khaleghizadeh et al., 2011). اًـعـقط 
 و ها کوهستان خصوصاً کشور شمال های اکوسیستم

 آن های نمونه ترین جالب که خزری های جنگل علفزار
 است، انـگلست یـمل ارکـپ لـجنگ اورـمج زارـعلف

 پرندگان انواع برای مناسبی و کوچک های زیستگاه

 انسانی های فعالیت تأثیر تحت تنها نه و است بوده
 تغییرات همچون جهانی عوامل بلکه ،اندکرده تغییر

 پرندگان گونه تنوع در نیز ای گلخانه اثرات و اقلیمی
 به (Hot Spot) کیاکولوژ داغ نقاط است. گذار تأثیر

 سال از بخشی در حداقل که شود می گفته یهای زیستگاه
 جای خود در را پرنده هزار 60 از بیش جمعیت توانند می

 باشند بومی های گونه اصلی زیستگاه یا و دهند
(Aliabadian et al., 2005). Khaleghizadeh et 

al. (2011) از بعد و النیگ استان آبی های زیستگاه 
 حساس ای داغ نقاط عنوان به را گلستان استان آن

 خاص یها ستگاهیز تنها نه توانند یم هک یستیز تنوع
 نقاط بلکه ،باشند یبوم انقراض خطر در و نادر دگانپرن

 باشند، نیز ابیکم مهاجر پرندگان یگذران زمستان مهم
 صید، فشار ،اخیر های سال در متأسفانه ند.کرد معرفی

 ایـه تاالب و دانـبن آب لـتبدی ها، اهـزیستگ بـتخری
 شده موجب مسکونی واحدهای یا و مزارع به کشور
 ایران در یا عدیده مشکالت با پرنده تعداد این تا است

 است یحدّ به صید فشار باشند. داشته گذرانی زمستان
 نیز زیست محیط دوستدار و مند عالقه بومی افراد که

 تعداد ساله هر واقع در و کنند می گالیه آن از شدیداً
 )از صید مختلف های روش به پرندگان این از زیادی

 تور تا گرفته جنگی و شکاری مختلف های گلوله و تیر
 برای اهلی پرندگان آموزش حتی و نامرئی های دام و

 که طوری به شوند؛ می کشته مهاجر( پرندگان فریب
 هزار 400 حدود ،6931 سال میانی چهارماه در تنها

 شهر سه در خانواده 3 به متعلق گونه 42 از پرنده
 Belmaleki) شدند صید انزلی بندر و لنگرود رشت،

& Sobhan Ardakani, 2009). که رسد می نظربه 
 دولتی مالکیت عدم شکار، این دالیل مهمترین از یکی
 که وسیع بندهای آب از بسیاری مالکیت واقع در است.
 و بومی پرندگان گذرانی زمستان برای مناسب مکان
 نظارتی نهادهای لذا ؛است بوده شخصی است، مهاجر

 طـمحی اظتـحف انـسازم ونـهمچ دهـکنن اظتـحف و
 این از است شایسته که طور آن تواند نمی نیز زیست

 انقراض حال در آنها از بسیاری که پرندگان گونه



 691 ... تشابه و تنوع( پرندگان ت،یغالب ،یکنواختیغنا،  ،ی)فراوان یکیساختار اکولوژ یبررساعظمی و همکاران:  

 اردک غاز، روسـع ری،ـسیب ایـدرن )همچون هستند
 های بودجه کمبود باید البته کنند. حفاظت سرسفید(

 نیروهای کمبود زیست، محیط حفاظت با مرتبط
 نیز را بومی و علمی های سازی فرهنگ عدم و انسانی

 موجودات این صید و ها زیستگاه تخریب دالیل به
 .(Yousefi et al., 2015) کرد اضافه ارزشمند بسیار

 وضعیت دائمی، و مستمر پایش با تا دارد ضرورت لذا
 جمعیت تنوع بررسی شود. مطالعه پرندگان جمعیتی
 در نقده شهرستان مختلف های زیستگاه در پرندگان

 640 مجموع از که داد نشان آذربایجان غربی استان
 و هستند زی خشکی %19 ،شده شناسایی پرنده گونه

 مختلف یها گونه که کرد اثبات جاکارد تشابه شاخص
 بیشترین ،مزارع یا کشاورزی های زیستگاه در پرندگان

 هشدار یک این و دارند استپی زیستگاه با را تشابه
 و طبیعی های زیستگاه تخریب که چرا است مهم بسیار

 شمال خصوصاً منطقه هر در تاالبی های اکوسیستم
 کنار یا آبزیان پرندگان یا  گونه تنوع تواند می کشور

 های گونه تنوع زایشـاف تـسم هـب را ومیـب زیـآب
 ,.Sheykhi Ilanloo et al) دهد تغییر زی خشکی

 تغییرات بیانگر که دارد وجود ندکی ا مطالعات .(2014
 بر فراوانی( و غنا تراکم، )تنوع، اکولوژیک های شاخص
 باشند   ساله چند زمانی های بازه در پرندگان جوامع

(Khanaposhtani et al., 2012). این حال، این با 
 پرندگان برای که است یا مطالعه اولین مطالعه

 زمانی بازه یک در و گلستان استان در شده سرشماری
 از پیش البته است. شده انجام ساله( 1) طوالنی نسبتاً
 های جنگل در پرندگان از خانواده 91 از گونه 636 این،

 به آنها یا گونه تنوع و شدند گزارش کشور شمالی
 ضرورت انقراض، حال در های گونه حضور همراه

 شامل ایران شمال جنگلی های زیستگاه از حفاظت
 درختان آفات رلـکنت گل،ـجن داریـنگه و هـتوسع

 پیش از بیش را ... و گیاهان بذر و دانه کاشت جنگلی،
 نـای از دفـه .(Behrouzi-Rad, 1992) دـکن می

 اکولوژیک شاخص و جمعیتی ساختار بررسی مطالعه
 پرندگان از ... و فراوانی غنا، تراکم، تنوع، شامل

 ساله 1 زمانی بازه برای گلستان استان شده سرشماری
 بازه در قبلی مطالعات که یآنجای از .است (34-30)

 مطالعه این نتایج لذا ،است شده انجام کوتاهی زمانی
 رـبهت و دمدتـبلن های زیـری امهـبرن در دـتوان یـم

 و گیرد قرار استفاده مورد شمالی، های اکوسیستم
 توان می مختلف های سال در نتایج مقایسه با همچنین

 بر مؤثر انسانی ارـفش و هـتشاب گی،ـهمبست زانـمی
  کرد. برآورد را شمالی های اکوسیستم

 

 ها روش و مواد
 مطالعه مورد منطقه

 لومتریک هزار 20 از شیب مساحت با گلستان استان
 به جنوب از ترکمنستان، یجمهور به شمال از ،مربع

 به شرق از و مازندران استان به غرب از سمنان، استان
 شتریب بخش است. شده محدود یشمال خراسان استان
 ،دارد یا ترانهیمد معتدل یهوا و  آب گلستان استان

 یصحرا با مجاورت اظـلح هـب انـگرگ هـجلگ یـول
 تواند می ارتفاعات، کاهش و ایدر از یدور ترکمنستان،

 گیرد. جای نیز گرم و یابانیب مهین یهوا و آب گروه در
 تحت مناطق مکانی موقعیت و پراکنش زیر در

 (.6)شکل است آمده استان زیست محیط اداره مدیریت
های مهم  برخی مناطق تحت مدیریت که زیستگاه

های  ت شامل: تاالبـان اسـپرندگان در استان گلست
. مجموع این سه تاالب که استگل، آلماگل  آالگل، آجی

المللی استان گلستان  هستند،  های بین از مهمترین تاالب
 10تاالب آالگل در . استهزار هکتار  90بیش از 

قال به  نبد کاووس و در شرق جاده آقکیلومتری شمال گ
برون واقع شده است. مساحت آن در زمان پرآبی به  اینچه
رسد. آب این  متر می 1/2هکتار و عمق آن به  2100

گل و آلماگل از رودخانه  های آجی تاالب همانند تاالب
های طبیعی نهرهای شور به  مرزی اترک و زهکشی

نقاط  رخیب. دشو های سامان و شورجه تأمین می نام
های گز پوشیده  جگن و درختچه ،پیرامونی تاالب با نی

شده و بستر آن را در اکثر نقاط، پوشش سبزی از جلبک 
که زیستگاه بسیار  بر گرفته است طور یکنواخت در به
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شود. تاالب  مطلوبی برای انواع پرندگان محسوب می
در شمال شهرستان گنبد کاووس و در جنوب گل  آجی

هکتار  910مساحت آن حدود و تنگلی واقع شده روستای 
دریاچه نمک به مساحت  ،. در ضلع غربی این تاالباست

 یکهکتار قرار گرفته است. عمق این تاالب از  30حدود 
 ,.Azad et al) در نقاط مختلف متغیر است متر 1تا 

نیز از رود مرزی اترک تأمین  . آب این تاالب(2009
های آالگل  تر از تاالب کوچک تاالب آلماگل که. دشو می

کیلومتری شمال شهرستان  11، در حدود استگل  و آجی
گنبد کاووس و در ضلع شمالی جاده گرگان به اینچه 

هکتار  200برون واقع شده است. مساحت آن بالغ بر 
و عمق آن از یک تا سه متر در نقاط مختلف، متغیر  بوده

 ت.اس
 از بیش همنطق این :کمیصوف ممنوع شکار منطقه

 از تاالب ینا ورودی و دارد سعتو کتاره هزار 99
 شمال در برون اینچه مرز به قال آق جاده 21 کیلومتر
 نادر های گونه برخی زیستگاه شود. می آغاز استان،
 همچنین و یترکمن روباه جمله از ایران وحش  حیات

 کوتوله خوار حشره یعنی جهان پستاندار ترین کوچک

 آن اطراف های زیستگاه و منطقه این آنکه ضمن است.
 مهاجری پرندگان گذرانی زمستان های محل از یکی
 این به جهان مهاجرت مسیر 1 از هرساله که است

 تاالب ،قبلی مطالعات اساس بر آورند. می روی منطقه
 3 ازجمله پرنده گونه 690 حدود زیستگاه صوفیکم

 زادآور بومی پرنده گونه 62 و زادآور مهاجر پرنده گونه
 زیست محل که روست آن از تاالب این اهمیت است.
 مانند انقراض خطر معرض در و شده  حمایت گانپرند

 Riazi) است سفید دم دریایی عقاب و سرسفید اردک

& Mirazmanhehi, 2006.)  
 یالملل نیب تاالب :شانیگم وحش اتیح پناهگاه

 گلستان استان یالملل نیب تاالب چند از یکی شانیگم
 .ستا مهاجر پرنده هزاران زبانیم ساله هر که است

 با که هستند مهاجر پرندگان عمدتاٌ تاالب نیا پرندگان
 تاالب نیا به هیروس یها بخش از هوا شدن ردس

 رانیا وارد ماه آبان از معموالً پرندگان نیا .ندیآ می
 بنابر که مانند می نجایا در نیفرورد لیاوا تا و شوند می

 تاالب نیا ست،یز طیمح حفاظت سازمان گزارش
 .است پرنده گونه 22 از شیب زبانیم ساالنه یالملل نیب

 

 
 گلستان استان پرندگان شده سرشماری گانه هفده مناطق .1 شکل
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 که است یکیبار نسبتاً نوار شان،یگم یالمللنیب تاالب
 یایدر یشرق سواحل امتداد در جنوبی -یشمال جهت با

 شمال یلومتریک دو از باًیتقر تاالب نیا دارد. قرار خزر
 ترکمنستان مرز تا و شده آغاز تپه( شی)گم شانیگم شهر

 زین ترکمنستان خاک در لومتریک 3 تا یعنی آن یفراسو و
 انهیپا با شمال از شانیگم تاالب .کند می دایپ دامها

 یخروج انهیپا با جنوب از و اترک بزرگ رودخانه یخروج
 مساحت با ،یالملل نیب تاالب نیا است. مرتبط رود گرگان
 سطح از تر نییپا متر 21 ارتفاع و هکتار هزار 20 تقریبی

 قرار شانیگم سیسأت تازه شهرستان در آزاد، یاهایدر
 یها بخش در و بوده ریمتغ زین تاالب نیا عمق دارد.
 و ایران مرز یکینزد در و متر کی حدود آن عمق ،یجنوب

 رسد. می زین متر 1/2 به ترکمنستان
 آنها از پرندگان سرشماری که مهم مناطق سایر
 310) روانیش یب یب انبند آب شامل است  گرفته صورت
 200) بوستان سد هکتار(، 400) دانشمند سد هکتار(،
 انبند آب هکتار(، 10) یمرجان دیشه بندان آب هکتار(،

 هکتار، 630 با یمدن انبند آب هکتار(، 430) مریا
 با جوالیس بندانبآ هکتار، 601 با الوم انبار انبند آب

 با گلستان سد هکتار، 123 با شور اچهیدر هکتار، 600
 با شمگیر و نومل گشت، های بندان آب هکتار، 6100
 (.Azad et al., 2009) شود می هکتار 1000از بیش

 
 هاداده آوریجمع

 که پرندگان سرشماری های داده که است ذکر قابل
 6930-6934 های سال در زمستان فصل به متعلق

 استان زیست محیط حفاظت کل اداره از است بوده
 زمستان فصل در ها سرشماری شد. گرفته گلستان
 زیست محیط حفاظت کارشناسان از تیمی توسط
 کامالً صورت به دوربین از استفاده با گلستان استان

 است. شده انجام مطالعه، مورد بازه در یکسانی
 

 ها گونه حفاظت طبقات

 دارند وجود ییها گونه ،اکوسیستم هر در است بدیهی
 همچنین و است اکوسیستم آن خاص و بومی که

 تعداد دارای اما ،دارند متفاوتی خاستگاه ها گونه برخی
 آنها مثلی تولید قابلیت و بوده دنیا سراسر در کم بسیار
 این که است  منطقی لذا است؛ کمتر سایرین به نسبت
 حفاظتی های برنامه اولویت در و شده شناسایی ها گونه
 و طبیعت از حفاظت المللی بین اتحادیه گیرند. قرار

 توجه با را مختلف جانداران ،(IUCN) طبیعی منابع
 حساسیت و ساالنه کاهش درصد تعداد، پراکنش، به

 (.6 )جدول است داده جای زیر طبقات در اکولوژیک
 توضیح به الزم ها گونه حفاظتی طبقات مورد در
 محسوب شده منقرض زمانی گونه یک که است
 فرد آخرین مرگ در معقولی شک هیچ که شود می

 در گذشته سال 10 طی در و ندارد وجود آنها بازمانده
 دوم طبقه است. نشده مشاهده زمین کره از جا هیچ
 به که معناست بدین طبیعت در شده منقرض یعنی

 معرفی های جمعیت در یا اسارت در شده، تکثیر صورت
 خود قبلی گستره از خارج در یافته سازگاری و شده

 در اما ،دارند وجود هنوز ها وحش باغ در خصوصاً
 وضعیت است. رفته بین از خود طبیعی های زیستگاه
 سال 60 طی که است معنا بدین گونه یک بحرانی
 کاهش درصد 30 حداقل متمادی نسل سه یا گذشته
 سه یا آینده سال 60 طی یا و افتاده اتفاق جمعیت

 اگر شد. خواهد کم درصد 30 آن جمعیت آینده نسل
 نسل سه یا و آینده سال 60 یا گذشته سال 60 طی

 را جمعیت کاهش درصد 10 آینده نسل سه یا گذشته
 قرار راضـانق رـخط در هـطبق در د،ـباش داده انـنش
 کاهش درصد 20 ،مدت همین طی در اگر و گیرد می

 جای پذیر آسیب طبقه در بدهد، یا و داده نشان جمعیت
 هیچ در کمتر، ریسک با وضعیت در گونه یک گیرد. می
 در )بحرانی، تر جدی تهدید خطرات طبقات از یک
 آن وضعیت و ندارد جایی پذیر( آسیب و انقراض خطر

 وابسته -6 است: گانه سه طبقات این از یکی با مطابق
 یا آنها حفاظت برای پیوسته برنامه باید که حفاظت به

 صورت در و شود گرفته نظر در آنها های زیستگاه
یکی از  وسال جز 1ها ظرف مدت  توقف این برنامه

در شرف  -2گیرد؛  طبقات در خطر تهدید باالتر قرار می
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قرار برای بدان معنی که دارای شرایط الزم  ؛تهدید است
ولی وضعیت  ،در طبقه وابسته به حفاظت نیستگرفتن 

واقع این  در .آن نزدیک به طبقه وابسته به حفاظت است
 در -9 باشند. مستمر توجه و حمایت مورد باید ها  گونه
 دارای واقع در و بوده نگرانی کمترین دارای سوم حالت

گرفتن در طبقات باالتر  قرار به منظور الزم شرایط

وابسته به حفاظت و یا در شرف تهدید ی ا همچون طبقه
ها بدین معناست که اطالعات کافی  نیست. کمبود داده

در مورد وضعیت انتشار، وضعیت جمعیت و نرخ رشد 
اکولوژیکی گونه وجود ندارد و طبقه آخر یعنی ارزیابی 

واقع مبین این است که وضعیت جمعیتی  نشده که در
 ر نگرفته است.گونه هنوز مورد ارزیابی و مطالعه قرا

 
 طبیعی منابع و طبیعت از حفاظت جهانی اتحادیه نظر از حفاظتی مختلف طبقات .1 جدول

 اختصاری عالمت )فارسی( حفاظت وضعیت )انگلیسی( حفاظت وضعیت جمعیتی اطالعات وضعیت

 دارد وجود

Extinct ًشده منقرض کامال EX 

Extinct in the Wild طبیعت در شده منقرض EW 

Critical Endangered بحرانی CR 

Endangered انقراض خطر در EN 
Vulnerable پذیر آسیب VU 

Lower Risk 
Conservation Dependent حفاظت به وابسته CD 
Near Threatened تهدید شرف در NT 
Least Concern نگرانی حداقل با LC 

 ندارد وجود
 

Data Deficient داده کمبود DD 
Not Evaluated نشده ارزیابی NE 

 
 آماری تحلیل و تجزیه

، Excel افزارهاینرم از ها داده تحلیل و تجزیه برای
SPSS  وPast اکولوژیکی پارامترهای شد. استفاده 
 ساختار ترکیب، فراوانی، تشابه، غالبیت، تنوع، غنا، شامل

 مورد ساالنه طور به ها، گونه پراکنش الگوی و جمعیتی
 در آماری های آزمون همه و گرفت قرار تحلیل و تجزیه
 شد. انجام درصد 1 داری معنی سطح

 

 نتایج
 بازه در شدهسرشماری پرندگان های گونه تعداد مجموع

 افراد بیشترین که داد نشان (6930-6934) ساله 1 زمانی
 نام 2 جدول در .است (636940) 6936 سال به متعلق
 پرندگان فراوانی درصد و تعداد همراه به فارسی و علمی
 به مربوط ترتیب به فراوانی درصد بیشترین که است آمده

 و (32/61) زـرسبـس اردک (،62/63) ولیـمعم گرـچن
 .است (19/3) بزرگ فالمینگوی

 پرندگان های خانواده افراد تعداد 6 نمودار در

 است. آمده مذکور زمانی بازه در شده شناسایی
 تعداد بیشترین ،دهد می نشان نمودار که طور همان
 از بیش جمعیتی با سانان مرغابی خانواده به متعلق افراد
 که است توضیح هـب الزم .اسـت فرد 000/210

 برای داشتند، را فرد 1000 از کمتر که یهای خانواده
 و محاسبه از ها خانواده سایر بهتر مقایسه و نمایش
 شدند. حذف نمودار در مقایسه
 شامل اکولوژیک های شاخص مقادیر زیر جدول در

 برای تنوع و تشابه غالبیت، یکنواختی، غنا، فراوانی،
 (.9 )جدول است آمده مختلف های سال در پرندگان
 گزارش 6932 سال در )فراوانی( گونه تعداد بیشترین
طور که شاخص غنای مارگالف نشان  همانشده و 

های  ه سالدهد، غنای پرندگان در این سال نسبت ب می
 9حائز اهمیت دیگر در جدول  دیگر بیشتر است. نکته

اعداد بسیار نزدیک شاخص تشابه شانون است که نشان 
دهد ساختار اکولوژیک جوامع پرندگان در استان  می

 تشابه زیادی دارد.گلستان طی بازه زمانی مورد مطالعه 
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 (6930-6934) ساله 1 زمانی بازه در شده شناسایی پرندگان فراوانی درصد و تعداد مجموع علمی، نام .2جدول 
 خانواده نام گونه علمی نام فارسی نام کل تعداد راوانیف درصد حفاظت درجه

CD 0 6 پیغو Accipiter brevipes Accipitridae 

DD 0 6 قرقی Accipiter nisus 
DD 0 6 طالیی عقاب Aquila chrysaetos 
NT 0 3 معمولی سارگپه Buteo buteo 
NT 06/0 93 پابلند سارگپه Buteo rufinus 
CD 01/0 960 تاالبی سنقر Circus aeruginosus 
CD 0 20 خاکستری سنقر Circus cyaneus 
CD 0 9 سفید سنقر Circus macrourus 
CD 01/0 219 سفید دم دریایی عقاب Haliaeetus albicilla 
LC 64/0 110 آسمانی چکاوک Alauda arvensis Alaudidae 

LC 61/0 344 کاکلی چکاوک Galerida cristat 
LC 0 21 گندمزار چکاوک Melanocorypha calandra 
LC 0 63 کوچک خورک ماهی Alcedo atthis Alcedinidae 

CD 93/0 2611 فیلوش Anas acuta Anatidae 

CD 92/0 6191 بزرگ سفید پیشانی غاز Anser albifrons 
CD 11/2 64124 پهن نوک اردک Anas clypeata 
NT 36/1 91914 خوتکا Anas crecca 
CD 02/6 1100 گیالر Anas penelope 
NT 32/61 32311 سرسبز اردک Anas platyrhynchos 
NT 64/9 61222 ای ارده اردک Anas strepera 
CD 19/0 9334 خاکستری غاز Anser anser 
NT 0 1 کوچک سفید پیشانی غاز Anser erythropus 
LC 0 60 زرد پا غاز Anser fabalis 
NT 02/0 661 بلوطی اردک Aythya  nyroca 
VU 61/60 11193 سرحنایی اردک Aythya ferina 
NT 93/0 2663 کاکل سیاه اردک Aythya fuligula 
CD 0 1 سرسیاه اردک Aythya marila 
VU 0 4 غاز عروس Branta ruficollis 
CD 06/0 36 طالیی چشم اردک Bucephala clangula 
CD 02/0 663 فریادکش قوی Cygnus cygnus 
CD 11/0 4030 گنگ قوی Cygnus olor 
VU 0 2 مرمری اردک Marmaronetta angustirostris 
NT 69/0 163 سفید مرگوس Mergellus albellus 
LD 04/0 263 بزرگ مرگوس Mergus merganser 
CD 06/0 41 کاکلی مرگوس Mergus serrator 
CD 03/0 492 تاجدار اردک Netta rufina 
EN 01/0 243 سرسفید اردک Oxyura leucocephala 
CD 21/0 6941 آنقوت Tadorna ferruginea 
CD 13/2 64139 تنجه Tadorna tadorna 
LC 21/0 6491 خاکستری حواصیل Ardea cinerea Ardeidae 

DD 0 9 حواصیل غول Ardea goliath 
LC 01/6 1312 بزرگ اگرت Casmerodius albus 
LC 62/0 134 کوچک اگرت Egretta garzetta 
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 (6930-6934) ساله 1 زمانی بازه در شده شناسایی پرندگان فراوانی درصد و تعداد مجموع علمی، نام .2جدول ادامه 
 نام خانواده نام علمی گونه نام فارسی تعداد کل راوانیفدرصد  درجه حفاظت

CD 01/0 239 نوک کفچه Platalea leucorodia Columbidae 

LC 0 60 چاهی کبوتر Columba livia 
LC 06/0 30 ابلق کالغ Corvus corone Corvidae 

LC 06/0 10 سیاه کالغ Corvus frugilegus 
LC 02/0 602 بور گردن زاغ Corvus monedula 
NT 06/0 13 زاغی Pica pica 
LC 06/0 10 تاالبی زردپره Emberiza schoeniclus Estrildidae 

LC 32/6 60000 سیاه سینه گنجشک Passer hispaniolensis Passeridae 

CD 06/0 40 تای ترم Falco columbarius Falconidae 

CD 06/0 91 دلیجه Falco tinnunculus 
LC 04/0 263 جنگلی سهره Fringilla coelebs Fringillidae 

DD 0 6 کوچک خاکستری چشم سنگ Lanius minor Laniidae 

LC 11/0 9011 تاالبی پیپت Anthus spinoletta Motacillidae 

LC 01/0 900 ابلق جنبانک دم Motacilla alba 
VU 10/0 9312 پاخاکستری پلیکان Pelecanus crispus Pelecanidae 

CD 91/0 6321 سفید پلیکان Pelecanus onocrotalus 
LC 14/6 3111 بزرگ باکالن Phalacrocorax carbo Phalacrocoracidae 

CD 0 9 کوچک باکالن Phalacrocorax pygmaeus 
NT 19/3 33409 بزرگ فالمینگوی Phoenicopterus ruber roseus Phoenicopteridae 

VU 0 2 دار گوش کشیم Podiceps auritus Podicipedidae 

LC 01/0 402 بزرگ کشیم Podiceps cristatus 
LC 0 61 سرخ گردن کشیم Podiceps grisegena 
LC 06/0 10 سیاه گردن کشیم Podiceps nigricollis 
LC 01/0 919 کوچک کشیم Tachybaptus ruficollis 
LC 06/0 40 سفید شکم کوکر Pterocles alchata Pteroclidae 

CD 62/63 19406 معمولی چنگر Fulica atra Rallidae  

LC 06/0 10 سرخ نوک چنگر Gallinula chloropus 
CD 0 60 طاووسک Porphyrio porphyrio 
LC 0 2 آبی یلوه Rallus aquaticus 
CD 0 60 آوازخوان آبچلیک Actitis hypoleucos Scolopacidae 

NT 04/0 264 سفید تلیله Calidris alba 
CD 13/4 21200 سیاه شکم تلیله Calidris alpina 
LC 12/0 9321 کوچک تلیله Calidris minuta 
NT 02/0 623 معمولی پاشلک Gallinago gallinago 
CD 0 60 پهن نوک تلیله Limicola falcinellus 
NT 06/0 19 حنایی گیالنشاه Limosa lapponica 
NT 10/6 3113 سیاه دم گیالنشاه Limosa limosa 
NT 61/0 319 بزرگ گیالنشاه Numenius arquata 
ED 02/0 621 ابروسفید گیالنشاه Numenius phaeopus 
NT 0 9 شکیل آبچلیک Philomachus pugnax 
CD 01/0 991 خاوری طالیی سلیم Pluvialis (dominica) fulva 
NT 06/0 43 سرباال نوک آبچلیک Xenus cinereus 
NT 09/0 610 دودی آبچلیک Tringa glareola 
NT 01/0 902 پاسبز آبچلیک Tringa nebularia 
CD 01/0 969 زی تک آبچلیک Tringa ochropus 
CD 39/0 1609 تاالبی آبچلیک Tringa stagnatilis 
LC 33/0 1916 پاسرخ آبچلیک Tringa totanus 
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 (6930-6934) ساله 1 زمانی بازه در شده شناسایی پرندگان فراوانی درصد و تعداد مجموع علمی، نام .2جدول ادامه 
 نام خانواده نام علمی گونه نام فارسی کلتعداد  راوانیفدرصد  درجه حفاظت

DD 22/6 1120 کوچک سلیم Charadrius alexandrinus Charadriidae 

DD 01/0 914 کوچک طوقی سلیم Charadrius dubius 
NT 26/0 6610 معمولی طوقی سلیم Charadrius hiaticula 
NT 0 1 بزرگ شنی سلیم Charadrius leschenaultii 
NT 06/0 91 تیره دریایی پرستوی Chlidonias hybridus 
NT 03/0 461 پا چوب Himantopus himantopus Recurvirostridae 

LC 16/0 9333 خنجری نوک Recurvirostra avosetta 
NT 02/0 692 ارمنی کاکایی Larus armenicus Laridae 

NT 60/0 111 خزری کاکایی Larus cachinnans 
CD 06/0 92 پازرد کاکایی Larus cachinnans 
NT 03/6 1333 سبز نوک کاکایی Larus canus 
CD 01/0 234 کوچک سیاه پشت کاکایی Larus fuscus 
CD 91/0 6312 صورتی کاکایی Larus genei 
CD 61/0 313 بزرگ سیاه سر کاکایی Larus ichthyaetus 
NT 0 20 بزرگ سیاه پشت کاکایی Larus marinus 
NT 09/0 612 کوچک کاکایی Larus minutus 
CD 91/2 62310 سرسیاه کاکایی Larus ridibundus 
LC 06/0 93 کوچک دریایی پرستوی Sterna albifrons 
LC 0 1 خزر دریایی پرستوی Sterna caspia 
LC 01/0 233 معمولی دریایی پرستوی Sterna hirundo 
LC 0 9 کاکایی نوک پرستوی Sterna nilotica 
DD 09/0 641 سفید گونه دریایی پرستوی Sterna repressa 
LC 99/0 6131 اروپایی طالیی سلیم Pluvialis apricaria Charadriidae 

LC 01/0 902 خاکستری سلیم Pluvialis squatarola 
NT 0 61 سفید دم کولی خروس Vanellus leucurus 
CD 10/0 9219 کولی خروس Vanellus vanellus 
LC 06/0 12 مینا Acridotheres tristis Sturnidae 

LC 23/6 1333 معمولی سار Sturnus vulgaris 
LC 0 9 ابلق چک چک Oenanthe pleschanka Turdidae 

LC 0 1 سیاه سرخ دم Phoenicurus ochruros 
LC 0 2 تاالبی جغد Asio flammeus Strigidae 

NT 0 1  کوچکجغد Athene noctua 
CD 0 2 شاه بوف Bubo bubo 

 
، (ln N)مقادیر لگاریتم تعداد افراد  SHEآزمون 

، لگاریتم (ln S)ها  لگاریتم غنا براساس فراوانی گونه
شانون  گونهو شاخص تنوع  (ln E)ها  یکنواختی گونه

(H) کهطوری به ؛دهد های مختلف نشان می را در سال 
و آخرین  6930نقطه اول از سمت چپ مربوط به سال 

( 6934سمت راست هر خط، بیانگر آخرین سال ) نقطه

دهد که شیب  نشان می SHE. نتایج آزمون است
تند  ،کدام از پارامترهای بیان شدهتغییرات در هیچ

کند.  ابتی تغییر میلذا تغییرات با یک گرادیان ث ؛نیست
 6932به سال  6936ی سال ا در شاخص غنای گونه

تغییر نسبی رو به افزایش ایجاد شده که این تغییر 
که برای در حالی ؛های بعدی نیز ادامه دارد برای سال
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شاخص یکنواختی و تنوع این تغییر رو به کاهش 
دهد که در  عالیمی دارد. شاخص یکنواختی نشان می

 ی پرندگان در ا یکنواختی گونه ،رهای اخی سال
پیش رفته  ،تعادلاستان گلستان کمی در جهت عدم

 است.
داد  در ادامه، آزمون همبستگی اسپیرمن نیز نشان

های مختلف پرندگان سرشماری  که تعداد افراد گونه
های مختلف نه تنها با هم اختالف  شده در سال

ضرایب درصد با  33/0بلکه در سطح  ،داری ندارد معنی
 داری دارند )عالمت دو ارتباط و تشابه معنی 1جدول 
نیز  9لذا نتایج شاخص تشابه شانون در جدول  ؛ستاره(

 شود.  یید میأبا استفاده از این آزمون ت
 

 
 گلستان استان شده سرشماری پرندگان های خانواده افراد تعداد فراوانی .1 نمودار

 
 مختلف های سال در شده محاسبه زیستی تنوع های شاخص مقادیر .3 جدول

 نام شاخص 6930سال  6936سال  6932سال  6939سال  6934سال 

 فراوانی تعداد گونه 19 19  31  39   30 

 تعداد افراد 603901 636940 39313 13196 31464

 غنا مارگالف 20/1 31/1 46/1 21/1 33/1

 منهینگ 22/0 61/0 23/0 90/0 21/0

 چاوو 00/11 10/14 20/13 31/39 00/31

 یکنواختی سیمپسون 29/0 24/0 63/0 61/0 20/0

 بوزاس و گیبسون 11/0 11/0 12/0 13/0 19/0

 غالبیت سیمپسون 03/0 60/0 62/0 69/0 66/0

 برگر و پارکر 64/0 22/0 29/0 21/0 21/0

 تشابه شانون 36/0 30/0 33/0 31/0 33/0

 تنوع بریلیون 36/2 33/2 11/2 11/2 11/2

 شانون 36/2 33/2 11/2 11/2 11/2

 فیشر 12/1 20/1 99/3 63/3 13/3
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 6930-6934 زمانی بازه طی گلستان استان شده سرشماری پرندگان جمعیت برای SHE آزمون نتایج .2 نمودار

 
 پرندگان سرشماری شده استان گلستاننتایج آزمون همبستگی اسپیرمن بین تعداد  .4جدول 

 سال / مقدار همبستگی 6936 6932 6939 6934

14/0 ** 11/0 ** 10/0 ** 
**10/0  6930 

12/0 ** 10/0 ** 10/0 **  6936 

11/0 ** 11/0 **   6932 

11/0 **    6939 

 

 یریگو نتیجه بحث
 در شدهشناسایی پرنده گونه 120 از بیش مجموع از

 در خانواده 21 از گونه( 629) گونه 620 از بیش ایران،
 تعداد این مجموع از و کنند می زندگی گلستان استان

 در شده روزهب ،IUCN قرمز لیست در پرنده گونه 1
 تنها ،سرسفید اردک  گونه که دارد قرار 2061 سال
 انقراض خطر در آن حفاظتی وضعیت که است ایگونه
 پراکندگی از سرسفید اردک .(IUCN, 2016) است

 شواهدی ایران در و نیست برخوردار جهان در باالیی
 گذاری تخم ارومیه دریاچه هایتاالب در که دارد وجود
 مذکور پرندگان حفاظتی وضعیت بررسی با است. کرده

 که آید می دسته ب نتیجه این گلستان، استان در
 قرمز، لیست در و حفاظت نیازمند های گونه بیشترین

 بیشترین اتفاقاً و هستند سانان اردک خانواده های گونه

 واسطههب ،صیادان غذایی سبد در که پرندگانی تعداد
 باشند می خانواده این از نیز دارند ی کهمطبوع گوشت

(Aazami et al., 2012)درصد 24 خانواده این ؛ 
 مورد بازه طی در استان در را پرندگان کل جمعیت
 خاص، گونه یک نظر از البته گیرد. دربرمی مطالعه

 کنند، می زندگی استان این در که پرنده تعداد بیشترین
 گونه، این نیز قبلی های گزارش اساس بر و است چنگر

 گیالن استان در که است آبزی پرنده تعداد بیشترین
 .است  شده گزارش 32-31 ساالنه سرشماری در

 ترین فراوان ،Aazami et al. (2012) همچنین
 گیالن استان در انزلی های تاالب در کهرا  آبزی پرنده

 شکار بومیان توسط گلستان استان در گمیشان و
 گزارش سرسبز اردک آن از بعد و چنگر ،شوند می

 دارد. همخوانی قبلی مطالعات با نتایج این لذا .دادند
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 مورد شدت به تنها نه که است ایپرنده ،سرسبز اردک
 یافت وفور به ایران در بلکه است، شکارچیان توجه
 های تاالب جمله از مناطق از بسیاری در و شود می

 ,.Aazami et al) دارد زادآوری نقده شهرستان

2012; Sheykhi Ilanloo et al., 2014). 
 در که است مهاجر گونه یک نیز بزرگ فالمینگوی

 و است مطرح نیز زادآور پرنده یک عنوان به ایران
 گونه این کند. می زادآوری ارومیه دریاچه در غالباً

 در و گذارد می تخم یک ماه اردیبهشت در معموالً
 البته که شد گزارش زیادی تعداد ،هپرند این سرشماری
 بدن و دراز پاهای وجود واسطهه ب پرنده این شناسایی
 این تمایل بیشترین .است آسان کامالً رنگ صورتی

 از و ودهـب ورـش ایـه هـاچـدری ایـه االبـت ده،ـرنـپ
 دـکن می هـتغذی اـمیـآرتی ونـهمچ انـپوست تـسخ

(Mansoori, 2008). 2 جدولاز  که دیگری نکته 
 ؛است پرندگان مختلف های گونه تنوع ،آید می دستهب
 های گونه نیز شکارگر پرندگان خانواده از که طوریهب

 وجود ...و سفید دم دریایی عقاب پیغو، مثل مهمی
 IUCN 2061 سال قرمز لیست در چند هر که دارند

 به قبل های سال به نسبت آنها تعداد قطعاً اما نبودند،
 ضرورت و داشته چشمگیری کاهش ،مختلف دالیل

 بیشتر استان در باال تنوع این دلیله ب را حفاظت
 داشتن دلیل به گلستان استان که است بدیهی .کند می

 یا گونه تنوع دارای آبی های اکوسیستم و ها تاالب
 تنها نه و باشند آبزی کنار و آبزی پرندگان از بیشتری

 که دهد می نشان مطالعه این یک شماره نمودار
 ییان یلوه خانواده آن از پس و سانان اردک خانواده

 این نیز قبلی مطالعات بلکه ،دارند را جمعیت بیشترین
 & Khaleghizadeh) کند می تأیید را نتایج

Sehhatisabet, 2006; Belmaleki & Sobhan. 
Ardakani, 2009; Sheykhi Ilanloo et al.,. 

2014; Yousefi et al., 2015). خانواده تمایل 
 خانواده همچنین و است زیاد بسیار ،آب به سانان اردک
 سر به فشرده زارها نی و ها باتالق در غالباً نیز ییان یلوه
 صورت به ایران در نیز خانواده این بیشترین که برند می

 دارییپا .هستند نیز زادآور ها گونه برخی و بوده بومی
 تنوع و غنا به وابسته ها ستمیکوسا یتمام سالمت

 تنوع ،یعیطب های ستگاهیز بیتخر با لذا است. ای گونه
 دابی یم کاهش ای گونه غنای آن بعت به و زیستی

(Hosieni et al., 2016). لیتما آبزی کنار پرندگان 
 تا دارند ها تاالب هیحاش عمق کم و سیخ مناطق به

 استفاده ها آب هیحاش ییغذا مواد از یراحت به بتوانند
 متأسفانه .(Ahmadpour et al., 2010) کنند
 بسیار های ارزش فهم و عمومی های آگاهی رغم علی
 سال از موجودات این تعداد پرندگان، اکولوژیک زیاد

 داشته کاهش روند گلستان استان در 6934 تا 6930
 بیش 6936 سال در پرندگان تعداد که طوری به ؛است

 سه) 6934 سال در و  شده ثبت پرنده هزار 630 از
 این است. یافته کاهش نصف حدود به (بعد سال

 تعداد هرچند .است هشدار یک نوعی به مطلب
 گونه 30 به گونه 19 از پرندگان مختلف های گونه

 مربوط تواند می افزایش این دلیل و است یافته افزایش
 از بخشی شدن خشک حتی و ها آب سطح کاهش به

 قبالً که طوری به ؛باشد استان های بندان آب و ها تاالب
 به غالباً ها گونه تعداد افزایش ،است شده مطالعه نیز

 و است متنوع و کوچک های زیستگاه وجود دلیل 
 ضمن .باشد اکوسیستم کیفیت برای شاخصی تواند نمی

 آبی های زیستگاه و ها تاالب شدن خشک با اینکه
 تعداد (خشکسالی اول سال چند) موقت صورت به

 آن در بیشتری های گونه لذا و شود بیشتر ها زیستگاه
 اگر ها گونه تعداد این اما ،شد خواهند گزارش زیستگاه

 بیشتر خشکی و ها گونه افراد تعداد کاهش با همراه
 پتانسیل کاهش بیانگر تواند می ،باشد همراه زیستگاه
 Quan) باشد بومی زیستی تنوع حفظ برای زیستگاه

et al., 2002). یا گونه غنای مختلف های شاخص 
 ها گونه تعداد اساس بر نیز چاوو و منهینگ مارگالف،

 این های فرمول اساس بر کامالً این و کند می تغییر
 ابتداکه  است ذکر قابل .است صحیح ها شاخص

 یک ایگونه غنای کردند، می تصور ها اکولوژیست
 در ،دارد ارتباط ها گونه افراد تعداد با فقط زیستگاه
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 غنای تعیین در مهم عامل بیشتر، مطالعات با که حالی
 های گونه افراد تعداد تنها نه اکوسیستم، یک یا گونه

 نیز ها گونه تعداد بلکه است اکوسیستم آن در ساکن
 تعداد افزایش از حتی نقش این و دارند مهمی نقش
 & Gotelli) دارند بیشتری تأثیر نیز ها گونه افراد

Colwell, 2001). مختلف های شاخص مقایسه با 
  شاخص که گرفت نتیجه توان می مطالعه، این در غنا

 افراد تعداد افزایش با بهتری ارتباط مارگالف، غنای
 این از استفاده لذا ؛دارند ها گونه تعداد و ها گونه

 ،بدهد یا گونه غنای از خوبی درک تواند می شاخص
 است. برخوردار نیز نسبی سادگی از آنکه ضمن

Sheykhi Ilanloo et al. (2014) شهرستان در 
 در یا هـگون وعـتن ایـه صـاخـش سهـمقای اـب دهـنق

 باتالقی های زیستگاه و مرتفع مختلف های زیستگاه
 به تـنسب عـمرتف های اهـزیستگ هـک دـدادن انـنش

 لذا ؛هستند باالتری تنوع دارای باتالقی های زیستگاه
 داشتن مهم دالیل از یکی که کرد بینی پیش توان می

 داشتن گلستان، استان برای مناسب یا گونه تنوع
 مرطوب، مرتفع خشک، مرتفع متنوع های زیستگاه
 کم مردابی و یباتالق آبی، های زیستگاه تا جنگلی
 مقدار کمترین مجموع، در .است پایین در ارتفاع
 موازات به و 6939 سال در یکنواختی  شاخص عددی

 همین در غالبیت شاخص عددی مقدار بیشترین آن
 بیانگر ،مطالعه مورد بازه دیگر های سال به نسبت سال
 خانواده از) خاص های گونه افراد تعداد که است این

 بیشتر سال این در چشمگیری طور به (سانان اردک
 اثبات نیز شانون تشابه شاخص را ادعا این .است  شده
 سال در تشابه مقدار کمترین که طوری به ؛کند می

 های سال در یا گونه تشابه که هرچند .بود 6939
 و دارند داری معنی و قوی ارتباط هم با ،مختلف
 در دهد می نشان نیز 4 جدول نتایج که گونه همان
 یا دار معنی ارتباط بیشترین .است دار معنی %33 سطح

 و 6930 هایسال در ها گونه بین تشابه عبارتی به
 هم با ها گونه توزیع و ها شاخص %10 که است 6936
 و آب شرایط با مرتبط مقاالت مطالعه با .هستند مشابه

 را آن علت توان می اراضی کاربری تغییرات و هوایی
 هم با زیادی شباهت که دانست هوایی و آب شرایط
 کمترین .(Bannayan & Sanjani, 2011) دارند
 مطابق مختلف های سال بین همبستگی یا تشابه
 و 6936 بین اسپیرمن همبستگی دولـج ایـه داده

 های فعالیت تغییرات شدت بیانگر نـای و تـاس 6934
 زیادتری مقدار به اخیر های سال در هـک  تـاس انیـانس

 است، انـجری در الیـشم ایـه اکوسیستم روی رـب
 این زیادی بسیار مقاالت و دـشواه هـک  طور همان

 نیز زیادی های تالش هرچند کند؛ می تأیید را موضوع
 به که است گرفته صورت بومی مردم و دولت سوی از

 & DoE) است نبوده کافی ها تالش این رسد می نظر

Iran, 2015). واقع در یا گونه تنوع های شاخص 
 یک صورت به را یا گونه یکنواختی و غنا کمیت
 باالی عدد است ممکن و کند می بیان یکسان کمیت

 یا گونه غنای با جوامعی از یا گونه تنوع شاخص
 که جوامعی ،برعکس یا باشد باال یکنواختی و پایین
 مناسبی یکنواختی از ولی داشتند باالیی یا گونه غنای

 باالی تنوع شاخص عدد دارای نیز نیستند برخوردار
 تنوع گویای تنهایی به ها شاخص این لذا باشند؛
 سایر همراه  به باید و نیست منطقه یک زیستی

 گیرد قرار بررسی مورد یکنواختی و غنا های شاخص
(Barnes et al., 1982). های شاخص بودن باال 

 که شانون شاخص مخصوصاً یا گونه تنوع مختلف
 بودن کم آن با متناسب و دارد بیشتری عمومیت
 آن بیانگر ،6936 سال برای سیمپسون غالبیت شاخص

 که معنا بدین ؛دیگرندیک آیینه شاخص دو این که است
 بیشتر کوچک زیستگاهی تنوع دارای ها اکوسیستم این

 کمتر انسانی فشار یا و تر مناسب هوایی و آب شرایط یا
 پرندگان های گونه از بهتری پذیرای توانستند که بودند

 عدد و افزایش تنوع شاخص ،نتیجه در و بوده مختلف
 سایر نتایج با ادعا این یابد. می کاهش غالبیت شاخص
 .(Nabavi et al., 2006) دارد همخوانی مطالعات

 Golawski & Dombrowski که طور همان
 در سخت هوایی و آب شرایط ،دادند گزارش (2011)
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 مرکزی اروپای و شمال مناطق در زمستان طول
 و غذایی مواد کسب برای پرندگان تا شود  می موجب

 های عرض تـسم هـب رـبهت ایـه اهـزیستگ نـیافت
 کنند. مهاجرت مسکونی مناطق یا تر پایین جغرافیایی

 وجود دلیلهب گلستان استان در پرندگان باالی تنوع
 کوچک و تخصصی های زیستگاه ایجاد و درختان تنوع

 پوششی تنوع بین قوی بسیار ارتباط که طوریهب است؛
 غنای افزایش و جنگل درختان مخصوصاً و گیاهی

 مطالعه مازندران استان خیرود جنگل در قبالً پرندگان
 که  طور همان .(Sefidi et al., 2011) است شده

Alikhani et al. (2015) در که کردند ثابت 
 مالکیت که ایران( شرقی )شمال سرخس مثل مناطقی
 نیست، دولت اختیار در مهاجر پرندگان های زیستگاه
 تنها نه بومی مردم  آگاهی افزایش و مردمی حفاظت

 ایجاد برای بلکه پرندگان، و ها زیستگاه حفظ برای
 و تنوع به تواند می ساز دست یا مصنوعی های زیستگاه

 مدیران، نیز، ایران شمال در کند. کمک پرندگان غنای
به  باید زیست محیط به مندان عالقه و دوستداران

 های زیستگاه ایجاد و بومی سازیفرهنگ منظور
 جدی اقدام کشاورزی های بندان آب خصوصاً مصنوعی

 غذایی رژیم مطالعه با باید آنکه ضمن باشند. داشته
 ریمه پلت، نظیر مطالعاتی خصوصاً پرندگان های گونه

 دقیق بررسی به شده، شکار یا مرده پرندگان معده یا و

 به نسبت بتوان تا شود پرداخته پرندگان یا تغذیه رفتار
 کرد اقدام هاآن حفاظت بندی اولویت و ها زیستگاه تعیین

(Khaleghizadeh & Sehhatisabet, 2006). در 
 سایر نتایج خوبی به ،SHE آزمون نتایج نیز، پایان

 که طوری به ؛کند می تأیید را ها شاخص و ها آزمون
 زمانی بازه آخر های سال طی در ها گونه تعداد لگاریتم

 کمیت کهحالی در ؛دارد افزایش روند مطالعه، مورد
 لگاریتم وضعیت این در و کاهش به میل یکنواختی،

  است. نداشته زیادی تغییر یا گونه تنوع عددی
 باید پرندگان این از حفاظت برایباید  که اقداماتی

 سطح بردن باال برای تالش از: عبارتند ،شود انجام
 حیات مدیریت اصلی رکن که عمومی های آگاهی
 و عمومی اراده کردن تقویت است، منطقه هر وحش

 که زمستانه های زیستگاه اکثر از حفاظت برای کارشناسی
 بهبود و حفظ ،کنند می استفاده آنها از مهاجرت طول در

 بـه منـظور الشـت و رتـاجـمه رـمسی در آب تـکیفی
 این مهاجرت و تغذیه مسیر در آلودگی هرگونه حذف

 صحه آن بر همگان و است بدیهی آنچه پرندگان.
 این جمعیت رویه بی کاهشدلیل  که است این گذارند می

 مختلف های ارزش دارای و ارزشمند بسیار موجودات
 انسانی های فعالیت اجتماعی، و اکولوژیکی اقتصادی،

 حتی و جدی یعزم بایدبرای بهبود شرایط،  که است
 باشد. المللی بین
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