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  چكيده

ند بـا  توا  بويژه پرندگان در پارك مي،وحش هاي حيات  گونهوجود. عهده دارند ههاي شهري نقش مهمي در تعيين استاندارد زندگي شهري ب       پارك
  حفاظـت   وبنـابراين جـذب  . هـاي طبيعـي جلـب كنـد      را بيش از پيش به محـيط آنهاكنندگان،  تأمين رضايت بازديد و هاي پارك  افزايش جاذبه 

هاي شهر اصـفهان    اندازه و شكل پاركتأثير ،طالعهدر اين م. تواند يكي از اهداف مديران در اين مناطق باشد   ، مي هاي شهري   پارك درپرندگان  
طور تـصادفي انتخـاب شـده و     ه پارك ب۱۳ شهر اصفهان ة پارك عمد۳۵از ميان حدود . اي پرندگان مورد بررسي قرار گرفت   بر غنا و تنوع گونه    

گنجشك . شدها شناسايي  تلف در سطح پاركهاي مخ  گونه پرنده با تراكم۲۴در مجموع . شداي و تراكم پرندگان هر پارك محاسبه  غناي گونه
% ۲۱هاي مشاهده شده را گنجشك خانگي و  پرنده% ۶۲كه  طوري ه ببودند، بررسي مورد يها هاي غالب در همه پارك خانگي و كالغ ابلق گونه    

 در سطوح بعـدي فراوانـي       رتيبت به%) ۷۷/۱(و زاغي   %) ۱۹/۲(، قمري خانگي    %)۶/۳(، غراب   %)۲۲/۴(چلچله  . داد  آن را كالغ ابلق تشكيل مي     
ندگان نيز مورد آزمون اي پر  شلوغي پارك بر غناي گونهتأثير  و وينر مشخص شد- شانونةده از نماياي هر پارك با استفا تنوع گونه. داشتندقرار 

اي با افزايش  ه غناي گونهك حالي در. شدمشخص  اي پرندگان مساحت پارك و غناي گونه صهخ مشدوداري ميان   مثبت معنيةرابط .قرار گرفت
تواند كاربردهـايي بـراي      ها مي  اين يافته . اي بود  ها بر غناي گونه     منفي شلوغي پارك   تأثير  مبين ، نتايج عالوه بر اين  .  يافت حاشيه پارك كاهش  

  .و مديريت فضاي سبزداشته باشد ريزي، طراحي هاي شهري بويژه در مراحل برنامه  پاركجذب بيشتر پرندگان به
  
    واژهليدك

 .حاشيه، سطح آشفتگي اي، اثر هاي شهري، پرندگان، غناي گونه پارك

  سرآغاز
رشــد جمعيــت شهرنــشين در ســطح دنيــا تبــديل بــسياري از  

هاي طبيعي به مناطق كشاورزي و شهري را بدنبال داشته       اكوسيستم
ايـران نيـز از ايـن رونـد مـستثني نبـوده،       ). Ambuel, 1983(است 

شهرنشيني و توسعه صنعتي و كشاورزي منجـر بـه          كه رشد    طوري هب
 و از دسـت رفـتن تنـوع زيـستي در سـطح         زيستگاههاكاهش سريع   

بـا افـزايش تـراكم جمعيـت در منـاطق شـهري،             . كشور شده اسـت   
ندارد زنـدگي در    تري را در تعيـين اسـتا        هاي شهري نقش مهم     پارك

ـ هـاي شـهري در غالـب مـوارد،            پارك. اند شهر عهده دار شده     هيگان
مناطقي هستند كه امكان آرامش شهرنـشينان در اوقـات فراغـت را             

كنند، عالوه بـر طراحـي فـضاي     بدون خارج شدن از شهر فراهم مي     
هاي گيـاهي، كـه سـهم بزرگـي در بـاال بـردن                سبز و انتخاب گونه   

 بويژه پرنـدگان    ،هاي حيات وحش   هاي پارك دارند، وجود گونه      جاذبه
بـه همـين دليـل،      . اي پـارك بيفزايـد    هـ   تواند بر جاذبـه     در پارك مي  

تواند   هاي مطلوب پرنده مي     ريزي براي جذب و نگهداري گونه       برنامه
هاي شهري براي ايفـاي نقـش حيـاتي     نقش مهمي در كارايي پارك   

از طرف ديگر، حفاظت از تنوع زيـستي امـروزه بـه        . خود داشته باشد  
هاي معمـول درمنـاطق شـهري تبـديل شـده اسـت               يكي از فعاليت  

 حفاظتي باال درون مناطق شهري      ة گاهي مناطق با درج    كه  طوري  به
صياتي پرنـدگان بـا داشـتن خـصو     ).Bryant, 2006(شوند  ديده مي

هاي مختلف، امكـان اسـتفاده از مـواد     چون توانايي زندگي در محيط 
هاي مناسـب    ، از شاخص  آنهاغذايي گوناگون و امكان مشاهده آسان       

 ,Pudyatmoko(رونـد   شـمار مـي   ههاي شهري ب محيطي در محيط

ها بـا كمـك       هاي پرنده موجود در پارك      اين، گونه  عالوه بر . )2009
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۵۹مجله محيط شناسي شماره   ۵۶  
افـشاني، كنتـرل حـشرات و         به فرآينـدهاي اكوسيـستم ماننـد گـرده        

شوند   حفظ سالمتي اين مناطق ميموجبهاي گياهي،  پراكنش گونه
)Ford, 1986( .  

  را رندگانهاي مختلف پ    مطالعات زيادي چگونگي واكنش گونه    
 ;Hadidian, 1997(انـد   به شهري شـدن مـورد بررسـي قـرار داده    

Savard, 2000 (اي پرنـدگان    كـاهش غنـاي گونـه   ةدهند كه نشان
از ). Savard, 2000(هاسـت   بومي با افزايش جمعيت وتوسعه شـهر 

هـاي    طرف ديگر، در حال حاضر حفاظت از تنـوع زيـستي در پـارك             
شناسـان در    ورد پـژوهش بـوم    شهري به يكي از موضوعات مهـم مـ        

هـا   و درك نقش اين پـارك ) Porter, 2001(سطح دنيا تبديل شده 
). Savard, 2000(در حفاظت از تنوع زيستي رو به افـزايش اسـت   

تواننـد   عوامل مختلفي نظير شكل و اندازه پارك و پوشش زمين مـي     
 ,Janzen (گذار باشندتأثيرهاي حيات وحش  بر تنوع و فراواني گونه

1983; Jokim, 1999; Wiens, 1989(. بديهي است با دستكاري 
 آنهـا هاي    توان جمعيت   هاي مؤثر بر غنا و تنوع پرندگان مي        مشخصه

  .را حفاظت كرده و افزايش داد
اي با اندازه و شـكل پـارك يكـي از مباحـث              ارتباط غناي گونه  

) ۱۹۶۷(آرتـور و ويلـسون        كه اولين بار مك    استشناسي    مهم در بوم  
 كردنــدبحــث بــارة آن درت عنــوان جغرافيــاي زيــستي جزيــره تحــ

)MacArthur, 1967( .  
اي بـا      غنـاي گونـه    ارتبـاط پس از آن تحقيقات زيادي در مورد        

 مختلـف   گروههـاي اندازه پارك در منـاطق مختلـف دنيـا در مـورد             
اي بـا   تاكسونوميك انجام گرفت كه همگي مؤيد افزايش غناي گونه        

 ,Cornelis, 2004; Fernandez (افـزايش مـساحت پـارك بـود    

2000; Jokim, 1999 .(  
كه ميزان حاشيه پارك تابعي است    از طرف ديگر با توجه به اين      

 با توجه به اثر عوامل خارجي بر        پارك، بنابراين شكل پارك   از شكل   
  . استهاي پارك مؤثر  تعداد گونه

هاي انجـام شـده در ايـن خـصوص مربـوط بـه           شتر پژوهش يب
تر   هاي شهري كم    هاي مشابه در پارك     ي بوده و پژوهش   مناطق طبيع 

هـدف از ايـن پـژوهش شناسـايي فـون پرنـدگان             . انجام شده است  
اي پرنـدگان بـا    هاي شهر اصفهان و بررسي رابطه غناي گونـه     پارك

بـديهي اسـت    . هاي شهر اصـفهان بـوده اسـت         اندازه و شكل پارك   
ي مناسـب بـراي     توانـد در تعيـين راهكارهـا        آگاهي از اين روابط مي    
هـاي    هاي شهري و همچنين طراحي پـارك        جذب پرندگان به پارك   

  .ثري داشته باشدمؤجديد شهري نقش 

  مواد و روش بررسي
   مورد مطالعهةمنطق

شهر اصفهان بين . شداين مطالعه در سطح شهر اصفهان انجام 
  شرقي و ۵۱ ˚۴۷´ ۱۰ ˝ تا۵۱˚ ۳۰´ ۱۵ ˝طول هاي جغرافيايي
  شمالي و ۳۲˚ ۴۸´ ۱۰˝ تا ۳۲˚ ۳۰´ ۲۰˝ي  عرض هاي جغرافياي

 كيلومتري مركز استان اصفهان قرار داشته و  ۵۰ تا ۳۰در شعاع 
 درصد مساحت استان اصفهان ۳/۰ هكتار كه ۳۴۵۰۰مساحتي حدود 

   ). ۱ شمارة شكل( است، را در بر مي گيرد 
  

  
نمايي از موقعيت شهر اصفهان و مكان هاي  ):۱( شمارة شكل

  داريبر نمونه
 ميليمتر و ۱۲۴متوسط ميزان بارندگي در شهر اصفهان حدود 

  . درجه سانتيگراد است۱۶ميانگين ساالنه درجه حرارت حدود 
از نظـر   . اسـت  متر   ۱۵۰۰ارتفاع متوسط اين شهر از سطح دريا        

ي زاگـرس و    كوههـا  رشته   تأثيرتوپوگرافي شهرستان اصفهان تحت     
ر روي دشتي نسبتاً صـاف      شهر اصفهان ب  . استهاي موازي آن      شانه

 درصد و به طرف شمال شرقي در مركز فالت ايران ۲با شيبي حدود 
  . ه استشدبنا 

كند كه    رود تقريباً از وسط شهر اصفهان عبور مي         زاينده ةرودخان
ثير زيادي بر اقلـيم، فـضاي سـبز و بـويژه جـذب پرنـدگان آبـزي           تأ

يون نفر برآورد    ميل ۵/۱ش از   يجمعيت اصفهان ب  . زمستان گذران دارد  
 و تراكم منـاطق مـسكوني       )۱۳۸۵سرشماري مركز آمار ايران،     (شده  

هاي صنعتي در حاشيه شهر در        با افزايش قطب  . در اين شهر باالست   



  
  
  
  
 ۵۷  اي پرندگان هاي شهري بر غناي گونه ر اندازه و شكل پاركيثرسي تأبر

ي اخير تراكم مناطق مسكوني به صورت چشمگيري افـزايش           سالها
  . يافته است

در گذشـته محــدوده وسـيعي از انــواع پوشـش گيــاهي شــامل    
ا، كشتزارها در اين شهر وجود داشته است، كه بقايـايي           ، باغه گلهاجن

ا و فضاهاي سبز اصفهان به چشم       ه   هنوز در پارك   زيستگاههااز اين   
  . خورد مي

  هاي شهري مورد مطالعه پارك
. شهر اصفهان بـه يـازده منطقـه مـديريتي تقـسيم شـده اسـت             

انتخاب پارك در مناطق يك، سه، دو، چهار، شش، هفـت، هـشت و              
 پـارك   ۳۵ بـدين ترتيـب كـه از مجمـوع           ،ان انجام گرفـت   ده اصفه 

 شـد طور تـصادفي انتخـاب       ه پارك ب  ۱۳موجود دراين هشت منطقه،     
   .)۱(شمارة جدول  و )۱(شمارة شكل 

  
 هاي مورد مطالعه  ك هاي پار  ويژگي):۱( شمارة جدول

 نام پارك
  مساحت 

)m
2( 

سطح 
 شلوغي

مساحت 
 پوشش گياهي

 ۲۲۹۲۰۵ ۳ ۲۸۰۳۷۶ باغ غدير

 ۲۰۷۵۶۵ ۲ ۲۵۲۶۷۳ پارك شهرستان

 ۱۲۱۲۷۹ ۲ ۱۶۱۶۵۴ بوستان خبرنگار

 ۷۷۹۵۲ ۲ ۸۱۰۴۵ باغ گلها

 ۷۰۲۶۶ ۲ ۷۱۹۵۴ پارك مشتاق اول

 ۱۱۴۳۰۸ ۲ ۱۱۹۰۰۱ پارك ايثارگران

 ۱۱۰۲۶۶ ۳ ۱۱۴۰۵۷ پارك شهيد رجايي

حاشيه پل فردوسي تا 
خيابان (سي و سه پل 
 )لعيكمال اسما

۱۹۴۲۹ ۱ ۱۹۴۲۹ 

 پل فردوسي تا ةحاشي
خيابان (پل خواجو 

 )آيينه خانه

۵۷۸۶۱ ۲ ۵۷۸۶۱ 

 ۸۶۴۰۷ ۳ ۱۱۶۸۸۵ بوستان قلمستان

 ۴۳۱۹۱ ۲ ۵۴۰۰۹ پارك الله

 ۷۵۴۶۴ ۳ ۹۲۸۶۶ بوستان گل محمدي

 ۵۹۸۰۰ ۲ ۶۰۰۰۰  بهمن۲۲بوستان 

  شناسايي و شمارش پرندگان
 ارديبهـشت   ۳۱هاي مورد مطالعه از اول فروردين تا           پارك ةكلي

گـر   دو مـشاهده . اي پرندگان بررسي شدند     از نظر تركيب گونه    ۱۳۸۵
شناسايي پرندگان با استفاده از دوربين دوچشمي و كتـاب راهنمـاي            

در هـر پـارك انجـام       ) ۱۳۷۹منـصوري،   (را  صحرايي پرندگان ايران    
 با سركشي به نقـاط مختلـف پـارك كليـه پرنـدگان        شدسعي  . دادند

  . موجود در پارك شناسايي گردند
 ترانـسكت بـه     ۴ تا   ۳در هر پارك متناسب با اندازه پارك، بين         

ـ   ۶۰ متر و به طول      ۲۰عرض طـور تـصادفي در سـطح پـارك        ه متر ب
هاي پرنده و تعـداد افـراد هـر گونـه در هـر                 و تعداد گونه   شدمستقر  

  . شدترانسكت مشخص و ثبت 
گر در طول ترانسكت حركت كرده و كليه پرندگاني كه  مشاهده

 متر از هر طرف محور ترانسكت شمارش ۱۰شدند در  ديده مي
  . ) ۲جدول شماره ( كرد مي

 قبل  ساعت بعد از طلوع خورشيد شروع و تا۲ها   شمارشةكلي
 يا ،ها در زمان بارندگي شمارش. رسيد  صبح به پايان مي۱۰از ساعت 

  . شد در مواقعي كه باد شديد وجود داشت، انجام نمي
ها و سهم هر گونه از ميان كل پرندگان   توجه به تعداد گونهاب

 ةاي پرندگان با استفاده از نماي مشاهده شده در هر پارك، تنوع گونه
  :شد محاسبه )'H (نريو-تنوع شانون

H' = -∑ (pi)(log2 pi) 

هاي  به كل افراد گونهi  به معني نسبت افراد گونه piكه در آن 
ختلف پرندگان در هاي م غنا و تنوع گونه. استمختلف مشاهده شده 

  .  نشان داده شده است)۳(شمارة جدول هر پارك در 
  هاي پارك ژگييري ويگ اندازه

هاي هر پارك با تعداد و نوع         به منظور تعيين ارتباط بين ويژگي     
هاي پرنـده مـشاهده شـده، محـيط، مـساحت و نـواحي داراي                 گونه

ي پوشش گياهي هر پارك با استفاده از سيـستم اطالعـات جغرافيـاي            
)ArcView GIS 3.3( اي   و تصاوير مـاهوارهQuickbird  محاسـبه 

ـ        . دش اي از ميـزان    عنـوان نمايـه    هنسبت محيط به مـساحت پـارك ب
ميزان تمـاس پـارك بـا محـيط         (پذيري پارك از محيط بيروني        تأثير

عنوان اثر حاشيه  هكه در اينجا از آن ب) بيروني با توجه به سطح پارك   
  . استفاده قرار گرفتشود، مورد  نام برده مي

ـ     اي از ميـزان مزاحمتـي كـه          دسـت آوردن نمايـه     هبه منظـور ب
تـراكم  (ها با آن مواجه هستند، ميزان شـلوغي پـارك             پرندگان پارك 



  
  
  
  

۵۹مجله محيط شناسي شماره   ۵۸  
 و بـر    شدبا يكديگر مقايسه    ) كنندگان پارك در زمان مشخص    بازديد

  .بندي شدند هاي مورد مطالعه به سه دسته گروه اين اساس پارك
  ماريهاي آ تحليل

 بـراي هـاي مختلـف       با توجه به ميزان تالش متفاوت در پارك       
دست آمده با استفاده از روش       ههاي ب   اي، داده   گيري غناي گونه    اندازه

Rarefactionاستاندارد شدند .  
ها سپس از نظر نرمال بودن توزيع فراوانـي، خطـي بـودن               داده

سـي قـرار    هاي خارج از روند مـورد برر         رگرسيوني و وجود داده    ةرابط
  . گرفتند

اي اسـتاندارد شـده       به منظور بررسي رابطه ميـان غنـاي گونـه         
پرندگان با مساحت، نسبت محيط به مساحت و سطح داراي پوشـش   

خطي بودن اين دليل غير هب (شدها، از تابع تواني استفاده  اهي پارك گي
هاي غناي گونـه اي و لگـاريتم    بدين ترتيب كه لگاريتم داده    ). روابط
ها، با اسـتفاده از       هاي مربوط به پارك     هاي مربوط به ديگر متغير     داده

 با اسـتفاده  Y = axb و سپس تابع توانيشدرگرسيون خطي تحليل 
  .دست آمد هلگاريتم عرض از مبدأ ب از آنتي

بوستان گل محمدي و حاشيه پـل       كه دو پارك      با توجه به اين   
ام بررسـي    هنگـ  )خيابان كمال اسـماعيل   (فردوسي تا سي و سه پل       

اي  رابطه ميان نـسبت سـطح داراي پوشـش گيـاهي و غنـاي گونـه         
هاي خارج از رونـد مـشخص شـدند، در            عنوان داده  هاستاندارد شده ب  

  . ندشدها حذف  ، از مجموعه دادهيتحليل نهاي
اي پرنـدگان بـا مقايـسه          شلوغي پـارك بـر غنـاي گونـه         تأثير

) هـا   لگـاريتمي داده  پس از تغيير شكل دادن      (اي    ميانگين غناي گونه  
هاي مورد بررسي با سطح شلوغي مـشخص بـا            در هر گروه از پارك    

طرفه و آزمون توكي مورد بررسي قرار  استفاده از تحليل واريانس يك
  .گرفت

  نتايج 
ـ  )۱( شـمارة    جدولهاي مورد مطالعه در       مشخصات پارك  شان  ن

  تـا  m2 ۲۸۰۳۷۶ها در محدوده       مساحت اين پارك  . داده شده است  
m2  ۱۹۴۲۹ با ميانگين m2 ۹۲۸۶۶قرار دارد  . 

  اي پرندگان تركيب گونه
هـاي شـهر      هاي پرنـده مـشاهده شـده در پـارك           فهرست گونه 

 ۱۱۸۴ ،در مجمـوع  .  اسـت  ذكـر شـده    )۲(شمارة  جدول  اصفهان در   
 گونـه   ۲۴ پارك مورد بررسي مشاهده شد كه اين تعداد          ۱۳پرنده در   

  .دادند را تشكيل مي

هـاي شـهر      اي پرنـدگان در غالـب پـارك          گونه بطور كلي تنوع  
عنـوان   ههاي گنجشك خانگي و كالغ ابلق ب        گونه. اصفهان باال نبود  

شــدند  هــا مــشاهده مــي در همــه پــارك%). ۸۳(هــاي غالــب  گونــه
% ۲۱هاي مشاهده شده را گنجشك خانگي و         پرنده% ۶۲ كه  طوري  به

ه ترتيـب گونـه   بعد از اين دو گونه ب . داد  آن را كالغ ابلق تشكيل مي     
و % ۱۹/۲، قمـري خـانگي      %۶/۳، غـراب    %۲۲/۴چلچله با فراوانـي     

  .گيرند در سطوح بعدي فراواني قرار مي% ۷۷/۱زاغي با فراواني 
  

در اي كه در اين مطالعه  هاي پرنده  گونه):۲(شمارة  جدول

    مشاهده شدندهاي شهر اصفهان پارک

گونهنام علمي  نام فارسي نام علمي گونه نام فارسي  

قكالغ ابل  Corvus corone 
توكاي بال 

 سرخ
Turdus iliacus 

اهسيكالغ   Corvus frugileus 
توكاي 

اهيسگلو  
Turdus ruficolis 

 Hirundo rustica چلچله Corvus corax غراب

گنجشك 
 خانگي

Passer 

domesticus 
 Sturnus vulgaris سار

كبوتر 
 چاهي

Columba livia بلبل Luscinia 

megahynchos 

قمري 
 خانگي

Streptopelia 

senegalensis 
 Pycnonotus بلبل خرما

leucogenys 

قمري 
 معمولي

Streptopelia 

tutur 

سهره 
 جنگلي

Fringilla 

coelebs 

 Pica pica زاغي
سهره بال 

 سرخ
Rhodopechys 

sanguine 

دم 
جنبانك 

 ابلق
Motacila alba 

كاكائي سر 
 سياه

Larus 

ridibundus 

دم 
بانك جن

 زرد
Motacila flava 

بادخورك 
 Apus apus معمولي

توكاي 
 باغي

Turdus 

philomelos 

اي  گونه
 گنجشك

Petronia sp. 

توكاي 
 سياه

Turdus merula 
اي  گونه

 سسك
Sylvia sp. 

ها با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي  گيري كليه اندازه: توضيح (

)ArcView GIS 3.3 (اي  هو تصاوير ماهوارQuickbird  دست آمده  هب

  ).است 



  
  
  
  
 ۵۹  اي پرندگان هاي شهري بر غناي گونه ر اندازه و شكل پاركيثرسي تأبر

، كبوتر چاهي و سار بـه       % ۶۷/۰جنبانك ابلق    درصد فراواني دم  
و % ۴۲/۰و بلبل خرمـا و كاكـايي بـه ترتيـب            %  ۵۹/۰طور مساوي   

  . بود% ۳۳/۰
قمري معمولي و دم جنبانك زرد هر دو داراي درصـد فراوانـي             

ح فراواني مربـوط    ترين سط   و درنهايت پايين  % ۱۶/۰مشابهي برابر با    
   : به شرح زير استها به ساير گونه

 سرخ، توكـاي گلوسـياه ،بلبـل، سـهره        توكاي سياه، توكاي بال     
اي سسك بود كه      و گونه جنگلي، سهره بال سرخ، بادخورك معمولي        

  . از فراواني كل را داشتند% ۰۸۴/۰هر يك حدود 
 و  هاگلاي در پارك هاي مورد بررسي در باغ           حداكثر غناي گونه  

  .دش گونه مشاهده ۱۲ و ۱۳باغ غدير به ترتيب با 
 كه پرندگان آبـزي رودخانـه زاينـده رود جـزء            شايان ذكر است  

بـا وجـود ايـن    . اند هاي حاشيه رودخانه محسوب نشده پرندگان پارك 
هـا   هاي وابسته به زاينـده رود در داخـل برخـي از پـارك             برخي گونه 

ر سياه در پارك شهرسـتان و     عنوان مثال كاكائي س    هب. مشاهده شدند 
  . پارك مشتاق مشاهده شد

 ) ۳ ( شمارة   جدولهاي مورد بررسي در       پارك) 'H(اي   تنوع گونه 
هاي  وينر در پارك  -اي شانون  محدوده شاخص تنوع گونه   . آمده است 

  . قرار داشت۶۹/۲ تا ۳۵/۱مورد بررسي بين 
  اي با مساحت و ميزان حاشيه پارك  غناي گونهةرابط

هـاي مـورد      اي پرندگان بـا مـساحت پـارك         غناي گونه بررسي  
 P= ۴۹/۰, ۰۰۸/۰(داري را نـشان داد    مثبت و معنـي ارتباطبررسي 

R2=( )  شمارة۲شكل .(  
اي پرنـدگان      ميـزان حاشـيه بـر غنـاي گونـه          تأثيركه   ليدر حا 

P= ۴۱/۰R, ۰۱۸/۰(ها منفي بود  پارك
  ).۳ شمارة شكل ) ( =2

اي به عامل      پذيرفتن از غناي گونه    رتأثياي عالوه بر      تنوع گونه 
طور كلي تنوع گونـه اي       هب. نيز بستگي دارد  ) Evenness(يكنواختي  

)H' (  هاي مختلف از خود نشان نداد        مشخصهداري را با      رابطه معني
)۰۵/۰>P.(  اي با لگاريتم سطح داراي پوشش گياهي هر          غناي گونه

P=  ۲۳/۰R,۱/۰(داري را نشان نداد  پارك رابطه معني
 شكل ) ( =2

   ).۴شمارة 
  اي و سطح آشفتگي هر پارك رابطه بين غناي گونه
اي پرندگان بين سه گروه پـارك بـا سـطح             مقايسه غناي گونه  

داري را ميان اين سه گروه نـشان داد         شلوغي متفاوت، اختالف معني   
)۰۰۲/۰ P =, ۷/۱۱ F2,7 =.(هاي با سطح   اين اختالف ميان پارك

  هاي با سطح شلوغي متوسط و يا زياد ديده شد  شلوغي كم و پارك

هاي مختلف پرندگان در   غنا و تنوع گونه):۳( شمارة جدول

  مناطق مطالعه شده

 نام پارک
تراکم 
 پرندگان

غناي 
اي  گونه

مشاهده 
شده در 
 ترانسکت

غناي 
استاندارد 

 شده

نمايه 
  تنوع

)H'( 

٣٦/٥ ٧ ١٣٧ باغ غدير  ٨٤/١  

پارك 
 شهرستان

٥٢/٥ ٦ ٦٤  ٢٣/٢  

بوستان 
 خبرنگار

٤٧/٥ ٧ ٩٥  ٩٩/١  

٥٦/٤ ٥ ٦٤ باغ گلها  ٤/٢  

پارك مشتاق 
 اول

٥٤/٤ ٥ ١٢٢  ٣/٢  

٣٧/٣ ٤ ١٢٨ پارك ايثارگران  ٤٥/١  

پارك شهيد 
 رجايي

٥١/٤ ٥ ٩١  ٠٧/٢  

حاشيه پل 
فردوسي تا سي 

و سه پل 
خيابان کمال (

 )اسماعيل

٣٥/١ ٢ ٢ ٥٨  

حاشيه پل 
فردوسي تا پل 

 خيابان(خواجو 
 )آيينه خانه

٩٣/٢ ٣ ١٠٤  ٧٨/١  

بوستان 
 قلمستان

٥٧/٤ ٥ ٨٦  ٦٥/٢  

١١/٥ ٦ ٨٨ پارک الله  ٦٩/٢  

بوستان گل 
 محمدي

٥٤/٢ ٣ ٩٢  ٦٧/١  

 ٢٢بوستان 
 بهمن

٣٨/٢ ٤ ٤ ٤٧  

 
  

  

S= 0.106 A 0.32 



  
  
  
  

۵۹مجله محيط شناسي شماره   ۶۰  
  اي  رابطه بين مساحت پارک با ميزان غناي گونه)٢(شمارة  شکل

اي  غناي گونهو )A(معادله تواني رابطه ميان سطح پارک : توضيح 
  .روي نمودار نشان داده شده است) S(پرندگان 

؛ در حالي كـه  )p< 0.006 چندگانه توكي، هاي يسهآزمون مقا(
هاي با سطح شلوغي متوسط و زياد اختالفي وجود نداشت            بين پارك 

)p = 0.39.(  

  
اي هر   رابطه بين ميزان اثر حاشيه با غناي گونه):٣(شمارة شکل 

  پارک

و غناي  )E(عادله تواني رابطه ميان نسبت محيط به مساحت پارک م: توضيح (

  ).روي نمودار نشان داده شده است) S(اي پرندگان  گونه

b
b

a

0

1

2

3

4

5

6

کم متوسط زياد

سطح شلوغی پارک

ده
 ش
رد
ندا
ستا

ی ا
ه ا
ون
ی گ

غنا

  
  اي بين سه گروه پارک  مقايسه غناي گونه):٤( شمارة شکل

نتيجه . سطح شلوغي کم، متوسط و زياد: سه گروه شلوغي شامل: توضيح (

وجود حروف . الفباي التين نشان داده شده استآزمون توکي با استفاده از حروف 

  ).است آنهادار بين  هاي دو گروه بيانگر اختالف معني ناهمسان در باالي ستون

  

  اي و سطح آشفتگي هر پارك رابطه بين غناي گونه
اي پرندگان بين سه گروه پـارك بـا سـطح             مقايسه غناي گونه  

 گروه نـشان داد   داري را ميان اين سه      شلوغي متفاوت، اختالف معني   
)۰۰۲/۰ P =, ۷/۱۱ F2,7 =.(هاي با سطح   اين اختالف ميان پارك

هاي با سطح شلوغي متوسط و يا زياد ديده شـد             شلوغي كم و پارك   
؛ در حالي كـه بـين   )p< 0.006 چندگانه توكي، هاي يسهآزمون مقا(

 p(هاي با سطح شلوغي متوسط و زياد اختالفي وجود نداشت  پارك

شود با افزايش شـلوغي   گونه كه در نمودار ديده مي انهم ).0.39 =
   ).۳شمارة شكل ( شود اي پرندگان كاسته مي پارك از غناي گونه

  

  گيري بحث و نتيجه
در مجمــوع نتــايج بــه دســت آمــده از ايــن بررســي حــاكي از 

هاي شـهر اصـفهان از هـر          اي پرندگان پارك    ثيرپذيري غناي گونه  تأ
 در. اسـت پارك و ميزان شلوغي پارك      سه عامل اندازه پارك، شكل      

مثبت و در مورد ميزان شلوغي منفي       ارتباط با اندازه پارك اين رابطه     
 اي كاهش يافت    ونهي گ با كاهش نسبت محيط به مساحت، غنا      . بود

اي بر اشكال نـامنظم و        ارجحيت اشكال دايره   رهايي از     اين مسئله  و
اندازه مناطق بـر     تأثير. استكشيده در طراحي فضاهاي سبز شهري       

ي مختلـف موجـودات در مطالعـات متعـددي          گروههااي   غناي گونه 
بيـشتر  ). Ambuel, 1983(مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته اسـت  

اند كـه غالبـاً بـا        هاي كشاورزي متمركز شده    اين مطالعات بر سيستم   
بـا  ). Parson, 2003(هاي شهري اختالف چـشمگيري دارنـد    پارك

هـا در شـهرها بـراي         ات مثبت افزايش وسعت پارك    رتأثيوجود اين،   
هاي كشاورزي پيشنهاد شده، مـشابه       پرندگان، آنچه كه براي سيستم    

ها باعث افزايش ناهمگني محيط و فراهم  افزايش اندازه پارك . است
عالوه بر اين، افـزايش مـساحت       . شود ي محلي مي  زيستگاههاآمدن  

و قابل اتكا براي پرندگان     پارك موجب فراهم آوردن منابع مورد نياز        
پـذيري  تأثيرشده و با در اختيار گذاشتن نواحي مركـزي بيـشتر كـه              

تري را براي پرندگان      تري از محيط خارج پارك دارند، محيط امن         كم
دهنــده  هــاي مـا نــشان  داده. )Saunders, 1999(آورد  فـراهم مــي 

  .دنبال افزايش اثر حاشيه است ههاي پرنده ب كاهش تعداد گونه
هاي مختلف پرنده به ميزان شلوغي پـارك متفـاوت         پاسخ گونه 

هاي مشاهده     مردم، غالب گونه   هاي داراي تراكم باالي     ر پارك د. بود
هاي معمـول در منـاطق شـهري و روسـتايي نظيـر        شده شامل گونه  

در مجمـوع،  . گنجشگ خانگي، كالغ ابلـق و قمـري خـانگي بودنـد      
. كردنـد   مـي اي شلوغ اجتناب    ه  بيشتر پرندگان از وارد شدن به پارك      

كننـده محـيط   غي پـارك و اثـر حاشـيه هـر دو تأييد          منفي شلو  تأثير
توانند   نامطلوبي است كه تراكم مردم و ساختارهاي فيزيكي شهر مي         

هـاي    محـيط با وجـود ايـن،      . اي پرندگان داشته باشند     بر غناي گونه  
د، شهري ممكن است امكان حضور تعداد زيادي پرنده را فراهم آورن           



  
  
  
  
 ۶۱  اي پرندگان هاي شهري بر غناي گونه ر اندازه و شكل پاركيثرسي تأبر

هايي كه اين فراواني را بوجود آورده اند اندك    در حالي كه تعداد گونه    
هاي فراوان در نواحي شهري را  گونه، )۲۰۰۸(پالمر و همكاران . باشد
هاي بومي معمول با اندازه تحمل باال براي شرايط بسيار متغيـر           گونه

انـد   هـاي مهـاجم و غيـر بـومي تـشخيص داده           و يـا گونـه     ،شهري  
)Palmer, 2008 (.  

ـ    اي   رود در بـاال رفـتن غنـاي گونـه           زاينـده  ةنزديكي به رودخان
نزديكي بـه رودخانـه     . هاي حاشيه اين رودخانه مؤثر بوده است        پارك

سياه و چلچله عالوه هايي نظير كاكائي سر است كه گونه   شده   موجب
هـاي    هـاي پـارك      گونه بر گنجشگ خانگي و كالغ ابلق به فهرست       

انـد اضـافه       هاي شلوغ محسوب شـده       جزء پارك   كه رود حاشيه زاينده 
  . دشو

در اين مطالعه مقدماتي، بررسي سهم پوشش گياهي در تعيـين           
اً به رابطه   فاي پرندگان كمتر مورد توجه قرار گرفت و صر          غناي گونه 

اي پرندگان و سـطح داراي پوشـش گيـاهي پـارك            ميان غناي گونه  
اگـر  . رداختـه شـد  پ) شامل سطوح درختكاري شده و چمنكاري شده    (

دار نبود ولي غالب مطالعات انجام شده در ارتباط           چه اين رابطه معني   
اي پرنـدگان رابطـه       هاي گيـاهي بـر غنـاي گونـه          ثير تنوع گونه  تأبا  

مطالعه مـستقلي  .  نشان داده استمشخصهمستقيمي را ميان اين دو   
هـاي    اي پـارك    هاي درختي و درختچـه      تنوع گونه  تأثير بررسي   براي
دهـد   هاي اوليه نـشان مـي   تحليل. ر اصفهان دردست انجام است    شه

تـابع  )  پـارك  ۲۵(هاي مورد بررسي      اي پرندگان پارك    كه غناي گونه  
هـا    اي موجـود در پـارك       هاي درختي و درختچه     غناي گونه اي گونه   

 و باغ غدير با داشتن      گلهااي در باغ      وجود باالترين غناي گونه   . است
از طـرف ديگـر،   . گياهي مؤيد ايـن ادعاسـت  اي  باالترين غناي گونه 
هـاي   انـد كـه وجـود گونـه     پيـشنهاد داده ) ۱۹۸۲(بيسينگر و اسبورن    

اي  ثير مثبتي در بـاال بـردن غنـاي گونـه    تأتواند    بومي مي غيرگياهي  
 يكي از داليل باال بودن ).Beissinger, 1982(پرندگان داشته باشد 

هاي گيـاهي،     بر تنوع گونه   عالوه   گلهااي پرندگان در باغ       غناي گونه 
  .باشد هاي گياهي غيربومي  تواند وجود شمار بااليي از گونه مي

هاي شهري و نگهداري      اي پرندگان پارك    باال بردن غناي گونه   
ريزي، طراحـي و مـديريت فـضاي سـبز بـه          اين تنوع مستلزم برنامه   

 را از محـيط شـهر دريافـت      تـأثير ها كمترين     اي است كه پارك     گونه
هـايي در   هاي بزرگ و احـداث پـارك       همچنين با احداث پارك   . ددارن

 تنـوع بخـشيدن   ، ) Palmer, 2008(هاي موجود  فاصله ميان پارك
هاي امن، فراهم آوردن منـابع غـذايي و           ، ايجاد محيط  زيستگاههابه  

هـاي شـهري كمـك     توان به جذب بيشتر پرندگان به پـارك   آبي مي 
  .  دكر

   و قدردانيتشكر
 اداره فضاي سبز شـهر اصـفهان كـه بـا در اختيـار            ناز مسئوال 

هـا، امكـان انجـام ايـن          هـاي پـارك     گذاشتن اطالعات الزم و نقشه    
همچنـين از سـركار     . دشـو   پژوهش را فراهم آوردند سپاسگزاري مي     

همكـاري در كـار ميـداني قـدرداني         دليل    هخانم نسيم شريفيان پور ب    
  .دشو  مي
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