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اي با شعاع  ، شمارش نقطهاي با شعاع ثابت  شمارش نقطههاي روش مقايسه كارايي
جهت برآورد غنا و و ترانسكت با عرض متغير ت ترانسكت با عرض ثابمتغير، 

  زي فراواني پرندگان جنگل
  

  6 و سعيد محمدي5، سپيده شاكري4، وحيد خدايي3، صاحبه كريمي2∗، محمد كابلي1آبادي ميترا شريعتي نجف

  
  دانش آموخته كارشناسي ارشد محيط زيست، گروه شيالت و محيط زيست، دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه تهران -1

   استاديار، گروه شيالت و محيط زيست، دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه تهران- 2
  انشگاه تهران دانشجوي كارشناسي ارشد محيط زيست، گروه شيالت و محيط زيست، دانشكده منابع طبيعي، د- 3
   دانش آموخته كارشناسي محيط زيست، گروه شيالت و محيط زيست، دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه تهران- 4

  ريزي محيط زيست، دانشكده محيط زيست، دانشگاه تهران  دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت محيط زيست، گروه مديريت و برنامه- 5
  وم محيط زيست، دانشكده محيط زيست و انرژي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات تهران دانش آموخته كارشناسي ارشد رشته عل- 6

  )16/2/1389 :  تاريخ تصويب، 3/8/1388 :تاريخ دريافت(
 
  كيدهچ

اي قابل   گونههاي هيركاني نيمرخ شمالي البرز داراي فون پرندگاني با تشابه باال با نواحي مركزي اروپا هستند و از غنا و تنوع جنگل
در اين مطالعه كارايي چهار روش ترانسكت با عرض ثابت، ترانسكت با عرض متغير، شمارش . هستندتوجهي از پرندگان برخوردار 

برداري از پرندگان روز  اي با شعاع متغير به منظور شناسايي كاراترين روش جهت پايش و نمونه اي با شعاع ثابت و شمارش نقطه نقطه
كاني مورد  هاي هير گل آموزشي و پژوهشي خيرود واقع در شرق شهرستان نوشهر به عنوان يك منطقه معرف از جنگلفعال در جن

 نقطه پنج، اي  ترانسكت هر يك به طول يك كيلومتر با فاصله ثابت و متغير و در روش نقطهسهدر روش ترانسكت، . بررسي قرار گرفت
 مورد 1387 تكرار در تابستان سهها طي  هر يك از نقاط و ترانسكت.  و متغير تعيين شد متر از يكديگر با شعاع ثابت250به فواصل 

داري از نظر برآورد  نتايج نشان داد تفاوت معني. شد تحليلتجزيه واريانس يك طرفه هاي حاصل با روش  داده. برداري قرار گرفت نمونه
 ,F3,104=57.35 براي غنا و F3,104=9.85, P=0.00(اي وجود دارد  هاي ترانسكت با شمارش نقطه غنا و فراواني پرندگان بين روش

P=0.00اي  از سوي ديگر غناي گونه. بوداي  هاي نقطه هاي ترانسكت بيش از روش و غنا و فراواني به دست آمده با روش ) براي فراواني
اي با فواصل  هاي نقطه همچنين روش. نداشتندداري  هاي ترانسكت با فواصل ثابت و متغير اختالف معني و فراواني برآورد شده بين روش
هاي  بر طبق نتايج به دست آمده استفاده از روش. نشان ندادند برآورد غنا و فراواني پرندگان از نظرداري  ثابت و متغير نيز تفاوت معني

      . برخوردار استاي هاي شمارش نقطه  نسبت به روشهاي پرنده از كارايي بيشتري ترانسكت براي تعيين فهرست گونه
  

اي با شعاع  جنگل خيرود، غنا و فراواني پرندگان، ترانسكت با عرض ثابت، ترانسكت با عرض متغير، شمارش نقطه: هاي كليدي واژه
  .اي با شعاع متغير ثابت و شمارش نقطه

                                                            
         Email: mkaboli@ut.ac.ir                        0261-2227765:                     دورنگار0261-2222045: تلفن:               نويسنده مسئول ∗
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  دمهمق
هاي زيستي   سطوح مديريت و حفاظت از جمعيتهمهدر 

 و قابل صحيح رآوردبهايي جهت  نيازي اساسي به روش
 ;Bibby, 1999).شود  اعتماد از فراواني احساس مي

Witmer, 2005)تواند جهت ارزيابي  هايي مي  چنين داده
هاي طبيعي يك منطقه و همچنين  اثرات توسعه بر ارزش

هايي كه نياز بيشتري به حفاظت دارند، به كار  تعيين گونه
 درست و دبرآوراما ). Sutherland, 2006a(گرفته شود 

 اوضاعقابل اعتماد از فراواني به عوامل مختلفي چون 
، رفتار گونه و توان )آب و هوا، زيستگاه و فصل(محيط 
 Diefenbach et al., 2003;(گر بستگي دارد  مشاهده

;Norvell et al., 2003 Verner & Milne ;1989 
;Bibby & Buckland, 1987; (Verner, 1985.  

ن پرندگان را در زمره موجوداتي قرار توا در اين ميان مي
آميزي اغلب روشن، پر سر و صدا  داد كه به واسطه رنگ

بودن در مواقع خاصي از سال و در ديد بودن، به آساني 
البته ). ,2006b Sutherland( گيرند مورد شمارش قرار مي

 هدف از آن الزم استبرداري  پيش از شروع هر گونه نمونه
 ممكن است هدف از نمونه مثالً. مشخص شده باشد

 فراواني گونه خاصي از پرنده در يك برآورد فقطبرداري 
 به دست آوردن شاخصي از ،گاهي نيز هدف. منطقه باشد

پس از تعيين هدف، . جمعيت مانند فراواني نسبي است
 مناسب و هماهنگ با هدف الزامي است كهارائه طرح 

ي، شمارش نمونه بردارمنطقه خود شامل تعيين مرزهاي 
 جمعيت، تعيين روش برآورديا و ) سرشماري (صد در صد

اي،  اي، نقطه هاي فاصله روش(شمارش يا روش برآورد 
  .است...) ها و  ترانسكت، نمايه

نظير غنا و (برآورد پارامترهايي از جامعه پرندگان  براي 
 كه ارائه شده استهاي مختلفي   روش)اي تنوع گونه

 2006b(بندي نمود   دسته طبقهتوان آنها را در دو مي
Sutherland, .(هايي كه خاص  دسته اول شامل روش

 است و دسته 1هايي با توزيع يكنواخت در چشم انداز گونه
 2اي كپههايي با توزيع  هايي كه مربوط به گونه دوم روش

هاي  برداري، ترانسكت هاي نمونه در واحدشمارش . است

                                                            
-١ Landscape 
-٢ Clump distribution 

 آور هاي جوجه مرو جفتبرداري از قل خطي و نواري و نقشه
در گيرند در حاليكه شمارش  در دسته اول قرار مي

هايي  گان براي گونه هاي پرند  و گلهآوري ي جوجهها كلني
 2006b(اي دارند، مفيد است  كه تجمع كپه

Sutherland,.(خطي و هاي  ترانسكت شمارش در 
دو روش ) اي شمارش نقطه (برداري هاي نمونه واحد

 پرندگان ويژه به -  پرندگانالعه جامعهبراي مطمعمول 
 بسياري از مطالعات ميداني اند و در معرفي شده -جنگلي

در روش ترانسكت خطي . گيرند مورد استفاده قرار مي
گيرد در حاليكه  ثبت پرندگان به صورت پياپي انجام مي

اي اين شمارش در فواصل مكاني خاص و  در روش نقطه
ترانسكت خطي و . شود  ميدر بازه زماني مشخصي انجام

اي جزء روش هايي با سازگاري باال هستند كه  نقطه
هاي خشكي يا آبي و براي شمارش  توانند در محيط مي

از . ها يا افرادي از يك گونه، مورد استفاده قرار گيرند گونه
توان در تعيين رابطه پرنده و زيستگاه و  ها مي اين روش

هاي پرنده بهره  نههمچنين فراواني نسبي يا قطعي گو
  ). Sutherland, 2006a(جست 

 ايران بر كمر بند بياباني جهان، رفتن قرار گبا وجود
هاي انبوه نواحي شمال و شمال غربي ايران،  جنگل
تر بلوط در غرب ايران بر روي  تر و خشك هاي تنك جنگل

هاي نواحي مرتفع كوهستاني  رشته كوه زاگرس و جنگل
هاي بسيار با ارزشي محسوب  ستگاهكرمان و بلوچستان، زي

شده كه از غناي گونه اي قابل توجهي از پرندگان حمايت 
هاي شمال  از بين مناطق فوق الذكر، جنگل. كنند مي

هاي هيركاني نيمرخ شمالي البرز داراي  ارسبارن و جنگل
. فون پرندگاني با تشابه باال با نواحي مركزي اروپا هستند

، داركوب 4، داركوب سبز3 جنگليهايي همچون كبوتر گونه
هاي  از جمله گونه...  و 7، جي جاق6 ، پيپت درختي5سياه

 .)Evans, 1994(آيند  معمول اين مناطق به شمار مي
هاي  عليرغم غنا و تنوع گونه اي قابل توجه در جنگل

خزري ايران، تا كنون روش علمي و دقيقي براي برآورد 

                                                            
-٣ Wood pigeon (Columba palumbus) 
-٤ Green Woodpecker (Picus viridis) 
-٥ Black bird (Turdus merula) 
-٦ Tree Pipit (Anthus trivialis) 
-٧ Jay (Garrulus glandarius) 
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هاي جامعه پرندگان  يغنا، تراكم، فراواني و ساير ويژگ
 از سوي ).1384مجنونيان و همكاران (ارائه نشده است 

هاي اخير سعي در  شناسان زيادي در طي سال ديگر پرنده
هاي نوين جهت تعيين فراواني  ارزيابي و توسعه روش

اما از ). Manuwal & Carey, 1991( اند پرندگان نموده
 از كارايي تواند در شرايط مختلف آن جا كه يك روش نمي

يكساني بر خوردار باشد لذا هدف از اين مطالعه تعيين 
بهترين روش براي شمارش پرندگان جنگلي روز فعال در 

  . ه استهاي خزري ايران بود جنگل
  ها مواد و روش

 مورد بررسيمنطقه  -
 حوزه آبخيز تقسيم 103هاي شمال كشور به  جنگل
عنوان زير اند و جنگل آموزشي و پژوهشي خيرود به  شده
در هاي شمال كشور،   جنگل45اي از حوزه آبخيز  حوزه

در استان  كيلومتري شرق شهرستان نوشهر10فاصله 
 º36 27' موقعيت اين منطقه در. واقع شده استمازندران 

 طول º51 43' تا º51 32' عرض شمالي و º36 40'تا 
 ز ا.)Shataee Joibary, 2003(شرقي قرار گرفته است 

 ، نوار ساحلي و روستاي خيرود مازندراني  لگهشمال به ج
  محدود است و ازكليكو روستاي  به ييالقاتو از جنوب 

گسترش  متري از سطح دريا 2050 حدود صفر تا ارتفاع
 8800  اين منطقهمساحت). Sramadiyan, 1985(دارد 

.  آن است  خيرود زهكش اصليي  رودخانهبوده وهكتار 
 بخش 7 ي طرح جنگلداري بهتقسيم بنداين منطقه در 

 بخش نم .)Shataee Joibary, 2003 (تفكيك شده است
خانه دومين بخش از هفت بخش موجود در جنگل خيرود 

 متري باالي 380اين بخش از ارتفاع . )1 شكل (است
نزديك  داشته و گسترش متر 1352سطح دريا تا ارتفاع 

له كيلومتر از جاده عمومي كناره درياي خزر فاص15 به
 بخش 27 هكتار است و به 992مساحت اين بخش . دارد

هاي   جنوبي جنگلي از شمال به دامنه. شود تقسيم مي
ن، از بگرازبخش چلندر، چلك و بندپي، از شرق به جنگل 

 شمال غرب به و خيرود، از غرب ي جنوب به رودخانه
 شود  خيرود محدود ميي بخش پاتم و رودخانه

)Daghestani, 2003.(  

  
  

  
  خانه منطقه مورد مطالعه، سري نم -1 شكل
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  برداري روش نمونه -
به مدت ) 1387مرداد (برداري در اواسط تابستان  نمونه

 مشاهده و .)Edwards et al, 1981(  روز انجام گرفت10
 تا 15 صبح و 11 تا 8:30 ثبت پرندگان هر روز از ساعت

ي  بعد از ظهرادامه يافت و در شرايط آب و هواي17
و يا ديد ) نظير باران شديد و يا باد شديد(نامساعد 

 Selmi et al., 2003) ;Kilgo et; محدود متوقف گرديد

al., 2002 ;Mitchell et al., 2001 Bibby et al., 1992 .(
دو تكرار صبح و يك تكرار بعد (نمونه برداري در سه تكرار 

ها  حداين وا. در واحدهاي نمونه برداري انجام شد) از ظهر
 متري از حاشيه توده هاي جنگلي 25در فاصله حداقل 

بر  تا اطمينان حاصل شود كه اثر حاشيه مستقر شدند
 Mitchell et(واحد هاي نمونه برداري حداقل خواهد بود 

al., 2001( .هاي باالي  از آن رو كه نمونه برداري در شيب
هاي  رو بود، استقرار واحد با دشواري روبه% 25

براي  .هاي كمتر از آن محدود شد رداري به شيبب نمونه
در دواير اي   شمارش نقطه شمارش پرندگان از چهار روش

اي  ، شمارش نقطه) متر50 (1با شعاع ثابتبرداري  نمونه
، ترانسكت با عرض 2با شعاع متغير برداري در دواير نمونه

 4و ترانسكت با عرض متغير)  متر از دو طرف25 (3ثابت
)Manuwal & Carey, 1991(استفاده گرديد .  

 كيلومتر و 1در روش ترانسكت، سه خط هر يك به طول 
 متر از همديگر تعيين و عالمت 200با حداقل فاصله 

از آنجا كه وجود موانع و پوشش گياهي انبوه . گذاري شد
گر از  در مسير حركت سبب گمراهي و انحراف مشاهده

 ترانسكت در  لذا سعي شد خطوط،ديگرد  مسير ترانسكت
هايي با حداقل ميزان موانع تعيين گردد  مسير

)Wakeley, 1987 .(برداري با  زمان نمونهگر در  مشاهده
 كيلومتر در ساعت در طول خط 1 تا 5/0سرعت ثابت 

اين سرعت با توجه به شرايط . كردترانسكت حركت 
منطقه و به منظور جلوگيري از به وجود آمدن خطا ناشي 

 از يك بار هر پرنده و يا از دست دادن از شمارش بيش

                                                            
-١ Fixed-radius point count 
-٢ Variable-radius circular plot 
-٣ Fixed-width transect 
-٤ Variable-width transect 

تعدادي از پرندگان به دليل حركت كند يا سريع 
 & Manuwal(گر در طول مسير، انتخاب شد  مشاهده

Carey, 1991.(  
 نقطه روي هر يك از خطوط ترانسكت 5اي  در روش نقطه

به منظور اطمينان از عدم خود . در نظر گرفته شد
هاي نمونه برداري، حداقل    بين واحد5همبستگي مكاني

در  متر 250فاصله بين نقاط در هر يك از خطوط برابر با
مختصات ). Manuwal & Carey, 1991( نظر گرفته شد

هر يك از نقاط به منظور شناسايي و جستوي آنها طي 
 در GPS مراحل نمونه برداري با استفاده از دستگاه 

برداري در   راهكار مناسب براي نمونه.منطقه ثبت گرديد
. بود 6اين روش عدم تحرك و انتظار براي ثبت پرندگان

مشاهده گر ابتدا در مركز هر واحد نمونه برداري به مدت 
سه دقيقه بي حركت توقف نموده و پس از بازگشت 

با حفظ سكوت ( دقيقه 8آرامش به منطقه، به مدت 
 & Manuwal(نمود  مي به ثبت پرندگان اقدام ) كامل

Carey, 1991.(  
اي با شعاع ثابت و ترانسكت با عرض ثابت  در روش نقطه

پرندگان ديده يا شنيده شده در شعاع مشخصي از مركز 
برداري و فاصله ثابتي اطراف خط ترانسكت  واحد نمونه

 متر 50اي برابر با  اين فاصله در روش نقطه. ثبت گرديدند
و در روش ترانسكت با عرض ثابت جهت كاهش ميزان 

 25رشماري پرندگان مناطق جنگلي برابر با خطا در س
در روش ). ,Wakeley 1987(متر در نظر گرفته شد 

اي با شعاع متغير و ترانسكت با عرض متغير  نقطه
گر به ثبت كليه پرندگان ديده يا شنيده شده و  مشاهده

اين دو . نمود فاصله آنها تا محل نمونه برداري اقدام مي
 تراكم پرندگان موجود ميزانروش بيشتر به منظور تعيين 
 ,Manuwal & Carey(روند  در يك منطقه به كار مي

1991.(  
   تحليل آماري -

اي و فراواني به دست آمده بين  براي مقايسه غناي گونه
برداري مختلف در هر يك از چهار روش و  هاي نمونه واحد

                                                            
-٥ Spetial autocorrelation 
-٦ Sit and wait 
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 1بين چهار روش فوق از تجزيه واريانس يك طرفه
ت وجود اختالف معني دار بين در صور. استفاده شد
 براي 2ها، از آزمون مقايسه ميانگين توكي ميانگين داده
 ,Daiz(هاي داراي اختالف استفاده گرديد  تعيين گروه

 استفاده SPSS 16براي انجام آناليزها از نرم افزار  .)2006
   .شد

 براي 3اي با استفاده از روش جزء نادر همچنين غناي گونه
از هر دو روش محاسبه و از واريانس و هاي حاصل  داده

انحراف معيار آنها براي مقايسه ميزان دقت اين دو روش 
  ).Krebs, 1998(استفاده شد 

  نتايج
   پرندگان شناسايي شده-

گونه پرنده در منطقه  16 هاي ميداني برداري طي نمونهدر 
 آنها در پيوست ناممورد مطالعه شناسايي شد كه فهرست 

ترين پرندگان شناسايي شده در منطقه از بيش. آمده است
بودند كه در اين ) Passeriformes(سانان  راسته گنجشك

 را اي غناي گونه گونه بيشترين 3ميان خانواده توكاها با 
سانان  راسته شاهين. در منطقه دارا بودند

)Falconiformes ( در مقام دوم قرار داشتحيثاز اين  .
) Milvus milvus(كور سياه و كور) Buteo buteo(سارگپه 

دو گونه متعلق به اين راسته بودند كه در اغلب اوقات در 
 و برداري ثبت شدند هاي نمونه حال پرواز و عبور از واحد

   .لذا از محاسبات خارج شدند
    غنا و فراواني پرندگان-

اي و فراواني  بر طبق نتايج به دست آمده غناي گونه
هاي   برداري مختلف در روشپرندگان بين واحدهاي نمونه

اي با شعاع ثابت، ترانسكت با عرض ثابت،  شمارش نقطه
اي با شعاع متغير و ترانسكت با عرض متغير  شمارش نقطه
در ). 1جدول (داري با يكديگر نداشتند  تفاوت معني
هاي حاصل از اين واحدها در هر يك از چهار  نتيجه داده

ها از نظر محاسبه  شروش با هم ادغام و در نهايت اين رو
اي و فراواني پرندگان مورد مقايسه قرار  ميزان غناي گونه

  . گرفتند
                                                            

-١ One-way Analyses of Variance 
-٢ Tukey tes 
-٣ Rarefaction method 

نتايج حاصل از تجزيه واريانس نشان داد از نظر برآورد غنا 
اي با شعاع ثابت  و فراواني پرندگان دو روش شمارش نقطه

داري با  اي با شعاع متغير اختالف معني و شمارش نقطه
هاي ترانسكت با   اين نتيجه براي روشيكديگر نداشتند كه

اما . عرض ثابت و ترانسكت با عرض متغير نيز صادق بود
غنا و اي از نظر برآورد  نقطه شمارشترانسكت و  هاي روش

فراواني پرندگان اختالف معني داري با يكديگر داشتند 
)P= 0.00 جدول ؛ اي و فراواني پرندگان  براي غناي گونه
زءنادر مشخص شد واريانس و بر اساس روش ج). 2

اي در  انحراف معيار محاسبه شده براي غناي گونه
جدول (اي بود   نقطهشمارش ترانسكت كمتر از هاي روش

اي   و با توجه به غناي گونهبنابر نتايج به دست آمده). 3
 ترانسكت هاي باالتر و واريانس كمتر اين برآورد در روش

توان نتيجه  ياي، م  شمارش نقطههاي نسبت به روش
هاي   ترانسكت در محيطهاي گرفت كه استفاده از روش

هاي پرندگان كارايي  جنگلي براي تعيين فهرست گونه
   .بيشتري دارد
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هاي نمونه برداري مختلف در  اي و فراواني پرندگان بين واحد  غناي گونه هاي نتايج تجزيه واريانس يك طرفه حاصل از مقايسه شمارش  - 1جدول

ميانگين غنا و فراواني  . و ترانسكت با عرض متغير ترانسكت با عرض ثابتاي با شعاع متغير، ، شمارش نقطهاي با شعاع ثابت مارش نقطهروش ش
  .پرندگان به صورت پر رنگ نشان داده شده است

      اي ميانگين غناي گونه  ميانگين فراواني پرندگان
 اي با شعاع ثابت شمارش نقطه    

6  6/3    A1-15 

5/5  1/3    B1-15 

7/4  7/2    C1-15 

45  45    N 
58/1  031/2    F 
218/0  144/0  P-value 
42  42   df  
  ترانسكت با عرض ثابت  

6/32  6   A1-3 

22  5   B1-3 

16  6/3   C1-3 

9  9   N 
86/2  846/2   F 
134/0  135/0   P-value 
6  6   df  

 اي با شعاع متغير شمارش نقطه    
6/2  7/3   A1-15 

5/5  1/3   B1-15 

5  9/2   C1-15 

45  45   N 
161/1  484/1   F 
323/0  238/0   P-value 
42  42   df  
 ترانسكت با عرض متغير    

6/39  6   A1-3 

3/28  3/5   B1-3 

6/26  3/4   C1-3 

9  9   N 
719/1  375/2   F 
257/0  174/0   P-value 
6  6   df 
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با شعاع ثابت  اي ندگان بين چهار روش ترانسكت با عرض ثابت، ترانسكت با عرض متغير، شمارش نقطهاي و فراواني پر مقايسه غناي گونه - 2جدول 
 ; post-hoc) Tukeyتفاوت هاي معني دار بين اين تيپ ها با آزمون . با شعاع متغير با استفاده از تجزيه واريانس يك طرفه اي و شمارش نقطه
level : 0.05 (بررسي و بصورت قراردادي با aيا b  نشان داده شده است ) در صورت عدم تفاوت معني دار بين دو مقدار مورد مقايسه، سمبل

ميانگين غنا و فراواني پرندگان در چهار روش به صورت پر رنگ ). يكسان و در صورت وجود تفاوت معني دار در سطح مربوطه سمبل ها متفاوتند
  .نشان داده شده است

     اي انگين غناي گونهمي  ميانگين فراواني پرندگان

108  108    n 
35/57 85/9    F 

000/0 000/0   P-value 
104 104    df  
36/1  (a) 88/4 (a)     ترانسكت با عرض ثابت 
48/1  (a) 22/5  (a)   ترانسكت با عرض متغير  
69/0  (b) 17/3  (b)   اي با شعاع ثابت شمارش نقطه 
69/  (b) 36/3  (b)   متغيراي با شعاع  شمارش نقطه  

  

اي با  اي با شعاع ثابت، شمارش نقطه شمارش نقطه  روشچهاراي پرندگان در   واريانس و انحراف معيار محاسبه شده براي غناي گونه- 3جدول 
  .شعاع متغير، ترانسكت با عرض ثابت و ترانسكت با عرض متغير

     واريانس  انحراف معيار
 انسكت با عرض ثابتتر    81/0  90/0
 ترانسكت با عرض متغير  92/0 84/0
  اي با شعاع ثابت شمارش نقطه  93/0 86/0
  اي با شعاع متغير شمارش نقطه  94/0 89/0

  
  گيري  بحث و نتيجه

هاي ترانسكت نسبت به  بر طبق نتايج به دست آمده روش
اي از كارايي بيشتري در برآورد غناي  هاي نقطه روش
مطالعات انجام . اي و فراواني پرندگان برخوردارند گونه

نيز ) Ratkowsky and Ratkowsky) 1979شده توسط 
نشان داد تعداد گونه ثبت شده با استفاده از روش 

 Dawson and. اي است ترانسكت بيش از روش نقطه

Robertson هاي  نيز در طي پژوهش خود در كشتزار
 & Verner (نيوزلند به نتايج مشابهي دست پيدا كردند

Ritter, 1985.(   
Verner and Ritter) 1985 ( طي مطالعه خود در نيز در

كاليفرنيا به اين نتيجه رسيدند كه استفاده از روش 
ترانسكت در برآورد فراواني پرندگان از كارايي بيشتري 

اي برخوردار است كه اين  نسبت به روش شمارش نقطه

 Anderson and و  Svensson (1980)نتيجه با نتايج

Ohmart (1981)خواني داشت هم  .Buckland )2006 (
 Montraveها و مراتع  نيز طي مطالعات خود در درختزار

Estate در نزديكي Leven اعالم نمود  در كشور اسكاتلند
كه استفاده از روش ترانسكت براي برآورد فراواني پرندگان 

. اي برخوردار است از كارايي بيشتري نسبت به روش نقطه
طي ) Rich )1998 و  Dobkinاين در حالي است كه 

 Refuge  Hart Mountain Nationalمطالعات خود در

Antelope  واقع در جنوب غربي اورگون تفاوتي از نظر
اي بين دو روش ترانسكت و شمارش  برآورد غناي گونه

كه اين نتيجه با نتايج حاصل از مشاهده ننمودند اي  نقطه
ني  هم خواAnderson and Ohmart (1981)مطالعه 

طي مطالعات خود در Edwards et al (1981)  .داشت
هاي موجود در جزاير رودخانه كلمبيا واقع در  زيستگاه
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اي به  منطقه اورگون به اين نتيجه رسيدند كه غناي گونه
اي بيش از روش  دست آمده توسط روش شمارش نقطه

  . ترانسكت است
بر طبق نتايج به دست آمده اختالف معني داري از نظر 

هاي ترانسكت با هم و  برآورد غنا و فراواني بين روش
از آنجا كه . اي با يكديگر وجود نداشت هاي نقطه روش

 خط ترانسكت به شرايط زيستگاه زاندازه شعاع و فاصله ا
از نظر تراكم پوشش گياهي و همچنين توان مشاهده گر 

گر بايستي  بستگي دارد لذا در چنين مطالعاتي مشاهده
اي را كه در آن تمامي پرندگان قابل  لهحداكثر فاص

. )Wunderle, 1994(شناسايي باشند را مد نظر قرار دهد 
توان عدم وجود اختالف معني دار در نتايج به  لذا مي

گر با  دست آمده را به كاهش قدرت شناسايي مشاهده
افزايش فاصله از مرز تعيين شده براي شناسايي پرندگان 

شعاع ثابت و ترانسكت با عرض اي با  هاي نقطه در روش
از سوي ديگر هدف اكثر مطالعات . ثابت مربوط دانست

رسيدن به روشي است كه در صورت استفاده توسط 
. گران كم تجربه نيز به نتايج ثابتي بيانجامد مشاهده

هاي با فاصله متغير نيازمند تخمين دقيق فاصله تا  روش
م تجربه گر هستند كه در صورت ك پرنده توسط مشاهده

گر و تخمين نادرست فاصله، خطايي در  بودن مشاهده
. اي و فراواني پرندگان ايجاد خواهد شد برآورد غناي گونه

هاي با فاصله  از اين رو است كه عليرغم اولويت روش

هاي با فاصله ثابت بعضي از محققان  متغير نسبت به روش
ند كن هاي با فاصله ثابت را پيشنهاد مي استفاده از روش

)DeSante, 1981; Edwards et al., 1981; Franzreb, 

1981a, b.(   

هاي  نتايج حاصل از اين مطالعه كارايي بيشتر روش
 كه دهد نشان مياي  هاي نقطه ترانسكت را نسبت به روش

توان به صرف مدت زمان بيشتر براي  اين امر را مي
شمارش پرندگان، پوشش بيشتر منطقه مورد مطالعه و 

االي نمونه برداري با استفاده از اين روش نسبت دقت ب
 ,.Anderson & Ohmart 1981; Bibby et al)( داد

1992; Fancy & Sauer, 2000. البته بايستي اين نكته را 
مد نظر قرار داد كه با سخت شدن شرايط زيستگاه و نيز 

 از كارايي ،اي متراكم شدن پوشش درختي و درختچه
هاي  ه شده و استفاده از روشهاي ترانسكت كاست روش
لذا ). Buckland, 2006(گيرد  اي در اولويت قرار مي نقطه

هاي مناسب براي پايش  شود در انتخاب روش پيشنهاد مي
جمعيت پرندگان، شرايط منطقه و زيستگاه مد نظر قرار 

  . گيرد
بدين وسيله از همكاري و زحمات : تشكر و قدرداني

 قرقبانان ،كتر پدرام عطاردآقايان دكتر وحيد اعتماد، د
زحمتكش و كادر اداري و اجرايي جنگل آموزشي و 

 .گردد داني مي پژوهشي خيرود صميمانه تشكر و قدر
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  يوستپ

 فهرست پرندگان شناسايي شده در منطقه مورد مطالعه
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نام علمي  نام فارسي

Buteo buteo سارگپه معمولي 

Milvus migrans  سياهكور كور

Columba palumbus كبوتر جنگلي

Dendrocopos syriacus )باغي(داركوب سوري 

Troglodytes troglodytes اليكايي 

Erithacus rubecula  سينه سرخ 

Oenanthe isabellina چك چك دشتي 

Turdos merola توكاي سياه 

Phylloscopus collybita سسك چيفچاف 

Ficedula parva  سرخ مگس گير سينه

Parus ater چرخ ريسك پس سر سفيد 

P. major چرخ ريسك بزرگ 

Sitta europaea كمركلي جنگلي

Fringilla coelebs سهره جنگلي

Pyrrhula pyrrhula سهره دمگاه سفيد

Garrulus glandarius جي جاق
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Abstract 
Hyrcanian forests in northern slope of Alborz support high bird richness and abundance same as 
central of Europe. In this study, efficiency of different methods including fixed-width transect, 
variable-width transect, fixed-radius point count and variable circular plot samplings were 
compared in order to present the most reliable methods for surveying and monitoring of diurnal 
forest birds in forested Alborz mountains. Three 1 km long transects and fifteen fixed and variable 
radius points which located 250m far from each other along the transects was performed. Each 
transect and point was visited 3 times during august 2008. One-way ANOVA was performed to 
analyze the data. The results revealed significant differences of bird richness and abundance 
between the points and transects sampling methods (F3,104=9.85, P=0.00 and F3,104=57.35, P=0.00 
for bird richness and abundance respectively). In contrast, no significant differences in richness and 
abundance between variables and fixed transects as well as between fixed-radius point count and 
variable circular plot samplings were found. Overall our results suggest transect method yielded 
greater bird richness and abundance than point count method, therefor, they can be more useful for 
preparation birds listing in forest ecosystems, but this also depends on habitat characteristics. 
 
Key words: Kheyrud forest; Bird richness and abundance; fixed-width transect; variable-width 
transect; fixed-radius point count ; variable circular plot. 
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