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چکیده
ایران کشوری با تنوع زیستی قابل توجه در محل تالقی سه منطقهه جهاروری پالئارکتیه ،،اورینتهال و اتیهوپین قهرار دارد .تیهره قوشهیان
( )Accipitridaeدر ایران بی پرردگان شکاری روزفعال به جهت وضعیت حفاظتی خطرراک برخی گوره ههایش دارای اهمیهت فهراوان و
خاص است .در ای پژوهش با استفاده از داده های جمع آوری شده بیش از ی ،قرن ( )5889-0259سعی شده است تنوع زیسهتی تیهره
قوشیان در ارتفاعات مختلف استان های خراسان بررسی شود .به ای منظور داده هها در سهاماره اطالعهات جفرافیهایی ( )GISمهدیریت و
تحلیل شد و سپس شاخص های تنوعِ سیمپسون و شارون – وینر ،و یکنهواختی سیمپسهون ،اسهمیت  -ویلسهون و کامهارگو و رِیرفَکشه
محاسبه و مقایسه شد .رتایج رشان داد هرچند فراواری گوره ها در ارتفاعات پایی ( 099تا  5822متر) بیشتر است ،اما تنهوع گورهه ای در
طبقات ارتفاعی میاری( 5222تا  5422متر) و سپس باال بیشتر است و یکنواختی ریز در ارتفاعات بیش از  5822متر بیشتر اسهت .طبقهه
ارتفاعی ترجیحی برای هر گوره ریز به تفکی ،ارائه و مقایسه شده است.
کلید واژگان:قوشیان؛ ساماره اطالعات جفرافیایی؛ تنوع؛ ارتفاع؛ خراسان؛ ایران.
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وضعیت آسیب پذیر ، 9کرکس کوچک بها وضهعیت

 .1مقدمه

در معرض خطر 8و کرکس پشت سفید 6با وضهعیت

پرردگان 5به علت قابلیت پرواز و در پی آن توزیع
و پراکنش وسیع رسبت به سایر جاروران زیستگاه های
متنوعی را اشفال می کنند .با ای

وجود به تعیی

بحراری 52جزو تیرهی قوشیان هستند.
مطالعات ارجام گرفته بر روی تنوع گوره ای تیره
قوشیان در سطح جهان و ایران معدود و عمدتاً همراه

وضعیت گورههای پرردگان و عوامل تعیی کننده آرها

با مطالعه تنوع گورهای کل پرردگان ی ،منطقه بوده

در پهنه گسترده بوم سازگان های کشور توجه در

است.

خور رشده است .البته پیش از ای کتابها و مطالب

مطالعه تأثیر متفیرهای محیطی و ارتفاع بر توزیع

علمی معدودی وضعیت زیستی و جفرافیایی پرردگان

تنوع گوره ای تیره قوشیان رشان می دهد که افزایش

ایران را مورد بررسی قرار داده ارد؛ مارند :پرردگان

ارتفاع در پنج سطح ارتفاعی از  522تا  4922متر در

خاورمیاره ( )Porter & Aspinall, 1996و

مناطق گرمسیری سه کشور ورزوئال ،اکوادور و کلمبیا،

پرردگان ایران ( .)Mansouri, 1387تعیی وضعیت

با کاهش تنوع گورهای و فراواری پرردگان شکاری ای

حفاظتی ،زیست شناسی ،ارتشار و توزیع و پراکنش،

مناطق همراه بوده است ( .)Thiollay, 1996در

مدیریت ،کنترل و حفاظت گورههای مختلف جاروری

مطالعه ای دیگر بر روی تنوع گورهای پرردگان

بحثی است دارای اهمیت فراوان است.

دشتهای ساحلی گرمسیری تا جنگلهای مخروطی

پرردگان شکاری بهه دو راسهتهی اصهلیِ شهاهی -

مرتفع  Adolfoو  Navarroبه رابطه معکوس

ساران و جفدساران تقسیم میشورد .راستهی شاهی -

افزایش ارتفاع و تنوع گورهای اشاره کردرد ( Adolfo

ساران کهه روزفعهال هسهتند دارای  9تیهره هسهتند و

 Kaboli .)& Navarro, 1992و همکاران

تیرهی قوشیان 0یکی از ای سه تیره با  098گورهه در

دریافتند که توپوگرافی در مقایسه با متفیرهایی مثل

سطح جههان اسهت ( .)IUCN, 2013تیهره قوشهیان

اقلیم و پوشش گیاهی ،رابطه بهتری با فراواری و تنوع

بیشتری گوره های حفاظتی شاهی سهاران را ریهز در

گورهای پرردگان در مناطق خش ،مرکزی ایران دارد

خود جای داده است.

( & Mohammad Kaboli, Guillaumet,

بررسی فهرست پرردگان در معرض تهدیهد ایهران

مدلی آماری بر اساس رقاط حضور همراه با سه متفیر

رشان میدهد ،از ای مجموعه ،پهنج گورهه ی عقاا
دریایی پاالس ، 9عقا

تاالبی 4و عقا

 Bustamante .)Prodon, 2006و  Seoaneاز

شاهی 1با

توپوگرافی ،پوشش گیاهی و کاربری اراضی برای پیش

1

6

2

7

Aves
Accipitridae
3
Haliaeetus leucoryphus
4
Aquila clanga
5
Aquila heliaca

Vulnerable
Neophron percnopterus
8
Endangered
9
Gyps bengalensis
10
Critically endangered
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بینی توزیع  4گوره پررده شکاری در جنوب اسپاریا

باز هم توپوگرافی و پستی و بلندی را مهم تری عامل

استفاده کردرد (.)Bustamante & Seoane, 2004

مؤثر بر ترکیب و فراواری پرردگان ای مناطق معرفی

در سال  Machangea ،0221و همکاران به طور

کردرد .آرها به ای

رتیجه رسیدرد که غنا و فراواری

خاص توزیع محل های جوجهآوری عقاب جنگجو 5را

گورهای با افزایش ارتفاع افزایش مییابد و علت آن را

به عنوان ی ،گوره شاخص در اکوسیستم بررسی

کاهش خشکی با افزایش ارتفاع بیان کردرد ( M.

کردرد ( .)R.W., A.R., & R.A., 2005همچنی

& Kaboli, Karami, Behrouz, Baniasadi,
.)Karimi, 2009

توزیع جفرافیایی عقاب شاهی توسط Bustamante

و  Hiraldoمطالعه شده و عوامل مؤثر بر ای توزیع

تفاوت مطالعه حاضر با مطالعات مذکور عمدتاً در

بررسی شده است ( .)J. & F., 1990در ایران،

سطح مطالعه ،روع رموره برداری ،تمرکز بر عامل

 Karimiو همکاران در سال  5965در مقالهای با

محیطی خاص ،تمرکز بر گوره های خاص و بهره

عنوان مطالعه تفییرات شاخصهای تنوع زیستی

مندی از قابلیت های ساماره های اطالعات جفرافیایی

جامعه پرردگان در تیپ های پوششی متفاوت جنگل

است که میتوارند در یافت

رواحی پُر تنوع تیره

شصت کالته گرگان ،ارتباط توزیع پرردگان با عوامل

قوشیان و یافت راهکار برای حفاظت از گوره های در

محیطی را بررسی کردرد که شباهت رسبی با مطالعه

معرض خطر تیره قوشیان مفید باشند.

حاضر دارد و تمرکز اش بر تنوع در پوشش های

در ای مطالعه تالش شده است توزیهع و تنهوع
گوره ای تیهره قوشهیان در اسهتان ههای خراسهان بهر
اساس داده ها و مشهاهدات طهی  5.0قهرن گذشهته و
ارتباط آن با ارتفاع تعیی شود.

است ،اما آرها دریافتند ،که به طور کلی در رویشگاه

 .2مواد و روش

گیاهی خاص است ( & Karimi, Moradi,

 .)Ghadimi, 2012هرچند در مطالعه  Karimiو
همکاران به وضعیت جوجهآوری هر گوره توجه رشده
جنگل شصت کالته غنا و تنوع گورهای در فصل سرد
رسبت به فصل گرم بیشتر است و جنگل های دست
رخورده و قدیمی تنوع بیشتری از پرردگان را در خود

 2.1منطقه مورد مطالعه
استان خراسان بزرگ بی

مدار جفرافیایی 92

 Kaboliو همکاران عوامل

درجه و  05دقیقه تا  98درجه و  5دقیقهی عرضِ

مؤثر بر پراکنش و فراواری پرردگان را در مناطق

شمالیِ خط استوا ،و  11درجه و  08دقیقه تا 95

حفاظت شده ای از استان اصفهان بررسی کردرد .آرها

درجه و  02دقیقهی طول شرقی از رصفالنهار

پرردگان منطقه را در سه روع محیط دشت های بدون

گرینویچ قرار گرفته است .خراسان بزرگ شامل استان

شیب و هموار ،مناطق مسکوری و باغات و مزارع ،و

های خراسان شمالی ،خراسان رضوی و خراسان

رواحی کوهستاری و واریزه های کوهپایه ای یافتند و

جنوبی در تقسیمات جدید می باشد .اکنون خراسان

جای داده ارد .همچنی

Martial Eagle

1

شمالی در شمال و خراسان جنوبی در جنوبِ خراسان
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رضوی قرار داررد .خراسان بزرگ از رظر موقعیت

با تپههای کمارتفاع تشکیل شده است و بارشِ کم و

طبیعی به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم میشود.

در بعضی رواحی بسیار اردک ،سبب فقر پوشش

بخش شمالی عموماً کوهستاری است که در درهها و

گیاه ی و رامساعد بودن خاک برای کشاورزی گردیده

رواحی پست آن دشتهای حاصلخیزی به وجود

است.

آمده است .بخش جنوبی از دشتهای پست و وسیع

شکل  :5منطقه مورد مطالعه (استان هاي خراسان).

تنوع گورهای تیره قوشیان در ای استان ها ای 56

 2.2داده ها و ابزار

گوره رقش داشته ارد.

داده ها :داده های گردآوری شده شامل استخراج و

ابزار (ررم فزارها) :مدیریت ،بررسی و تحلیل

ثبت رموره های تیره قوشیان در بیش از  92موزه

جفرافیاییِ دادههای گردآوری شده با استفاده از

کتابنگاری

ساماره (های) اطالعات جفرافیایی ( )GISارجام شد.

بیش از ی ،قرن مشاهدات محققی خارجی و ایراری

سامارههای اطالعات جفرافیایی عالوه بر آن که

داده ها متعلق به دوره زماری سال

گردآوری و طبقهبندی دادهها را ساده میکنند ،باعث

های  5889میالدی تا حال حاضر و شامل 05

سادگی تحلیل و افزایش دقت تحلیل اطالعات ریز

مشاهده است .بر اساس داده ها ،تیرهی قوشیان در

میشورد .تحلیل و محاسبات بخش تنوع زیستی ای

استان های خراسان مجموعاً دارای  0گوره است که

پژوهش (شامل شاخص های تنوع ،یکنواختی و غنا)

 56گوره آن جوجهآور می باشند .دررتیجه در غنا و

توسط ررم افزار  Ecological Methodologyو بر

پررده شناسی خارج از کشور و همچنی
است .ثبت ای
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اساس کتاب  Ecological Methodologyروشته

طبقه چهارم :ارتفاع بی  5822تا  0022متر،

کربس ارجام شده است (.)Krebs, 1999

طبقه پنجم :بیش از  0022متر.
شکل  0رقشه طبقات ارتفاعی منطقه مورد مطالعه

 2.2روش کار

را همراه با محل های مشاهده گوره ها به صورت رقطه

الیه تنوع زیستی تیره قوشیان در استان های خراسان

رشان می دهد .الزم به ذکر است برخی رقاط ممک

بر اساس داده های حضور در فصول جوجه آوری تهیه

است محل مشاهده بیش از ی ،گوره باشند .طبقات

و جهت بررسی عامل ارتفاع ،الیه رقومی ارتفاع مربوط

ارتفاعی باال ممک است به علت وسعت کمتر به طور

به ای استان ها ریز گردآوری و تهیه شد .الیه رقومی

کامل مشخص رباشند.

ارتفاعی  62متری  SRTM5توسط سازمان زمی

تنوع گوره ای هر طبقه ارتفهاعی بها اسهتفاده از

شناسی آمریکا 0تهیه گردیده است (.)USGS, 2004

شاخص های غنها و غنهای گورههای رِیرفَکشه  ،تنهوعِ

بر اساس رقشه مدل رقومی ارتفاع  SRTMکمتری و

سیمپسون ( )Simpson's index( )1-Dو شهارون -

ارتفاع منطقه مورد مطالعه  099و 9921

وینههر ( )Shannon-wiener functionو یکنههواختی

بیشتری

of

Measure

Simpson’s

متر است.

سیمپسههههون (

سپس منطقه مورد مطالعه به پنج طبقه ارتفاعی زیر

 ،)Evennessاسههمیت  -ویلسههون ( Smith and

طبقه بندی توجه به سه

 )Wilson’s Index of Evennessو کارمهههاگو

تقسیم شد .مبنای ای

زمی سیمای دشت ،کوهپایه و کوهستان و روش

( )Camargo’s Index of Evennessمحاسبه شد.

پیشنهادی دکتر مخدوم در طبقه بندی ارتفاعی

غنای گورهای 1یا تنوع گورهای 9عبارت از ی،

مناسب برای ایران بوده است ( Makhdoum,

مفهوم مبهم به معنی ارواع گورهها در ی ،واحد سطح

طبقهبندی از مفاهیم

معیّ کرهی زمی است .تنوع گورهای بخشی از تنوع

ژئومرفولوژی 9و زمی سیمای فیزیکی 4استفاده شده

زیستی است که شامل تنوع گورهای ،تنوع ژرتیکی و

منظور الیه رقومی

تنوع زیستگاهی میباشد ( Botkin & Keller,

ارتفاع برای بررسی ارتفاعات ترجیحی گوره های تیره

 .)2001غنای گورهای بیشتری استفاده را برای اردازه

قوشیان به طبقات زیر بازطبقه بندی شده است.

گیری تنوع زیستی جوامع دارد (.)M. & H., 2006

طبقه اول :ارتفاع کمتر از  5222متر،

تحلیل داده ها عالوه بر غنا و غنای گوره ای

طبقه دوم :ارتفاع بی  5222تا  5422متر،

رِیرفَکش  ،به کم ،شاخص های تنوعِ سیمپسون و

طبقه سوم :ارتفاع بی  5422تا  5822متر،

شارون – وینر ،و یکنواختی سیمپسون و اسمیت -

 .)1389در واقع در ای

است ( .)Eyvazi, 1374به ای

ویلسون و کامارگو ارجام شد .در شاخص تنوع
1

Shuttle Radar Topography Misson
USGS
3
Geomorphology
4
Physical landscape
2

5

Species Richness
6
Diversity of Species
7
Biodiversity
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سیمپسون مقدار  5رشان دهنده باالتری

و مقدار

s

  p log p 
i

دیگر شاخص های تنوع و یکنواختی مورد استفاده،
مقادیری بی صفر تا  5داررد که هرچه ای مقدار به
ی ،رزدی ،تر باشد رشان دهنده ای است که تنوع و

i

i 1

صفر رشان دهنده کمتری تنوع است .شاخص شارون
 -وینر هم مقداری از  2تا حدود  1دارد .همچنی

2

() 0
شاخص یکنواختی سیمپسون معادله ()9
( ،)Simpson, 1949که در آن :D ،شاخص تنوع
گوره ای سیمسون؛  :Sتعداد گوره موجود در
رموره.
1
ˆD

یا یکنواختی بیشتر است ( & Ejtehadi, Sepehri,



S

.)Kafy, 2009
الزم به ذکر است ،توزیع 5جمعیهت یه ،گورهه
عبارت از منطقهای است که به وسهیلهی آن جمعیهت
یا گوره اشفال شهده اسهت .بها کشهیدن خطهی حهول
پراکندگی میتوان ی ،گوره را محهاط کهرد و همهی
محهدوده ،توزیهع خوارهده مهیشهود ( & Caughley

.)Sinclair, 2000
مقادیر شاخص ها براساس معادله های زیر
محاسبه می شود:
 -5شاخص تنوعِ سیمپسون معادله ()5
( ،)Simpson, 1949که در آن :S ،تعداد

H' 

E1
D

() 9
 -9شاخص یکنواختی اسمیت  -ویلسون معادله
( ،)Smith & Wilson, 1996( )4که در
آن :Evar ،شاخص یکنواختی اسمیت و
ویلسون؛  :niتعداد افراد گوره  iام در رموره؛
 :njتعداد افراد گوره  jام در رموره؛  :Sتعداد
گوره ها در کل رموره.








2

s

 s 

loge  ni    loge  n j  / s 
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2
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E var  1    arctan 
s
 





کل گوره ها؛  :niتعداد افراد گوره  iام؛ :N

() 4

تعداد کل افراد؛  :Piرسبت افراد گوره  iام در

 -4شاخص یکنواختی کامارگو معادله ()1
( ،)Camargo, 1993که در آن :S ،تعداد

جامعه.
 ni  ni  1 

 1 
i 1 
()5
s

  N N

گوره ها در کل رموره؛  :Piرسبت گوره  iام به

1  Dˆ  1 

کل رموره؛  :Pjرسبت گوره  jام به کل رموره.

 -0شاخص تنوعِ شارون  -وینر معادله ()0
( ،)Margalef, 1958که در آن :S ،تعداد
گوره؛  :Piرسبت افراد یا وفورگوره  iام که
برحسب رسبتی از کل افراد است.
Distribution
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شکل  :2طبقات ارتفاع و توزیع گونه هاي مشاهده شده تیره قوشیان در منطقه مورد مطالعه.

اردازه رموره ارتخاب شده برای استاردارد
کردن (.)N≥n
 -1شاخص غنای گوره ای رِیرفَکش معادله ()9
(،)Hurlbert, 1971; Simberloff, 1972
که در آن،

 :تعداد گورههای مورد

ارتظار در ی ،رموره تصادفی با  nفرد؛ :S


 N  Ni  
 n 
s 



  1 
N  
i 1 
n  

  

 

E Sˆ n

() 9

تعداد کل گوره ها در کل مجموعه؛ :Ni
تعداد افراد گوره  iام؛  :Nتعداد افراد گزارش

عالوه بر شاخص های تنوع و یکنواختی با

شده در مجموعه ()ΣNi؛  :nاردازه رموره

توجه به اینکه رمی توان همواره تعداد یکساری رموره

استاردارد شده یا تعداد افراد یافت شده در

از همه طبقات ارتفاعی برداشت کرد و شدت رموره
برداری متفاوت بر شاخص ها اثر گذار خواهند بود،
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شاخص غنای گوره ای رِیرفَکش

(معادله  )9ریز

محاسبه شد تا قابلیت مقایسه بهتری فراهم کند .ای

همان طور که جدول  5و شکل  9مشاهده می
شود ،بر اساس شاخص سیمپسون به ترتیب طبقات 1

شاخص با استارداردسازی و میان یابی داده ها بر

 5 ، 4 ، 0 ،و  9دارای بیشتری

اساس طبقه دارای کمتری تعداد رموره ،روشی برای

اساس شاخص شارون  -وینر ریز به ترتیب طبقات ، 0

تخمی تعداد گوره مورد ارتظار در سایر طبقات است.

 4 ، 5 ، 1و  9دارای بیشتری تنوع هستند.

 .2نتایج
پس از تعیی طبقات ارتفاعی تنوع گوره ای در
هر طبقه مورد بررسی و تحلیهل قهرار گرفهت .مقهادیر
محاسبه شده شاخص های غنا ،تنوع و یکنهواختی بهر
اساس طبقات ارتفاع در جدول  5و رمودار مقایسه آن
در شکل های  9و  4و  1آمده است.

تنوع هستند .بر

همچنی طبقات  0 ، 5 ، 1 ، 4و  9بهه ترتیهب
دارای بیشتری تها کمتهری مقهدار ،ههم در شهاخص
یکنهواختی سیمپسهون و هههم در شهاخص یکنههواختی
اسمیت  -ویلسون هستند .بعالوه طبقهات ، 0 ، 1 ، 4
 5و  9به ترتیهب دارای بیشهتری تها کمتهری مقهدار
شاخص یکنواختی کارماگو هسهتند .مقهادیر شهاخص
کامههارگو تفههاوت چنههداری بهها رتیجههه شههاخص هههای
یکنههواختی سیمپسههون و اسههمیت – ویلسههون رههدارد.

جدول  :5شاخص هاي غنا ،تنوع و یکنواختی در طبقات ارتفاعی مختلف.

شماره
5
0
9
4
1

طبقه
ارتفاعی
-5222
099
-5422
5222
-5822
5422
-0022
5822
-9921
0022

شاخص غنا

تعداد افراد
مشاهده

غنای

شده

گوره ای

رِیرفَکش

شاخص تنوع
سیمپسون

شارون -

()1-D

وینر

شاخص یکنواختی
سیمپسون

اسمیت -
ویلسون

کارماگو

96

50

52/69

2/869

9/560

2/949

2/995

2/169

1

51

50/19

2/626

9/192

2/904

2/985

2/920

9

59

52/28

2/891

9/542

2/104

2/129

2/109

44

52

6/ 8

2/866

9/5 2

2/802

2/899

2/ 41

95

55

55/22

2/652

9/009

2/ 92

2/ 90

2/986

طبق جدول  5و شکل  ،1بر اساس شاخص
ریرفکش و بر مبنای اردازه رموره استاردارد شده 95
فرد در هر طبقه به ترتیب طبقات  9 ، 5 ، 1 ، 0و 4

دارای بیشتری

مقدار شاخص غنای ریرفکش

هستند.
جدول  0قوشیان جوجهآور در استان های خراسان
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و ارتباط آرها با ارتفاع بر اساس داده های تحقیق

جنگلی تنها در ی ،طبقه مشاهده شده ارد که ای

حاضر رشان می دهد .رتایج ای جدول با خصوصیات

رشان دهنده حساسیت ای گوره ها به زیستگاه (در

زیستگاه هر گوره بر اساس کتاب پرردگان شکاری

اینجا عمدتاً ارتفاع) است .برعکس گوره هایی مارند

اروپا و خاورمیاره مقایسه شده است ( Forsman,

کرکس سیاه ،عقاب طالیی ،عقاب دوبرادر ،سارگپه

 .)1999بعالوه همان طور که ای جدول و جدول 5

پابلند ،عقاب مارخور ،هُما ،کرکس معمولی ،کورکور

گوره

سیاه و کرکس کوچ ،به زیستگاه و ارتفاع حساسیت

است  ، 0و طبقات  4و سپس  1دارای کمتری گوره

خاصی رشان رمی دهند و در اکثر ارتفاعات منطقه

هستند .گوره هایی مارند قِرقی ،عقاب شاهی ،سُنقر

مورد مطالعه مشاهده شده ارد.

رشان می دهد طبقه ای که دارای بیشتری

تاالبی و سنقر سفید ،عقاب ماهیگیر و سارگپه
جدول  :2فهرست قوشیان جوجهآور در استان هاي خراسان و ارتباط آنها با ارتفاع بر اساس داده هاي
تحقیق حاضر.

رام فارسی

رام ارگلیسی

رام علمی

شماره طبقه ارتفاعی مشاهده گوره

5

پیفوی کوچ،

Shikra

Accipiter badius

5و0و9

0

قِرقی

Sparrowhawk

Accipiter nisus

0

9

کرکس سیاه

Black Vulture

Aegypius monachus

5و0و9و4و1و9

4

عقاب طالیی

Golden Eagle

Aquila chrysaetos

5و0و9و4و1

1

عقاب دوبرادر

Bonelli's Eagle

Aquila (Hieraaetus) fasciatus

5و0و9و4و1

9

عقاب شاهی

Eastern Imperial Eagle

Aquila heliaca

1

عقاب صحرایی

Steppe Eagle

Aquila nipalensis

5و0و4

8

سارگپه پابلند

Long-legged Buzzard

Buteo rufinus

5و0و9و4و1و9

6

عقاب مارخور

Short-toed Eagle

Circaetus gallicus

5و0و9و4و1

52

سُنقر تاالبی

Marsh Harrier

Circus aeruginosus

9

55

سنقر سفید

Pallid Harrier

Circus macrourus

0

50

سنقر گندمزار

Montagu's Harrier

Circus pygargus

0و9

59

هُما

Lammergeier

Gypaetus barbatus

0و9و4و1

54

کرکس یا دال

Griffon Vulture

Gyps fulvus

5و0و9و4و1

51

عقاب پنرپا

Booted Eagle

Hieraaetus (Aquila) pennatus

5و0و1

59

کورکور سیاه

Black Kite

Milvus migrans

5و0و9و4و1و9

5

کرکس کوچ،

Egyptian Vulture

Neophron percnopterus

5و0و9و4

58

عقاب ماهیگیر

Osprey

Pandion haliaetus

1

56

سارگپه جنگلی

Honey Buzzard

Pernis apivorus

5
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شاخص تنوع

شاخص تنوع

شانون  -وینر

سیمپسون
4

3.53
3.226

3.17

3.192

3.14

3.5
3
2.5
2
1.5

0.91

0.899

0.865

0.909

0.893

5

4

3

2

1

1
0.5
0

شکل  :9نمودار مقادیر شاخص هاي تنوع در هر طبقه.

شاخص یکنواختی

شاخص یکنواختی

شاخص یکنواختی

کارماگو

اسمیت  -ویلسون

سیمپسون

0.762
0.76
0.689

5

0.863
0.82
0.745

4

0.681

0.503
0.524 0.526

0.624 0.602

0.631
0.643
0.596

3

2

1

شکل  :4نمودار مقادیر شاخص هاي یکنواختی در هر طبقه.

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
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شاخص غنای ریرفکشن
14.00

12.56
11.00
9.78

10.08

4

3

10.93

12.00

10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00

5

2

1

شکل  :1نمودار مقادیر شاخص غناي ریرفکشن بر مبناي اندازه نمونه استاندارد شده  95فرد در هر طبقه.

طور جداگاره ریز ارائه شده است .طبق تخمی غنای

 .4بحث و نتیجه گیري

گوره ای ریرفکش در صورتی که از طبقه ارتفاعی اول

بر اساس محاسبه شاخص های تنوع و

مارند طبقه پنجم تنها  95رموره مشاهده میشد ،آرگاه

یکنواختی می توان رتیجه گرفت اکثر گورههای تیره

تعداد گوره های قابل ارتظار ای طبقه  52/69بود؛ و

قوشیان وابسته به زمی سیماهای دشت کوهپایهای

اگر از طبقه دوم ریز  95رموره مشاهده میشد ،آرگاه

(طبقه  )0هستند و سپس با اختالف ارتفاعی

تعداد گوره های قابل ارتظار ای طبقه  50/19بود.

چشمگیر زمی سیمای کوهستاری مرتفع (طبقه )1

طبقه بندی ارتفاعی منطقه به پنج طبقه

تنوع را دارد .دشت (طبقه  ،)5کوهپایه

مذکور و مقایسه و بررسی محل حضور هر گوره ،با

(طبقه  )9و کوهستان کمارتفاع (طبقه  )4در مرتبه

خصوصیات زیستی هر گوره رشان دهنده توافق

بعدی بوده ارد .هرچند ای ترتیب با رتایج Thiollay

دادههای ای

مطالعه با خصوصیات گورهها بود.

( )Thiollay, 1996مطابقت کامل ردارد اما باید به

مقایسه رتایج تحقیق رشان داد بیشتر رتایج تحقیق با

رکته توجه کرد که شرایط رواحی گرمسیری و

مطالعات  Forsmanمطابقت دارد ( Forsman,

گرم و خش ،و گوره های آرها کامالً متفاوت هستند.

 .)1999بر اساس رتایج ،پیفوی کوچ ،در ارتفاعات

با ای حال در جدول  0ارتفاع ترجیحی هر گوره به

بیش از  5822متر مشاهده رشده و وابسته به دشت

بیشتری

ای
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ها و کوهپایه ها است .قرقی برای جوجهآوری صرفاً در
راحیه بی

مشهد ،مشاهده شده ارد.

دشت و کوهپایه (و البته بسیار کم)

در ارتفاعات باالتر از  0922احتمال وجود گوره به

مشاهده شده است .الزم به ذکر است مشاهدات

دو علت کم است :اول "شرایط خاص زیستگاه" و دوم

مربوط به مهاجرت ای گوره تفاوت چنداری با قرقی

"فراواری و مساحت کم ای

ردارد اما مسئله مهم محل جوجهآوری است.

مطالعه" در ارتفاعات بیش از  0922متر صرفاً دو

طبقه در منطقه مورد

پیفوی کوچ ،،عقاب طالیی ،عقاب دوبرادر،

گوره کرکس سیاه و کورکور سیاه و آن هم هر کدام

عقاب صحرایی ،سارگپه پابلند ،عقاب مارخور ،سنقر

ی ،مورد ،مشاهده شده است .بررسی سایر گوره ها

گندمزار ،هُما ،کرکس یا دال ،کورکور سیاه و کرکس

رشان دهنده تفاهم رتایج با مطالعات پیشی

کوچ ،،گوره هایی هستند که (با حداقل  1یا  9مورد

( )Forsman, 1999است.

مشاهده در وضعیت جوجهآور) دارای توزیع و

معیار مطالعه حاضر خصوصیت ارتفاع زیستگاه

جوجهآوری زیادی در منطقه مورد مطالعه هستند.

بوده است .گرچه ارتفاع شاخصی است که دیگر

بقیه گوره ها توزیع و جوجهآوری کمتری داشته ارد.

شاخص ها مارند بارش و دما با آن ارتباط معنا دار

برخالف مطالعات فورسم عقاب شاهی در ارتفاعات

داررد اما تعیی دقیق سایر خصوصیات زیستگاهی هر

باال مشاهده شده است .گرچه مشاهدات ای گوره کم

گوره ضروری است و توصیه می شود مطالعات با

است ( 0مورد جوجهآور و حدود  52مورد مهاجر) اما

شاخص های بیشتر و با دقت و تمرکز باالتر برای هر

جالب اینجاست که هر دو جوجهآوری در طبقه 1

گوره به صورت جداگاره ارجام شود تا به سواالتی

یعنی کوهستاری مرتفع مشاهده شده است .همچنی

همچون شرایط محیطی تعیی کننده گوره های ای

گرچه فورسم حضور عقاب طالیی را ریز در ارتفاعات

تیره پاسخ داده شود .عالوه بر ای

باال بعید توصیف کرده اما ای گوره ریز در طبقات  4و

همچون  BioMapperو  Maxentو  ...برای پیش

 1منطقه مورد مطالعه مشاهده شده که کم هم ربوده

بینی توزیع جفرافیایی پرردگان ای

تیره استفاده

است (حدود  52مورد در سال  .)5869در مورد دو

شود .رتایج حاصل در تهیه رقشه های توزیع و

گوره عقاب ماهیگیر و سارگپه جنگلی ،صرفاً  5مورد

پراکنش دقیق هر گوره ریز مفید خواهند بود.

مشاهده در وضعیت جوجهآور در کل منطقه مورد

به عالوه با توجه به اینکه ریاز به اطالعات کامل
از وضههعیت جفرافیههایی و زیسههتی کلیههه گورههه هههای
جاروری به خصوص گورهه ههای شهاخص و همچنهی
گوره های در معرض خطهر داریهم توصهیه بهه پهایش
مستمر آرها بهه خصهوص پررهدگان تیهره قوشهیان بهه
عنوان گوره هایی شکارچی و شاخص که برخی از آرها
در معرض خطر ریز هستند ،می شود.

مطالعه مشاهده شده است .عقاب ماهیگیر به آب
سطحی و سارگپه جنگلی به رواحی درختی و با بارش
رسبتاً باال وابسته است .در رتیجه حضور کم ای دو
گوره در استان های خراسان طبیعی به رظر می رسد.
کما اینکه سارگپه جنگلی در شمال غرب خراسان
شمالی و عقاب ماهیگیر در ارتفاعات شمال شهر

از مدل هایی

649  صفحه....نقش ارتفاع در تنوع گونه اي تیره قوشیان

دکتر محمود کرمی (عضو هیئت علمهی دارشهگاه آزاد

تشکر

 آقهای دکتهر گلکاریهان،)واحد علوم و تحقیقات تهران

به ای وسیله از همه افرادی که در بخش ههای

(عضو هیئت علمی دارشهگاه فردوسهی مشههد) تشهکر

مختلف ای پژوهش با معرفی راهکار یا منبع استنادی

.میشود

 از آقهای. همکاری داشته ارد تشکر مهی شهود،مناسب

Ecology(52), 577-586 .
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The Role of Elevation on Species Diversity of Accipitridae
family in Khorasan Provinces (Birds: Falconiformes)
*
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Abstract:
Iran with a considerable diversity placed across three faunal realms, Palearctic, Oriental and Ethiopian. The
family of Accipitridae due to their conservation status has got a crucial state within other families of diurnal
Birds of prey. In this study using more than one century occurrence data (1886-2013) the diversity pattern of
Accipitridae family has been evaluated in different altitude of Khorasan provinces. the data has been managed
and analyzed in a GIS, then diversity indexes including Simpson's index, Shannon-wiener function, Simpson’s
Measure of Evenness, Smith and Wilson’s Index of Evenness and Camargo’s Index of Evenness and
Rarefaction Method have been evaluated and comprised by Ecological Methodology software. Results showed
although, the frequency of species in low altitudes (233-1800m) were high, the species diversity were high in
median (1000-1400) and then high altitude areas, and evenness were high in high altitude (1800-3305). The
preferred altitude class for each species have also been determined and compared.

Keywords:
Accipitridae, GIS, Species Diversity, Elevation, Khorasan, Iran.
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