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پرندگان برای حفاظتی باالی اولویت با تمرکز هایکانون تعیین  

 نقده شهرستان: موردی مطالعه
 

 
 

 ابعمن و كشاورزی علوم دانشگاه زیست،محیط و شیالت دانشكده زیست،محیط گروه: *ئيالنلوشيخي صياد 

 81934-95731: پستی صندوق گرگان، طبیعی

 اصفهان صنعتی دانشگاه طبیعی،منابع هدانشكد زیست،محیط گروه :کريمي سرور 

 9318تیر  تاریخ پذیرش:                   9318فروردین  تاریخ دریافت:
 

 چکیده

کليدي  عنوان يک اقدامعنوان ذخاير طبيعي براي جلوگيري از نابودي تنوع زيستي در سطح جهان بهايجاد مناطق تحت حفاظت به            

ا محسوب ههاي تمرکز با اولويت باالي حفاظتي موثرترين راه براي حفاظت از بسياري از گونهميان تعيين کانونشود. در اين محسوب مي

هاي شاخص براي تعيين اين نقاط بسيار استفاده شده است. مطالعه حاضر با هدف عنوان گونهداران از پرندگان بهشود. در ميان مهرهمي

هاي الدست آمده از پرندگان طي سغربي، شهرستان نقده انجام گرفت. نقاط حضور بهاستان آذربايجان هاي تمرکز پرندگان درتعيين کانون

گونه از پرندگان ايران در سطح شهرستان  911تحليل گرديد. در مجموع  (GIS)با استفاده از سامانه اطالعات جغرافيايي  9819تا  9831

تعلق به ها مترين ارزش عددي سلولتايج مطالعه حاضر نشان داد که در شهرستان نقده بيشدست آمده از نهاي بهشناسايي و ثبت شد. نقشه

هاي داغ عنوان کانون مهمي براي لکهقلعه، سلدوز، مزارع کشاورزي و رودخانه گدار بههاي آقچنين تاالبمناطق بوم کشينه است. هم

و  9119، 1383هايي برابر ترتيب با مساحتوع سه لکه داغ حفاظتي بهتنوع زيستي پرندگان در اين شهرستان شناسايي شدند. در مجم

هاي تعيين شده درصد از مساحت شهرستان را شامل شدند. لکه 91هکتار براي پرندگان در شهرستان نقده تعيين شد، که درمجموع  551

به غناي باالي پرندگان در شهرستان نياز است تا  پوشاني داشتند. باتوجهدرصد با مناطق آزاد هم 35درصد با مناطق تحت مديريت و  95

هاي کالن در سطح شود مطالعات مشابهي در مقياسچنين پيشنهاد ميها انجام گيرد. همراهکارهايي براي مديريت و حفاظت از اين لکه

 کشور جهت شناسايي مناطق داغ پرندگان صورت گيرد.

 

 کشینهبوم مناطق غربي،ايجانآذرب پرندگان، زيستگاه، حفاظت، کلمات کلیدی:

 sayyad.sheykhi@yahoo.com :پست الكترونیكی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه
شناسي حفاظت تعيين هاي زيستترين نگرانييکي از مهم       

هاي تمرکز با اولويت باالي حفاظتي يا کانون نفاط داغ زيستي

است، زيرا اين مسئله موثرترين راه براي حفاظت از بسياري از 

. (0333 و همکاران، Myers) بزرگ است اندازهايچشم در هاگونه

Myers (8811 )بار توسط مفهوم نقاط داغ زيستي براي اولين

اي بزرگ از تجزيه توسعه داده شد و از آن زمان به بعد مجموعه

و  Wu) اي و جهاني شکوفا شدهاي محلي، منطقهو تحليل

و  Callicott ؛0383و همکاران،  Schouten؛ 0380همکاران، 

 ؛Garcia ،0332 ؛Ehrlich ،0332و  Ceballos ؛0332همکاران، 

Grenyer  ،؛0332و همکاران  Myers  ،نقاط 0333و همکاران .)

درصد از سطح کره زمين را تشکيل  4/8مجموع  داغ زيستي در

از پرندگان آندميک جهان در نقاط داغ  %08حال دهند، با اينمي

شدت مورد بحث قرار گرفته کنند. مفهوم نقاط داغ بهزندگي مي

عنوان مناطقي با باالترين غناي وان مثال نقاط داغ بهعناست، به

و  Orme؛ 0332و همکاران،  Grenyer) هاگونه شامل همه گونه

 ؛Kerr ،8882 ؛0333و همکاران،  Myers؛ 0332همکاران، 

Williams  ،؛ 8882و همکارانSamson  وKnopf ،8880) تنها ،

 هايگونه (،Kerr، 8882 ؛0332و همکاران،  Orme) بومي هايگونه

و همکاران،  Williams؛ 0332 همکاران، و Grenyer) کمياب

خطر  هاي درگونه يا (8880و همکاران،  Prendergast؛ 0332

؛ 0332و همکاران،  Orme ؛0332و همکاران،  Grenyerتهديد )

Dobson  ،يک در تعريف شدند. پايش پرندگان (8882و همکاران 

هاي بنابراين مجموعه دادهآسان است.  منطقه بزرگ نسبتاً

ترين منبع هستند پرندگان از نظر پوشش زماني و مکاني جامع

(Wu  ،از اين رو بسياري از مطالعات براي 0380و همکاران .)

اند هاز پرندگان استفاده کرد داغ تنوع زيستيتجزيه و تحليل نقاط 

(Williams  ،؛ 0380و همکارانWu  ،؛ 0380و همکارانJenkins 

و همکاران،  Orme؛ Ho ،0332؛ Chen ،0332؛ 0383کاران، و هم

 ( سنجش از دور و GIS. سيستم اطالعات جغرافيايي )(0332

 ايهها با تکنيکگاهراهي براي انتخاب ذخيره مرتبط، هايآوريفن

ند توانکه مي ايرايانه هايمدل ويژهبه است، گشوده مختلف کيفي

ه مکمل يکديگر هستند، شناسايي ها را کگاهاي از ذخيرهمجموعه

ها در بسياري از موارد (. اين مدلGibbs، 0332و  Hunterنمايد )

. واقع شوند توانند در مديريت مناطق در سطح گسترده مفيدمي

جويي زمان و هزينه ها باعث صرفهوجود آمدن اين مدلهواقع ب در

دو  هايي از ايران دربخش مطالعات در مقياس کالن شده است.

اند که شامل: منطقه داغ زيستي قفقاز نقطه داغ زيستي واقع شده

ارتفاعات محدوده منطقه داغ زيستي شوند. آناتولي مي-و ايرانو

هاي کپت داغ و غرب متر در کوهپايه 033اناتولي از حداقل -ايرانو

متر در کوه  2333هاي زاگرس شروع شده و به بيش از رشته کوه

رسد. فالت اناتولي، ارمنستان دماوند ايران مي آرارات ترکيه و کوه

 ارتفاعي تغييرات متر 0333 تا متر 133و محدوده غرب ايران بين 

شهرستان نقده . (Conservation International ،0331) دارد

غربي است که در سيستم جانهاي استان آذرباييکي از شهرستان

است. اين گرفته  قرار ايجلگه کوهستاني زاگرس به صورت

 ،گدار رودخانه از: اعم مناسبي هاي آبيشهرستان داراي زيستگاه

(. 8011راد، هاي ملي است )بهروزيالمللي و تاالبهاي بينتاالب

هاي خشکي متنوع در اين شهرستان موقعيت چنين زيستگاههم

هاي مختلفي از پرندگان فراهم آورده است. مناسبي را براي گونه

( براي 8818) Scottيستگاه معرفي شده توسط تيپ ز 1از ميان 

-پرندگان ايران، شهرستان نقده سه تيپ زيستگاه از جمله: استپ

هاي مرتفع و ها، کوهخشک حاشيه کوير و کوهپايههاي نيمه

بندي چنين براساس تقسيمهم ها را در خود جاي داده است.تاالب

Evans (8882براي مناطق مهم پرندگان در خاورميا ) نه

هاي کشاورزي موجود در سطح شهرستان که مساحت زيستگاه

 شپاي براي مهم هايقابل توجهي را نيز دارا هستند، جزو زيستگاه

 (.8014شود )مجنونيان و همکاران، پرندگان محسوب مي

بسياري از حاميان حفاظت معتقدند که مناطق با غناي        

 عنوان اولويتي مهميد بههاي آندميک زياد بااي باال يا گونهگونه

 Myers؛ Gibbs ،0332و  Hunter)براي پايداري منابع قرار گيرند 

خصوص در مناطقي که ه. ب(Myers ،8883 ؛0333و همکاران، 

در حال تجربه نرخ شديد از دست دادن اکوسيستم هستند 

(Hunter  وGibbs ،0332از اين .) رو تعيين نقاط داغ زيستي يکي

 هاي با ارزش حفاظتي باالمطالعاتي براي تعيين لکه هاياز اولويت

مد نظر بوده است. مطالعه حاضر نيز با توجه به غناي باالي 

 هاي داغ زيستي برايپرندگان در سطح شهرستان به تعيين لکه

ي اعنوان مطالعهتواند بهپرندگان پرداخته است. اين مطالعه مي

هاي هتعيين لک براي غرافياييج اطالعات سامانه از استفاده در پايلوت

  شمار رود.داغ زيستي پرندگان در ايران به

 

 هامواد و روش
در جنوب  کيلومترمربع 8323 وسعت با نقدهشهرستـان        

، در موقعيت اروميه درياچه جنوبغربي و غربي استان آذربايجان

 42درجه و  02ثانيه تا  04دقيقه و  1درجه و  02جغرافيايي 

 83دقيقه و  80درجه و  42ثانيه عرض شمالي و از  83ه و دقيق
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النهار ثانيه طول شرقي نصف 1دقيقه و  48درجه و  42ثانيه تا 

گرينويچ واقع شده است. اين شهرستان در محدوده ارتفاعي 

و  متر از سطح درياهاي آزاد قرار دارد 0033تا حدود  8333

ب، فرنگي داغ و قره ترتيب: سلطان يعقوهاي آن بهبلندترين قله

 غربي بهداغ است. شهرستان نقده از شرق به مياندوآب، از جنوب

مهاباد و پيرانشهر، از غرب به اشنويه و از شمال به درياچه اروميه 

و شهرستان اروميه محدود است. آب و هواي اين شـهرستـان 

درجه زير  80درجه و حداقل  02معتدل و حداکـثر دماي آن 

ــرما در آن سـه مــاه )آذر، دي و بهمن( و صفر و دوره س

هاي مـهر و آبــان اش طول فصل بـهار و ماهمــوسـوم بـاراني

متر و در مناطق ميلي 433است. حد متوسط باران ساليانه 

 .(8080ئيالنلو و همکاران، متر است )شيخيميلي 423 کوهستاني

ه از منابع تأمين آب سطحي دشت نقده رودخانه گدار است ک

ارتفاعات داالنپر و بزسينا در مرز ايران و عراق سرچشمه گرفته و 

د. شوپس از آبياري نمودن مزارع دشت اشنويه وارد دشت نقده مي

موقعيت جغرافيايي شهرستان را در تقسيمات کشوري  8شکل 

 دهد.نشان مي

 هاي آن: موقعيت جغرافيايي شهرستان نقده و زيستگاه1شکل 

 

مختلف  يهاستگاهيز ابتداراستاي انجام اين تحقيق  در       

 يبندکيلومتر مربع تقسيم 8×8هاي سلول به و ييشناسا شهرستان

 از فروردين سال 0مدت برداري از تمامي سطح شهرستان نمونهو 

 وو تابستان انجام گرفت  بهار هايدر فصل8088تا مهر  8018

سلول يک بار در  ند. هرشد ثبتدر محل  شده مشاهده پرندگان

 صفات براساس هاگونهطول مطالعه مورد بازديد قرار گرفت. 

 مختلفيي صحراي هاراهنما کمک با وها آن يرفتار وي ظاهر

منصوري  ؛(8881و همکاران ) Heinzel ؛Porter (0383) پرندگان:

شناسايي شدند.  (8024ران )اسکات و همکا ( و8028و  8012)

ظهر در روزهاي  8صبح تا  1تگاه از ساعت برداري از هر ايسنمونه

و از روش مشاهده مستقيم براي  گرفت انجامآفتابي و صاف 

 و 1×00 يدوچشم نيدورباز  .ها استفاده شدسرشماري پرنده

ي ثبت برا Canon لتايجيدي عکاس نيبو دور مدل رنجر 2×02

 .شد استفادهي پرندگان هاگونهو شناسايي 

نقاط داغ ابتدا اليه نقاط حضور پرندگان با براي تهيه نقشه        

هاي ها تهيه شد. سپس نقطهبراي هر يک از گونه Shapeفرمت 

کيلومتري تهيه شده  8×8بندي حضور پرندگان بر اساس شبکه

)عدم حضور( و  3( با ارزش Fish Netبرداري )از قبل براي نمونه

هاي اليهتبديل شدند. بعد از تهيه  Raster)حضور( به فرمت  8

صورت جداگانه، با اجراي دستور ها بهرستري براي هر يک از گونه

Raster calculator هاي رستري جمع شدند که اليه تمامي اليه

رين تهايي با ارزشي از عدم حضور تا بيشنهايي دربردارنده سلول

سه لکه  Eliminateحضور گونه بود. در نهايت با استفاده از دستور 

براي شهرستان نقده تعيين شد. براي انجام کليه داغ زيستي 

 استفاده شد.  ArcGIS ver 0/8 مراحل باال از نرم افزار

 

 نتايج
براساس نتايج حاصل از پژوهش حاضر در شهرستان نقده        

گونه از پرندگان ايران در سطح شهرستان شناسايي شدند  840
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هاي پرندگان درصد خانواده 22ها و درصد راسته 10(. 8)جدول 

درصد از  01اي در سطح شهرستان داشتند. ايران نماينده

از (. 0پرندگان ايران در سطح شهرستان شناسايي شدند )شکل 

 02المللي نيز تعداد هاي ملي و بينهاي داراي حمايتميان گونه

اي هگونه در شهرستان شناسايي شد. از اين تعداد از نظر حمايت

گونه در  82ه يا در خطر انقراض بودند. گونه حمايت شد 08ملي 

کنوانسيون سايتس و از ميان ليست سرخ  0و  0، 8هاي ضميمه

IUCN  (. 0گونه قابل توجه شناسايي شدند ) شکل  2نيز 
  

 : فهرست پرندگان شناسايي شده در شهرستان نقده1جدول 

 نام علمي نام فارسي شماره  نام علمي نام فارسي شماره

 Larus cachinnans کاکايي پا زرد Podiceps cristatus  37 گکشیم بزر 1

 Larus genei کاکايي صورتي Tachybaptus ruficollis  37 کشیم کوچک 2

 Sterna hirundo معموليدرياييپرستوي Podiceps grisegena  37 کشیم گردن سیاه 7

 Chlidonias niger هسیاپرستوي دريايي Pelecanus onocrotalus  37 پلیکان سفید 7

 Sterna caspia خزرپرستوي دريايي Ardea cinerea  33 حواصیل خاکستري 7

 Chlidonias leucopterus پرستو دريايي بال سفید Ardea purpurea  37 حواصیل ارغواني 7

 Chlidonias hybridus پرستو دريايي تیره Casmerodius albus  37 اگرت بزرگ 3

 Sterna nilotica پرستوي دريايي نوک کلفت Egretta garzetta  78 اگرت کوچک 7

 Sterna sandvicensis پرستوي دريايي بد صدا Bubulcus ibis  71 گاوچرانک 7

 Pterocles orientalis سیاهکوکر شکم Ardeola ralloides  72 حواصیل زرد 18

 Columba oenas فاخته Nycticorax nycticorax  77 حواصیل شب 11

 Columba palumbus کبوتر جنگلي Ixobrychus minutus  77 بو تیمار کوچک 12

 Streptopelia senegalensis قمري خانگي Botaurus stellaris  77 بوتیمار 17

 Streptopelia turtur قمري معمولي Ciconia ciconia  77 لک سفیدلک 17

 Cuculus canorus وکوک Plegadis falcinellus  73 اکراس سیاه 17

 Athene noctua جغد کوچک Phoenicopterus ruber  77 فالمینگو 17

 Strix aluco جغد جنگلي Platalea leucorodia  77 کفچه نوک 13

 Tachymarptis melba بادخورک کوهي Phalacrocorax carbo  78 باکالن 17

 Alcedo atthis رک کوچکماهي خو Phalacrocorax pygmeus  71 باکالن کوچک 17

 Merops superciliosus زنبورخوار گلو خرمايي Cygnus olor  72 قوي گنگ 28

 Merops apiaster زنبور خوار معمولي Anser anser  77 غاز خاکستري 21

 Coracias garrulus سبز قبا Anser albifrons  77 غاز پیشاني سفید 22

 Upupa epops دهده Tadorna tadorna  77 تنجه 27

 Dendrocopos syriacus دارکوب باغي Tadorna ferruginea  77 آنقوت 27

 Melanocorypha calandra چکاوک گندمزار Anas Penelope  73 گیالر 27

 Calandrella acutirostris چکاوک پنجه کوتاه Anas crecca  77 خوتکا 27

 Galerida cristata اوک کاکليچک Anas querquedula  77 خوتکا ابرو سفید 23

 Riparia riparia ايچلچله رودخانه Anas platyrhynchos  188 سرسبز 27

 Hirundo rustica پرستو Anas acuta  181 فیلوش 27

 Motacilla flava دم جنبانک زرد Anas clypeata  182 نوک پهن 78

 Motacilla citreola دم جنبانک سر زرد Netta rufina  187 اردک تاجدار 71

 Motacilla cinerea دم جنبانک خاکستري Aythya ferina  187 اردک سرحنايي 72

 Motacilla alba دم جنبانک ابلق Aythya nyroca  187 اردک بلوطي 77
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 نام علمي نام فارسي شماره  نام علمي نام فارسي شماره

 Anthus trivialis پیپت درختي Aythya fuligula  187 کاکلاردک سیاه 77

 Anthus campestris پیپت دشتي Oxyura leucocephala  183 اردک سر سفید 77

 Anthus spinoletta پیپت تاالبي Pandion haliaetus  187 عقاب ماهیگیر 77

 Lanius collurio سرخسنگ چشم پشت Circaetus gallicus  187 عقاب مارخور 73

 Lanius minor خاکستريسنگ چشم Neophron percnopterus  118 کرکس مصري 77

 Lanius excubitor سنگ چشم بزرگ Accipiter nisus  111 قرقي 77

 Lanius senator سنگ چشم سرسرخ Circus cyaneus  112 سنقر خاکستري 78

 Sitta tephronata کمر کلي بزرگ Circus aeruginosus  117 سنقر تاالبي 71

 Erithacus rubecula سینه سرخ Aquila chrysaetos  117 عقاب طاليي 72

 Luscinia svecica گلو آبي Falco tinnunculus  117 دلیجه 77

 Cercotrichas galactotes دم چتري Falco columbarius  117 ترمتاي 77

 Phoenicurus ochruros دم سرخ سیاه Falco subbuteo  113 لیل 77

 Troglodytes troglodytes الیکايي Alectoris chukar  117 کبک 77

 Saxicola torquata چک Perdix perdix  117 کبک چیل 73

 Oenanthe oenanthe چک چک کوهي Coturnix coturnix  128 بلدرچین 77

 Oenanthe isabellina چچک دشتي Grus grus  121 درنا 77

 Acrocephalus arundinaceus سسک تاالبي بزرگ Gallinula chloropus  122 سرخچنگر نوک 78

 Acrocephalus stentoreus تاالبي پرسروصداسسک Fulica atra  127 چنگر 71

 Sylvia curruca دارسسک نقاب Rallus aquaticus  127 يلوه آبي 72

 Sylvia atricapilla سسک سرسیاه Himantopus himantopus  127 چوب پا 77

 Siylvia mystacea سسک سر دودي Haematopus ostralegus  127 صدف خوار 77

 Phylloscopus collybita چافسسک چیف Recurvirostra avosetta  123 آووست 77

 Parus caeruleus ريسک سرآبيچرخ Burhinus oedicnemus  127 چاخ لق 77

 Parus major ريسک بزرگچرخ Glareola pratincola  127 سرخگالريول بال 73

 Emberiza calandra زرعهزردپره م Vanellus vanellus  178 کوليخروس 77

 Emberiza citrinella زردپره لیمويي Vanellus spinosus  171 سیاهکولي سینهخروس 77

 Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه Vanellus leucurus  172 خروس کولي دم سفید 78

 Emberiza schoeniclus زردپره تاالبي Charadrius dubius  177 کوچکسلیم طوقي 71

 Carduelis carduelis سهره معمولي Charadrius hiaticula  177 سلیم طوقي 72

 Carduelis cannabina سهره سینه سرخ Limosa limosa  177 گیالنشاه بال سفید 77

 Rhodopechys sanguinea سهره بال سرخ Tringa erythropus  177 آبچلیک خالدار 77

 Fringilla coelebs سهره جنگلي Tringa ochropus  173 زيآبچلیک تک 77

 Passer domesticus گنجشک خانگي Tringa tetanus  177 آبچلیک پاسرخ 77

 Passer montanus گنجشک درختي Actitis hypoleucos  177 آبچلیک آوازخوان 73

 Petronia petronia گنجشک کوهي Philomachus pugnax  178 آبچلیک شکیل 77

 Sturnus vulgaris سار Calidris minuta  171 له کوچکتلی 77

 Pica pica زاغي Lymnocryptes minimus  172 پاشلک کوچک 38

 Corvus corone کالغ ابلق Larus armenicus  177 کاکايي ارمني 31

 Corvus corax غراب Larus ridibundus  177 کاکايي سرسیاه 32
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هاي پرندگان شناسايي انوادهها و خ: مقايسه راسته2شکل 

 شده در ايران و شهرستان نقده

 

 
المللي در نهاي در خطر تهديد ملي و بي: وضعيت گونه3شکل 

 ايران و شهرستان نقده

 

ز ترين نقاط ثبت شده ادست آمده بيشبا توجه به نتايج به       

ي اههاي کشاورزي و استپترتيب مربوط به کاربريپرندگان به

عداد ترين تهاي آبي و کوهستان کمخشک هستند و زيستگاهنيمه

 ها، زيستگاه تاالبيرا نشان دادند. از نظر ارزش عددي سلول سلول

ک خشهاي نيمهبين زيستگاه کشاورزي و استپ بوم کشينهو 

(. 2و  4 هايترين ميزان ارزش عددي را نشان دادند )شکلبيش

 04تا  3دست آمده در مطالعه حاضر ارزشي برابر هاي بهسلول

 (.2گونه را در هر سلول نشان دادند )شکل 

هاي سيستمي توسط در مجموع پس از انجام تجزيه تحليل       

لکه داغ زيستي براي شهرستان نقده  0سامانه اطالعات جغرافيايي 

 نهبوم کشيدست آمده در مناطق هاي بهشناسايي شد. تمامي لکه

ها و خشک، تاالبهاي نيمههاي کشاورزي، استپين زيستگاهب

ها در شهرستان نقده قرار داشتند رودخانه گدار و کوهپايه

 (. 2)شکل

 
: نقاط حضور ثبت شده پرندگان در سطح شهرستان 4شکل 

 نقده 
 

 
هاي مشاهده پرندگان با ارزش هايسلول: نقشه 5 شکل

 مختلف در سطح شهرستان
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 هاي مختلفبا ارزش هايسلولودار تعداد : نم6شکل 

 
درصد از سطح  84هاي داغ شناسايي شده براي پرندگان لکه       

خود اختصاص دادند، که از اين ميان شهرستان نقده را به

و  22ترتيب با خشک بههاي نيمههاي کشاورزي و استپزيستگاه

رتيب تا بهههاي تاالبي و کوهپايهترين و زيستگاهدرصد بيش 03

دست آمده را در هاي بهترين ميزان پوشش لکهدرصد کم 4و  83

دست آمده نشان داد که چنين نتايج به(. هم1برداشتند )شکل 

عنوان مناطق مهم پرندگان درصد نقاط داغ شناسايي شده به 82

درصد از سطح نقاط  12گردد. در واقع مطرح بوده و حفاظت مي

ي شده براي پرندگان در سطح شهرستان داغ تنوع زيستي شناساي

 (.8باشد )شکل گونه پشتوانه حمايتي برخوردار نمينقده از هيچ

 
 هاي داغ پرندگان در شهرستان نقده: نقشه لکه7شکل 

 
هاي داغ زيستي پرندگان در : درصد ميزان پوشش لکه8شکل 

 هاي مختلف اراضي شهرستان نقدهکاربري

 

 
دگان هاي داغ زيستي پرنشش لکه: درصد ميزان پو9شکل 

زيست و مناطق آزاد توسط مناطق تحت مديريت محيط

 شهرستان نقده
 

  بحث
عنوان ذخاير طبيعي براي ايجاد مناطق تحت حفاظت به       

عنوان يک جلوگيري از نابودي تنوع زيستي در سطح جهان به

چنين براي (. همPrimack ،0330شود )اقدام کليدي محسوب مي

وحش هاي حياتها و جمعيتحفاظت و حراست از تنوع زيستگاه

اي جز انتخاب مناسب از مناطق نمونه و در شرايط کنوني چاره

برداري چند جانبه آموزشي، پژوهشي، معرف از کل طبيعت و بهره

وان عنحفاظتي و تفرجگاهي و اعمال کنترل و نظارت پيوسته به



 .... پرندگان برای حفاظتی باالی اولویت با تمركز هایكانون تعیینو كریمی                                                  ئیالنلو یشیخ

02 
 

ها وجود ندارد )مجنونيان، يک واحد فعال و موثر حفاظتي از آن

هاي متنوع براي پرندگان شهرستان نقده با وجود زيستگاه (.8028

ها دارد، که تنها در از اين گونهمناطق اندکي را براي حفاظت 

بي نيز هاي تاالهاي تاالبي است. هرچند زيستگاهزيستگاه برگيرنده

يت عاز پشتوانه قانوني محکمي برخوردار نيستند. با توجه موق

چند  برداريدست آمده نياز است تا بهرههشهرستان نقده و نتايج ب

 امانج شهرستان هايزيستگاه درسطح ارگاني فرا مديريت و جانبه

 گيرد.

هاي مرتفع و از طرفي شهرستان نقده از يک طرف به کوه       

به محدوده درياچه اروميه متصل است و اين امر باعث به وجود 

ف، مختل کشت هايکاربري با کشاورزي هايزيستگاه خرد تنوع آمدن

  گدار رودخانه و آبي هايلکه و پست خشکنيمه هاياستپ

و  ئيالنلوعنوان خط آبي در مرکز اين دشت شده است )شيخيبه

(. در مطالعه حاضر نيز عمده نقاط ثبت شده از 8088همکاران، 

ان رستشمال شهپرندگان در قسمت مرکزي و اندکي متمايل به 

(. 4دست آمدند )شکلهاي شرقي شهرستان بهچنين بخشو هم

هاي کشاورزي و تاالبي و طور عمده در زيستگاههايي که بهبخش

 (.2اند )شکل هاي رودخانه گدار قرار گرفتهچنين در محدودههم

اي ونهغناي گ شناسان معتقدند که بوم کشينه دارايبسياري از بوم

نيز در اين زمينه  (. مطالعاتيRuth-Senft ،0338بااليي هستند )

 اي باال در بوم کشينه وجود داردبراي نشان دادن غناي گونه

(Kernaghan  وHarper ،0338 ؛Meiners  ،؛0333و همکاران 

Kirkman  ،خاطر داشتنبه کشينه بوم نتيجه (. در8881و همکاران 

باال  ظتيهاي حفاعنوان مناطقي با نگرانيتنوع باالي زيستي به

اساس نتايج مطالعه حاضر (. برRuth-Senft ،0338مطرح هستند )

شک و خهاي نيمههاي استپنيز مناطق بوم کشينه بين زيستگاه

ي کشاورزي و کوهستان ايههکشينه زيستگا بوم کشاورزي و مناطق

ترين نقاط حضور پرندگان در سطح شهرستان بودند عنوان داغبه

اي ( نيز در مطالعه8080و و همکاران )ئيالنل(. شيخي2)شکل 

هاي تپبا اس کشاورزي هايزيستگاه براي را ايگونه تشابه ترينبيش

ي هاي کشاورزدادند. زيستگاه نشان شهرستان سطح خشک درنيمه

هاي هاي انساني از زيستگاهصورت قابل توجهي در اثر فعاليتبه

دي هاي جدييد گونهجد هايزيستگاه آيند و اينوجود ميبه استپي

هاي مختلف آن انتخاب خواهند کرد، که با توجه به را براي جنبه

(. درنتيجه Gill ،0332اين زيستگاه تکامل خواهند يافت ) نيازهاي

ويژه هها و برسد مديريت اين زيستگاهنظر ميبا توجه به نتايج به

 ها بايد مورد بازبيني قرار گيرند.مناطق بوم کشينه آن

 هاي غيرقابلعنوان اکوسيستمهاي آبي بهاهميت زيستگاه       

داري تنوع ها و نگهمندان وابسته به آنجايگزين براي زيست

هاي ارزشمند جانوري و گياهي قابل توجه زيستي بسياري از گونه

(. Dodd ،0330و  Collwell؛ 0330و همکاران،  Ballan) است

سب آبي مانند رودخانه هاي مناشهرستان نقده داراي زيستگاه

المللي شورگل، يادگارلو و درگه سنگي و هاي بينتاالب ،گدار

و ميمند و آق قلعه  هاي ملي اسالم آباد، سلدوز، گيرده قيطتاالب

دست آمده در اين مطالعه نيز (. نتايج به8011راد، است )بهروزي

ز ا هاي آبي و تاالبي در شهرستانگر اهميت زيستگاهخوبي بيانبه

چنين رودخانه گدار به هاي آق قلعه و سولدوز و همجمله تاالب

 (.2داغ پرندگان است )شکل  هايعنوان کانون

آبزي به هاي قابل توجهي از پرندگان آبزي و کنارجمعيت       

خصوص جعيت فالمينگو، آنقوت، اردک تاجدار، غاز خاکستري و 

د هايي ماننچنين گونههاي آق قلعه و سلدوز، همپليکان در تاالب

 خور بهاردک بلوطي، اردک سر سفيد، باکالن کوچک و عقاب مار

المللي در فصل هاي در خطر انقراض ملي و بينعنوان گونه

 هاي قابلزادآوري در سطح شهرستان شناسايي شدند. وجود گونه

هاي توجه در سطح شهرستان نقده، ارزش حفاظت از زيستگاه

ان هاي آبي شهرستخصوص زيستگاههستان، بپرندگان در اين شهر

نمايد. اين شهرستان با وسعت اندکي از سهم خود را دوچندان مي

هاي پرندگان ايران را درصد از گونه 01درصد(،  82/3در ايران )

ها و تعريف مناطق حفاظت نمايد، لذا حفاظت از زيستگاهحفظ مي

رايي در سطح هاي اجشده در اين شهرستان بايستي جزء اولويت

 منطقه جهت حفاظت از پرندگان قرار گيرد.

 هايدنبال آن از بين رفتن گونهانهدام پوشش گياهي و به       

هاي جانوري و در نهايت تخريب و نابودي خاک در اثر فعاليت

انداز روشني براي گونه چشمضابطه انسان هيچگسترده و بي

ذارد. گنمي ستي باقيزيوحش و تنوعهاي حياتحفاظت از سيستم

اي حفاظت خواهد شد که تمام مناطق در تنوع زيستي تا اندازه

 هاي گوناگون اراضيکنار يکديگر بررسي شوند و ساير کاربري

ها مانند کشاورزان و جنگلداران مجاور مناطق و کاربران آن

لکه  0(. نتايج حاصل نشان داد که Miller، 8882مديريت شوند )

ترتيب در بوم کشينه ن نقده وجود دارد که بهداغ در شهرستا

اه در زيستگ کشاورزي )عمدتأ و خشکنيمه هاياستپ هايزيستگاه

تاالب( و بوم  أکشاورزي(، يوم کشينه تاالب و کشاورزي )عمدت

ي اند. کشاورزي يکاي قرار گرفتهکشينه تاالب و مناطق کوهپايه

ه است لذا مديريت هاي عمده اقتصادي در شهرستان نقداز فعاليت

ها در معرض نيز بعد از تاالب IBAهاي مهم که در اين زيستگاه

(، 8014ترين خطر تهديد قرار دارند )مجنونيان و همکاران، بيش

اي هرسد با توجه به نتايج يافتهنظر ميباشد. بهقابل توجه مي

( مديريت تلفيقي آفات، 8088) ئيالنلو و همکارانشيخي
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 تواند از جملهارگانيک و کشاورزي حفاظتي مي ترويج کشاورزي

هاي مختلف صورتچنين مديريت مزارع بهاين راهکارها باشد. هم

بان تواند پشتيمي وجود آورده استها را بهکه موزاييکي از زيستگاه

ها جزو چنين تاالب(. همHulm ،0332هاي مختلف باشد )گونه

ت ان هستند، لذا نياز اسها در سطح اين شهرستترين زيستگاهغني

هاي شهرستان، تشکيل تا اقداماتي نظير بهبود وضعيت تاالب

 ها جهت قرارگيري، ارتقاي اين سايتهاي تاالبياي از سايتشبکه

کنوانسيون  و زيستمحيط حفاظت سازمان چهارگانه مناطق زمره در

 خشک و کوهستانيهاي نيمهاستپ هايزيستگاه گيرد. انجام رامسر

هاي تري هستند و نياز است در محدوده لکههاي کمراي تنشدا

ها نيز هاي الزم جهت بهبود وضعيت آندست آمده مديريتبه

 عنوانکه پرندگان بهانجام شود. با توجه به مطالعه حاضر و اين

داران بزرگ جثه مناسب جهت شناسايي و گروه شاخصي از مهره

اي ههاي کالن لکهقياسپايش هستند، اميد است که بتوان در م

داغ حفاظتي را براي پرندگان در کشور تعيين و مناطق موجود 

 حفاظتي را بهبود بخشيد.
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