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 7931 مرداد تاریخ پذیرش:          7931 اردیبهشت تاریخ دریافت:

 

 چکیده
حاضر با  مطالعه. باشدیپرندگان م فون بررسی حفاظت، کیفیت افزایشو  خشکی هایزیستگاه کیفیت ارزیابی هایراه از یکی

 4931 تا 4931 از هایسال طی در یخاب وحشحیات پناهگاه در هاآن برای فرد به منحصر مناطقپرندگان و  شناساییهدف 

 اینقطه شمارش و ترانسکت روش از. شد انجام میدانی بازدید 93 مجموع در و یدبازد 1هر فصل سال  درانجام گرفته است.

اه با لنز تلههمر یعکاس ینو دورب یدوچشم ینمشاهده پرندگان از دورب برای. گردیدفون پرندگان منطقه استفاده  یبررس یبرا

 یتنوع و فراوان یشترینشد که ب ییو شناسا مشاهده یبررس این درراسته  49گونه پرنده از  78 وع،ممج دراستفاده شد.  یا

 یتنوع و فراوان ینمشاهده شده( و کمتر یهااز کل گونه %61گونه ) 13 با  (Passeriforms)سانانگونه متعلق به راسته گنجشک

با  (Caprimulgiformes)و شبگردسانان  (Podicipediforms)سانان یمکش ،(Cuculiformes)سانان گونه متعلق به راسته کوکو

پژوهش  ینا در. هستندشده  یتمشاهده شده حفاظت شده و حما یهااز گونه %48اساس نتاج به دست آمده گونه است. بر 4

 شمهچ ماریجاب، بیشه، صدرا، ملک شاملمناطق  اینشده که  انتخاباند را بوده یغن یاکه از لحاظ تنوع گونه یدیمنطقه کل 8

از فون  یخابوحش  یاتح پناهگاه دهد،می نشان پژوهش این از حاصل نتایج. است عروس چشمه و کرشاهی گزو، یخاب،

 .باشدمی ضروریمنطقه  یننسبت به ا یشتریاست که لزوم توجه ب برخوردارپرندگان  یغن
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 مقدمه
ر ای دترین تنوع گونهداران پرندگان از بیشمهره در بین

 7934طوری که در کتاب مبصر، کشور برخوردار هستند، به

های پرندگان مشاهده و ثبت شده در ایران را تعداد گونه

 تیره( معرفی کرده است. کشور 47 و راسته 62گونه ) 973

فرد، دارای  به منحصر جغرافیایی موقعیت دلیل به ایران

 های آبی متعدد و تیپ زیستگاهی متنوع، اکوسیستم

های مهاجرتی بسیاری از چنین گذرگاه اصلی مسیرهم

 (، که این عوامل7942های پرندگان است )منصوری، گونه

ای منحصر به فردی را از پرندگان در شده است تنوع گونه

 های جانوری بهپرندگان در بین گونه کشور شاهد باشیم.

دلیل کنترل جمعیت حشرات، جوندگان و خزندگان از 

اهمیت اکولوژیکی بالایی برخوردار هستند )بهروزی راد و 

توانند به عنوان چنین پرندگان می(. هم7943همکاران، 

 ,Padoa-Schioppa et alهای زیستی عمل نمایند )شاخص

 این حفظبنابر. کننده کیفیت زیستگاه باشندو بیان (2006

های زیستی عنوان شاخصکه به پرندگان هایگونه

)بهروزی راد  باشدمیباشند حائز اهمیت ها میاکوسیستم

ها ها، ارتباط گونهشناخت گونه مستلزم و( 7922و دیانی، 

باشد. عدم شناخت زیستگاه می هابا یکدیگر و با زیستگاه آن

پرندگان، عدم شناخت کافی از مسیرهای مهاجرتی 

گذاری پرندگان های تخمپرندگان و عدم شناسایی محل

تواند باعث تهدید بقا پرندگان شود )موسوی و همکاران، می

های روش پرندگان ایگونه تنوع دبرآور برای(. 7939

 و اینقطه خطی، ترانسکت مختلفی وجود دارد )روش

برداری از پرندگان بستگی به انتخاب روش نمونه ای(.فاصله

تیپ زیستگاهی )جنگلی، بیابانی(، وضیعت توپوگرافی و 

اکثر مطالعاتی  (Sutherland, 2006). نوع توزیع گونه دارد

 Totalروش  ازکه روی فون پرندگان ایران انجام شده است 

Count باشدهای آبی میکه مناسب برای اکوسیستم ،

و  (Ramsar Convention, 2005) استفاده گردیده است

هایی که روی برآورد جمعیت و چنین بیشترین پژوهشهم

ای هدر اکوسیستماست ای پرندگان انجام شده تنوع گونه

(، همانند 7944گرفته )گلشاهی و همکاران،  انجامآبی 

که بر تغییرات  (،7944تحقیق )عاشوری و همکاران 

کنار آبزی پژوهش شده  جمعیت و تنوع پرندگان آبزی و

ی اجمله تحقیقاتی که در کشور بر روی تنوع گونهاز  است. 

 توان به پرندگان آبزی و کنار آبزی انجام شده می

 (7936)طبیعی،  و (7931)طبیعی و شریفی،  هایپژوهش

شاهد مطالعات بسیار اندکی در ارتباط اشاره کرد. در مقابل 

که از طوریبه زی در دسترس استپرندگان خشکیبا 

زی ایران انجام شده که بر روی پرندگان خشکتحقیقاتی 

(، 7939)محمدی و همکاران، های توان به پژوهشمی

 چنین پژوهش ( و هم7932)حجتی و جلالپور، 

که  (، 7936بهروزی راد و همکاران، راد و همکاران )بهروزی
بررسی شناسایی فون پرندگان در مسجد سلیمان به 

کویر مرکزی ایران به دلیل قرار گرفتن . پرداختند اشاره کرد

 زی از جمله هوبرهدر مسیر مهاجرتی پرندگان خشک

(Chlamydotis Undulata) تعارضات و چنین و هم

د توانتخریبات زیستگاهی بسیار کم در این مناطق می

زیستگاه مناسبی برای پرندگان باشد )پاک نیت و همکاران، 

(. لذا باید مطالعاتی بر روی این مناطق صورت گیرد 7939

ه در هایی کتا حفاظت بیشتری از پرندگان شود. زیستگاه

ار ه قرهایی با شرایط زیستگاهی ویژمجاورت اکوسیستم

 Connor etای بهتری برخوردارند )اند از تنوع گونهگرفته

al, 2012 پناهگاه حیات وحش یخاب هم به دلایلی مانند .)

چنین به دلیل جوار بودن با پارک ملی کویر و همهم

موقیعت مکانی منطقه در فلات مرکزی ایران در مسیر 

ت اهمیمهاجرتی پرندگانی از جمله هوبره قرار گرفته که از 

(. هدف از این 7944ای برخوردار است )حبیبی، ویژه

 وحش یخابپژوهش بررسی فون پرندگان در پناهگاه حیات

چنین در این پژوهش مناطق کلیدی به باشد و هممی

ای پرندگان و عنوان مناطق داغ، که از لحاظ تنوع گونه

وجود پرندگان ارزشمند و حفاظتی نسبت به مناطق دیگر 

 ای برخوردار بودند، شناسایی شده است.ویژه از اهمیت

 

 هامواد و روش
 منطقه مورد مطالعه

در  هکتار 647111 وحش یخاب با مساحتپناهگاه حیات

 دارد شهرستان آران و بیدگل قرارکیلومتری  7فاصله 
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درجه  96 دقیقه تا  91درجه  97(. این منطقه بین 7)شکل

درجه  97دقیقه تا  91درجه  99دقیقه طول شرقی و  66

قسمتی از مرز شمالی دقیقه عرض شمالی قرار دارد.  61

 چنینهم است، منطقه با مرز پارک ملی کویر مشترک

 سمت است و در قرار گرفته منطقه شمال در نمک دریاچه

 جنوب سمت در و اردستان شهرستان منطقه شرق

 در .دارند قرار ابوزیدآباد و آبادقاسم آباد، حسین روستاهای

 آران زیست محیط حفاظت اداره اندازی راه با 7943 سال

 اداره این عهدهبر برمنطقه نظارت ولیتؤمس بیدگل و

 شکار منطقه عنوان به رسما 7936 سال اوایل در باشد.می

به دلیل  7939شد و در اسفند سال  معرفی ممنوع

فرد این منطقه مراحل ارتقا سطح های منحصر به ویژگی

حفاظتی آن به پناهگاه حیات وحش انجام شده است. 

 و مگر هوای و آب  با کوهستانی دشتی آن اقلیمی وضعیت

 متر 6411 تا 411 از منطقه ارتفاع تغییرات دامنه و خشک

 نادر هایگونه بودن دارا علت به منطقه این. است متغیر

 کاراکال ،(Acinonyx jubatus venaticus) یوزپلنگ مانند

(Caracal caracal)شنی ، گربه (Felis margarita،) 

 در ارزشمند شکاری پرندگان و (Gazella bennettii) جبیر

 محسوب ایران غنی هایگاه ذخیره و هازیستگاه از کشور

 تنوع پوشش گیاهی، (.7932 پور،یوسف و امیدی)شود می

 و زیبا بسیار اندازهای چشم وجود و فراوان آبی منابع

 وحشحیات پناهگاه هایویژگی جمله از را فرد به منحصر

 گیاهی پوشش (.7932 پور،یوسف و امیدی)است  یخاب

یخاب در مناطق  وحشحیات غالب و شاخص پناهگاه

 و در ارتفاعات بادام (Artemisia sieberi) درمنه دشتی

پور، یوسفاست )امیدی و ( Amyg dalus scoparia)کوهی 

7932.) 

 

 
یخاب وحش حیات پناهگاه جغرافیایی موقیعت  -1 شکل  

 (7932اصفهان،  استان زیست محیط حفاظت کل اداره: ماخذ)

 
 روش کار

مهرماه  تا 7937آبان ماه )این پژوهش در طول دو سال 

 سالانه پژوهش سال دو طی به انجام رسیده، که در( 7932

 بازدید 7 میانگین طور به که است گرفته صورت بازدید 72

برای ثبت و مشاهده پرندگان . است شده انجام فصل هر در

روزهایی که شرایط جوی مساعد است انتخاب شده و از 

 74:91تا  79:91صبح و از  ساعت  77:91تا  4:91ساعت 

گان پایش صورت گرفته است. برای بررسی جهت ثبت پرند

-بهتر فون پرندگان منطقه از روش ترانسکت خطی و  نمونه

 زیاد وسعت دلیل . بهاست ای استفاده شدهبرداری نقطه

 ایهتیپ در پرندگان فون وضعیت از بهتر مشاهده و منطقه

 تقسیم شده، قسمت دو به را منطقه مختلف زیستگاهی
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 و گیاهی پوشش و لحاظ از که کوهستانی و دشتی مناطق

 رارق پایش مورد مجزا بازدیدها در و بوده متفاوت توپوگرافی

دگان ای پرنبرای برآورد و شناسایی بهتر تنوع گونه. گرفت

با توجه به شرایط زیستگاهی منطقه در مناطق دشتی و 

متر( و  71بیابانی از روش ترانسکت خطی با عرض ثابت )

متر( و در  791با شعاع ثابت ) برداریهای نمونهواحد

-های تند، پستی و بلندیمناطق کوهستانی به دلیل شیب

های زیاد و تراکم بالای پوشش گیاهی از روش ترانسکت 

متر( و واحدهای  91متر تا  71خطی با عرض متغیر )

متر( استفاده شد.  91متر تا  9برداری با شعاع متغیر )نمونه

در مناطق دشتی  .است مدهآ 6 شکل در هاترانسکت مسیر

برداری بر های نمونهها و فواصل بین واحدطول ترانسکت

کیلومتر و  9روی ترانسکت در مناطق دشتی به ترتیب 

متر  691کیلومتر و  7متر و در مناطق کوهستانی  7911

 (.Manuwa &  Carey, 1991) در نظر گرفته شده است

 

 
 موقیعت مسیرهای پیمایش -2شکل 

 

برداری بر اساس تراکم پوشش گیاهی، های نمونهواحد

وجود منابع آبی، فاصله از مرز منطقه )جلوگیری از اثر 

های فعال پرندگان حاشیه( وضعیت توپوگرافی و آشیانه

بهتر انتخاب شده است. در این پژوهش برای شناسایی 

، دوربین عکاسی )مدل 91*71ها از دوربین دو چشمیگونه

D491 چنین ( و هم211-791ای )کانون( همراه با لنز تله

 استفاده شد. برای (،7944از کتاب صحرایی )منصوری، 

 کتاب از سانانشاهین راسته هایگونه بهتر شناسایی

(Svensson et al, 2010) و  Porter, 2010)& (Spinal  و 

 هاونهگ پراکنش درک و آبزی هایگونه بهتر شناسایی برای

در  .شد (، نیز استفاده7939کتاب )کابلی و همکاران،  از

ها )مناطق بیابانی و دشتی( از تلسکوپ بعضی از ایستگاه

 72*74-24 اندورانس )دوربین تک چشمی( مدل هاوک

جهت رصد و شناسایی بهتر پرندگان استفاده شد. در هر 

دقیقه به ثبت پرندگان اقدام شده  4برداری نمونهواحد 

 (.Manuwa &  Carey, 1991) است

 

 نتایج 
گونه شناسایی  44طبق نتایج به دست آمده از این تحقیق 

های مشاهده و شناسایی ( که از کل گونه7شد )جدول 

 مشاهدات گونه متعلق به راسته  شده بیشترین

از کل  %92گونه ) 73با   (Passeriforms)سانانگنجشک

و کمترین مشاهدات  (6)شکل  های مشاهده شده(گونه

 ، (Cuculiformes)سانان گونه متعلق به راسته کوکو
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و شبگردسانان  (Podicipediforms)سانان کشیم

(Caprimulgiformes)  (. توکایان9)شکل باشدگونه می 7با 

(Turdidae)  گونه بیشترین تعداد گونه را در بین  76با

.ها داشتندتیره

 
 راسته هر در گونه ای تنوع درصد مقایسه -3 شکل

 

های مشاهده حفاظت از گونه %74طبق نتاج به دست آمده 

توان به می که (7)شکل  دنباششده و حمایت شده می

 ،(Aquila nipalensis) صحراییعقاب ها مانند ترین آنمهم
، شاه بوف (Neophron percnopterus) کرکس مصری

(Bubo bubo) ،( پیغو کوچکAccipiter badius و ) چاخ

 هوبرهچنین همو اشاره کرد  (Burhinus oedicnemus)لق 

(Chlamydotis undulata ) ترین گونهیکی از ارزشمندکه-

در  IUCNشود که در لیست های این منطقه محسوب می

(.IUCN, 2007) قرار دارد (Vulnerable)پذیر رده آسیب
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 حمایت شدههای حمایت شده و غیردرصد تعداد گونه -4شکل 

 

بیشترین و کمترین تعداد  با توجه به نتایج این پژوهش

سال پژوهش به ترتیب  مشاهدات و ثبت گونه در طی دو

باشد گونه می 96گونه و بهار با  91مربوط به فصل پاییز با 

 (. 9)شکل 
 

 

 
 

 های مشاهده شده در فصول مختلف سالگونهتعداد  -5شکل 
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 شده مشاهده خشکزی و آبزی پرندگان گونه تعداد درصد -6 شکل

 ییشناسا یهادو سال پژوهش در منطقه از کل گونه یط

(. 2)شکل  باشدیم یآبز یهاگونه متعلق به گونه 76شده 

تعداد  نیشتریانجام شده در منطقه ب دیبازد 96از کل 

 Galerida) یمشاهده متعلق به گونه چکاوک کاکل

cristata( کبک ،)Alectoris chukarهوی( و ت 

(Ammoperdix grisegularisکه به ترت )با تعداد  بی

تعداد  نیاست و کمتر دیبازد 96از  63و  91، 96مشاهده 

 7( با Cuculus canorusمشاهده مربوط به گونه کوکو )

 (.7مرتبه مشاهده است )جدول

 

 
 

 پرنده حفاظت شده پناهگاه حیات وحش یخاب(Chalmydotis undulata) هوبره  -7شکل
 (7937)عکاس: محمد عرب زاده، 
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 (7939)عکاس: مسیب صدری، پرندگان ارزشمند و حفاظت شده پناهگاه حیات وحش یخاب  -8شکل 

 

 
 (7937)عکاس: محمد عرب زاده، پرندگان آبزی پناهگاه حیات وحش یخاب  -9شکل 
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 (7932)عکاس: میلاد لطیفی، علیرضا رادان، های گنجشکسانان منطقه گونه -11شکل 

 

 
 (7932)عکاس: مسیب صدری، (  (Pterocles cornatusباقرقره گندمی  -11شکل 
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 1396تا  1394گاه حیات وحش یخاب، فهرست پرندگان پناه -1جدول 

 اسم علمی اسم فارسی ردیف

 وضیعت حفاظتی فصل مشاهده

)از لحاظ جمعیت در 

 کشور(

تعداد مشاهده 

 زمستان پاییز تابستان بهار بازدید 32از 

 4 غیر حمایت شده *    Podiceps nigricollis سیاهکشیم گردن  1

 حواصیل خاکستری 2

  (9)شکل

Ardea cinerea   *  حمایت شده 

 

7 

 حواصیل ارغوانی 3

 (9)شکل

Ardea purpurea   *  حمایت شده 

 

5 

 3 حمایت شده *    Bubulcus ibis گاوچرانک 4

 24 حمایت شده *    Lxobrychus minutus بوتیمار کوچک 5

 5 غیر حمایت شده  *   Tadorna ferruginea آنقوت 6
 4 غیر حمایت شده  *   Anas platyrhynchos اردک سرسبز 7

 11 حمایت شده   *   Gyps fulvus کرکس 8

 2 حمایت شده  *    Neophron percnopterus کرکس مصری 9

 2 حمایت شده   *   Circartus gallicus ارخورعقاب م 11

 سارگپه پابلند 11

 (8)شکل

Bueto rufinus   * *  9 حمایت شده 

 پیغو کوچک 12

 (8)شکل

Accipiter badius *     حمایت شده 

 

3 

 13 حمایت شده   *   Accipter nisus قرقی 13

 6 حمایت شده *    Aquila nipalensis عقاب صحرایی 14

 12 حمایت شده  *  * Aquila chrysaetos عقاب طلایی 15

 9 حمایت شده *    Falco naumanni دلیجه کوچک 16

 دلیجه معمولی 17

 (8)شکل

Falco tinnunculus *  *   16 حمایت شده 

 29 غیر حمایت شده *  *  Ammoperdix grisegularis تیهو 18

 31 غیر حمایت شده * * * * Alectoris chukar کبک 19

 2 غیر حمایت شده *    Fulica atra چنگر 21

 هوبره 21

 (7)شکل

Chlamydotis undulata  * *   حمایت شده 

 

11 

 چوپ پا 22

 (9)شکل

Himantopus himantopus    * 3 غیر حمایت شده 

 3 حمایت شده غیر  *    Burhinus oedicnemus چاخ لق 23
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 فالاروپ گردن سرخ 24

 (9)شکل

Phalaropus lobatus    * 3 غیر حمایت شده 

 4 غیر حمایت شده *    Gallinago gallinago معمولیپاشلک  25

 قرقره گندمیاب 26

 (11)شکل

Pterocles cornatus * * * * غیر حمایت شده 

 

11 

 12 غیر حمایت شده *  *  Pterocles orientalis باقرقره شکم سیاه 27

 18 غیر حمایت شده * * * * Columba livia ر چاهیبوتک 28

 3 غیر حمایت شده * * *  Streptopelia senegalensis قمری خانگی 29

 15 غیر حمایت شده * * * * Streptopelia facaocto یاکریم 31

 1 غیر حمایت شده    * Cuculus canorus کوکو 31

 2 غیر حمایت شده  *   Tyto alba جغد انبار 32

 6 حمایت شده  *   Otus scops مرغ حق 33

 شاه بوف 34

 (8)شکل

Bubo bubo   *   3 حمایت شده 

 14 حمایت شده  *   Athene noctua جغد کوچک 35

 4 غیر حمایت شده  *   Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری 36

 19 غیر حمایت شده   *  Apus apus بادخورک 37

زنبور خوار گلو  38

 خرمایی

Merops persicus  * *  16 غیر حمایت شده 

 21 غیر حمایت شده *  *  Upupa epops هدهد 39

 24 غیر حمایت شده * * * * Ammomanes deserti چکاوک بیابانی 41

 32 غیر حمایت شده * * * * Galerida cristata چکاوک کاکلی 41

 17 غیر حمایت شده  *   Alauda arvensis چکاوک آسمانی 42

 11 غیر حمایت شده   * * Hirundo rupestris چلچله کوهی 43

 3 غیر حمایت شده   *  Hirundo obsoleta چلچله بیابانی 44

 11 غیر حمایت شده   *  Hirundo rustica چلچله 45

 11 غیر حمایت شده  *   Motacilla citreola دم جنبانک سرزرد 46

دم جنبانک  47

 خاکستری

Motacilla cinerea    * 12 غیر حمایت شده 

 19 غیر حمایت شده *    Motacilla alba دم جنبانک ابلق 48

 11 غیر حمایت شده  *   Anthus campestris پی پت دشتی 49

سنگ چشم پشت  51

 سرخ

Lanius collurio *    11 غیر حمایت شده 

 9 غیر حمایت شده  *   Lanius isabellinus سنگ چشم دم سرخ 51

سنگ چشم  52

 خاکستری دشتی

 (11)شکل 

Lanius pallidirostris   * * 11 غیر حمایت شده 

 9 غیر حمایت شده  *   Erithacus rubecula سینه سرخ 53

 15 غیر حمایت شده    * Irania gutturalis یسینه سرخ ایران 54
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 دم سرخ سیاه 55

 (11)شکل 

Phoenicurus ochruros   *  غیر حمایت شده 

 

7 

 18 غیر حمایت شده    * Phoenicurus phoenicurus دم سرخ معمولی 56

 17 غیر حمایت شده *    Oenanthe oenanthe چکچک کوهی 57

 8 غیر حمایت شده   *  Oenanthe pleschanka چکچک ابلق 58

 15 غیر حمایت شده   *  Oenanthe lugens جنوبی چکچک ابلق 59

 26 غیر حمایت شده * *  * Oenanthe alboniger چکچک سیاه 61

 14 غیر حمایت شده * *   Oenanthe deserti چکچک بیابانی 61

 18 غیر حمایت شده * * *  Oenanthe isabellina چکچک دشتی 62

 8 غیر حمایت شده   *  Monticola solitarius طرقه کبود 63

 3 غیر حمایت شده * *   Turdus ruficollis توکا گلو سیاه 64

 13 غیر حمایت شده * * * * Scotocerca inquieta سسک جنبان 65

 7 غیر حمایت شده * *   Phylloscopus collybita سسک چیف چاف 66

 9 غیر حمایت شده  *   Sylvia borin سسک باغی 67

 سسک سردودی 68

 (11)شکل 

Sylvia mystacea   *  4 غیر حمایت شده 

 17 حمایت شدهغیر    * * Muscicapa striata مگس گیر راه راه 69

 سینه سرخ گیر مگس 71

 (11)شکل 

Ficedula parva * *   غیر حمایت شده 

 

9 

 21 غیر حمایت شده * * * * Sitta neumayer کمرکولی کوچک 71

 9 غیر حمایت شده * * * * Sitta tephronata کمرکولی بزرگ 72

 8 غیر حمایت شده  *   Emberiza calandra مزرعه هزردپر 73

 7 غیر حمایت شده *    Emberiza cia کوهی هزردپر 74

 9 غیر حمایت شده  *   Emberiza buchanani زردپره سر خاکستری 75

 3 غیر حمایت شده    * Emberiza hortulana سرزیتونیه زردپر 76

 8 غیر حمایت شده    * Emberiza melanocephala سرسیاه هزردپر 77

 3 غیر حمایت شده  *   Fringilla montifringilla سهره دمگاه سفید 78

 13 غیر حمایت شده   * * Bucanetes githagineus سهره صورتی 79

 8 غیر حمایت شده  *   Carpodacus erythrinus سهره گلی 81

 18 غیر حمایت شده *  * * Passer domesticus گنجشک خانگی 81

 18 غیر حمایت شده   *  Petronia brachydactyla گنجشک خاکی 82

 21 غیر حمایت شده * * * * Pica pica زاغی 83

 22 غیر حمایت شده * * * * Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ نوک سرخ 84

 14 غیر حمایت شده  * *  Corvus frugilegus کلاغ سیاه 85

 14 غیر حمایت شده *    Corvus corone کلاغ ابلق 86

 22 غیر حمایت شده * * * * Corvus corax غراب معمولی 87
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های های ثبت شددده و مشاهده گونهبا توجه به تعداد گونه

برداری و هدای نمونهارزشدددمندد و حفداظتی در هر واحدد

ی و ابیشترین تنوع گونهمسیرهای ترانسکت، مناطقی که 

های ارزشمند نسبت به مناطق دیگر است دارای ثبت گونه

عنوان مناطق مهم جهت حفاظت بیشتر انتخاب شده را به

اسددت. این مناطق شددامل ملک صدددرا، بیشدده، ماریجاب، 

باشددد چشددمه یخاب، گزو، کرشدداهی و چشددمه عروس می

(.76)شکل 

 

 
 1396تا  1394گاه حیات وحش یخاب، مناطق مهم برای پرندگان در پناه -12شکل 

 

 بحث
شرایط متغیر اقلیمی و زیستی در مناطق حفاظت شده 

 شود که اینای در فون منطقه میباعث افزایش غنای گونه

له در پرندگان بیشتر قابل مشاهده است أمس

(MacGregor-Fors, 2008حفاظت از زیستگاه ،) های

ی و شناختطبیعی و تنوع زیستی، باعث ایجاد شرایط بوم

شود که این امر موجب چرخه غذایی پایدار در مناطق می

شود تا مدیران، پژوهشگران و حتی گردشگران به این می

(. Sandström et al, 2006مناطق توجه بیشتری نمایند )

گونه آبزی و کنارآبزی  76های مشاهده شده از کل گونه

 هایتوان یکی از دلایل حضور گونهشناسایی شد که می

، های مصنوعیآبزی در منطقه وجود منابع آبی کافی )تالاب

-های طبیعی( در محدوده پناهگاه حیاتاستخر و آبگیر

وحش یخاب باشد. از طرفی دیگر، تهدیداتی از جمله وجود 

ر امر حفاظت از شکارچی، کبود امکانات و تجهیزات د

زیستی پرندگان در تواند باعث تهدید تنوعمنطقه می

گذرانی پرندگان منطقه شود. با توجه به مهاجرت و زمستان

ارزشمندی چون: هوبره به این منطقه، باید حفاظت از این 

منطقه در فصول پاییز و زمستان بیشتر شود )پاک نیت و 

اهی، چنین مناطق گزو، کرش(. هم7939همکاران، 

ماریجاب، چاه عروس، ملک صدرا، بیشه و چشمه یخاب که 

ای برخوردار ای پرندگان از اهمیت ویژهاز لحاظ تنوع گونه

زیستی پرندگان محسوب هستند )نقاط داغ از لحاظ تنوع

. لذا باید این مناطق که (Williams et al, 1996) شوند(می
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 گانیای پرندگان و زیستگاه پرندبر اساس تنوع گونه

ارزشمند )ارزش حفاطتی( چون کرکس مصری، هوبره، 

عقاب صحرایی و پیغو کوچک است، به عنوان مناطق 

حساس حفاظتی درنظر گرفته شود و پایش بیشتری در 

این مناطق صورت گیرد. با توجه به وسعت زیاد منطقه، 

وجود مناطق صعب العبور، شرایط جوی منطقه در فصول 

سی به بعضی از نقاط منطقه چنین عدم دسترخاص و هم

هایی مورد پایش و مورد پژوهش موجب شده است مکان

منطقه مورد پایش قرار گرفت(، لذا  %41قرار نگیرد )حدود 

های بیشتری در مطالعات آینده از این رود گونهاحتمال می

-منطقه گزارش گردد. طی پایش سالانه در منطقه  آشیانه

 Falcoیو، دلیجه معمولی های کبک، تههای فعال از گونه

tinnunculusدلیجه کوچ ،(Falco naumanni)  عقاب ،

شناسایی و مشاهده شد که  (Aquila chrysaetos)طلایی 

ای شاهین سانان در این منطقه بیانگر با توجه به تنوع گونه

آن است که این منطقه مکان بسیار مناسبی برای 

باشد لذا باید مطالعات آوری پرندگان این راسته میجوجه

آوری های جوجهبیشتری بر روی جمعیت، تنوع و محل

 قاتیتحقی کهاین هب توجه پرندگان منطقه صورت گیرد. با

 ونف با رابطه در کویری و بیابانی مناطق در کمی نسبتاً

 باید(. 7943 همکاران، و اکبری) است شده انجام پرندگان

 زا داشت فرد به منحصر هایزیستگاه این به ایویژه توجه

 ندگانپر فون بررسی از را خوبی نتایج که تحقیقاتی جمله

 تحقیق آمده دست به بیابانی و کویری هایزیستگاه

 کردند شناسایی گونه 793 که  ،(7932 جلالپور، و حجتی)

 7 جدول با پژوهش این شده مشاهده هایگونه اکثر که

  در شده ثبت گونه 24 کهطوری به دارد زیادی همپوشانی

 وجود تواندمی آن دلیل و شودمی شامل را 7 جدول

 مورد مناطق اقلیمی شرایط و زیستگاهی تیپ شباهت

 هایبوم زیست جزو دو هر که باشد، پژوهش دو مطالعه

 همکاران، و محمدی) پژوهش در. شوندمی محسوب کویری

 قیقتح سارگیل ملی پارک پرندگان فون بروی  که( 7939

 شده شناسایی پرندگان از راسته 3 شامل گونه 94 شده

 79 شامل گونه 44 پژوهش این در که است صورتی در این

 طحس گرفتن نظر  در با شده است. ثبت و شناسایی راسته

 فیکا آبی منابع و معتدل اقلیم وضیعت حفاظتی، بالای

 یخاب وحشحیات پناهگاه به نسبت سارگیل ملی پارک

 وحشحیات پناهگاه که کرد بیان را لهأمس این توانمی

 افزایش با که است پرندگان غنی ایگونه تنوع از یخاب

 یندهآ در توانمی زیستگاهی شرایط بهبود و حفاظتی سطح

را انتظار  منطقه این در پرندگان ایگونه غنای افزایش

  داشت.

ای منطقه، وجود پرندگانی ارزشمند با توجه به تنوع گونه

چون هوبره و نیز مجاورت با پارک ملی کویر، عدم امکانات 

مبود چنین کبانی و همحفاظتی کافی و نبود پاسگاه محیط

تواند تهدیدات جدی برای حفاظت بان در منطقه میمحیط

بهتر از این زیستگاه ارزشمند باشد لذا باتوجه ارتقا حفاظتی 

وحش باید توجه بیشتری نسبت به منطقه به پناهگاه حیات

شود باتوجه تنوع این منطقه صورت پذیرد. پیشنهاد می

، های غنی پرندگان و پتانسیل گردشگری در این منطقگونه

تورهای پرنده نگری در راستای حفاظت بیشتر و آشنایی 

رگزار زیستی منطقه ببیشتر مردم نسبت به پرندگان و تنوع

 گردد.

ای پرندگان در منطقه بهتر است برنامه با توجه به تنوع گونه

 در ادامه این حفاظتی برای این منطقه در نظر گرفته شود.

زه جمعیت پرندگان شود فراوانی و انداپژوهش پیشنهاد می

منطقه بررسی شود تا تنوع زیستی پرندگان منطقه با 

 های تنوع محاسبه گردد. ها و شاخصاستفاده از نرم افزاز

 

 تشکر و قدردانی
بدین وسیله از زحمات اداره کل حفاظت محیط زیست 

آید و استان اصفهان و آران و بیدگل قدردانی به عمل می

های آقایان محمد عرب زاده، چنین از زحمات و رهمنودهم

-الهیار دولتخواه و محیط بانان زحمتکش منطقه تشکر می

 شود که در ثمر رساندن نتایج پژوهش همکاری کردند.

 

 منابع
حجتی، و. و گلمحمدی،  ؛جلالپور، م. ؛اکبری، ح. .1

 پرندگان و خزندگان فون بررسی .1389 ،م.ص.
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 استان در نایین عباس آباد وحشحیات پناهگاه

، 71سال  .جانوری شناسی زیست فصلنامه .اصفهان

 .76تا  7صفحات  ،6 شماره

 معرفی .1396 ،.س پور،یوسف و .م امیدی، .2

 استان زیستمحیط حفاظت مدیریت تحت مناطق

تا  769. صفحات دانش پیمان انتشارت .اصفهان

769. 

 زاده،شریعت و .ن حمیدیان، ؛.ب راد،بهروزی .3

( فون) شناسایی روی بر بررسی .1379 ،.ع.م.س

سال  .شناسی محیط مجله .مرکزی استان پرندگان

 .69تا  79صفحات  ،62 شماره ،2

 پارک پرندگان .1366 ،.ا دیانی، و. ب راد،بهروزی .4

 حفاظت سازمان .تهران حصار سرخه و خجیر ملی

 .زیست محیط

 .1392 ،.ز لجمیری، و. ع راسخ، ؛.ب راد،بهروزی .5

 ،سلیمان مسجد در پرندگان شناسایی برای بررسی

 دومین .بیان بی جنگلی پارک موردی مطالعه

 .زیست محیط ریزیبرنامه و حفاظت ملی همایش

 توحیدی، و .س ملکی، ؛.م همامی، ؛.د نیت،پاک .6

 پراکنش بر محیطی عوامل تأثیر .1395 ،.م

 گذران زمستان هایجمعیت مطلوب هایزیستگاه

 علمی مجله .ایران مرکزی فلات در آسیایی هوبره

، 74 ، شماره9سال  .کاربردی شناسی بوم پژوهشی

 .43تا  44 صفحات

 توحیدی، ؛.س ملکی، ؛.م همامی، ؛.د نیت،پاک .7

 مطلوبیت سازیمدل .1395 ،.ل جولائی، و. م

 آسیایی هوبره گذرانزمستان هایزیستگاه جمعیت

(Chlamydotis macqueenii) فارس استان در. 

، 9 ، شماره4سال  .زیست جانوریفصلنامه محیط 

 .64تا  73 صفحات

 در هوبره زیستگاه ارزیابی .1387 ،حبیبی، ل. .8

 عامل تحلیل هایروش از استفاده با نائین حوضه

 سلسله تحلیل فرآیند و (ENFA) شناختی بوم آشیان

امه کارشناسی ارشد مهندسی ن پایان .(AHP) مراتبی

طبیعی،  محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع

 صفحه. 46 .دانشگاه صنعتی اصفهان

 فون بررسی .1396 ،.م جلالپور، و. و حجتی، .9

 استان در آباد عباس وحش حیات پناهگاه پرندگان

 زیست محیط پژوهشی علمی فصلنامه .اصفهان

 .42تا  49 صفحات ،6 ، شماره9سال  .جانوری

 پرندگان ایگونه تنوع بررسی .1392 ،.ا طبیعی، .11

 ملی پارک گذرانزمستان مهاجر کنارآبچر و آبزی

 علمی فصلنامه .بوشهر استان در نایبند دریایی

 ،6 شماره ،2 سال .جانوری شناسیزیست پژوهشی

 .49تا  27 صفحات

 ایگونه تنوع بررسی .1391 ،.ر شریفی، و. ا طبیعی، .11

 گذرانزمستان مهاجر کنارآبچر و آبزی پرندگان

 فصلنامه .بوشهر استان در حله شده حفاظت منطقه

 ،3 شماره ،9 سال .تالاب اکوبیولوژی پژوهشی علمی

 .49تا  47 صفحات

 ،.ک نژاد،زلفی و .ش نظامی، ؛ع. عاشوری، .12

 .هرکیاش بوجاق ملی پارک پرندگان شناسایی .1387

تا  717 صفحات ،72 شماره .شناسی محیط مجله

776. 

 ؛.م فر،توحیدی ؛.م آبادیان،علی ؛.م کابلی، .13

 ،.ک روزلار، و. ب.س موسوی، ؛.ع هاشمی،

 جهاد انتشارات .ایران پرندگان اطلس .1395

 .صفحه 264 .خوارزمی واحد دانشگاهی

 ،مرادی، ح. و قدیمی، م.وارسته ؛کریمی، س. .14

 زیستی تنوع هایشاخص تغییرات مطالعه .1391

 جنگل متفاوت پوششی هایتیپ در پرندگان جامعه

 از برداریبهره و حفاظت مجله .گرگان کلاتهشصت

 .74تا  7، صفحات 7، شماره 7سال  .طبیعی منابع

 .1388 ،.ا پور،خلیلی و م. همامی، ؛.ا گلشاهی، .15

 آبزی کنار و آبزی پرنذگان ایگونه تنوع بررسی

 و آجیگل آلاگل، هایتالاب در گذارنزمستان

 .96تا  74 صفحات ،7 شماره .تالاب مجله .گمیشان

راهنمای راهنمای میدانی  .1397.، مبصر، ف .16

 صفحه. 699 .مبصر انتشارات فرید .پرندگان ایران
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 تقدیسی، و .م یوسفی، ؛.ا کفاش، ؛.ع محمدی، .17

 ملی پارک پرندگان فون شناسایی. 1393 ،.م

 سیشنا زیست فصلنامه .ایران شرقشمال در ساریگل

 .33تا  39 صفحات ،7 شماره ،4 سال .جانوری

انتشارات دانشگاه  .نگریپرنده .1386 ،منصوری، ج. .18

 صفحه. 636 .آزاد اسلامی واحد تنکابن

 صحرایی پرندگان راهنمای. 1387 ،.ج منصوری، .19

 صفحه. 964 .فرزانه انتشارات .ایران

پور، ر. کریم ؛نسب، س.م.امینی ؛موسوی، س.م. .21

مطالعه مقدماتی پرندگان  .1395 ،و عبادی. م.

 ،استان خوزستانآور منطقه حفاظت شده در جوجه

، 9سال  .های نوین در علوم زیستیمجله یافته .ایران
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Abstract 

One of the methods for assessing the quality of drought habitats and increasing the quality of 

protection is examination of fauna birds. In this research the monitoring of the Yakhab 

Wildlife Refuge were took place over a two-year period (2015 to 2017) in 32 field visits, with 

4 visits per season. The aim of this research was to investigate the birds fauna, identifying 

unique regions in the Yakhab wildlife refuge. Due to high extent of region and also better 

examination of fauna birds in the region were used transect method and point count method. 

In this research were used different Sampling units for recording of species. For bird watching 

binoculars and a camera with a telephoto lens was used. According to results of study, 87 birds 

species from 13 orders were observed and identified in this region in the two years. The 

highest diversity and frequency of the species were belong to the Passeriforms order with 49 

species (56% of the total observed species) and the lowest diversity and frequency of the 

species were belong to the order of Cuculiformes, Podicipediforms and Caprimulgiformes 

with 1 species. The results showed that, 17% of the observed species were protected. In this 

study, seven key areas that are rich in species diversity of the areas selected, including 

Maleksadra, Bisheh, Maryjab, Cheshmeh yakhab, Gazoo, Karshahi and is Cheshmeh aroos. 

According to the results, the Yabak Wildlife Refuge has a rich fauna of birds that needs more 

attention than this area. 
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