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 مقدمه

های مختلف جنبه مطالعه و پژوهش در مورد پرندگان در توسعه       

همواره و  .کلیدی دارد اساسی و آگاهی انسان از محیط پیرامون نقش

های دیگر جانوری در دلیل زیبایی خاص پرندگان نسبت به ردهبه

با توجه به اهمیت پرندگان  .(Newton ،1995کانون توجه قرار دارند )

نیاز آشکاری جهت  ،زیستهای محیطهای حفاظتی و ارزیابیدر برنامه

های حفاظتی گیریتصمیم رد جوامع پرندگان ساختار بهتر اهمیت درک

طور گسترده در ثبت تغییرات جمعیتی و پرندگان به رده .وجود دارد

.گیردقرار می استفاده حیات( )کیفیت زیستی شاخص 15یکی از  منزلهبه

شده پرندگان کوچک شناخته از میان حدود ده هزار گونه پرنده 

یستی بالقوه های زمنزله یکی از شاخصجثه بهزی کوچکخشکی

زیست در های وارداتی یا تغییرات محیطسنجش حضور و غیاب گونه

و همکاران،  Gregory) دارد کاربرد حفاظت مدیریت سازییکپارچه فرایند

 بااز طرف دیگر تغییر کاربری اراضی باعث شده است که  .(2004

 .نابودی و انقراض قرار بگیرند درخطر جاندارزمان بسیاری از  گذشت

ی صورت گرفته در رابطه با تغییر کاربری اراضی طی هایبررس

ی هانیزمدلیل وجود به درگذشته که دهدیمی گذشته نشان هاسال

ی مناسب و غذای کافی که سه هاستگاهیز ،نخوردهدستبکر جنگلی و 

فراوانی از  تعداد ،هستعامل مهم در زیستن موجودات در یک مکان 

نشان  هایبررسی ول .کنندیمزندگی  هامکاناین انواع موجودات در 

 کی ازی مستمر و مدیریت نشده هادخالتزمان و  باگذشت ،دهدیم

،ستیزطیمح تیبااهمو از طرف دیگر آشنا نبودن مردم محلی  طرف

ی هانیزمجرای ناقص قوانین و افزایش جمعیت باعث هجوم به ا

که با تصرف چند هکتار از این این تا .اطراف پارک ملی و دز شده است

 در .خود و فرزندان خویش یابند معاش امراری جهت الهیوسزمین 

محلی متوجه اهمیت جانداران ساکن این  از مردمبعضی  کهیصورت

 با شدیم اعمالصحیح  طوربهاصول مدیریتی  اگر .اندشدهزیستگاه 

مشکالت  ،شگری تفریحی و جذب گردهامکانتبدیل این مناطق به 

 طیمححفاظت و حمایت از  کار .شدیماقتصادی مردم تا حدودی حل 

 دری که کس .دادندیممحلی انجام  را مردم هاگونهو  جنگل ،ستیز

با آگاهی و درایت از محل خود کسب منفعت  و باشدیی ساکن جا

مردم بومی نیز اگر  .نماید خود پاسدار و حافظ آن مکان خواهد شد

را از طریق جذب گردشگر و تبدیل پارک ملی به  امرارمعاشروش 

ی گردشگری و بهترین هامکانی باعث ایجاد ورزش ،مناطق تفریحی

تغییر مکان و  ،هاستگاهیزبردن  نیاز ب ،راه جلوگیری از تغییر کاربری

 دینماانقراض قرار گرفتن موجودات را فراهم  درخطریا گاهی 

(Mansouri ،2008) .آوری مناطق شاخص کنترل های جوجهزیستگاه

 دهندهشوند و انعکاسها محسوب میروند پویایی جمعیتی گونه

.(2005 و همکاران، Baldi) روندشمار میموقعیت مطلوب زیستگاه به

های زمانی مختلف به موقعیت محیطی خاص وابسته پرندگان در دوره 

 غذایی از تغییرات محیط در زنجیرهدلیل جایگاه اکولوژیکی به .هستند

های زیستگاه شناخت دلیل این به .گیرندمی قرار تأثیر تحت تربیش زیست

 ها برای شناسایی برگآن آوری پرندگان و مطالعه دربارهمحل جوجه

های جمعیتی آوری و تعیین نوسانخریدهای مؤثر بر موفقیت جوجه

 Smith)ی امری ضروری هست آور مهاجر و حتی بومهای جوجهگونه

خصوص در ایران در رابطه با پرندگان مهاجر به .(Renken ،1993 و

آوری آن مطالعات کمی صورت گرفته و حتی قمری معمولی و جوجه

های در بسیاری از مناطق مانند پارک ملی دز و کرخه فهرست گونه

های جام فعالیتخأل ان رواین از .(Firuz ،2000) نیست دست در آورجوجه

های پرندگان جوجه آور زیر نظر تحقیقاتی در خصوص شناسایی گونه

 .شودشدت احساس میزیست مانند دیگر مناطق بهسازمان محیط

 تأثیر بنابراین با توجه به مطالب گفته شده این مطالعه با هدف بررسی

 و دز ملی پارک معمولی در قمری آوریجوجه بر اراضی کاربری تغییر

 . کرخه انجام گرفت
 

 هامواد و روش

 .مورد مطالعه قمری معمولی بود هدر این مطالعه موردی پرند       

( و با نام انگلیسی Streptopelia turturبا نام علمی ) معمولی قمری

(Turtur Dove)، ای از خانوادهپرنده Columbidae و از راسته 

Columbiformes وجه به وسعت مناطق و میزان دسترسی ت با .باشدمی

های مختلفی تقسیم شده و برحسب مناطق به قسمت ،هابه آشیانه

اهمیت موضوع در هر منطقه با توجه به اطالعاتی که از پیش در مورد 

عنوان نمونه در پارک ملی کرخه مساحتی به ،شده بودمنطقه تهیه 

 .کتار انتخاب شده 38و در پارک ملی دز حدود  هکتار 97حدود 

زمان  .آماری انتخاب شد عنوان جامعهآشیانه در هر منطقه به 100

برداری پس از گذاشتن اولین تخم در تاریخ گیری و نمونهاندازه

ی قمری در تاریخ شروع و تازمان پرواز آخرین جوجه 27/1/1398

 200تعداد آشیانه  .مطالعه ادامه یافت در مناطق مورد 28/5/1391

ای سه بار از اول گیری هفتهتخم بود و زمان اندازه 400حداقل  ،عدد

در این منطقه قمری  .ها در نظر گرفته شدگذاری تا پرواز جوجهتخم

سازی عنوان منطقه آشیاناز آن به ،است مهاجر معمولی که یک پرنده

با استفاده  ها با دقت باال و. کنترل آشیانهکندآوری استفاده میو جوجه

 ،سازیآشیان نحوه ،سازیاز حضور میدانی از زمان شروع آشیان

 ،اولین تخم در منطقه پیدا شد 27/1/1391گذاری که از تاریخ تخم

روز که اولین جوجه یعنی در تاریخ  14ای دوباره بعد از هفته

صورت یک روز در میان یادداشت به ،از تخم بیرون آمد 10/2/1391
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نیز با توجه به اهداف پروژه و داشتن اطالعات و  1397در سال  .شد

شده و های انجامفنولوژی و بررسی ،آگاهی کامل از شرایط اکولوژیکی

ای صورت هفتهگردآوری اطالعات در رابطه با تغییر کاربری اراضی به

 27/1/1398رسیدن پرنده در تاریخ  با .آمد عملبه بازدید بار از منطقه دو

 ،سازیدر پارک ملی کرخه و دز کار تحقیقاتی بر روی آشیان

 .شدگیری و ثبت آوری شروع و پارامترهای موردنیاز اندازهجوجه

ای سه روز در منطقه صورت هفتهو به در دو منطقهبررسی روند رشد 

داخل و خارج از فنس از زمان بیرون آمدن اولین جوجه از تخم شروع 

یش وزن برحسب گرم با استفاده از ترازوی دیجیتالی با و میزان افزا

ها از زمان بیرون آمدن از توزین جوجه .گیری شداندازه 01/0دقت 

صورت یک روز در میان تا زمان پرواز انجام و برای هر آشیانه تخم به

 با این کار میزان رشد روزانه .شدصورت جداگانه در هر مرحله ثبت به

  .ری معمولی معلوم شدهای قمجوجه

این منطقه : پارک ملی کرخه -معرفی مناطق موردمطالعه       

عرض  10/48و  32/48عرض شمالی و  36/31و  57/32 در محدوده

های خاص نوع گرم سیری متشکل از جنگل .شرقی قرار گرفته است

شمال به جنوب رودخانه و در  رنگ در جهت صورت نوار سبزکه به

 مصوبه طی کرخه ملی پارک .شده استبی اندیمشک واقع غرجنوب

( دولت بنائی زیر کمیسیون) زیست محیط عالی شورای 327 شماره

 کرخه شده حفاظت منطقه و ملی پارک عنوانهب 22/9/1389 مورخ

 21/5/1354 مورخ زیست محیط عالی شورای 63 شماره مصوبه طی

.است پیوسته یستز محیط حفاظت سازمان مدیریت تحت مناطق به

 اکنون پارک ملی کرخه ازنظر آب و هوایی به محیطی خشن و غیر 

 ،ها عامل اصلی آن بودندهایی که انساندلیل نامهربانیتحمل به قابل

،پرندگان ،زیکنار آب ،زیموجودات آب ،جانوری ،از تنوع زیاد گیاهی

داد محدودی که شرایط خزندگان و سایر موجودات فقط تع ،جهندگان 

ای که گونهبه .اندماندهتوانند تحمل کنند باقیسخت زیستگاهی را می

کوچ  ،ها که مسبب اصلی این بالها بر آن مناطق هستندحتی انسان

)محمدی و  اندهای دیگر را جهت زیستن انتخاب نمودهکرده و مکان

 و سازیانآشی جهت معمولی قمری .(1 )شکل (1392 ،همکاران

 . کندعنوان زیستگاه انتخاب میماه از سال این مکان را به 5 آوریجوجه

هکتار  21952در حدود : شده و پارک ملی دزحفاظت منطقه       

دقیقه  12درجه و  32دقیقه تا  35درجه و  31با موقعیت جغرافیایی 

دقیقه طول  51درجه و  48دقیقه تا  22درجه و  48عرض شمالی و 

کیلومتری جنوب شهر دزفول  20شرقی در دو طرف رودخانه دز از 

کیلومتر بعد از  78دز به طول تقریبی  شده و در امتداد رودخانهشروع

انی در ثشرقی مألکیلومتری شمال 5تپه در حدود عبور از شهر هفت

 . شوداز دهستان عنافچه ختم می 2شمال اهواز به روستای چرام 
 

 
 وقعیت پارک ملی کرخه و دز در کشورم :1شکل 

در ابتدا با استفاده از تصاویر : تعیین تغییر کاربری اراضی روش       

قدرت تفکیک مکانی و زمانی  با ،های دارای باندهای طیفیماهواره

، Milne) درصد استفاده شد 7تر از مناسب در فصل پوشش ابر کم

ترین ماهواره لندست قدیمی MSSکه سنجنِد با توجه به این .(1988

از تصاویر  ،دهددوره زمانی را جهت پایش تغییرات در اختیار قرار می

عالوه از عنوان اولین دوره بهمیالدی به 70این سنجنده جهت دهه 

.میالدی استفاده گردید 1989مربوط به سال  TMتصویر سن جنده 

لی اراضی منطقه منظور تعیین و استخراج کاربری فعچنین بههم 

 III LISSسنجنده  2007مطالعاتی نیز از تصاویر اخذ شده در سال 

در پردازش تصاویر  .تصاویر موجود استفاده شد جدیدترین  IRSماهواره

های طیفی در هر ای که براساس میزان بازتابنیز از تصاویر ماهواره

که هر عارضه به این صورت که با توجه به این .پیکسل بود استفاده شد

های موجود های خاص است از این طریق توسط الگوریتمدارای بازتاب

 ،Kamyab و Mahini ؛Alavi Panah، 2003) گرددمی بندیطبقه
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مسکونی و روستاها  که بازتاب مناطق تغییر کاربریدلیل اینبه .(2008

های مختلف شهری مشکل بوده خصوص پدیدهو شهرهای اطراف و به

بر این اساس عالوه بر تفکیک مکانی از قدرت تفکیک طیفی است 

، Eastman) باشدمیای که دارای اهمیت ویژه استفاده شد ها نیزماهواره

که به منطقه آشنایی کامل در این پژوهش با توجه به این .(2006

های چشمی و گرفتن تصاویر از منطقه و ارائه دالیل بر بررسی ،داشته

مناطق درگذشته با توجه به اطالعات و انجام عملیات  نوع کاربری

،هاگاهسکونت ،کشتزارها هایی ازجملهمداوم صحرایی کاربری و متمرکز

اطراف جهت  هایزمین خاک از استفاده ،کارگاهی ،تأسیسات ساختمانی 

جنگل و سطوح آبی  ،پوشش تنک ،استخراج ماسه از معادن ،تولید آجر

بعد از  .و نقشه کاربری اراضی تهیه شدند طقه تشخیص داده شددر من

 Cross Tabulationبا استفاده از روش  ،های کاربری اراضینقشه تهیه

 Postبندی های مقایسه پس از طبقهکه درواقع یکی از بهترین روش

Classification Comparison  در آشکارسازی تبدیل کاربری اراضی

برطرف نمودن بسیاری  کمک زیادی در شد که باعثادهاست از آن استف

شده در این های کاربری اراضی تهیه. الیهاز مجهوالت نوع کاربری شد

مورد  IDRISIافزار دو در محیط نرمصورت ماتریسی و دوبهبه ،پژوهش

های تبدیل پوشش کاربری اراضی قرار گرفت و مساحت و نقشه مقایسه

 . از آن استخراج شد

برای بررسی میزان موفقیت : هاو تحلیل دادهروش تجزیه        

میر و از بین رفتن تخم در  و میزان مرگ آوری قمری و مقایسهجوجه

افزار اکسل و جهت بررسی تأثیر ردیف دو منطقه با استفاده از نرم

ها و سایر پارامترها مانند وزن میر جوجه و رشد وزنی و مرگ ،سنی

سازی رفته در آشیان کارمیزان و نوع مواد به ،نوع درخت ،اهآشیانه

و  SPSS 19افزار ترین قطعه از نرمقطعات و طول بلندترین و کوتاه

  .اکسل استفاده شد

 

 نتایج

دست آمده از این مطالعه نشان داد که از مقدار کلی نتایج به       

 45یعنی حدود  1973هکتار مناطق بکر جنگلی که در سال  19261

خصوص پرندگان و به آوریجوجهمطالعه و مکان مناسب  سال مورد

درصد  51هکتار یعنی بیش از  9267فقط  ،قمری معمولی بوده است

سطوح آبی  .ها تغییر پیداکرده استها تخریب و به سایر کاربریجنگل

 هکتار 548هکتار کاهش پیداکرده که تقریباً  4124هکتار به  4672از 

از مقدار  .اندها از بین رفتهکل آن 74/11میزان از کل سطوح آبی به

های اطراف پارک ملی و دز این مقدار به بیش از هکتار سکونتگاه 98

 4960کشتزارها از  .یافته استافزایش 2018هکتار در سال  386

که در پایان سال  ،هکتار رسیده است 12416به  1973هکتار در سال 

 4/150میزان هکتار به 7456سال مقدار  45عد از گذشت ب 2018

های و در پایان جنگل .شده استدرصد به مقدار کشتزارها افزوده

بوده است در سال  هکتار 8790، 1973ها در سالمخروبه که مقدار آن

چنین در طی دوره هم .یافته است هکتار افزایش 13267به  2018

های مخروبه اضافه درصد به جنگل 52هکتار معادل  4477مطالعه 

  .(2شده بود )شکل 

 هکشی شدفنسهای گذاری در مناطق داخل محدودهتخم       

 معمولی قمری هایتخم اولین: 1391پارک ملی کرخه و دز در سال

ها در بر روی درخت گز پیدا شد و آخرین تخم 27/1/1391در تاریخ 

 کرده و پرواز 28/5/1391ر تاریخ د پیدا شدند و13/5/1391تاریخ 

این مناطق  در 1391سال  و مهاجرت قمری معمولی در آوریجوجه

  .به پایان رسید

پارک ملی دز و کرخه  کشیفنسگذاری در محدوده تخم       

با توجه به شرایط محیطی و تغییر  1398در سال : 1398در سال 

،های مخروبهها به جنگلتر زیستگاهشدن بیشکاربری اراضی و تبدیل

طورکلی موانعی که در مسیر قمری وجود دارد مناطق کشاورزی و به 

ازای مهاجر است به عنوان گونهمیزان آشیان قمری معمولی که به

توجهی در محدوده فنس و طور قابلبه 1391نسبت به سال  هکتار

وارد  23/1/98اولین قمری معمولی در تاریخ  .خارج از آن کم شده بود

 جنسی و هاینمایش ،و بعد از انتخاب جفت پارک ملی دز و کرخه شد

انجام شد و در ادامه  29/1/98تقریباً در تاریخ  سازیآشیاناقدام به 

با پیدا شدن اولین  .در منطقه پیدا شد 3/2/1398اولین تخم در تاریخ 

ها بر روی هایی که تخمگذاری درختان و درختچهکار عالمت تخم

شد تا بتوان در ادامه گذاری گرفت شناسایی و عالمتها صورت میآن

  .ها و اطالعات موردنیاز ثبت گرددگیریاندازه

کشی فنس مناطق داخل محدوده در هاجوجه توزین مراحل       

 27/1/1391تاریخ  شده در گذاشتهکه اولین تخم با توجه به این: شده

پارک ملی دز و کرخه صورت گرفت بعد از  کشی شدهفنسمناطق  در

تخم بیرون  اولین جوجه از 11/2/1391تاریخ  یعنی در روز 16الی  15

 فاصله .تخم مشاهده شد بیرون آمدن دومین جوجه از ، روز بعدآمد

از  کشید که بعدیروز طول م 2الی  1تخم  زمانی بیرون آمدن دو

گرم محاسبه  9تا  6ها معموالً از تخم وزن آن ها ازبیرون آمدن جوجه

ای که در آن که اولین تخم و آشیانهبا توجه به این 98در سال  .شد

 17/2/1398 در تاریخ پیدا شد 3/2/1398تخم وجود داشت در تاریخ 

طور آن روز به ها ازاولین جوجه از تخم بیرون آمد و کار توزین جوجه

ها در هنگام بیرون آمدن از در این سال وزن جوجه .رسمی آغاز شد

  .گیری شدگرم اندازه 9تا  5تخم 
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کشی فنس محدوده از خارج مناطق در هاجوجه توزین مراحل       

اولین تخم پرنده قمری معمولی در  91در این مناطق در سال : شده

 16/2/1391که در این آشیانه نیز در تاریخ  ،پیدا شد 2/2/1391تاریخ 

ها شروع اولین جوجه از تخم بیرون آمد و از آن تاریخ توزین جوجه

مرحله  8در  برای این منطقه نیز ،مانند منطقه دورنگار کشی شده .شد

در صورت کشته شدن جوجه یا مفقود شدن آن را  توزین و جوجه را

 .شدا مراحل توزین دقیق انجام هتا پرواز کردن جوجه یادداشت و

ه پارک ملی کرخه و ودها در دو محدمیانگین تلفات جوجه 3شکل 

کشی و خارج از محدوده را در طی دو سال فنسه دز در داخل محدود

.باشدمی 5و  4 ،3 ترین تلفات در مرحلهدهد که بیشمیتحقیق نشان 

داری توسط قدرت نگهاین مراحل جوجه چشمانش باز شده و  که 

دست آمده از این مطاله در مورد نتایج به. (3)شکل  ها را دارندانسان

کشی فنس داخل منطقه همحدود در معمولی قمری آشیان تعداد نیانگیم

آشیان در هکتار در  تعداد شده و خارج از منطقه فنس نشان داد که

 23قدار به آشیان در هکتار که این م 56در داخل فنس  91سال 

درصد  58میزان کاهش یافته که به 98آشیان در هکتار در سال 

 همحدود در .دادمیگذاری در هکتار کاهش را نشان و تخم سازیآشیان

آشیان که  45ها در هکتار تعداد آشیان 91خارج از فنس نیز در سال 

 طالعاتا .درصد مواجه بوده است 66 کاهش آشیان و با 16مقدار به  این

های پارک ملی کرخه دست آمده برای پرندگان مهاجر در زیستگاهبه

تعداد تخم و  نیانگیم 5. شکل (4باشد )شکل میو دز نگران کننده 

این نمودار در سال  در .باشدمیمیزان موفقیت پرواز جوجه در هکتار 

آشیان  56تخم در  112کشی شده تعداد فنسه در داخل محدود 91

ها در هکتار موفق از جوجه عدد 92/73این تعداد  از ،هکتار استدر 

آشیان  23تخم و  46در همان محدوده  98سال  در ،به پرواز شدند

عدد جوجه در هکتار موفق به پرواز  46/23در هکتار که از این تعداد 

تخم  90در هر هکتار  91سال محدوده خارج از فنس در  در .شدند

 16تخم و  32هکتار  در هر 98و در سال  48/40اد که از این تعد

 . جوجه در هر هکتار موفق به پرواز شدند 8آشیان که 
 

 
 سال گذشته در پارک ملی کرخه و دز 40تغییر کاربری اراضی در طی  نمودار نمایش نحوه :2شکل 

 

 
 حسب درصد بر 91و  98های های داخل و خارج فنس در سالآوری در محدودهل مختلف جوجهدرصد تلفات جوجه قمری معمولی در مراح :3شکل 
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 در پارک ملی دز و کرخه نمودار میانگین تعداد آشیان در هکتار :4شکل 

 

 
 ها و تعداد موفقیت پرواز به ازاء آَشیان در هکتارتعداد تخم :5شکل 

موفقیت پرواز به ازاء آشیان در دو محدوده را  نیانگیم 6شکل        

دهد و در محدوده داخل فنس تعداد موفقیت پرواز جوجه مینشان 

هر آشیان  برای 98سال  همان محدوده در جوجه و در 3/1در هر آشیان 

های خارج ی محدودهبرا .جوجه موفقیت پرواز بوده است 2جوجه از  1

 98در سال  محدوده همان در 88/0آشیان  هر برای 91سال  از فنس در

ق به پرواز فجوجه در هر آشیان مو 2جوجه از  51/0 نبرای هر آشیا

هر دو محدوده مقدار موفقیت پرواز در آشیان روند کاهشی  در .اندهشد

 . داشته است

 
ازاء آشیان در پارک ملی میانگین پرواز به :6 شکل

 91 و 98های کرخه و دز در سال

داخل  در نشان داد که دست آمده از این مطالعهچنین نتایج بههم       

کشی شده براساس آمار موجود برحسب هکتار در فنسهای جنگل

جوجه موفق به پرواز شدند که این میزان در 14784 تعداد 91سال 

کاهش  بابود که  4692 با توجه به تحقیقات صورت گرفته 98سال 

خارج از فنس  هدر محدود 91سال  در .ه شده استدرصد مواج 75

به  98 سال جوجه موفق به پرواز شدند که این مقدار در 448963

داد )شکل میدرصد کاهش را نشان  83میزان بهرسده بود و  72536

دهد که در میموفقیت پرواز را نشان  نیانگیم 8چنین شکل هم .(7

در  98درصد و در سال  66زان میبه 91سال مناطق داخل فنس در 

مناطق  در .ها بوده استاز جوجهودرصد موفقیت پر 51همان محدوده 

درصد  44به مقدار  91کشی شده نیز در سال فنسه خارج از محدود

 . درصد رسیده است 5/25این میزان به  98موفقیت پرواز و در سال 

ها موفقیت جوجه انیم وایتنی نشان داد که-نتایج حاصل از آزمون من

داری وجود دارد و میزان موفقیت یدرون و خارج فنس اختالف معن

سال  علت شرایط محافظت شده در هر دوها در درون فنس بهجوجه

وایتنی -چنین نتایج حاصل از آزمون منهم .باشدمیتر بیش 98و  91

کشی فنسه ها در خارج از محدودنشان داد که میان موفقیت جوجه

 زانیم داری دارند ویاختالف معن 98و 91های شده در بین سال

 1398تر از سال بیش 1391ها در سال موفقیت جوجه
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چنین این فرضیه که آیا تغییر کاربری . در این مطالعه همباشدمی

یا نه بررسی  گذاردمی معمولی تاثیر قمری آوریجوجه موفقیت اراضی بر

 15و ها درصد تعداد جوجه 75میزان کاهش  دست آمدهبه  نتایج .شد

ه خارج فنس داخل فنس و در محدود هدرصد موفقیت پرواز در محدود

ی درصد 5/18و ها در کل منطقه درصدی تعداد جوجه 83کاهش 

نشان  را 91نسبت به سال  98ها را در سال موفقیت کل پرواز جوجه

 . داد که تاییدی بر این فرضیه بودمی

 بحث 

تغییر کاربری اراضی بر  هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر       

و  91های آوری پرندگان مهاجر مانند قمری معمولی طی سالجوجه

از این مطالعه  آمده دستبه نتایج .پارک ملی دز و کرخه بود در 98

 همحدود در پرواز موفقیت درصد 15 وها جوجه تعداد درصد 75 کاهش

ها جوجه تعداد درصدی 83 کاهش فنس خارج همحدود در و فنس داخل

 سال در راها جوجه پرواز کل موفقیت درصدی 5/18 و منطقه کل در

دست آمده از چنین نتایج بههم .دادمی نشان 91 سال به نسبت 98

داخل فنس  هاین مطالعه نشان داد که میزان موفقیت پرواز در محدود

باشد که از دالیل موفقیت میهای خارج از فنس تر از محدودهبیش

کشی فنس :توان بهمیهای داخل فنس ها در محدودهپرواز جوجه

وجود دو  ،کشی شدهفنس هعدم تغییر کاربری اراضی محدود ،منطقه

زیست خصوص پاسگاه حفاظت از محیطمنطقه به بانی درمحیط پاسگاه

کنترل ورود و خروج  ،سازی روی ارتفاع باال از سطح زمینآشیانه ،حلوه

دلیل حفاظت شده به افراد در منطقه و به کار نبردن اسلحه در منطقه

ها دالیل کاهش زیاد موفقیت پرواز جوجه از .نمود اشاره. ..و پاسگاه وجود

 ،درختان رویهقطع بی :توان بهمیکشی نشده نیز فنسدر مناطق 

های خصوص تبدیل جنگل و بعضی از حوضهتغییر کاربری اراضی به

از بین بردن امنیت  ،هاسوزی در جنگلآتش ،آبریز به زمین کشاورزی

وجود شکارچیان  ،سازیهای آشیانکاهش کیفیت زیستگاه ،زیستگاه

 .انسانی و استفاده از سم و اسلحه برای شکار پرندگان اشاره نمود

  

  
دست آمده در صورت تحقق پیدا های پارک ملی دز و کرخه با توجه به اطالعات جزیی بهیانگین کل موفقیت پرواز در همه محدوده: م7شکل 

 کردن تمام پارامترهای موجود

 
  

 
 91و  98های لکشی شده و خارج فنس طی سافنس ها در دو منطقهدرصد موفقیت پرواز جوجه :8شکل 
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چه دیگرمحققین درجهان دست آمده از این مطالعه با آنهای بهیافته

یکسان بوده و عوامل و دالیلی که در تخریب  باًیتقر ،اندهدست آوردبه

( Streptopelia turtur) یمعمولو میزان موفقیت پرواز در مورد قمری 

فقیت چه در جهان ازموآن .باشدمیحاضر  مشابه مطالعه بیان شده است

آوری آوری و تاثیر تغییر کاربری اراضی برجوجهیاعدم موفقیت جوجه

دست آمده است با نتایج این بررسی پرندگان مهاجر مانند قمری به

های در مطالعاتی مشابهی که طی سال .باشدمیخوانی و نزدیک هم

در رابطه با تغییرات کاربری اراضی و  2009و  2006، 2005، 2003

شده است تغییر ها بر روی تنوع زیستی و پرندگان انجام ت آنتأثیرا

کشاورزی را عامل اصلی کاهش پیچیدگی  هایزمین کاربری و گسترش

دنبال آن کاهش تنوع زیستگاه و کم شدن تنوع زیستی گیاهان و به

این مناطق  در .اندهکرد خصوص پستانداران و پرندگان عنوانجانوران به

و همکاران،  Benton) آوری مواجه شدندسازی جوجهنبا کاهش آشیا

در  .(2009 و همکاران، Stoate ؛2005و همکاران،  Baldi؛ 2003

در مورد تغییر  2011تا  2009های دیگری که در طی سال مطالعه

که شده که برای این شد اشارهکاربری و تبدیل اراضی در اروپا انجام

ستگاهی داشته باشند به دو منبع پرندگان بتوانند شرایط مناسب زی

نیاز  کافی غذایی سازی و ذخیرهآشیان برای مناسب مکان :ضروری

 ،در طول سال این الزامات مکان النه و نزدیکی محل به النه .دارند

ترین آب در دسترس و هوای سالم از مهم ،حفاظت از شکارچیان

آوری عنوان جوجه سازی وهای یک زیستگاه مناسب برای النهویژگی

های مورد مطالعه دلیل تغییر کاربری اراضی در مکانبه .شده است

 سازی کاهشها برای النهمکان آوری و انتخاب پرندگان آنجوجه میزان

؛ 2009و همکاران،  Erdos؛ 2019و همکاران،  Bataryداد )میرا نشان 

Stoate  ،طه با پرندگان در در کشور ایران در راب .(2009و همکاران

 و  Hemamiشده است )ای انجامههای گذشته تحقیقات گستردسال

Zaeri ،2011 ؛Hosseini ،2015). خصوص با کبوتران و به در رابطه ولی

های مرتفع شاخه که پرندهخاص زیستگاهی و این دلیل شرایطقمری به

که توسط  مشابهی در مطالعه .کندسازی میآشیان درختان گز و پد

،یاکریم انجام گرفت روی بر کرخه ملی پارک در کشاورزیان مهندس

 آوریجوجه کاهش عامل اراضی کاربری تغییرات و زیستگاه تخریب 

مشابه  در یک مطالعه .(Keshavarzian ،2014) شد عنوان کریمیا

ای را تحت عنوان پرندگان مقاله (1394) حسینی و همکاراندیگر 

دادند تحقیقات  ارائه خوزستان استان دز در شده حفاظت منطقه آورجوجه

آوری پرندگان در جوجه ترین عامل تهدیدکنندهدهد که مهمنشان می

های این مناطق تخریب زیستگاه ناشی از تغییر کاربری و استفاده

 . باشدمی رویهبی
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Abstract 
 There have been few studies conducted in Iran regarding immigrant fowl especially 

European turtle dove and its incubation. Considering the stated issues, this study was carried out 

with the aim of investigating the effect of land use change on the incubation of European turtle 

dove in national parks of Dez and Karkheh. In this case study, the studied bird was European 

turtle dove. Given the space of regions and the amount of access to the nests, the regions have 

been divided into various parts and they were selected based on the importance of issue in each 

region regarding the information provided before. The results of the current research  

indicated 75% decrease in the number of chickens, 15% success of flight in the periphery inside 

the fence; and regarding outside of the fence, it showed 83% decrease in the number of chickens 

all over the region and 5.18% success of flight for all chickens during 2019 as compared to 2012. 

Moreover, the results indicated that there was a significant difference between the chickens 

inside the fence and those outside the fence and the amount of chickens’ success inside the fence 

was higher in both 2019 and 2012 due to protected conditions.  
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