سال هشتم ،شماره  ،3پاییز 9315

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

تعیین کانونهای تمرکز با اولویت باالی حفاظتی برای پرندگان
مطالعه موردی :شهرستان نقده



صياد شيخيئيالنلو* :گروه محیطزیست ،دانشكده شیالت و محیطزیست ،دانشگاه علوم كشاورزی و منابع
طبیعی گرگان ،صندوق پستی81934-95731 :
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چکیده
ايجاد مناطق تحت حفاظت بهعنوان ذخاير طبيعي براي جلوگيري از نابودي تنوع زيستي در سطح جهان بهعنوان يک اقدام کليدي
محسوب ميشود .در اين ميان تعيين کانونهاي تمرکز با اولويت باالي حفاظتي موثرترين راه براي حفاظت از بسياري از گونهها محسوب
ميشود .در ميان مهرهداران از پرندگان بهعنوان گونه هاي شاخص براي تعيين اين نقاط بسيار استفاده شده است .مطالعه حاضر با هدف
تعيين کانونهاي تمرکز پرندگان در استان آذربايجانغربي ،شهرستان نقده انجام گرفت .نقاط حضور بهدست آمده از پرندگان طي سالهاي
 9831تا  9819با استفاده از سامانه اطالعات جغرافيايي ( )GISتحليل گرديد .در مجموع  911گونه از پرندگان ايران در سطح شهرستان
شناسايي و ثبت شد .نقشههاي بهدست آمده از نتايج مطالعه حاضر نشان داد که در شهرستان نقده بيشترين ارزش عددي سلولها متعلق به
مناطق بوم کشينه است .همچنين تاالبهاي آققلعه ،سلدوز ،مزارع کشاورزي و رودخانه گدار بهعنوان کانون مهمي براي لکههاي داغ
تنوع زيستي پرندگان در اين شهرستان شناسايي شدند .در مجموع سه لکه داغ حفاظتي بهترتيب با مساحتهايي برابر  9119 ،1383و
 551هکتار براي پرندگان در شهرستان نقده تعيين شد ،که درمجموع  91درصد از مساحت شهرستان را شامل شدند .لکههاي تعيين شده
 95درصد با مناطق تحت مديريت و  35درصد با مناطق آزاد همپوشاني داشتند .باتوجه به غناي باالي پرندگان در شهرستان نياز است تا
راهکارهايي براي مديريت و حفاظت از اين لکهها انجام گيرد .همچنين پيشنهاد ميشود مطالعات مشابهي در مقياسهاي کالن در سطح
کشور جهت شناسايي مناطق داغ پرندگان صورت گيرد.
کلمات کلیدی :حفاظت ،زيستگاه ،پرندگان ،آذربايجانغربي ،مناطق بومکشینه
* پست الكترونیكی نویسنده مسئول:

sayyad.sheykhi@yahoo.com
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مقدمه
يکي از مهمترين نگرانيهاي زيستشناسي حفاظت تعيين
نفاط داغ زيستي يا کانونهاي تمرکز با اولويت باالي حفاظتي
است ،زيرا اين مسئله موثرترين راه براي حفاظت از بسياري از
گونهها در چشماندازهاي بزرگ است ( Myersو همکاران.)0333 ،
مفهوم نقاط داغ زيستي براي اولينبار توسط )8811( Myers
توسعه داده شد و از آن زمان به بعد مجموعهاي بزرگ از تجزيه
و تحليلهاي محلي ،منطقهاي و جهاني شکوفا شد ( Wuو
همکاران0380 ،؛  Schoutenو همکاران0383 ،؛  Callicottو
همکاران0332 ،؛  Ceballosو 0332 ،Ehrlich؛ 0332 ،Garcia؛
 Grenyerو همکاران0332 ،؛  Myersو همکاران .)0333 ،نقاط
داغ زيستي در مجموع  8/4درصد از سطح کره زمين را تشکيل
ميدهند ،با اينحال  %08از پرندگان آندميک جهان در نقاط داغ
زندگي ميکنند .مفهوم نقاط داغ بهشدت مورد بحث قرار گرفته
است ،بهعنوان مثال نقاط داغ بهعنوان مناطقي با باالترين غناي
گونه شامل همه گونهها ( Grenyerو همکاران0332 ،؛  Ormeو
همکاران0332 ،؛  Myersو همکاران0333 ،؛ 8882 ،Kerr؛
 Williamsو همکاران8882 ،؛  Samsonو  ،)8880 ،Knopfتنها
گونههاي بومي ( Ormeو همکاران0332 ،؛  ،)8882 ،Kerrگونههاي
کمياب ( Grenyerو همکاران0332 ،؛  Williamsو همکاران،
0332؛  Prendergastو همکاران )8880 ،يا گونههاي در خطر
تهديد ( Grenyerو همکاران0332 ،؛  Ormeو همکاران0332 ،؛
 Dobsonو همکاران )8882 ،تعريف شدند .پايش پرندگان در يک
منطقه بزرگ نسبتاً آسان است .بنابراين مجموعه دادههاي
پرندگان از نظر پوشش زماني و مکاني جامعترين منبع هستند
( Wuو همکاران .)0380 ،از اين رو بسياري از مطالعات براي
تجزيه و تحليل نقاط داغ تنوع زيستي از پرندگان استفاده کردهاند
( Williamsو همکاران0380 ،؛  Wuو همکاران0380 ،؛ Jenkins
و همکاران0383 ،؛ 0332 ،Chen؛ 0332 ،Ho؛  Ormeو همکاران،
 .)0332سيستم اطالعات جغرافيايي ( )GISسنجش از دور و
فنآوريهاي مرتبط ،راهي براي انتخاب ذخيرهگاهها با تکنيکهاي
کيفي مختلف گشوده است ،بهويژه مدلهاي رايانهاي که ميتوانند
مجموعهاي از ذخيرهگاهها را که مکمل يکديگر هستند ،شناسايي
نمايد ( Hunterو  .)0332 ،Gibbsاين مدلها در بسياري از موارد
ميتوانند در مديريت مناطق در سطح گسترده مفيد واقع شوند.
در واقع بهوجود آمدن اين مدلها باعث صرفهجويي زمان و هزينه
مطالعات در مقياس کالن شده است .بخشهايي از ايران در دو
نقطه داغ زيستي واقع شدهاند که شامل :منطقه داغ زيستي قفقاز
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و ايرانو-آناتولي ميشوند .ارتفاعات محدوده منطقه داغ زيستي
ايرانو-اناتولي از حداقل  033متر در کوهپايههاي کپت داغ و غرب
رشته کوههاي زاگرس شروع شده و به بيش از  2333متر در کوه
آرارات ترکيه و کوه دماوند ايران ميرسد .فالت اناتولي ،ارمنستان
و محدوده غرب ايران بين  133متر تا  0333متر تغييرات ارتفاعي
دارد ( .)0331 ،Conservation Internationalشهرستان نقده
يکي از شهرستانهاي استان آذربايجانغربي است که در سيستم
کوهستاني زاگرس به صورت جلگهاي قرار گرفته است .اين
شهرستان داراي زيستگاههاي آبي مناسبي اعم از :رودخانه گدار،
تاالبهاي بينالمللي و تاالبهاي ملي است (بهروزيراد.)8011 ،
همچنين زيستگاههاي خشکي متنوع در اين شهرستان موقعيت
مناسبي را براي گونههاي مختلفي از پرندگان فراهم آورده است.
از ميان  1تيپ زيستگاه معرفي شده توسط  )8818( Scottبراي
پرندگان ايران ،شهرستان نقده سه تيپ زيستگاه از جمله :استپ-
هاي نيمهخشک حاشيه کوير و کوهپايهها ،کوههاي مرتفع و
تاالبها را در خود جاي داده است .همچنين براساس تقسيمبندي
 )8882( Evansبراي مناطق مهم پرندگان در خاورميانه
زيستگاههاي کشاورزي موجود در سطح شهرستان که مساحت
قابل توجهي را نيز دارا هستند ،جزو زيستگاههاي مهم براي پايش
پرندگان محسوب ميشود (مجنونيان و همکاران.)8014 ،
بسياري از حاميان حفاظت معتقدند که مناطق با غناي
گونهاي باال يا گونههاي آندميک زياد بايد بهعنوان اولويتي مهم
براي پايداري منابع قرار گيرند ( Hunterو 0332 ،Gibbs؛ Myers
و همکاران0333 ،؛  .)8883 ،Myersبهخصوص در مناطقي که
در حال تجربه نرخ شديد از دست دادن اکوسيستم هستند
( Hunterو  .)0332 ،Gibbsاز اينرو تعيين نقاط داغ زيستي يکي
از اولويتهاي مطالعاتي براي تعيين لکههاي با ارزش حفاظتي باال
مد نظر بوده است .مطالعه حاضر نيز با توجه به غناي باالي
پرندگان در سطح شهرستان به تعيين لکههاي داغ زيستي براي
پرندگان پرداخته است .اين مطالعه ميتواند بهعنوان مطالعهاي
پايلوت در استفاده از سامانه اطالعات جغرافيايي براي تعيين لکههاي
داغ زيستي پرندگان در ايران بهشمار رود.

مواد و روشها
شهرستـان نقده با وسعت  8323کيلومترمربع در جنوب
غربي استان آذربايجانغربي و جنوب درياچه اروميه ،در موقعيت
جغرافيايي  02درجه و  1دقيقه و  04ثانيه تا  02درجه و 42
دقيقه و  83ثانيه عرض شمالي و از  42درجه و  80دقيقه و 83
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ثانيه تا  42درجه و  48دقيقه و  1ثانيه طول شرقي نصفالنهار
گرينويچ واقع شده است .اين شهرستان در محدوده ارتفاعي
 8333تا حدود  0033متر از سطح درياهاي آزاد قرار دارد و
بلندترين قلههاي آن بهترتيب :سلطان يعقوب ،فرنگي داغ و قره
داغ است .شهرستان نقده از شرق به مياندوآب ،از جنوبغربي به
مهاباد و پيرانشهر ،از غرب به اشنويه و از شمال به درياچه اروميه
و شهرستان اروميه محدود است .آب و هواي اين شـهرستـان
معتدل و حداکـثر دماي آن  02درجه و حداقل  80درجه زير
صفر و دوره ســرما در آن سـه مــاه (آذر ،دي و بهمن) و
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مــوسـوم بـارانياش طول فصل بـهار و ماههاي مـهر و آبــان
است .حد متوسط باران ساليانه  433ميليمتر و در مناطق
کوهستاني  423ميليمتر است (شيخيئيالنلو و همکاران.)8080 ،
منابع تأمين آب سطحي دشت نقده رودخانه گدار است که از
ارتفاعات داالنپر و بزسينا در مرز ايران و عراق سرچشمه گرفته و
پس از آبياري نمودن مزارع دشت اشنويه وارد دشت نقده ميشود.
شکل  8موقعيت جغرافيايي شهرستان را در تقسيمات کشوري
نشان ميدهد.

شکل  :1موقعيت جغرافيايي شهرستان نقده و زيستگاههاي آن

در راستاي انجام اين تحقيق ابتدا زيستگاههاي مختلف
شهرستان شناسايي و به سلولهاي  8×8کيلومتر مربع تقسيمبندي
و نمونهبرداري از تمامي سطح شهرستان مدت  0سال از فروردين
 8018تا مهر 8088در فصلهاي بهار و تابستان انجام گرفت و
پرندگان مشاهده شده در محل ثبت شدند .هر سلول يک بار در
طول مطالعه مورد بازديد قرار گرفت .گونهها براساس صفات
ظاهري و رفتاري آنها و با کمک راهنماهاي صحرايي مختلف
پرندگان)0383( Porter :؛  Heinzelو همکاران ()8881؛ منصوري
( 8012و  )8028و اسکات و همکاران ( )8024شناسايي شدند.
نمونهبرداري از هر ايستگاه از ساعت  1صبح تا  8ظهر در روزهاي
آفتابي و صاف انجام گرفت و از روش مشاهده مستقيم براي
سرشماري پرندهها استفاده شد .از دوربين دوچشمي  1×00و
 2×02مدل رنجر و دوربين عکاسي ديجيتال  Canonبراي ثبت
و شناسايي گونههاي پرندگان استفاده شد.

براي تهيه نقشه نقاط داغ ابتدا اليه نقاط حضور پرندگان با
فرمت  Shapeبراي هر يک از گونهها تهيه شد .سپس نقطههاي
حضور پرندگان بر اساس شبکهبندي  8×8کيلومتري تهيه شده
از قبل براي نمونهبرداري ( )Fish Netبا ارزش ( 3عدم حضور) و
( 8حضور) به فرمت  Rasterتبديل شدند .بعد از تهيه اليههاي
رستري براي هر يک از گونهها بهصورت جداگانه ،با اجراي دستور
 Raster calculatorتمامي اليههاي رستري جمع شدند که اليه
نهايي دربردارنده سلولهايي با ارزشي از عدم حضور تا بيشترين
حضور گونه بود .در نهايت با استفاده از دستور  Eliminateسه لکه
داغ زيستي براي شهرستان نقده تعيين شد .براي انجام کليه
مراحل باال از نرم افزار  ArcGIS ver 8/0استفاده شد.

نتايج
براساس نتايج حاصل از پژوهش حاضر در شهرستان نقده
 840گونه از پرندگان ايران در سطح شهرستان شناسايي شدند
13

تعیین كانونهای تمركز با اولویت باالی حفاظتی برای پرندگان ....

شیخیئیالنلو و كریمی

گونه در شهرستان شناسايي شد .از اين تعداد از نظر حمايتهاي
ملي  08گونه حمايت شده يا در خطر انقراض بودند 82 .گونه در
ضميمههاي  0 ،8و  0کنوانسيون سايتس و از ميان ليست سرخ
 IUCNنيز  2گونه قابل توجه شناسايي شدند ( شکل .)0

(جدول  10 .)8درصد راستهها و  22درصد خانوادههاي پرندگان
ايران نمايندهاي در سطح شهرستان داشتند 01 .درصد از
پرندگان ايران در سطح شهرستان شناسايي شدند (شکل  .)0از
ميان گونههاي داراي حمايتهاي ملي و بينالمللي نيز تعداد 02

جدول  :1فهرست پرندگان شناسايي شده در شهرستان نقده
شماره

نام فارسي

نام علمي

شماره

نام فارسي

نام علمي

1

کشیم بزرگ

Podiceps cristatus

37

کاکايي پا زرد

Larus cachinnans

2

کشیم کوچک

Tachybaptus ruficollis

37

کاکايي صورتي

Larus genei

7

کشیم گردن سیاه

Podiceps grisegena

37

پرستويدرياييمعمولي

Sterna hirundo

7

پلیکان سفید

Pelecanus onocrotalus

37

پرستوي درياييسیاه

Chlidonias niger

7

حواصیل خاکستري

Ardea cinerea

33

پرستوي درياييخزر

Sterna caspia

7

حواصیل ارغواني

Ardea purpurea

37

پرستو دريايي بال سفید

Chlidonias leucopterus

3

اگرت بزرگ

Casmerodius albus

37

پرستو دريايي تیره

Chlidonias hybridus

7

اگرت کوچک

Egretta garzetta

78

پرستوي دريايي نوک کلفت

Sterna nilotica

7

گاوچرانک

Bubulcus ibis

71

پرستوي دريايي بد صدا

Sterna sandvicensis

18

حواصیل زرد

Ardeola ralloides

72

کوکر شکمسیاه

Pterocles orientalis

11

حواصیل شب

Nycticorax nycticorax

77

فاخته

Columba oenas

12

بو تیمار کوچک

Ixobrychus minutus

77

کبوتر جنگلي

Columba palumbus

17

بوتیمار

Botaurus stellaris

77

قمري خانگي

Streptopelia senegalensis

17

لکلک سفید

Ciconia ciconia

77

قمري معمولي

Streptopelia turtur

17

اکراس سیاه

Plegadis falcinellus

73

کوکو

Cuculus canorus

17

فالمینگو

Phoenicopterus ruber

77

جغد کوچک

Athene noctua

13

کفچه نوک

Platalea leucorodia

77

جغد جنگلي

Strix aluco

17

باکالن

Phalacrocorax carbo

78

بادخورک کوهي

Tachymarptis melba

17

باکالن کوچک

Phalacrocorax pygmeus

71

ماهي خورک کوچک

Alcedo atthis

28

قوي گنگ

Cygnus olor

72

زنبورخوار گلو خرمايي

Merops superciliosus

21

غاز خاکستري

Anser anser

77

زنبور خوار معمولي

Merops apiaster

22

غاز پیشاني سفید

Anser albifrons

77

سبز قبا

Coracias garrulus

27

تنجه

Tadorna tadorna

77

هدهد

Upupa epops

27

آنقوت

Tadorna ferruginea

77

دارکوب باغي

Dendrocopos syriacus

27

گیالر

Anas Penelope

73

چکاوک گندمزار

Melanocorypha calandra

27

خوتکا

Anas crecca

77

چکاوک پنجه کوتاه

Calandrella acutirostris

23

خوتکا ابرو سفید

Anas querquedula

77

چکاوک کاکلي

Galerida cristata

27

سرسبز

Anas platyrhynchos

188

چلچله رودخانهاي

Riparia riparia

27

فیلوش

Anas acuta

181

پرستو

Hirundo rustica

78

نوک پهن

Anas clypeata

182

دم جنبانک زرد

Motacilla flava

71

اردک تاجدار

Netta rufina

187

دم جنبانک سر زرد

Motacilla citreola

72

اردک سرحنايي

Aythya ferina

187

دم جنبانک خاکستري

Motacilla cinerea

77

اردک بلوطي

Aythya nyroca

187

دم جنبانک ابلق

Motacilla alba

00
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نام علمي

نام فارسي

شماره

نام علمي

نام فارسي

شماره

Anthus trivialis

پیپت درختي

187

Aythya fuligula

اردک سیاهکاکل

77

Anthus campestris

پیپت دشتي

183

Oxyura leucocephala

اردک سر سفید

77

Anthus spinoletta

پیپت تاالبي

187

Pandion haliaetus

عقاب ماهیگیر

77

Lanius collurio

سنگ چشم پشتسرخ

187

Circaetus gallicus

عقاب مارخور

73

Lanius minor

سنگ چشمخاکستري

118

Neophron percnopterus

کرکس مصري

77

Lanius excubitor

سنگ چشم بزرگ

111

Accipiter nisus

قرقي

77

Lanius senator

سنگ چشم سرسرخ

112

Circus cyaneus

سنقر خاکستري

78

Sitta tephronata

کمر کلي بزرگ

117

Circus aeruginosus

سنقر تاالبي

71

Erithacus rubecula

سینه سرخ

117

Aquila chrysaetos

عقاب طاليي

72

Luscinia svecica

گلو آبي

117

Falco tinnunculus

دلیجه

77

Cercotrichas galactotes

دم چتري

117

Falco columbarius

ترمتاي

77

Phoenicurus ochruros

دم سرخ سیاه

113

Falco subbuteo

لیل

77

Troglodytes troglodytes

الیکايي

117

Alectoris chukar

کبک

77

Saxicola torquata

چک

117

Perdix perdix

کبک چیل

73

Oenanthe oenanthe

چک چک کوهي

128

Coturnix coturnix

بلدرچین

77

Oenanthe isabellina

چچک دشتي

121

Grus grus

درنا

77

Acrocephalus arundinaceus

سسک تاالبي بزرگ

122

Gallinula chloropus

چنگر نوکسرخ

78

Acrocephalus stentoreus

سسکتاالبي پرسروصدا

127

Fulica atra

چنگر

71

Sylvia curruca

سسک نقابدار

127

Rallus aquaticus

يلوه آبي

72

Sylvia atricapilla

سسک سرسیاه

127

Himantopus himantopus

چوب پا

77

Siylvia mystacea

سسک سر دودي

127

Haematopus ostralegus

صدف خوار

77

Phylloscopus collybita

سسک چیفچاف

123

Recurvirostra avosetta

آووست

77

Parus caeruleus

چرخريسک سرآبي

127

Burhinus oedicnemus

چاخ لق

77

Parus major

چرخريسک بزرگ

127

Glareola pratincola

گالريول بالسرخ

73

Emberiza calandra

زردپره مزرعه

178

Vanellus vanellus

خروسکولي

77

Emberiza citrinella

زردپره لیمويي

171

Vanellus spinosus

خروسکولي سینهسیاه

77

Emberiza melanocephala

زردپره سرسیاه

172

Vanellus leucurus

خروس کولي دم سفید

78

Emberiza schoeniclus

زردپره تاالبي

177

Charadrius dubius

سلیم طوقيکوچک

71

Carduelis carduelis

سهره معمولي

177

Charadrius hiaticula

سلیم طوقي

72

Carduelis cannabina

سهره سینه سرخ

177

Limosa limosa

گیالنشاه بال سفید

77

Rhodopechys sanguinea

سهره بال سرخ

177

Tringa erythropus

آبچلیک خالدار

77

Fringilla coelebs

سهره جنگلي

173

Tringa ochropus

آبچلیک تکزي

77

Passer domesticus

گنجشک خانگي

177

Tringa tetanus

آبچلیک پاسرخ

77

Passer montanus

گنجشک درختي

177

Actitis hypoleucos

آبچلیک آوازخوان

73

Petronia petronia

گنجشک کوهي

178

Philomachus pugnax

آبچلیک شکیل

77

Sturnus vulgaris

سار

171

Calidris minuta

تلیله کوچک

77

Pica pica

زاغي

172

Lymnocryptes minimus

پاشلک کوچک

38

Corvus corone

کالغ ابلق

177

Larus armenicus

کاکايي ارمني

31

Corvus corax

غراب

177

Larus ridibundus

کاکايي سرسیاه

32

شیخیئیالنلو و كریمی

تعیین كانونهای تمركز با اولویت باالی حفاظتی برای پرندگان ....

در مجموع پس از انجام تجزيه تحليلهاي سيستمي توسط
سامانه اطالعات جغرافيايي  0لکه داغ زيستي براي شهرستان نقده
شناسايي شد .تمامي لکههاي بهدست آمده در مناطق بوم کشينه
بين زيستگاههاي کشاورزي ،استپهاي نيمهخشک ،تاالبها و
رودخانه گدار و کوهپايهها در شهرستان نقده قرار داشتند
(شکل.)2

شکل  :2مقايسه راستهها و خانوادههاي پرندگان شناسايي
شده در ايران و شهرستان نقده

شکل  :4نقاط حضور ثبت شده پرندگان در سطح شهرستان
نقده

شکل  :3وضعيت گونههاي در خطر تهديد ملي و بينالمللي در
ايران و شهرستان نقده

با توجه به نتايج بهدست آمده بيشترين نقاط ثبت شده از
پرندگان بهترتيب مربوط به کاربريهاي کشاورزي و استپهاي
نيمهخشک هستند و زيستگاههاي آبي و کوهستان کمترين تعداد
سلول را نشان دادند .از نظر ارزش عددي سلولها ،زيستگاه تاالبي
و بوم کشينه بين زيستگاه کشاورزي و استپهاي نيمهخشک
بيشترين ميزان ارزش عددي را نشان دادند (شکلهاي  4و .)2
سلولهاي بهدست آمده در مطالعه حاضر ارزشي برابر  3تا 04
گونه را در هر سلول نشان دادند (شکل .)2

شکل  :5نقشه سلولهاي مشاهده پرندگان با ارزشهاي
مختلف در سطح شهرستان

04
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شکل  :6نمودار تعداد سلولهاي با ارزشهاي مختلف

لکههاي داغ شناسايي شده براي پرندگان  84درصد از سطح
شهرستان نقده را بهخود اختصاص دادند ،که از اين ميان
زيستگاههاي کشاورزي و استپهاي نيمهخشک بهترتيب با  22و
 03درصد بيشترين و زيستگاههاي تاالبي و کوهپايهها بهترتيب
 83و  4درصد کمترين ميزان پوشش لکههاي بهدست آمده را در
برداشتند (شکل  .)1همچنين نتايج بهدست آمده نشان داد که
 82درصد نقاط داغ شناسايي شده بهعنوان مناطق مهم پرندگان
مطرح بوده و حفاظت ميگردد .در واقع  12درصد از سطح نقاط
داغ تنوع زيستي شناسايي شده براي پرندگان در سطح شهرستان
نقده از هيچگونه پشتوانه حمايتي برخوردار نميباشد (شکل .)8

شکل  :8درصد ميزان پوشش لکههاي داغ زيستي پرندگان در
کاربريهاي مختلف اراضي شهرستان نقده

شکل  :9درصد ميزان پوشش لکههاي داغ زيستي پرندگان
توسط مناطق تحت مديريت محيطزيست و مناطق آزاد
شهرستان نقده

بحث

شکل  :7نقشه لکههاي داغ پرندگان در شهرستان نقده

ايجاد مناطق تحت حفاظت بهعنوان ذخاير طبيعي براي
جلوگيري از نابودي تنوع زيستي در سطح جهان بهعنوان يک
اقدام کليدي محسوب ميشود ( .)0330 ،Primackهمچنين براي
حفاظت و حراست از تنوع زيستگاهها و جمعيتهاي حياتوحش
در شرايط کنوني چاره اي جز انتخاب مناسب از مناطق نمونه و
معرف از کل طبيعت و بهرهبرداري چند جانبه آموزشي ،پژوهشي،
حفاظتي و تفرجگاهي و اعمال کنترل و نظارت پيوسته بهعنوان
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يک واحد فعال و موثر حفاظتي از آنها وجود ندارد (مجنونيان،
 .)8028شهرستان نقده با وجود زيستگاههاي متنوع براي پرندگان
مناطق اندکي را براي حفاظت از اين گونهها دارد ،که تنها در
برگيرنده زيستگاههاي تاالبي است .هرچند زيستگاههاي تاالبي نيز
از پشتوانه قانوني محکمي برخوردار نيستند .با توجه موقعيت
شهرستان نقده و نتايج بهدست آمده نياز است تا بهرهبرداري چند
جانبه و مديريت فرا ارگاني درسطح زيستگاههاي شهرستان انجام
گيرد.
شهرستان نقده از يک طرف به کوههاي مرتفع و از طرفي
به محدوده درياچه اروميه متصل است و اين امر باعث به وجود
آمدن تنوع خرد زيستگاههاي کشاورزي با کاربريهاي کشت مختلف،
استپهاي نيمهخشک پست و لکههاي آبي و رودخانه گدار
بهعنوان خط آبي در مرکز اين دشت شده است (شيخيئيالنلو و
همکاران .)8088 ،در مطالعه حاضر نيز عمده نقاط ثبت شده از
پرندگان در قسمت مرکزي و اندکي متمايل به شمال شهرستان
و همچنين بخشهاي شرقي شهرستان بهدست آمدند (شکل.)4
بخشهايي که بهطور عمده در زيستگاههاي کشاورزي و تاالبي و
همچنين در محدودههاي رودخانه گدار قرار گرفتهاند (شکل .)2
بسياري از بومشناسان معتقدند که بوم کشينه داراي غناي گونهاي
بااليي هستند ( .)0338 ،Ruth-Senftمطالعاتي نيز در اين زمينه
براي نشان دادن غناي گونهاي باال در بوم کشينه وجود دارد
( Kernaghanو 0338 ،Harper؛  Meinersو همکاران0333 ،؛
 Kirkmanو همکاران .)8881 ،در نتيجه بوم کشينه بهخاطر داشتن
تنوع باالي زيستي بهعنوان مناطقي با نگرانيهاي حفاظتي باال
مطرح هستند ( .)0338 ،Ruth-Senftبراساس نتايج مطالعه حاضر
نيز مناطق بوم کشينه بين زيستگاههاي استپهاي نيمهخشک و
کشاورزي و مناطق بوم کشينه زيستگاههاي کشاورزي و کوهستاني
بهعنوان داغترين نقاط حضور پرندگان در سطح شهرستان بودند
(شکل  .)2شيخيئيالنلو و همکاران ( )8080نيز در مطالعهاي
بيشترين تشابه گونهاي را براي زيستگاههاي کشاورزي با استپهاي
نيمهخشک در سطح شهرستان نشان دادند .زيستگاههاي کشاورزي
بهصورت قابل توجهي در اثر فعاليتهاي انساني از زيستگاههاي
استپي بهوجود ميآيند و اين زيستگاههاي جديد گونههاي جديدي
را براي جنبههاي مختلف آن انتخاب خواهند کرد ،که با توجه به
نيازهاي اين زيستگاه تکامل خواهند يافت ( .)0332 ،Gillدرنتيجه
با توجه به نتايج بهنظر ميرسد مديريت اين زيستگاهها و بهويژه
مناطق بوم کشينه آنها بايد مورد بازبيني قرار گيرند.
اهميت زيستگاههاي آبي بهعنوان اکوسيستمهاي غيرقابل
جايگزين براي زيستمندان وابسته به آنها و نگهداري تنوع
02
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زيستي بسياري از گونههاي ارزشمند جانوري و گياهي قابل توجه
است ( Ballanو همکاران0330 ،؛  Collwellو .)0330 ،Dodd
شهرستان نقده داراي زيستگاههاي مناسب آبي مانند رودخانه
گدار ،تاالبهاي بينالمللي شورگل ،يادگارلو و درگه سنگي و
تاالبهاي ملي اسالم آباد ،سلدوز ،گيرده قيط و ميمند و آق قلعه
است (بهروزيراد .)8011 ،نتايج بهدست آمده در اين مطالعه نيز
بهخوبي بيانگر اهميت زيستگاههاي آبي و تاالبي در شهرستان از
جمله تاالبهاي آق قلعه و سولدوز و همچنين رودخانه گدار به
عنوان کانونهاي داغ پرندگان است (شکل .)2
جمعيتهاي قابل توجهي از پرندگان آبزي و کنارآبزي به
خصوص جعيت فالمينگو ،آنقوت ،اردک تاجدار ،غاز خاکستري و
پليکان در تاالبهاي آق قلعه و سلدوز ،همچنين گونههايي مانند
اردک بلوطي ،اردک سر سفيد ،باکالن کوچک و عقاب مارخور به
عنوان گونههاي در خطر انقراض ملي و بينالمللي در فصل
زادآوري در سطح شهرستان شناسايي شدند .وجود گونههاي قابل
توجه در سطح شهرستان نقده ،ارزش حفاظت از زيستگاههاي
پرندگان در اين شهرستان ،بهخصوص زيستگاههاي آبي شهرستان
را دوچندان مينمايد .اين شهرستان با وسعت اندکي از سهم خود
در ايران ( 3/82درصد) 01 ،درصد از گونههاي پرندگان ايران را
حفظ مينمايد ،لذا حفاظت از زيستگاهها و تعريف مناطق حفاظت
شده در اين شهرستان بايستي جزء اولويتهاي اجرايي در سطح
منطقه جهت حفاظت از پرندگان قرار گيرد.
انهدام پوشش گياهي و بهدنبال آن از بين رفتن گونههاي
جانوري و در نهايت تخريب و نابودي خاک در اثر فعاليتهاي
گسترده و بيضابطه انسان هيچگونه چشمانداز روشني براي
حفاظت از سيستمهاي حياتوحش و تنوعزيستي باقي نميگذارد.
تنوع زيستي تا اندازهاي حفاظت خواهد شد که تمام مناطق در
کنار يکديگر بررسي شوند و ساير کاربريهاي گوناگون اراضي
مجاور مناطق و کاربران آنها مانند کشاورزان و جنگلداران
مديريت شوند ( .)8882 ،Millerنتايج حاصل نشان داد که  0لکه
داغ در شهرستان نقده وجود دارد که بهترتيب در بوم کشينه
زيستگاههاي استپهاي نيمهخشک و کشاورزي (عمدتأ در زيستگاه
کشاورزي) ،يوم کشينه تاالب و کشاورزي (عمدتأ تاالب) و بوم
کشينه تاالب و مناطق کوهپايهاي قرار گرفتهاند .کشاورزي يکي
از فعاليتهاي عمده اقتصادي در شهرستان نقده است لذا مديريت
اين زيستگاههاي مهم که در  IBAنيز بعد از تاالبها در معرض
بيشترين خطر تهديد قرار دارند (مجنونيان و همکاران،)8014 ،
قابل توجه ميباشد .بهنظر ميرسد با توجه به نتايج يافتههاي
شيخيئيالنلو و همکاران ( )8088مديريت تلفيقي آفات،
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ترويج کشاورزي ارگانيک و کشاورزي حفاظتي ميتواند از جمله
 همچنين مديريت مزارع بهصورتهاي مختلف.اين راهکارها باشد
که موزاييکي از زيستگاهها را بهوجود آورده است ميتواند پشتيبان
 همچنين تاالبها جزو.)0332 ،Hulm( گونههاي مختلف باشد
 لذا نياز است،غنيترين زيستگاهها در سطح اين شهرستان هستند
 تشکيل،تا اقداماتي نظير بهبود وضعيت تاالبهاي شهرستان
 ارتقاي اين سايتها جهت قرارگيري،شبکهاي از سايتهاي تاالبي
در زمره مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محيطزيست و کنوانسيون
 زيستگاههاي استپهاي نيمهخشک و کوهستاني.رامسر انجام گيرد
داراي تنشهاي کمتري هستند و نياز است در محدوده لکههاي
بهدست آمده مديريتهاي الزم جهت بهبود وضعيت آنها نيز
 با توجه به مطالعه حاضر و اينکه پرندگان بهعنوان.انجام شود
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