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 چکیده

 40×10با دوربین چشمی  1395شده ارسباران در بهار و تابستان منطقه حفاظت زی در مراتعپرندگان مرتع ایتعیین تنوع گونه و شناسایی            

یره ت 20زی متعلق به گونه پرنده مرتع 74 شد. در این مطالعهانجام  Point Countنقطه شماری با مشاهده مستقیم و  60×15و تلسکوپ زایس 

ترین جمعیت قطعه بود که بیش 2967ماه  6جمعیت پرندگان در طول  شد. نییتع Pastافزار ای با استفاده از نرمشناسایی شد. تنوع گونهدر منطقه 

ترین کم ترین وبیش 31/3و  94/8 بیترتماه بهای مارگالف و منهینینک در فروردینتنوع گونه ی زیستیهاشاخص قطعه بود. 909 خردادماهدر 

بود.  05/0ترین مقدار غالبیت در خرداد برابر با و کم 118/0ترین غالبیت در شهریورماه با بود. بیش 037/2و  91/7ترتیب مقدار در مرداد به

 ، Falconidae، Meropidae، Coracidae، Upopidae،Sturnidaeیهارهیت ترین تنوع وگونه دارای بیش 12با  Turdidae انیتیره توکا

Sittidae  وTetraonidae  راسته  1395را داشتند. در طول بهار و تابستان در منطقه  ایترین تنوع گونهگونه دارای کمبا یکهر یک

درصد ترکیب جمعیت  77/0شامل )قوشیان و شاهینیان( با  هایشکاردرصد و راسته  77/4در صد، راسته ماکیانیان با  92/94با  سانانگنجشک

 باران را تشکیل داده بودند.پرندگان ارس

 

  ارسباران شدهحفاظتای، منطقه زی، تنوع گونهپرندگان مرتع کلمات کلیدی:
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 مقدمه

 52)بیش از  هکتارمیلیون  85وسعت مراتع کشور حدود        

 Dep of Natural Resources of Gilan ()کشوردرصد از سطح 

Province ،2016 ؛Dep of Froest and renglands of Iran ،

آن در میانگین بارندگی  برداریبهرهو تولید علوفه قابل  (2014

تن علوفه خشک برآورد شده  ونیلیم 7/10 حدودکشور  بلندمدت

. تاکنون به مراتع (Sardary ،2010؛ Khalilpour ،2014) است

که عنوان چراگاه و محل تولید علوفه نگاه شده است درصورتیبه

 هاآنهای اقتصادی مراتع بیش از ارزش های محیط زیستیارزش

در تأمین  رتأثی و تنظیم گردش آب در طبیعتاست. تثبیت خاک، 

، تهیه زیستگاه برای انواع پستانداران وحشی، زیرزمینی یهاآب

خصوص انواع حشرات و بندپایان از آن هخزندگان و پرندگان، ب

ی جانوری هاشناختی برخی از انواع گونهجمله است. ارتباط بوم

با مراتع  مهرگانسانان و بیپرندگان گنجشک خصوصهب دارانمهره

 باشندی مرتعی میهاسازگانبوم یداریپاناگسستنی و عامل 

در بسیاری از کشورهای دنیا پرندگان  (.1383 ؛1393 راد،بهروزی)

. چون مطالعه و اندکردهشاخص زیستی مراتع معرفی  عنوانبهرا 

است و تغییرات جمعیت و تنوع پرندگان  ترلسه هاآنمشاهده 

ی هاستگاهیزدر اکثر  ی است.ریگاندازهقابلی مرتعی هاستگاهیز در

. اغلب رژیم غذایی متنوعی دارند و در شوندیممرتعی مشاهده 

تر  شدهشناختهی بندطبقه ازنظرزنجیره غذایی قرار دارند.  رأس

و  ی مرتعی مطالعههاستگاهیزدر  هاآنهستند. پراکنش و حضور 

مقایسه شده است. عموماً امکان  دارانمهرهحتی با حضور سایر 

توسط اشخاص متخصص و داوطلب  هاآن و بررسی وضعیت تحقیق

 دارانمهرهترین اطالعات در بین قابل انجام است و بیش هاارگانو 

 و Nally) دارد وجود زیستی شاخص عنوانبه پرندگان درباره

 رندیپذیم ریتأثخود  ستیزطیمح. از تغییرات (2014همکاران، 

همین دلیل در دنیا مطالعات فراوانی بر . بهگذارندیمو بر آن اثر 

که  شده است ها در مراتع انجامزی و تنوع آنروی پرندگان مرتع

زیستی پرندگان مدیریت تنوع (2004) و همکاران Nally به توانیم

( پرندگان مرتعی 2005) Kuvlesky و Brennan در مراتع استرالیا،

( تنوع و تراکم پرندگان 2007و همکاران ) Bataryشمال امریکا، 

و همکاران Coppedge  ه،شد مدیریتریغ وشده  در مراتع مدیریت

زی به ساختار پوشش گیاهی ( پاسخ جوامع پرندگان مرتع2008)

( 2008و همکاران ) Corinai ،مدیریت مراتع با آتش و چرا شده

( اثر 2010) و همکاران Reino واکنش پرندگان بر مدیریت مراتع،

 و  Fisherزی،تغییر رژیم چرا بر مراتع و تنوع پرندگان مرتع

Davis (2010مروری بر انتخاب ) زی توسط پرندگان مرتع زیستگاه

حل (، راه2011) و همکاران Robel ،Nelsonو  Wiens در منطقه

( 2012) همکارانو Azpiroz ، پرندگانو  مراتع احیاء برای مدیریتی

 Dias در امریکای جنوبی، زارهابوتهاکولوژی و حفاظت پرندگان 

( پرندگان مراتع سواحل برزیل اشاره کرد، ولی 2014همکاران ) و

زی در ایران نشان مروری بر اطالعات موجود درباره پرندگان مرتع

پرندگان  ارتباط با طور مستقیم درای بهداد که مقاله و یا نوشته

های مرتعی ایران وجود ندارد. تنها اطالعات زی در زیستگاهمرتع

 موجود پرندگان منطقه ارسباران مربوط به محدوده معدن هفت

 (. 1383 ؛1393راد، بهروزی) باشدچشمه و سیاه خروس می

زی، همین دلیل هدف از این بررسی شناسایی پرندگان مرتعبه

 ها در منطقه حفاظتای و ترکیب جمعیت آنتعیین تنوع گونه

 شده ارسباران بوده است.
 

 هامواد و روش

شده ارسباران  منطقه حفاظت منطقه موردبررسی: -الف       

درجه  46دقیقه شمالی و  55درجه و  38جغرافیایی  تیموقع در

 بای شرقجانیآذربااستان  غربی ایران دردقیقه در شمال 51و 

 نیآفر خداهای کلیبر و حوزه شهرستان در هکتار 77493 وسعت

 سالاز  عنوان منطقه شکارممنوع،به 1346 و از سال داشته قرار

 1355 سال ازارسباران و  شده عنوان منطقه حفاظتبه 1352

 طیمح حفاظت سازمان مدیریت کره تحتگاه زیستذخیره عنوانبه

به مساحت  آن از یشبخ (1393 راد،بهروزی) است گرفته قرار ستیز

 زیستی محیطعال یشورا 370 طی مصوبه شماره هکتار 8941

 ارتقاءپارک ملی  به 31/2/1391 مورخ( ی دولتربنائیزکمیسیون )

( و 1395شرقی، آذربایجان ستیزطیمحاداره کل حفاظت ) افتهی

. (Evans ،1994) در فهرست مناطق مهم پرندگان ثبت شده است

ی و جانور وی گیاهی اگونهارای تنوع ملی ارسباران د پارک

 گونه 1072فرد بوده و بیش از ی جنگلی منحصربههاستگاهیز

 عالوه شده است.گزارش منطقه از گونه پرنده، 210گیاهی علفی 

ی جنگلی هادامنه ازکیلومترمربع  2900 بر آن مساحتی حدود

ی نیمه مرطوب هاجنگل باعنوان منطقه رویشی ارسباران آن به

 ستیزطیمحاداره کل حفاظت ) شودمی حفاظت وگذاری نشانه

 شده حفاظتموقعیت منطقه  1 (. شکل1395شرقی، آذربایجان

 دهد.ارسباران را نشان می

 ماه هر 6 در طول: روش مشاهده و شمارش پرندگان -ب       

 با وروز با خودرو در مسیرهای اصلی مناطق مرتعی  3ماه 

زایس و  40×10 ی فرعی با دوربین چشمیروی در مسیرهاپیاده

ها شده شناسایی و تعداد آن پرندگان مشاهده 60×15 تلسکوپ

تعداد پرندگان با استفاده از روش  ادداشتی شد.یادداشت می

Point Count ماه انجام شد هفته سوم هر در (Bibby  ،و همکاران

 ترتیب که در مسیرهای اصلی بااینبه .(Cody ،1968؛ 1992

دقیقه  10مدت خودرو حرکت و هر یک کیلومتر در هر مکان به

شده یادداشت  متر پرندگان مشاهده 500ایستاده و در شعاع 

. (1980 و همکاران،  Reynolds؛2010و همکاران،  Ralph) شدمی

دقیقه  10مدت به متر 1000روی هر های فرعی با پیادهجاده در

شده شناسایی  ان مشاهدهی پرندگمتر 500ایستاده و در شعاع 
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مشخص و تعیین  GPSو فواصل با  رهایمسشدند. و ثبت می

. پرندگان در حال پرواز در هر محدوده که امکان مشاهده شدندیم

 زپروازیتپرندگان  چون شدند.بار یادداشت میداشت فقط بک وجود

مکان تکراری شدن را ها در هر ایستگاه اداشت آنیا و هستند

 A Fieldاسایی پرندگان با استفاده از کتاب پرندگان. شندادیم

Guide to the Birds of the Middle East (Porter  ،و همکاران

ی جنگلاین مطالعه پرندگان مناطق  در شده است. انجام (2005

نبوده است. فقط پرندگان در مراتع شناسایی و  مدنظرارسباران 

ی هاشاخصسبی، ی نفراوان اند. ترکیب جمعیت،شده شمارش

، Hammer) شدند نییتع Past افزارنرم از استفاده باپرندگان  زیستی

شده  نشان داده 1شده در جدول  های محاسبهشاخص. (2012

قوانین سازمان  استفاده باحفاظتی پرندگان  تیوضع است.

، ستیز طیمححفاظت  سازمان یحقوق دفتر) زیست محیط حفاظت

 .تعیین شدندIUCN(2014 )  یارهایمع و( 1379
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1395 شده برای پرندگان مراتع ارسباران در فصول بهار و تابستان های زیستی محاسبه: شاخص1جدول 
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 نتایج
اسایی تیره شن 20 زی متعلق بهگونه پرنده مرتع 74 در این بررسی       

ها برحسب نیازهای گونهنیا (.2و جدول  2 شکل) و شمارش شدند

 گونه 30شدند. های مراتع مشاهده میشناختی در خرد زیستگاهبوم

 هانیااز پرندگان اغلب در حال تغذیه در مراتع مشاهده شدند. 

، بذر و جوانه گیاهی، برگ هایی بودند که از مواد گیاهی نظیر دانهگونه

ی هاگونه Emberizidae انی زردپره ییهاگونه رینظ. کردندیمتغذیه 

ه شدند سازی و یا استراحت مشاهدتیره از پرندگانن در حال آشیانه 15

 (.2ول )جد

رندگان در ترین تعداد پبیششده: مشاهده پرندگان  فراوانی       

(. 2 شکل)ماه مشاهده شدند  ترین تعداد در فروردینماه و کم خرداد

 انیتوکاهای موجود در منطقه متعلق به تیره ترین تعداد گونهبیش

Turdidae  تیره  7گونه و  12باFalconidae، Meropidae، Coracidae، 

Upopidae، Sturnidae Sittidae، Tetraonidae گونه  هر یک با یک

 (.2 شکل) بودندای در مراتع دارا ترین تنوع گونهکم

گونه پرنده  74 وجود :پرندگان مراتع های زیستیشاخص تنوع       

های زیستی نشان از ارزش 1395در مراتع در دو فصل بهار و تابستان 

های پرندگانی دارد که برای حفاظت از گونه مراتع ارسباران در حفاظت

که نقش اکولوژیکی تری داده شده، درحالیها در ایران اهمیت کمآن

شناختی منطقه دارای اهمیت های بوماین پرندگان درکنش و واکنش

زیادی  ارزش Song Birds آوازخوانعنوان پرندگان ای هستند و بهویژه

 Perching نینشعنوان پرندگان شاخه در جذب پرنده نگرها دارند و به

Birds ترین میزان غالبیت در دهند. بیشیی خاصی به منطقه میبایز

( 0504/0) ترین میزان غالبت در خرداد( و کم1183/0ماه ) شهریور

 کهیزمانبود. غالبیت یک یا چندگونه در ارتباط با تنوع گونه است 

تر باشد در منطقه غالب گونه کم و جمعیت یک یا چندگونه بیش تعداد

ترین غالبت دهند. در شهریور بیششده و غالبیت منطقه را تشکیل می

( و جمعیت غالب مراتع مربوط گونه 44) ترین گونهدلیل وجود کمبه

قطعه( و چلچله کوهی  56)  Passer domesticus یخانگبه گنجشک 

Hirundo rupestris (43 بود. دامنه نوسان تعداد بقی )ه پرندگان قطعه

ترین شاخص قطعه بود. بیش 10 تا 1شده در این ماه بین  مشاهده

 946/8 ترتیبماه به ای مارگالف و منهینینک در فروردینتنوع گونه

بود.  037/2و  915/7ترتیب ماه به ها در مردادترین آنو کم 317/3و 

شده  نشان داده 3 های زیستی پرندگان در جدولوضعیت بقیه شاخص

واقع  شاخص تنوع درون زیستگاهی است و در که  αاست. تنوع آلفا

ای یافت شده در یک زیستگاه و یا اجتماع، زیستگاه همان تنوع گونه

ها و فراوانی باشد و ترکیبی از تعداد گونهسازگان خاص میو یا بوم

 44/30با فراوانی نسبی  ماه خرداد درها است. این شاخص نسبی آن

 44و  94/5ترین مقدار و در فروردین با فراوانی نسبی شگونه بی 62و 

(. زیاد بودن تنوع و 3و شکل  3 جدول) داشتترین مقدار را گونه کم

آور و کم بودن آن در های جوجهدلیل حضور گونهفراوانی در خرداد به

منطقه  در زادآورهای دلیل سردی هوا و عدم حضور گونهفروردین به

ماه بررسی  6فراوانی نسبی پرندگان را در  2 جدول (.3باشد )جدول می

ای و تغییرات تنوع را از یک تفاوت ترکیب گونه βدهد. تنوع نشان می

های مختلف و یا در یک زیستگاه در جامعه با جامعه دیگر و در محیط

در حقیقت میزان شباهت  (β) دهد. تنوع بتاهای مختلف نشان میزمان

ای را نشان مختلف ازلحاظ ترکیب گونهو یا عدم شباهت جوامع 

پرندگان فروردین و  جامعه نیب در .(Whittaker ،1953) دهدمی

ترین های تیر و اردیبهشت کمترین مقدار و در ماهاردیبهشت بیش

بود.  399/0ماه  6ویتاکر در بین  β(. تنوع 4 جدول) مقدار را دارا بود

صل بهار و تابستان در ماه ف 6ضریب همبستگی بین جامعه پرندگان 

( از صفر D-1شده است. شاخص سیمپسون ) نشان داده 4شکل 

کند و با استفاده از رین تنوع( تا یک )باالترین تنوع( تغییر میت)پائین

میزان یکنواختی جامعه پرندگان توان بهشاخص عکس سیمپسون می

نزدیک ترین یکنواختی و اعداد پی برد. یعنی اعداد نزدیک به صفر کم

دهند. در منطقه مرتعی ارسباران یکنواختی را نشان می ترینبیش 1به 

ترین یکنواختی بیش و 8817/0با  سیمپسون در شهریور برابر یکنواختی

(. هر دو عدد بسیار نزدیک 3جدول ) بود 9495/0در خرداد برابر با 

دهنده پراکنش یکنواخت پرندگان در هستند و این امر نشان 1به 

 باشد.های مختلف فصل بهار و تابستان میماه
 

 

   
 

  
در هرماه  تعداد پرندگان -تعداد گونه هر تیره، ب-: الف2 شکل

 1395در مراتع ارسباران در سال 
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 1395در مراتع ارسباران در فصول بهار و تابستان  شدهفهرست، تعداد تیره و پرندگان مشاهده :2جدول

تاردیبهشت فروردین تیره نام علمی نام فارسی

 ت

 جمع شهریور مرداد تیر خرداد
 Buteo buteo * Accipiteridae 0 2 1 1 0 0 4 سارگپه*

 Buteo rufinus * " 1 0 1  0 0 2 سارگپه پابلند*

 Circus cyaneus * " 0 1 1 1 1 0 4 سنقر خاکستری*

 Circus pygargus * " 1 0 0 1 1 1 4 سنقر کندم زار*

 Aquila chrysaetus * " 1 2 1 1 2 2 9 عقاب طالیی*

 Falco tinnunculus * Falconidae 0 2 2 1 2 1 8 دلیچه*

 Tatrao mlokosiecwicz * Tatraonidae 0 1 0 0 0 0 1 سیاه خروس*

 Ammoperdix grisogolaris Phasianidae 3 11 21 13 4 8 60 تیهو+

 Alectoris chukar " 5 4 15 11 9 10 54 کبک +

 Perdix perdix* " 0 1 0 1 0 0 2 کبک چیل +

 Coturnix coturnix " 0 2 4 5 0 0 11 بلدرچین +

 Columba livia Columbidae 3 21 32 11 21 8 96 یچاهکبوتر 

 Columba oenas " 0 4 2 7 1 0 14 فاخته

 Streptopelia turtur " 3 6 4 4 3 2 22 معمولی + قمری

 Apus apus Apodidae 0 15 54 23 12 0 104 پرستو +

 Tachymarptis melba " 3 45 23 24 5 1 101 دیسفپرستوی شکم 

 Merops apiaster Meropidae 11 65 76 45 34 12 243 زنبورخوار

 Coracias garrulus Coracidae 1 1 1 1 1 1 6 قباسبز 

 Upupa epups Upupidae 2 3 5 3 1 1 15 هدهد

 Melanocorypha calandra Alaudidae 0 0 4 5 6 1 16 طرقه چکاوک+

 Melanocorypha bimaculata " 4 4 14 6 8 2 38 چکاوک طوقی+

 Calandrella brachydactyla " 2 0 0 4 6 1 13 چکاوک پنجه کوتاه+

 Calandrella rufescens " 1 1 0 3 0 0 5 چکاوک کوچک+

 Galerida cristata " 5 8 12 4 14 5 48 ی +کاکلچکاوک

 Alauda arvensis " 3 4 5 1 4 2 19 چکاوک آسمانی

 Eremophila alpestris " 5 34 45 19 12 6 121 دار +چکاوک شاخ

 Sitta tephronata Sittidae 0 0 0 1 0 0 1 کمرکلی بزرگ +

 Riparia riparia Hirundinidae 3 45 56 56 45 1 206 یاچلچله رودخانه

 Hirundo rupestris " 15 65 89 78 45 43 335 چلچله کوهی +

 Hirundo rustica " 12 34 78 45 34 0 203 + چلچله

 Delichon urbicum " 3 7 9 5 4 3 31 دیسفچلچله دمگاه 

 Motacila flava Motacillidae 0 3 6 5 4 2 20 زرددم جنبانک 

 یخاکستردم جنبانک 
X 

Motacilla cinerea " 1 0 4 3 2 0 10 

 Motacilla alba " 2 1 3 4 0 0 10 ابلقدم جنبانک 

 Anthus trivialis " 0 0 3 0 0 0 3 یدرختپیپت 

 Lanius collurio Laniidae 0 1 1 1 0 0 3 سرخسنگ چشم پشت 

 Lanius senator " 1 0 1 0 1 0 3 ییسرحناسنگ چشم 

 Phoenicurus ochrurus Turdidae 0 1 3 2 1 1 8 اهیسدم سرخ 

 Phoenicurus phoenocurus " 1 0 4 2 0 1 8 سرخدم 

 Saxicola rubetra " 0 1 0 2 1 0 4 یاچک بوته

 Saxicolatoquatus " 0 1 1 1 2 1 6 چک

 Oenanthe oenanthe " 1 2 3 2 2 1 11 +چکچک

 Oenanthe finschii " 1 2 3 4 0 1 11 +دیسفپشت چکچک

 Oenanthe hispanica " 0 3 0 1 0 1 3 +چکچک گوش سیاه

 Oenanthe xanthoprymna " 1 0 1 0 1 0 3 +چکچک دم سرخ

 Oenanthe isabellina " 2 3 2 1 2 2 12 + یدشت چکچک

 Monticola saxatillis " 0 3 3 1 0 0 7 +یکوه طرقه

 Monticola solitarius " 1 0 2 0 0 0 3 +یآب طرقه

 Turdus toquatus " 0 0 0 1 0 0 1، +یطوق یتوکا

 Emberiza calandra Emberizidae 12 32 43 21 16 8 132 مزرعه +زردپره

 Emberiza citrinella " 5 9 12 11 8 5 50 ییمویلزردپره

 Emberiza cia " 11 23 43 23 11 9 120 +کوهیزردپره

 Emberiza bichanani " 0 8 9 10 0 0 27 زردپره سرخاکستری
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تاردیبهشت فروردین تیره نام علمی نام فارسی

 ت

 جمع شهریور مرداد تیر خرداد
 Emberiza hortulana " 1 8 9 6 5 2 31 +یتونیز سرزردپره 

 Emberiza melanocephala " 0 6 9 6 2 0 23 +زردپره سرسیاه

 Passer domesticus Passeridae 25 67 64 56 65 56 333 +گنجشک خانگی

 Montifringill nivalis " 3 0 1 0 0 0 4 یبرف گنجشک

 Carduelis chloris Fringillidae 3 8 9 2 1 1 24 +سهره سبز

 Carduelis spinus " 0 2 1 0 1 0 4 + سهره زرد

 Carduelis carduelis " 0 4 6 2 1 2 15 +سهره معمولی

 Carduelis flavirostris " 2 8 9 4 3 3 29 +کوهیسهره

 Carduelis cannabina " 1 4 3 0 0 1 9 +سرخسهره سینه

 Rhodopechys sanguinea " 0 0 4 0 0 0 4 +سرخسهره بال

 Carpodacus crythrinus " 0 4 3 0 2 1 10 +سهره گلی 

 Pyrrhula pyrrhula " 2 3 2 1 0 0 8 اهیسرسسهره 

 Coccothraustes coccothaustes " 0 0 3 0 0 0 3 +سهره نوک بزرگ

 Sturnus volgaris Sturnidae 0 23 34 21 0 2 80 ساز

 Pica pica Corvidae 3 4 5 2 4 1 19 یزاغ

 Corvus frugilegus " 6 12 32 8 9 3 70 اهیسکالغ

 Pyrrhocorax pyrrhocorax " 0 4 4 0 0 1 9 +کالغ نوک سرخ 

 Pyrrhocorax graculus " 1 0 0 0 0 1 2 + زردکالغ نوک

 Corvus corone " 3 5 6 7 3 2 26 + کالغ ابلق

 Corvus monedula " 0 2 3 0 1 0 6 کالغ گردن بور

 Corvus corax " 1 3 0 1 1 1 7 +غراب 

 2967 220 424 600 909 646 177 تیره 20 گونه 74 جمع

 100 4/7 28/14 23/20 44/30 78/21 94/5   فراوانی نسبی

 .ها مشاهده شدکنند. آشیانه با تخم و یا جوجه آندر منطقه تولیدمثل می +   شدههای حمایت=گونه*

 1395های زیستی پرندگان منطقه ارسباران در فصول بهار و تابستان شاخص :3 جدول

ی زیستیهاشاخص فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور  

44 48 58 62 57 44 Taxa 

1183/0  067/0  0589/0  0504/0  0556/0  054/0  Dominance_D 

8817/0  9301/0  9411/0  9495/0  9443/0  9461/0  Simpson_1-D 

831/2  1/3  267/3  348/3  287/3  315/3  Shannon_H 

3854/0  4625/0  4521/0  4588/0  4697/0  6256/0  Evenness_e^H/S 

57/2  924/2  108/3  227/3  139/3  976/2  Brillouin 

973/2  037/2  39/2  06/2  246/3  317/3  Menhinick 

979/7  915/7  936/8  859/8  658/8  946/8  Margalef 

748/0  8008/0  8045/0  8112/0  8131/0  8761/0  Equitability_J 

2557/0  154/0  1324/0  0983/0  104/0  142/0  Berger-Parker 

1395های بهار و تابستان ویتاکردر ماه β: تنوع4 جدول  

ی بررسیهاماه       فروردین 

     اردیبهشت 0 فروردین

326/0 اردیبهشت     خرداد 0 

264/0 خرداد  142/0    تیر 0 

274/0 تیر  113/0  183/0   مرداد 0 

26/0 مرداد  2/0  2/0  188/0  شهریور 0 

227/0 شهریور  227/0  264/0  215/0  951/0  0 
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ه در مراتع شدهای پرندگان مشاهدهوضعیت تیره -ت       

فهرست و فراوانی نسبی پرندگان هرماه در مراتع ارسباران : ارسباران

 شرح زیر بود:به هارهیتشده است.. وضعیت  نشان داده 2 در جدول

گونه از قوشیان بر فراز مراتع  Accipiteridae ،5 انیقوشتیره -1

 زفرا ر(. پرواز قوشیان ب2ارسباران در حال پرواز مشاهده شد )جدول 

ها مراتع برای یافتن طعمه نظیر جوندگان و خزندگان است. این گونه

 .کردندیمای استفاده های تغذیهعنوان زیستگاهاز مراتع به

گونه از تیره شاهینیان در یک، Falconidae انینیشاهتیره  -2

 Falco( مشاهده شد. گونه Howering) حالت پرواز درجا بال زنی

tinnunculus  تیره است.شاخص این 

گونه در ، از این تیره یکTaranoidae انیخروستیره سیاه -3

کند. بومی منطقه است. های ارسباران زیست میمراتع بین جنگل

در  گونهنیامراتع دره کلن دوغورون است.  گونهنیازیستگاه اصلی 

شده ارسباران وجود دارد  سراسر ایران فقط در منطقه حفاظت

منظور اختفا برای بقاء به پوشش گیاهی مراتع به گونهی اینهاجوجه

 و تغذیه وابستگی شدید دارند.

گونه در مراتع منطقه  4 رهیتاز این ، Phasianidae انیماکتیره  -

گونه بلدرچین مهاجر بهاره و تابستانه بود و سه گونه شناسایی شد. یک

و کبک چیل به تعداد بسیار اندک  گونه دیگر بومی منطقه هستند.

 شود.بندرت در این منطقه مشاهده می

گونه از این تیره در منطقه  Columbidae ،2 انیکبوترتیره  -5

 .مشاهده شد

گونه از این تیره در حال پرواز  Apodidae ،2 انییچلچلهتیره  -6

 بر فراز مراتع ارسباران مشاهده شد.

طقه گونه در مناز این تیره یک، Meropidae انیزنبورخوارتیره  -7

 شد مشاهده

، Upopidae انیهدهدو تیره  Coracidae انیسبزقباتیره  -9 و 8
 گونه در منطقه شناسایی شد.یک رهیت هراز 

چکاوک در مراتع منطقه  گونه Alaudidae ،7 انیچکاوکتیره  -10

گونه تمام مراحل زیستی خود را در مراتع منطقه  7مشاهده شد. هر 

مشاهده  هاآنی آشیانه اعلوفهاهی کنند. در بین پوشش گیسپری می

 شد

شده از کمرکلی تنها گونه مشاهده، Sittidae انیکمرکولتیره  -11

 های کوهستانی مناطق مرتعی بود.این تیره در بین صخره

گونه در فراز  4از این تیره ، Hirundinidae انیپرستوتیره  -12

های یمی سرو برمراتع منطقه در حال صید حشرات و یا استراحت 

 برق مسیرهای مطالعه مشاهده شد.

جنبانکیان گونه از تیره دم Motacilidae ،4 انیجنبانکتیره دم -13

های مرطوب منطقه در بخش اغلبها گونهنیادر منطقه مشاهده شد. 

در حواشی نهرها و جویبارهای مراتع در حال صید و تغذیه از حشرات 

 زی مشاهده شدند.زمین

گونه از سنگ چشمیان در  Laniidae ،2 انیشمچتیره سنگ  -14

 ها مشاهده شد.منطقه بر روی بوته

گونه از این تیره در منطقه  Turdidae، 12 انییتوکاتیره  -15

 .مشاهده شد

گونه در مراتع  6از این تیره ، Emberizidae انییتیره زرده پره -16

 .مشاهده شد

گونه در  9ها هرهاز تیره س، Fringilidae انییتیره سهره -17

 منطقه مشاهده شد.

گونه گنجشک  2از این تیره ، Passeridae انیگنجشکتیره  -18

ها با جوامع انسانی شد. این گونه مشاهده یمسکوندر اطراف مناطق 

 
 خرداد، -Cاردیبهشت،  -B نیفرورد -A ماه: 6در  α آلفا تنوع :3 شکل

D-  ،تیرE-  ،مردادF-شهریور 
 

 
 اردیبهشت، -B ،نیفرورد -A :ماه 6 ی جامعه پرندگان درهمبستگ :4 شکل

C- ،خرداد D- ،تیرE – مرداد، -F شهریور 
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های خاص شدند. گونهسازگاری دارند و در اطراف روستاها مشاهده می

 .شدندیمباشند، در مراتع نیز مشاهده مناطق مرتعی نمی

گونه سار در مزارع و مراتع در حال ، Sturnidae انیسارتیره  -19

 دنبالبهگونه در مزارع زی مشاهده شد. اینتغذیه از حشرات زمین

شده از زمین در  خارج هایکرم رفت و ازتراکتور و یا گاوآهن راه می

 کرد.اثر شخم زدن تغذیه می

گونه در مراتع ارسباران  7ره از این تی، Corvidae انیکالغتیره  -20

های زرد در بخشسرخ و کالغ نوککالغ نوک گونه 2 آشیانه شد. مشاهده

حال پرواز  در Corvus corax غرابای منطقه مشاهده شد. گونه صخره

های کالغ ابلق و زاغی نیز در سراسر مراتع منطقه مشاهده شد. گونه

 ه نیز مشاهده شدند.در اطراف مناطق مسکونی منطق هستند زیجاهمه

برابر با قوانین : منطقه در شدهییشناسا شدهتیحما یهاگونه       

 شدهتیحماگونه از پرندگان  ستیزطیمححفاظت  و مقررات سازمان

 .(2 جدول) ایران در مراتع ارسباران شناسایی شد

 2ی هر تیره در شکل هاگونهتعداد : ترکیب جمعیت پرندگان       

نشان  5 شکلی پرندگان در هارهیتاوانی نسبی هر یک از و در صد فر

مراتع منطقه ارسباران  پرندگان جمعیت درصد ترینبیش است. شده داده

 Sittidaeتیره  2 ترین جمعیت راکم درصد و Hirundnidae 26را تیره 

درصد )از هرکدام تنها  00033/0تر از با کم هرکدام Tetraonidaeو 

 پرندگانجمعیت  درصد نیترکم .اندداشته است( شده مشاهدهیک قطعه 

 44/30ین جمعیت در خرداد )ترشیبدرصد( و  94/5) در فروردین

 (. ترکیب جمعیت پرندگان شامل راسته2جدول ) درصد( حضور بود

درصد و راسته  31/4درصد، راسته ماکیاسانان  77/0قوشیان 

 (.5)شکل درصد بود  92/94با  Passeriformes سانانگنجشک
 

 
منطقه  زیی پرندگان مرتعهارهیت: ترکیب و فراوانی نسبی 5شکل 

1395و تابستان  بهار ارسباران در  

 بحث

 زیست مرتعی هایسازگانبوم در مختلفی پرندگان یهاگونه       

 دهندمی لیتشک Passerifomeرا راسته های غالب آنکه گونه کنندیم

(Batáry 2007 همکاران، و). سازگان عمده منطقه ارسباران را بوم بخش

همین دلیل زیستگاه مناسبی برای انواع دهد و بهمرتعی تشکیل می

 Perching Birdsنینشپرندگان شاخه و Song Birds آوازخوان پرندگان

های از بخش 1393 سال در وجود آورده است.بهسانان راسته گنجشک از

(. در 1393راد، بهروزی) گونه پرنده گزارش است 15 مرتعی ارسباران

(. 2 جدول) شدتیره شناسایی و شمارش  20گونه از  74سی راین بر

 باشدیمتر مراتع منطقه دلیل افزایش تعداد گونه ناشی از پوشش بیش

روز پرندگان  3مدت بار بهفصل سال هر فصل بک 4در  1393در سال 

مدت سه روز ماه هرماه به 6بررسی  شده بودند ولی در این بررسی

ی هاماهتفاوت بین جوامع پرندگان در  نیترشیب شده است. بررسی

و  2قطعه( )جدول  909قطعه در برابر  177) استفروردین و خرداد 

ی بهاره در منطقه در هاگونهب( که ناشی از عدم حضور تمام  3شکل 

ی هاماهکر را در ویتا بتاتفاوت تنوع  4. جدول باشدیمفروردین 

تفاوت در تعداد و جمعیت پرندگان در  رغمیعل. دهدیممختلف نشان 

پرندگان و  جوامعکه بین  دهدیمنشان  4مراتع منطقه، شکل 

ی وجود دارد. این امر نشان همبستگماه مطالعه  6 در هاآنی هاگونه

ر ماه حضو 6هر دری پرندگان با تفاوت تعداد هاگونهکه اکثر  دهدیم

 هاگونهتغییرات ) است شده دادهنشان  3دارند و این مطلب در جدول 

ترکیب جمعیت پرندگان از سه  گونه متغیر بوده است(. 62تا  44بین 

درصد(، راسته شکاری  92/94) Pesseriformes سانانگنجشکگروه 

 انینیشاهو  Accipiteridae انشیقوشامل  Falconoformes سانان

Falconidae  درصد بود بنابراین 31/4درصد و ماکیان سانان با  77/0با 

هم از نظر گونه و هم  سانانگنجشکدر فصول بهار و تابستان راسته 

ی زیستی تنوع هاشاخصاز نظر تعداد پرنده در منطقه غالب بودند. 

پارکر -برگر شاخص که دهدیم نشان 3 جدول مراتع ارسباران در پرندگان

. تغییرات بود 09/0ترین و در خرداد کم 25/0ترین در شهریور بیش

است که در  هرگونهاین شاخص در ارتباط با تعداد گونه و جمعیت 

بوده ولی جمعیت کاهش داشته و شاخص  44شهریور تعداد گونه 

ی جمعیت و بقاء رو برانسانی در مراتع  هایفعالیتاست.  افتهیشیافزا

اتع در فصل بهار تأثیر زی مؤثر است. چرای دام در مرپرندگان مرتع

؛ 2011و همکاران،  Nelson) ی پرندگان داردرو بربسیار منفی 

Batáry  ،های دام در حال چرا در مرتع آشیانه رایز (.2007و همکاران

 هاآنآور را تخریب و سبب آسیب و شکستن تخم پرندگان جوجه

فتن سازی سبب از بین ر. یا درو کردن علوفه در زمان آشیانهشوندیم

. تأثیر منفی چرای دام بر جمعیت پرندگان شودیم هاجوجهآشیانه و 
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 برسال مطالعه  8پس از  (2017)و همکاران  Gennet توسطی زمرتع

شده است. وی بیان کرده است سه  زی بیانی سه گونه پرنده مرتعرو

عامل ترکیب جوامع گیاهی مرتعی و ساختار گیاهی مراتع و میزان 

زی اثر منفی های مرتعی میزان حضور این گونهرو بر چرا در مراتع

مشاهدات این مطالعه را ( 2017)و همکاران  Gennet یهادارد. یافته

هایی که شده در بخش های مشاهدهکند زیرا اکثر گونهتائید می

ناشی  شدند. صدماتتر حضور داشتند، مشاهده میدامداران و دام کم

تر بیش مراتبزیستی به طیمح ازنظررتعی م هایسازگانبوماز تخریب 

ادامه لبنی است و  هایفرآوردهتولید علوفه، گوشت و سایر فواید از 

 و آببه نابودی منابع  رویه از مراتعبیغیراصولی و  هایبرداریبهره

و متالشی شدن جوامع  (Sardary ،2010) و ذخایر غنی کربن خاک

وحش وابسته به مراتع یاتهای حزی و سایر گونهپرندگان مرتع

 کندسازگان مراتع را فراهم میشود که درنهایت متالشی شدن بوممی

(Toombs  ،2010و همکاران). پرندگان در پخش دانه و کاشت  چون

و همکاران  Nally .ها نقش دارندگیاهان مرتعی با انتشار دانه و بذر آن

گذارند و از آن تأثیر می مراتع برپرندگان  ( نشان دادند که2014)

برداری از مراتع در فصل بهار و تابستان . چرا و بهرهرندیپذیم ریتأث

زی گیرد که این دوره زمانی مرحله حساس پرندگان مرتعانجام می

زیرا در این دوره پرندگان  .(2012و همکاران،  Azpiroz) باشندمی

با مواد های خود را سازند و یا جوجهزی در مراتع آشیانه میمرتع

نمایند و یا از پوشش گیاهی مراتع غذایی موجود در مراتع تغذیه می

 کنندعنوان مخفی گاه و پنهان ماندن از دشمنان طبیعی استفاده میبه

(Corina  ،2008و همکاران). و بقاء  هاجوجهمانی این امر در زنده

پذیری مرحله زادآوری و آسیب تیحساس ها بسیار مؤثر است.تخم

شده  نیز گزارش Bock (2002)ها در این مرحله در مراتع توسط آن

زی بررسی و کاهش جمعیت است وی اثر چرا را بر روی پرندگان مرتع

ها را در اثر چرا گزارش کرده است. وابستگی راسته گنجشکیان آن

 گزارشKuvlesky (2005 )و  Brennanبه مراتع توسط  هیتغذ ازنظر

زی در امریکا به این نتیجه سی پرندگان مرتعها در بررشده است. آن

باشند ها مراتع میزی که زیستگاه آنرسیدند که پرندگان زمین

( تأثیر چرا و توپوگرافی 2013و همکاران ) Báldiکاهش شدید دارند. 

زی بررسی و کاهش جمعیت ی پرندگان مرتعرو برمنطقه مرتعی را 

( جمعیت 2007همکاران ) و Batáryاند. ها را در لهستان تائید کردهآن

های غیرمرتعی بررسی و یستگاهزهای مرتعی و یستگاهزپرندگان 

زی نسبت به مناطق که جمعیت پرندگان مرتع اندکردهگزارش 

که ناشی از چرای دام در فصل  اندداشتهتری غیرمرتعی کاهش بیش

 ( واکنش پرندگان2008)و همکاران  Corinaزادآوری آن بوده است. 

اند های مرتعی را بررسی و گزارش کردهزی به مدیریت زیستگاهمراتع

زی از میزان و نحوه مدیریت مراتع که تنوع و جمعیت پرندگان مرتع

چرا بر  ریتأثی بررس در( 2006همکاران ) و Evans. ردیپذیم ریتأث

زی این سؤال را مطرح کرده است که اصوالً بایستی پرندگان مرتع

؟ به این نه اپرندگان، چرای دام در مراتع صورت پذیرد یبرای حفاظت 

نتیجه رسیده است که چرای دام سبب از بین رفتن تنوع زیستی 

های حساس مراحل زیستی پرندگان بایستی شود و در زمانمراتع می

( 2011و همکاران ) Nelson. زمان چرا مدیریت شودزمان و مدت

زی به این نتیجه ندگان مرتعی تأثیر چرا بر جمعیت و تنوع پربررس

برداری از مراتع مدیریت حل حفاظت و بهرهاند که راهرسیده

کنندگان از مرتع را مجموعه استفاده که باشدیم مراتعی سازگانبوم

 و همکاران Reynolds و( 2010و همکاران ) Reinoگیرد. دربر می

که رژیم زی به این نتیجه رسیدند ( در بررسی پرندگان مرتع1980)

زی تأثیر منفی چرا و تجزیه زیستگاه بر تنوع، تراکم پرندگان مرتع

گذارد. این نتایج، مشاهدات مطالعه پرندگان مراتع ارسباران را می

نشان داد که پرندگان  ماه 6مشاهدات در طول  اکنند. زیرمی تأیید

تر ها و مناطق چادرزنی عشایر بیشزی بافاصله گرفتن از داممرتع

جوامع انسانی  در Corvidae انیکالغمثل  هاگونهشود. البته برخی یم

و با جوامع انسانی  شدندهای مرتعی مشاهده میتر از سایر بخشبیش

که در منطقه ارسباران  هرچند .داندیمتری نشان سازگاری بیش

فصل چرا و  ل ازبمطالعاتی در ارتباط با تغییر جمعیت پرندگان در ق

زی دست نیست و این مطالعه اولین بررسی پرندگان مرتع در آن از بعد

که جمعیت پرندگان در  دهدیمنشان  ب 3منطقه است، ولی شکل 

ناشی از حضور  احتماالًتیر و مرداد در مراتع کاهش داشته است که 

( در منطقه شودیمدام و افراد )زمان چرا از اواخر خرداد شروع 

زی در طوالنی ت جمعیت پرندگان مرتعبنابراین مطالعه تغییرا باشدیم

مدت در قبل از شروع چرای دام و بعد از اتمام جرای دام انجام گیرد. 

ی نیز سبب از بین رفتن سوزآتشبر چرای دام در بهار در مراتع  عالوه

و همکاران،  Coppedg) شودهای بدون قدرت پرواز میآشیانه، جوجه

ها ها از آنشیانه و جوجهچون پرندگان در زمان تهدید آ .(2008

 نیبنابراسوزند. بنابراین در برخی مواقع والدین هم می کنندمی مراقبت

مدیریت مراتع هم به نفع مراتع بوده و هم سبب حفاظت از پرندگان 

شود با توجه به وسعت زیاد مراتع لذا پیشنهاد می شودیمزی مرتع

مراتع  کلیه ران، پرندگانزی ایمرتع پرندگانو با عنایت به تنوع  ایران

تعامل و تبادل  و ها مشخص شودآن ایایران بررسی و تنوع گونه

از مراتع برای  بردارانبهرهاطالعات درباره مراحل زیستی پرندگان و 

 .مدیریت بهتر مراتع و حفاظت پرندگان صورت گیرد
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