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مقدمه
پارکهای ملی بهدلیل حفاظت شدید و مهاجرتهای بین زیستگاهی
از تنوع گونههای جانوری و گیاهی خوبی برخوردار است لذا میتوان
این مناطق را بهعنوان ذخایر ژنتیکی گونههای گیاهی و جانوری معرفی
کرد ( .)2016 ،Holdenیکی از سطوح تنوعزیستی که به آن پرداخته
میشود تنوع گونهای است که شامل انواع گونههای مختلف جانوری
و گیاهی است ( Galeو  .)2018 ،Tantipisanuhحیات وحش یکی از
شاخصهای زیستی اکوسیستمها میباشد و از تغییرات در حیاتوحش
میتوان به کیفیت اکوسیستمها پی برد که حفظ آن مستلزم شناخت
گونهها و روابط اکولوژیکی آنها در اکوسیستم است .برای حفاظت بهتر
از زیستگاهها و گونههای حیاتوحش باید شناخت کافی از گونههای
جانوری و اهمیت آنها داشت تا توانست از انقراض بعضی از گونهها
جلوگیری نمود (مصطفوی و همکاران .)1386 ،در بین گونههای
جانوری پرندگان بهعلت بیشترین تنوع گونهای و قرار گرفتن بعضی
از پرندگان در راس هرم غذایی و کنترل کردن جوندگان و خزندگان
که از وارد شدن خسارات جدی به اکوسیستمها جلوگیری میکنند از
اهمیت اکولوژیکی باالیی برخوردار هستند .از طرفی بعضی از پرندگان
نیز آفات گیاهی و حشرات مضر را از بین میبرند .بعضی از پرندگان
نیز با الشهخواری باعث پاکسازی محیطزیست میشوند و در جلوگیری
از انتشار عوامل بیماریزا در محیطزیست نقش مهمی ایفا میکنند
(جوانمردی و همکاران .)1388 ،بنابراین نابود کردن پرندگان بههر
دلیل چه به بهانه تفریح و تفرج و یا به بهانه بدشگون بودن آنها
ضربههای مهلکی بر تنوع زیستی منطقه و نهایتاً بر تنوعزیستی زمین
وارد میکند (کریمی و همکاران .)1391 ،برای حفاظت و مدیریت بهتر
فون پرندگان هر منطقه که از سرمایههای ژنتیکی کشور بهشمار میروند
باید در گام اول زیستگاههای آنها شناسایی ،پایش و حفاظت شود و
در گام بعدی باید اطالعاتی مبتنی بر بوم شناسی ،شرایط اکولوژیکی،
مورفولوژی و رفتارشناسی گونهها جمعآوری شود ) Hoyerو ،Canfield
 ،)1994که میتوان با تجزیه و تحلیل این اطالعات کریدورهای
زیستگاهی طراحی کرده و برای هر کدام بافرهای حفاظتی تعیین نمود
که سرانجام با تدوین برنامه حفاظتی بلندمدت میتوان از روند کاهش
تنوعزیستی پرندگان که در کشور جلوگیری شود (نجمیزاده و رضا،
 .)1384در کشور ایران بیش از  500گونه پرنده زیست میکند (فیروز،
 )1378که این نشانگر تنوع گونهای باالی پرندگان در کشور میباشد.
عواملی همچون قرار گرفتن کشور ایران در موقیعت جغرافیای مناسب
و شرایط اقلیمی خاص باعث مهاجرت بسیاری از گونههای پرندگان
در داخل کشور میباشد (منصوری .)1387 ،یکی از الزامات پژوهش
بر روی فون پرندگان در اکوسیستمهای خشکی نبود مطالعات کافی
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و منسجم در این مناطق در برروی فراوانی آنها میتوان کیفیت
زیستگاه و فاکتورهای موثر بر جمعیت پرندگان مورد بررسی قرار داد.
فالت مرکزی ایران بهدلیل قرار گرفتن در مسیر مهاجرتی پرندگان
همچون هوبره ) (Chalmydotis Undulataاز اهمیت ویژهای برخوردار
است لذا باید پژوهشهایی بر پرندگان در این مناطق صورت بگیرد.
پارک ملی کاله قاضی در بخشی از فالت مرکزی ایران نیز قرار دارد.
مطالعاتی که بر روی فون پرندگان در اکوسیستمهای خشکی انجام شده
میتوان به پژوهش محمدی و همکاران ( )1393که فون پرندگان پارک
ملی سارگیل را شناسایی کردند و براساس نتایج بهدست آمده از این
پؤوهش  57گونه در طول یکسال شناسایی شد .یکی از ابزارهای مدیریتی
و مشخصههای کیفیت یک زیستگاه شاخصهای عددی تنوع گونهای
است که شامل دو مشخصه جامعه زیستی یعنی غنا و یکنواختی گونهای
بوده ،این شاخصها تصویر واضحی از وضعیت جامعه زیستی مورد مطالعه
را در اختیار محققین میگذارد (یزدانداد .)1390 ،با کمک شاخصهای
عددی میتوان تنوع تغییرات تنوع گونهای پرندگان را در فصول مختلف
سال ارزیابی کرد که تغییرات پوشش گیاهی و عوامل اقلیمی هر فصل را
میتوان فاکتورهای موثری در پراکنش و جمعیت پرندگان اکوسیستمهای
خشکی دانست ) .)2008 ،Bucklandنرمافزارهای مختلفی ازجملهPast

و  Ecological Methodologyبرای محاسبه این شاخصها وجود دارد،
از بین مطالعاتی که با این نرمافزارها انجام شده میتوان به پژوهش
(طبیعی و ابراهیمی )1392 ،اشاره کرد که تنوع گونه پرندگان تاالب
میقان را با استفاده از شاخص تنوع و به کمک نرمافزار Ecological
 Methodologyنیز صورت گرفت که در این پژوهش از همین نرمافزار
مورد استفاده قرار گرفته است .هدف از این مطالعه بررسی تنوع گونهای
پرندگان پارک ملی کاله قاضی است که با مقایسه تنوع و فراوانی فصول
مختلف سال همینطور با سالهای گذشته ،تغیییرات اقلیمی و پراکنش
پرندگان در منطقه بتوان یک برنامه حفاظتی در جهت مدیریت حیات
وحش منطقه تهیه شود.

مواد و روشها
پارک ملی کاله قاضی در جنوبشرقی شهر اصفهان واقع شده
است و جاده آسفالته اصفهان ـ شیراز از کناره شمالی و غربی آن
میگذرد .مساحت پارک ملی کاله قاضی  47،262هکتار است .اقلیم
منطقه نیمهبیابانی و خشک است .پارک ملی کاله قاضی بهموجب
شرایط خاص از دیرباز زیستگاه حیاتوحش بوده و دارای قدمت تاریخی
زیادی است .کوه کاله قاضی قسمتی از رشته کوه ماهدشت است.
بلندترین قله این کوه به ارتفاع  2534متر است .پوشش گیاهی پارک
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ملی کاله قاضی عالوه بر پوشش علفی ،دارای گونههای درختی و درختچهای

است (جوانمردی.)1388 ،

شکل  :1موقیعت منطقه مورد مطالعه (پارک ملی کاله قاضی)

در این تحقیق بهمنظور مشاهده و ثبت بهتر پرندگان و وجود مناطق
صعبالعبور پیمایش زمینی صورت گرفت .برای افزایش دقتپذیری در
ثبت گونهها و سهولت شناسایی گونههای مشاهده شده و همپوشانی
کل منطقه در هر بازدید میدانی از ورودیهای مختلف وارد منطقه
شده .در طول پژوهش  16بازدید از منطقه صورت گرفت هر بازید
میدانی از  6صبح آغاز و تا  5بعد ظهر در شرایط جوی مناسب صورت
میگرفت .برای شناسایی و شمارش پرندگان از روش ترانسکت خطی
و تعیین ایستگاههای مختلف در مسیر استفاده شد .برای شناسایی
گونه لزوم عکسبرداری مبنی بر تایید حضور گونه مربوطه امری انکار
ناپذیر است .در این تحقیق از دوربین دوچشمی  ،8*30دوربین عکاسی
 550Dهمراه با لنز  600-150تله تامرون ،تلسکوپ جهت ثبت و
شناسایی پرندگان استفاده شد .برای شناسایی بهتر پرندگان از کتابهای
منصوری ( )1392و  Porterو  )2013( Aspinallبهعنوان کلید شناسایی
پرندگان در این پژوهش استفاده شد .بعد از سرشماری و شناسایی
گونهها فراوانی و تنوع هر گونه نسبت به هر فصل توسط نرمافزار
 Excelتجزیه و تحلیل میشود .اعداد با توجه به گونههای شناسایی
شده و فراوانی آنها در هر چهار ایستگاه و فصول مختلف با استفاده
از نرمافزار تنوع زیستی و اکولوژیکی Ecological Methodology 6.1
شاخصهای غنا و تنوع گونهای برآورد میگردد .با استفاده از اعداد
بهدست آمده از شاخصهای تنوع (جدول  )2نمودار تغییرات تنوع و غنا
گونهها در طی یکسال توسط نرمافزار  Excelرسم میشود .اساساً دو
روش برای اندازهگیری تنوع گونهای وجود دارد که هر دو اطالعات تنوع
(غنای گونهای) و فراوانی نسبی افراد در هر گونه (فراوانی گونهای) را
با هم یکی میکنند .یکی از این روشها شاخصهای پارامتری است
که به مقایسه الگوهای مشاهده شده فراوانی گونهای با مدلهای وفور
گونه میپردازد و روش دیگری استفاده از شاخصهای عددی است.
شاخصهای عددی با ارائه یک عدد بهعنوان نتیجه ،تنوع را در یک
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واحد نمونهبرداری یا یک جامعه نشان میدهند .این شاخصها براساس
اینکه فقط از مؤلفه غنای گونهای ،یا تنها از مؤلفه یکنواختی و یا از
هر دو مؤلفه غنا و یکنواختی استفاده نمایند به سه گروه زیر تقسیم
می شوند .این شاخص در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند
(اجتهادی و همکاران:)1391 ،
 .1شاخصهای غنای گونهای :سادهترین و قدیمیترین روش اندازهگیری
تنوع است و براساس تعداد کل گونهها و افراد موجود در نمونه محاسبه
میشود  .شاخص منهینیک شامل این گروه است.
 .2شاخصهای یکنواختی :در این گروه سه شاخص یکنواختی سیمپسون،
کامارگو و شاخص اصالح شدنی پیشنهاد شده است.
 .3شاخصهای ناهمگنی :تعدادی از شاخصهای پیشنهادی براساس
فراوانی نسبی گونهها عمل کنند .این دسته از شاخصها بهنام شاخصهای
ناهمگنی معرفی شدند چرا که اندازهگیری یکنواختی و غنای گونهای
را با هم در بر میگیرند .از شاخصهای این گروه میتوان به شاخص
ناهمگنی شانن -واینر ،شاخص ناهمگنی سیمپسون ،شاخص ناهمگنی
سیمپسون معکوس اشاره کرد .در این پژوهش  4ایستگاه و یک مسیر
ترانسکت جهت پایش و سرشماری ماهانه در منطقه مشخص شد که
در شکل 2عالمتگذاری شده است .این مناطق (ایستگاه) شامل :چشمه
صنمبر ،لرد سفید ،الگور و چشمه توتی است .انتخاب این مناطق که
بهعنوان ایستگاههای پایش انتخاب شدند براساس وجود آبشخور ،چشمه،
پوشش گیاهی مناسب ،توپوگرافی مناسب ،امنیت باال ،دسترسی آسان
و غیره است.

شکل  :2مسیر پیمایش در منطقه

طی پایش و سرشماری یکساله در پارک ملی کاله قاضی 74
گونه پرنده شناسایی و رکورد شدند ،که حدود  %45از گونههای ثبت
شده گونههای بومی منطقه است (جدول  .)1از بین پرندگان ثبت
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شده میتوان به گونههای ارزشمندی مانند :عقاب صحرایی ،عقاب طالیی،
دلیجه کوچک ،دلیجه معمولی ،سارگپه پابلند و دال اشاره کرد ( شکل
 .)4گونه غالب و تیپیک منطقه کبک است که در مکانهای مختلف
منطقه و در همه فصول مشاهده شده (جدول  )1کلیه شاخصهای
مورد بررسی در این پژوهش در جدول  2بیان شده است.

شکل  : 3کبک (گونه غالب و بومی پارک ملی کاله قاضی)

شکل :4پرندگان تحت حفاظت (منصوری)1387 ،

جدول  :1جدول زیستی و موقیعت پرندگان شناسایی شده در منطقه

سنگ چشم خاکستری کوچک
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Phoenicurus Ochruros

عبوری و
اتفاقی

فصل
زمستان

ردیف

اسم فارسی

اسم علمی

بومی

موقعیت گونه در منطقه
مهاجر
مهاجر
بهاره و
زمستانه
تابستانه

فصل مشاهده

*
*
*
*
*

*
*
*

*
*

*
*
*

*
*
*
*
*

*
*

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

1398  بهار،1  شماره،سال یازدهم
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فصل مشاهده

فصل
بهار

فصل
تابستان

فصل
پاییز

فصل
زمستان

عبوری و
اتفاقی

*
*
*
*
*

*

*
*

*
*
*

*
*
*
*

موقعیت گونه در منطقه
مهاجر
مهاجر
بهاره و
زمستانه
تابستانه
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*

*
*

*
*

*
*
*

*

*

*
*
*

*

*

*
*
*
*

*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*

*

*

*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*

*
*
*
*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
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*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

اسم فارسی

ردیف

Lanius Excubitor
Lanius senator
Lanius lahtora
Lanius-nubicus
Sitta Tephronata
Sitta Neumayer
Muscicapa Striata
Corvus Corone
Pica Pica
Corvus Frugilegus
Corvus Corax

سنگ چشم خاکستری بزرگ

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

بومی

*
*
*
*
*
*
*

اسم علمی

Pyrrhocorax Pyrrhocorax

Phylloscopus Collybita
Scotocerca Inquieta
Sylvia nana
Sturnus Vulgaris
Passer Domesticus
Columba livia
Pterocles Orientalis
Upupa epops
Egretta Garzetta
Athene Noctua
Bueto Rufinus
Falco Tinnunculus
Falco Naumanni
Aquila Chrysaetos
Aquila Nipalensis
Aegypius Monachus
Ammoperdix Grisegularis

Alectoris Chukar
Lanius senator
Cuculus canorus
Emberiza melanocephala

Emberiza hortulana
Parus major
Sylvia communis
Hippolais languida
Cercotrichas galactotes
Irania gutturalis
Monticola solitarius
Carpospiza brachydactyla

Sylvia atricapilla
Ptyonoprogne rupestris
Apus apus
Hirundo rustica

سنگ چشم سر حنایی
سنگ چشم بزرگ دشتی

سنگ چشم پیشانی سفید

کمرکولی بزرگ
کمرکولی کوچک
مگس گیر راه راه
کالغ ابلق
زاغی
کالغ سیاه
غراب معمولی
زاغ نوک سرخ
سسک چیف چاف
سسک جنبان
سسک بیابانی
سار
گنجشک خانگی
کفتر چاهی
باقرقره شکم سیاه
هدهد
حواصیل کوچک
جغد کوچک
سارگپه پابلند
دلیجه معمولی
دلیجه کوچک
عقاب طالیی
عقاب صحرایی
دال سیاه
تیهو
کبک
سنگ چشم سرحنایی
کوکو
زردپرسرسیاه
زردپرسرزیتونی
چرخ ریسک بزرگ
سسک گلو سفید
سسک درختی بزرگ
دم چتری
سینه سرخ
طرقه کبود
گنجشک خاکی
سسک سرسیاه
چلچله کوهی
بادخورک
چلچله

بررسی تغییرات تنوع زیستی پرندگان در فصول مختلف سال (مطالعه موردی پارک ملی کاله قاضی)

لطیفی و همکاران

جدول  :2شاخصهای تنوع زیستی محاسبه شده در این مطالعه
شاخص

فرمول محاسبه

تنوع شانون-وینر

) 𝑖𝑃 H′ = − ∑(𝑃𝑖 ) (log 2

𝑠

)𝑛𝑖 ( 𝑛𝑖 − 1
]
)N(N − 1

تنوع سیمپسون

𝑖=1

𝑆−1

غنای منهینیک

√N

تنوع
= 𝑛𝑀𝐷

= 𝐷𝐸1⁄

S

j  i 1
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ال گ و ر

چشمه صنمبر چشمه توتی

ابوموسی

شکل  :5نمودار تنوع و فراوانی پرندگان در  4ایستگاه

با توجه به جدول شاخصهای تنوع (سیمپسون و شانون) که
برای این تحقیق محاسبه شده بیشترین عدد شانون برای فصل
زمستان است ( جدول.)3
جدول  :3شاخصهای تنوع محاسبه شده برای فصول مختلف سال

سیپسون

0/88

0/895

0/886

0/927

35

شانون

0/3

0/29

0/27

0/34

42

شاخص ناهمگنی

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

پس از اینکه پایش هر چهار ایستگاه در هر فصل سال انجام
شد ،تعداد گونههای مشاهده شده مربوط به هر فصل را بهطور مجزا
تعیین شد که بهصورت نمودار ترسیم شد (شکل  .)6همانطورکه در
شکل  6مشخص هست بیشترین تعداد گونه مشاهده شده مربوط به
فصل زمستان که  42گونه است و کمترین گونه مشاهده در فصل
تابستان که  26گونه است.

شاخصهای یکنواختی

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

شانون

3/923

3/734

3/607

4/372

سیپسون

0/885

0/899

0/871

0/930

بریلوین

3/587

3/459

3/221

4/091

کامارگو

0/395

0/395

0/374

3/787

و غیر یکنواختی

در طول چهار فصل مجموع تعداد گونهها و مجموع فراوانی هر گونه
مربوط به هر ایستگاه محاسبه و بهصورت نمودار ترسیم شده است

26

جدول  :4شاخصهای یکنواختی و غیریکنواختی برای فصول مختلف

بهار

27

همینطور شاخصهای یکنواختی و غیریکنواختی (شانون ،کامارگو،
سیمپسون و بریلوین) که برای این تحقیق محاسبه شده بیشترین
یکنواختی در فصل تابستان و بیشترین ناهمگنی در فصل زمستان
مشاهده شد (جدول .)4
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نتایج

13

لرد سفید

12

تعداد گونهها،

7
25
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𝐷
S

یکنواختی سیمپسون
یکنواختی کامارگو

𝑆

[∑1 −𝐷 = 1 −

𝑆−1
ln N

غنای مارگالف

𝑖=1

(شکل  .)5همانطورکه در شکل  5مشخص شده است ،مناطق چمشه
صنمبر ،چشمه توتی و الگور نسبتاً از لحاظ تنوع و فراوانی گونه
یکسان هستند و درصورتیکه منطقه لرد سفید از لحاظ تنوع و فراوانی
گونه با سایر مناطق اختالف چشمگیری دارد و تعداد گونهها مشاهده
شده و مجموع فراوانی هر گونه در منطقه لرد سفید بهترتیب  47و
 286است.

تابستان

پاییز

زمستان

شکل  :6نمودار تعداد گونههای شناسایی شده در چهار فصل

باتوجه تعداد گونههای مشاهده شده و فراوانی گونهها شاخصهای
یکنواختی و غیریکنواختی محاسبه شده بهصورت نمودار ترسیم شد
(شکل  .)7در شکل  7بیشترین و کمترین مقدار شاخصهای شانون
و بریلوین بهترتیب مربوط به فصل زمستان و فصل پاییز است و شاخصهای
کامارگو و سیمپسون کمترین تغییرات را در چهار فصل دارند و نسبتاً
ثابت است.

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

شکل  :7نمودار شاخصهای یکنواختی و غیریکنواختی در فصول مختلف

بحث
تنوع زیستی باالی گونههای جانوری در یک منطقه بیانگر آن
است که مدیریت خوبی در آن منطقه صورت میگیرد ( Kuttو ،Martin
 .)2010از اینرو برآورد چنین شاخصهای مرتبط میتواند کمک بزرگی
به مدیران در بخشهای مختلف مدیریت مناطق حفاظت شده نماید.
توجه به رعایت اصول محاسبات شاخصهای مختلف میتواند یک نمایه
مناسب برای ارائه برنامههای کوتاهمدت حفاظتی برای گونههای مختلف
موجود در منطقه است .پارک ملی کاله قاضی ازجمله مناطقی است
که بهدلیل تنوع شرایط زیستگاهی گونههای متنوعی را در خود جا
داده است اما وجود دستکاریهای مختلف و همچنین بروز خشکسالی
در سالهای اخیر علیرغم تالشهای مدیران منطقه را دچار تهدیدات
جدی کرده است .در این پژوهش گونههای پرندگان پارک ملی کاله
قاضی از نظر تنوع ،تراکم و جمعیت در طول بازه زمانی یکساله از
مهر  95تا شهریور  96مورد بررسی قرار گرفتند .طی این بررسی 74
گونه متعلق به  8راسته مشاهده شده و از این تعداد 26 ،35 ،42 ،27
گونه بهترتیب در فصل پاییز ،زمستان ،بهار و تابستان مشاهده شد
(شکل  .)6با توجه به شکل  ،7بیشترین مقدار شاخصهای
غیریکنواختی ( 4/091و  )4/372مربوط به فصل زمستان است که
بیانگر افزایش تنوع پرندگان در این منطقه است و کمترین مقدار
شاخصهای غیریکنواختی ( 3/607و  )3/221مربوط به فصل پاییز
است و شاخصهای یکنواختی نسبتاً در طول سال در منطقه تغییری
نمیکند و ثابت است .در مطالعات و پژوهشهای قبلی که روی پرندگان
پارک ملی کاله قاضی انجام شده کمتر از  40گونه پرنده شناسایی
شده است (جوانمردی و همکاران .)1388 ،بیشترین جمعیت مشاهده
در این چهار فصل مربوط به راسته ماکیانسانان )،(Galliformes
گنجشکسانان ) (Passeriformsبود و بیشترین تنوع پرندگان مشاهده
شده مربوط به راسته ) (Coraciiformesاست که  19گونه مشاهده

سال یازدهم ،شماره  ،1بهار 1398

شده در این چهار فصل متعلق به همین خانواده بوده است .طبق نتایج
بهدست آمده از سرشماری گونهها مشخص گردید که در فصل
زمستان تعداد گونهها (تنوع) و جمعیت پرندگان نسبت به فصول دیگر
بهتر است که یکی از دالیل آن وجود گونه مهاجر زمستانه و منابع
آبی در این فصل است .با توجه به این که فصل زمستان از تنوع و
تراکم خوبی از پرندگان برخوردار است لذا باید برنامه حفاظتی متناسب
این فصل درنظر گرفته شود .طی این پژوهش دو گونه سهره پیشانی
سرخ ) (Serinus pusillusو پی پت دشتی ) (Anthus Campestrisکه
به تعداد اندک مشاهده شدند برای اولینبار در استان اصفهان رکورد
و در لیست پرندگان استان اصفهان ثبت شدند .براساس نتایج بهدست
آمده از سرشماری از هر  4ایستگاه بیشترین تنوع و فراوانی گونههای
پرنده مربوط به منطقه لرد سفید که از لحاظ پوشش گیاهی ،منابع
آبی و حفاظتی نسبت به مناطق دیگر در شرایط بهتری قرار دارد.
وجود  47گونه در این منطقه با مقیاس بسیار کم بیانگر آن است که
این منطقه از نظر حفاظتی ،گردشگری ،پرندهنگری و پژوهش حائز
اهمیت است و میتوان این منطقه را بهعنوان یکی از مناطق کلیدی
معرفی کرد .از سوی دیگر ارتباط و همبستگی معنیدار قوی بین
متغیرهای مستقل محیطی و جامعه پرندگان در مناطق بیایانی و نیمه
بیابانی بهدست نمیآید ( Lindenmayerو  .)2010 ،Likensبا توجه
به آمار سرشماری سالهای  1390تا  1394اداره حفاظت محیط
زیست استان اصفهان از پرندگان پارک ملی کاله قاضی (کابلی و
همکاران )1388 ،و نتایج بهدست آمده این پژوهش در سال 96- 95
نشاندهنده کاهش جمعیت پرندگان کاله قاضی است و فراوانی
پرندگانی ازجمله کبک ) (Alectoris Chukarو تیهو ) Ammoperdix
 (Grisegularisبسیار کاهش یافته که یکی از دالیل آن از بین رفتن
پوشش گیاهی و کمبود منابع آبی در منطقه است لذا در این راستا
باید یک برنامه بلندمدت برای احیا پوشش گیاهی و حیاتوحش منطقه
در دستور کار قرار گیرد که در تحقیق  Thomasو همکاران ()2012
نیز بهعلت وجود پاره ای از مشکالت مانند تخریب زیستگاه به ارائه
پیشنهاداتی جهت کاهش تاثیر بر فون پرندگان پرداخته است .ازجمله
تحقیقاتی که بر روی فون پرندگان در مناطق بیابانی در استان اصفهان
انجام شده است از سوی دیگر تحقیق (حجتی و جاللپور )1393 ،که
در این پژوهش  139گونه پرنده شناسایی شد .نتایج نشان میدهد
که استان اصفهان بهدلیل تیپهای زیستگاهی متفاوت دارای تنوع
گونهای پرندگان منحصر بهفردی است .در طی چند سال اخیر
پژوهشهایی روی پرندگان پارک ملی کاله قاضی انجام شده که نتایج
این پژوهشها نشاندهنده روند افزایشی تنوع گونهای در این منطقه
هست که میتوان یکی از دالیل آن افزایش پیچدگی سیمای سرزمین
در این منطقه است که افزایش پیچدگی سیمای سرزمین باعث افزایش
131
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تنوع گونهای نیز میشود .با توجه به پژوهش (براتی و همکاران،
 ،)1396از هم گسیسختگی سیمای سرزمین را در چند سال اخیر در
منطقه شاهد تعارضاتی مانند افزایش کاربری معدن ،کشاورزی و شهری
باعث دور شدن لکههای مرتع شده است .افزایش کاربریهای کشاورزی
در حاشیه و در داخل منطقه در سالهای اخیرباعث افزایش تنوع گونه
پرندگان شده که البته این نرخ افزایشی بیشتر مربوط به تنوع گونه
گنجشکسانان در پارک ملی کاله قاضی است .لذا برای بررسی وضعیت
تنوع زیستی یک سیمای سرزمین ناهمگون میتوان از شاخصهای
تنوع زیستی استفاده کرد ( Valerioو همکاران.)2016 ،

تشکر و قدردانی
بدینوسیله نگارندگان از زحمات و رهنمودهای اداره کل محیط
زیست استان اصفهان ،اداره پارک ملی کاله قاضی ،محیطبانان و همکارانی
که در این پژوهش صمیمانه همکاری کردند کمال تشکر را دارند.
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