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 مقدمه

زیستگاهی  بین هایمهاجرت و شدید حفاظت دلیلبه یمل یهاپارک       

توان های جانوری و گیاهی خوبی برخوردار است لذا میاز تنوع گونه

معرفی  یو جانور یاهیگ یهاگونه یکیژنت ریذخا عنوانطق را بهمنا این

که به آن پرداخته  یتزیسسطوح تنوع از یکی .(Holden، 2016)کرد 

های مختلف جانوری ای است که شامل انواع گونهشود تنوع گونهمی

از  یکیوحش  اتیح (.Tantipisanuh  ،2018و Gale)  است و گیاهی

وحش باشد و از تغییرات در حیاتمیها ستمیاکوس یستیز یهاشاخص

که حفظ آن مستلزم شناخت ها پی برد توان به کیفیت اکوسیستممی

حفاظت بهتر  برای .اکوسیستم است ها درو روابط اکولوژیکی آنها گونه

 یهاگونه از یکاف شناخت دیبا وحشاتیح یهاگونهها و از زیستگاه

ها از گونه یاز انقراض بعض وانستتتا  داشت هاآن تیاهم و یجانور

های در بین گونه .(1386 ،و همکاران ی)مصطفو نمود یریجلوگ

گرفتن بعضی  قرار ای وترین تنوع گونهبیش علتجانوری پرندگان به

 خزندگان و جوندگان کردن کنترل و غذایی هرم راس در از پرندگان

کنند از می جلوگیری هااکوسیستم به جدی خسارات شدن وارد که از

 پرندگان از بعضی از طرفی اهمیت اکولوژیکی باالیی برخوردار هستند.

 پرندگان از بعضی. برندمی بین از را مضر حشرات و گیاهی آفات نیز

 جلوگیری در و شوندمی زیستمحیط پاکسازی باعث خواریالشه با نیز

 نندکمی ایفا مهمی نقش زیستمحیط در زابیماری عوامل انتشار از

 هربه پرندگان کردن نابود بنابراین. (1388 ،و همکاران ی)جوانمرد

 هاآن بودن بدشگون بهانه به یا و تفرج و تفریح بهانه به چه دلیل

 زمین زیستیتنوع بر نهایتاً و منطقه زیستی تنوع بر مهلکی هایضربه

برای حفاظت و مدیریت بهتر  .(1391 ،همکاران و کریمی) کندمی وارد

روند یم رشمابه کشور ژنتیکی هایهرمایس ازمنطقه که  هرپرندگان  نفو

ها شناسایی، پایش و حفاظت شود و های آنباید در گام اول زیستگاه

در گام بعدی باید اطالعاتی مبتنی بر بوم شناسی، شرایط اکولوژیکی، 

 ،Canfield و  (Hoyerآوری شودها جمعو رفتارشناسی گونه مورفولوژی

توان با تجزیه و تحلیل این اطالعات کریدورهای که می(، 1994

طراحی کرده و برای هر کدام بافرهای حفاظتی تعیین نمود  زیستگاهی

توان از روند کاهش که سرانجام با تدوین برنامه حفاظتی بلندمدت می

 ،و رضا زادهی)نجم زیستی پرندگان که در کشور جلوگیری شودتنوع

کند )فیروز، گونه پرنده زیست می 500ن بیش از در کشور ایرا .(1384

باشد. ای باالی پرندگان در کشور می( که این نشانگر تنوع گونه1378

چون قرار گرفتن کشور ایران در موقیعت جغرافیای مناسب عواملی هم

های پرندگان و شرایط اقلیمی خاص باعث مهاجرت بسیاری از گونه

یکی از الزامات پژوهش  (.1387 باشد )منصوری،در داخل کشور می

های خشکی نبود مطالعات کافی بر روی فون پرندگان در اکوسیستم

توان کیفیت ها میروی فراوانی آنو منسجم در این مناطق در بر

زیستگاه و فاکتورهای موثر بر جمعیت پرندگان مورد بررسی قرار داد. 

جرتی پرندگان دلیل قرار گرفتن در مسیر مهافالت مرکزی ایران به

ای برخوردار از اهمیت ویژه (Chalmydotis Undulata)چون هوبره هم

هایی بر پرندگان در این مناطق صورت بگیرد. است لذا باید پژوهش

پارک ملی کاله قاضی در بخشی از فالت مرکزی ایران نیز قرار دارد. 

ده های خشکی انجام شفون پرندگان در اکوسیستم بر روی که مطالعاتی

که فون پرندگان پارک  (1393) پژوهش محمدی و همکاران به توانمی

دست آمده از این و براساس نتایج به ملی سارگیل را شناسایی کردند

 مدیریتی هایابزار از یکی شد. شناسایی سالیک طول در گونه 57 پؤوهش

 ایگونه تنوع عددی هایشاخص زیستگاه یک کیفیت هایمشخصه و

 ایگونه یکنواختی و غنا یعنی زیستی جامعه مشخصه دو لشام که است

 مطالعه مورد زیستی جامعه وضعیت از واضحی تصویر هاشاخص این بوده،

 هایکمک شاخص . با(1390 ،دادیزدان)گذارد می محققین اختیار در را

ای پرندگان را در فصول مختلف تنوع تغییرات تنوع گونه توانمی عددی

فصل را  هر اقلیمی عوامل و گیاهی پوشش تغییرات د کهسال ارزیابی کر

های اکوسیستم پرندگان جمعیت و پراکنش در موثری فاکتورهای توانمی

 Past ازجمله مختلفی افزارهاینرم .(Buckland)، 2008 خشکی دانست

ها وجود دارد، برای محاسبه این شاخصEcological Methodology  و

توان به پژوهش افزارها انجام شده میین نرماز بین مطالعاتی که با ا

( اشاره کرد که تنوع گونه پرندگان تاالب 1392)طبیعی و ابراهیمی، 

 Ecologicalافزار میقان را با استفاده از شاخص تنوع و به کمک نرم

Methodology افزار نیز صورت گرفت که در این پژوهش از همین نرم

 ایگونه تنوع بررسی مطالعه این از هدفگرفته است.  استفاده قرار مورد

فراوانی فصول  و تنوع مقایسه با که است قاضی کاله ملی پارک پرندگان

 پراکنش و اقلیمی تغیییرات گذشته، هایسال با طورهمین سال مختلف

 حیات مدیریت جهت در حفاظتی برنامه یک منطقه بتوان در پرندگان

  .شود تهیه منطقه وحش

 

 هامواد و روش

شهر اصفهان واقع شده  یشرقدر جنوب یکاله قاض یپارک مل       

 آن یغرب و یشمال کناره از رازیاست و جاده آسفالته اصفهان ـ ش

 می. اقلاستهکتار  47،262 یکاله قاض یک ملپار مساحت. گذردیم

 موجببه یقاض کاله یمل پارک. است خشک و یابانیبمهین طقهنم

 یخیتار قدمت یدارا و بوده وحشاتیح ستگاهیز ربازید از خاص طیشرا

. است ماهدشت کوه رشته از یقسمت یقاض کاله کوه. است یادیز

 پارک یاهیگ پوشش .است متر 2534 ارتفاع به کوه نیا قله نیبلندتر
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 یادرختچه و یدرخت یهاگونه یدارا ،یعلف پوشش بر عالوه یقاض کاله یمل

 (.1388، جوانمردی) است

 و وجود مناطق پرندگان بهتر ثبت و مشاهده منظورهب تحقیق این در       

 در پذیریدقت افزایش برای گرفت. صورت زمینی پیمایش العبورصعب

 پوشانیهم و شده مشاهده هایگونه شناسایی سهولت و هاگونه ثبت

 منطقه وارد مختلف هایورودی از میدانی ازدیدب هر در منطقه کل

بازدید از منطقه صورت گرفت هر بازید  16شده. در طول پژوهش 

بعد ظهر در شرایط جوی مناسب صورت  5صبح آغاز و تا  6میدانی از 

برای شناسایی و شمارش پرندگان از روش ترانسکت خطی  .گرفتمی

 شناسایی ه شد. برایهای مختلف در مسیر استفادو تعیین ایستگاه

 انکار امری مربوطه گونه حضور تایید بر مبنی برداریعکس لزوم گونه

، دوربین عکاسی 8*30این تحقیق از دوربین دوچشمی  در .است ناپذیر

D550  تله تامرون، تلسکوپ جهت ثبت و  600-150همراه با لنز

های تابک از پرندگان بهتر شناسایی . برایپرندگان استفاده شد شناسایی

عنوان کلید شناسایی به Aspinall(2013)  و Porterو  (1392) منصوری

سرشماری و شناسایی  از بعدپرندگان در این پژوهش استفاده شد. 

افزار ها فراوانی و تنوع هر گونه نسبت به هر فصل توسط نرمگونه

Excel شناسایی هایگونه به توجه باشود. اعداد تجزیه و تحلیل می 

 استفاده با ها در هر چهار ایستگاه و فصول مختلففراوانی آن و شده

  Ecological Methodology 6.1 اکولوژیکی و زیستی افزار تنوعنرم از

گردد. با استفاده از اعداد می برآورد ایگونه تنوع و غنا هایشاخص

نمودار تغییرات تنوع و غنا  (2 )جدول های تنوعدست آمده از شاخصبه

 دو اساساًشود. رسم می Excelافزار سال توسط نرمها در طی یکگونه

 تنوع اطالعات دو هر که دارد وجود ایگونه تنوع گیریاندازه برای روش

 را( ایگونه فراوانی)گونه  هر در افراد نسبی فراوانی و( ایگونه غنای)

پارامتری است  هایها شاخصیکی از این روش .کنندمی یکی هم با

 وفور هایمدل با ایگونه فراوانی شده مشاهده الگوهای مقایسه به که

 است. عددی هایشاخص از و روش دیگری استفاده پردازدمی گونه

 یک در را تنوع نتیجه، عنوانبه عدد یک ارائه با عددی هایشاخص

 براساس هاشاخص این. دهندمی نشان جامعه یک یا بردارینمونه واحد

 از یا و یکنواختی مؤلفه از تنها یا ای،گونه غنای لفهمؤ از فقط کهاین

 تقسیم زیر گروه سه به نمایند استفاده یکنواختی و غنا مؤلفه دو هر

شوند. این شاخص در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند می

 :(1391 همکاران، و اجتهادی)

 گیریزهاندا روش ترینقدیمی و ترینساده :ایگونه غنای هایشاخص. 1

 محاسبه نمونه در موجود افراد و هاگونه کل تعداد براساس و است تنوع

 .شاخص منهینیک شامل این گروه است میشود .

 سیمپسون، یکنواختی شاخص سه گروه این در :یکنواختی هایشاخص. 2

 .شده است پیشنهاد شدنی اصالح شاخص و کامارگو

 براساس پیشنهادی هایشاخص از ی: تعدادیناهمگن هایشاخص. 3

 هایشاخص نامبه هاشاخص از دسته این .کنند عمل هاگونه نسبی فراوانی

 ایگونه غنای و یکنواختی گیریاندازه که چرا شدند معرفی ناهمگنی

 شاخص به توانمی گروه این هایشاخص از. گیرندمی بر در هم با را

 ناهمگنی خصشا سیمپسون، ناهمگنی شاخص ،واینر -شانن ناهمگنی

 مسیر و یک ایستگاه 4 پژوهش این در .معکوس اشاره کرد سیمپسون

 که شد مشخص منطقه در ماهانه سرشماری و پایش جهت ترانسکت

 چشمه: شامل( ایستگاه) مناطق این .است شده گذاریعالمت 2شکل در

 که مناطق این انتخاب. است توتی چشمه و الگور ،سفید لرد ،صنمبر

 چشمه، آبشخور، وجود اساسبر شدند انتخاب پایش هایستگاهای عنوانبه

 آسان دسترسی باال، امنیت مناسب، توپوگرافی مناسب، گیاهی پوشش

  .است غیره و
 

 
 منطقه در پیمایش مسیر: 2 شکل

 

 74 قاضی هکال ملی پارک در سالهیک سرشماری و پایش طی       

 ثبت هایگونه از %45 حدود که شدند، رکورد و شناسایی پرنده گونه

 ثبت پرندگان بین از(. 1 جدول) است منطقه بومی هایگونه شده

 

 

 (یقاض کاله یمل پارک) مطالعه مورد منطقه عتیموق: 1 شکل
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 طالیی، عقاب ،صحرایی عقاب :مانند ارزشمندی هایگونه به توانمی شده

 لشک)  کرد اشاره دال و پابلند سارگپه ،معمولی دلیجه ،کوچک دلیجه

 مختلف هایمکان در که است کبک منطقه تیپیک و غالب گونه(. 4

های کلیه شاخص( 1 جدول) شده مشاهده فصول همه در و منطقه

 بیان شده است. 2مورد بررسی در این پژوهش در جدول 
 

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

 

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

 
 (1387تحت حفاظت )منصوری،  پرندگان: 4شکل

 اسم علمی اسم فارسی ردیف

 فصل مشاهده موقعیت گونه در منطقه

 یبوم
مهاجر 
بهاره و 
 تابستانه

مهاجر 
 زمستانه

و  یعبور
 یاتفاق

ل 
ص

ف
بهار

ل  
ص

ف
ستان

تاب
 

ل 
ص

پاف
یی

ل  ز
ص

ف
ستان

زم
 

   * *    * Bucanetes githagineus یسهره صورت 1
  *   *    Serinus pusillus سرخ یشانیسهره پ 2
 * *    *   Fringilla coelebs یسهره جنگل 3
 *       * Rhodospiza obsoleta یسهره خاک 4
 *     *   Carduelis cannabina سرخ نهیسهره س 5
 * *    *   Turdus philomelos یتوکا باغ 6
 *     *   Turdus Merula اهیتوکا س 7
 * *    *   Turdus Ruficollis اهیتوکا گلو س 8
 *     *   Anthus Campestris یپت دشت یپ 9
 *     *   Anthus Pratensis ییپت صحرا یپ 10
 * *  *  * *  Oenanthe Alboniger اهیچکچک س 11
 *     *   Oenanthe Oenanthe یچکچک کوه 12
 * * *     * Oenanthe isabellina یچکچک دشت 13
 *     *   Oenanthe Lugens یچکچک ابلق جنوب 14
  *     *  Oenanthe Finschii دیچکچک پشت سف 15
 *      *  Oenanthe Deserti یابانیچکچک ب 16
   *   *   Oenanthe pleschanka چکچک ابلق 17
 * *    *   Phoenicurus Ochruros اهیدم سرخ س 18
 * *    *   Phoenicurus Eryrhronota یدم سرخ پشت بلوط 19
 *     *   Phoenicurus Phoenicurus یدم سرخ معمول 20
 * * * *    * Ammomanes Deserti یابانیچکاوک ب 21
 * * * *    * Galerida Cristata یچکاوک کاکل 22
 * *      * Alauda Arvensis یچکاوک آسمان 23
 *     *   Emberiza Citrinella ییمویزردپره ل 24
 *    *    Motacilla Alba بانک ابلقدم جن 25
   *    *  Hirundo Obsoleta یابانیچلچله ب 26
   * *   *  Oriolus Oriolus شاهرخ یپر 27
   *    *  Lanius Minor کوچک یسنگ چشم خاکستر 28
  *    *   Lanius isabellinus سنگ چشم دم سرخ 29
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 1398 بهار، 1، شماره زدهمیاسال                                                                  پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

129 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل مشاهده موقعیت گونه در منطقه اسم علمی اسم فارسی ردیف

 یبوم
مهاجر 
بهاره و 
 تابستانه

مهاجر 
 زمستانه

و  یعبور
 یاتفاق

ل 
ص

ف
بهار

ل  
ص

ف
ستان

تاب
 

ل 
ص

پاف
یی

ل  ز
ص

ف
ستان

زم
 

 *     *   Lanius Excubitor بزرگ یسنگ چشم خاکستر 30
    *   *  Lanius senator ییسنگ چشم سر حنا 31
 *     *   Lanius lahtora یسنگ چشم بزرگ دشت 32
    * *    Lanius-nubicus یدسف یشانیسنگ چشم پ 33
 * * * *    * Sitta Tephronata بزرگ یکمرکول 34
 *  * *    * Sitta Neumayer کوچک یکمرکول 35
   * *   *  Muscicapa Striata راه راه ریمگس گ 36
 *     *   Corvus Corone کالغ ابلق 37
 * * * *    * Pica Pica یزاغ 38
  * *   *   Corvus Frugilegus اهیکالغ س 39
 * * * *    * Corvus Corax یغراب معمول 40
 * * * *    * Pyrrhocorax Pyrrhocorax زاغ نوک سرخ 41
 * *    *   Phylloscopus Collybita چاف فیسسک چ 42
 * * * *    * Scotocerca Inquieta سسک جنبان 43
 *     *   Sylvia nana یابانیسسک ب 44
 *     *   Sturnus Vulgaris سار 45
 *  * *    * Passer Domesticus یگنجشک خانگ 46
 * * * *    * Columba livia یکفتر چاه 47
 *  *     * Pterocles Orientalis اهیقره شکم سباقر 48
 *  *  *    Upupa epops هدهد 49
  *   *    Egretta Garzetta کوچک لیحواص 50
  *      * Athene Noctua جغد کوچک 51
 * *      * Bueto Rufinus سارگپه پابلند 52
  *  *    * Falco Tinnunculus یمعمول جهیدل 53
 *       * Falco Naumanni کوچک جهیدل 54
  *  *    * Aquila Chrysaetos ییعقاب طال 55
 *       * Aquila Nipalensis ییعقاب صحرا 56
  *   *    Aegypius Monachus اهیدال س 57
 *       * Ammoperdix Grisegularis هویت 58
 * * * *    * Alectoris Chukar کبک 59
   * *   *  Lanius senator ییسنگ چشم سرحنا 60
    *   *  Cuculus canorus کوکو 61
   * *   *  Emberiza melanocephala اهیزردپرسرس 62
    *   *  Emberiza hortulana یتونیزردپرسرز 63
    *   *  Parus major بزرگ سکیچرخ ر 64
    *   *  Sylvia communis دیسسک گلو سف 65
    *   *  Hippolais languida بزرگ یسسک درخت 66
   * *   *  Cercotrichas galactotes یدم چتر 67
    *   *  Irania gutturalis سرخ نهیس 68
   *    *  Monticola solitarius طرقه کبود 69

   *    *  Carpospiza brachydactyla یگنجشک خاک 70 
    *   *  Sylvia atricapilla اهیسسک سرس 71
   * *   *  Ptyonoprogne rupestris یچلچله کوه 72
    *   *  Apus apus بادخورک 73
    *   *  Hirundo rustica چلچله 74
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 مطالعه این در شده محاسبه زیستی تنوع هایشاخص :2 جدول

 

 نتایج
 که( شانون و سیمپسون) تنوع هایشاخص جدول به توجه با       

 فصل برای شانون عدد ینرتبیش شده محاسبه تحقیق این برای

 (.3جدول) است  زمستان
 

 سال ختلفم فصول برای شده محاسبه تنوع هایشاخص: 3 جدول

 زمستان زییپا تابستان بهار یناهمگن شاخص

 34/0 27/0 29/0 3/0 شانون

 927/0 886/0 895/0 88/0 پسونیس

 

 کامارگو، شانون،) یکنواختیغیر و یکنواختی هایشاخص طورهمین       

 ینتربیش شده محاسبه تحقیق این برای که( بریلوین و سیمپسون

 زمستان فصل در همگنینا بیشترین و تابستان فصل در یکنواختی

 .(4 جدول) مشاهده شد
 

 مختلف فصول برای غیریکنواختی و یکنواختی هایشاخص: 4 جدول

 یکنواختی هایشاخص

 یکنواختی غیر و
 زمستان زییپا تابستان بهار

 372/4 607/3 734/3 923/3 شانون

 930/0 871/0 899/0 885/0 پسونیس

 091/4 221/3 459/3 587/3 بریلوین

 787/3 374/0 395/0 395/0 رگوکاما
        

ها و مجموع فراوانی هر گونه در طول چهار فصل مجموع تعداد گونه

 صورت نمودار ترسیم شده استمربوط به هر ایستگاه محاسبه و به

مشخص شده است، مناطق چمشه  5شکل طورکه در (. همان5شکل )

ونه از لحاظ تنوع و فراوانی گ صنمبر، چشمه توتی و الگور نسبتاً 

که منطقه لرد سفید از لحاظ تنوع و فراوانی صورتییکسان هستند و در

ها مشاهده گونه با سایر مناطق اختالف چشمگیری دارد و تعداد گونه

و  47ترتیب شده و مجموع فراوانی هر گونه در منطقه لرد سفید به

 است.  286

 

ه در هر فصل سال انجام که پایش هر چهار ایستگاپس از این       

طور مجزا های مشاهده شده مربوط به هر فصل را به، تعداد گونهشد

که در طور(. همان6شکل صورت نمودار ترسیم شد )تعیین شد که به

ترین تعداد گونه مشاهده شده مربوط به مشخص هست بیش 6شکل 

ترین گونه مشاهده در فصل است و کمگونه  42فصل زمستان که 

  گونه است. 26تابستان که 

های شاخص هاگونه شده و فراوانی های مشاهدهباتوجه تعداد گونه       

صورت نمودار ترسیم شد یکنواختی و غیریکنواختی محاسبه شده به

های شانون ترین مقدار شاخصرین و کمتبیش 7شکل (. در 7شکل )

های شاخص و است پاییز فصل و زمستان فصل به مربوط ترتیببه و بریلوین

 در چهار فصل دارند و نسبتاً  را ترین تغییراتکامارگو و سیمپسون کم

 ثابت است. 

 محاسبه فرمول شاخص

′H وینر-شانون تنوع = − ∑(𝑃𝑖)

𝑠

𝑖=1

(log2  𝑃𝑖) 

1 سیمپسون تنوع − 𝐷 = 1 − ∑ [
𝑛𝑖( 𝑛𝑖 − 1)

N(N − 1)
]

𝑆

𝑖=1

 

𝐷𝑀𝑔 مارگالف غنای =
𝑆 − 1
ln N

 

𝐷𝑀𝑛 منهینیک غنای =
𝑆 − 1

√N
 

𝐸1 سیمپسون یکنواختی
𝐷⁄ =

1
𝐷⁄

S
 

 کامارگو یکنواختی
 

𝑃𝑖 ام گونه افراد تعداد نسبت 𝑖 نمونه، کل بهN  کل، جمعیت S  ها،گونه تعداد 

in گونه تعداد i ام (Barnes ،1998) 

 
 ایستگاه 4 در پرندگان فراوانی و تنوع نمودار: 5شکل 

 
 فصل چهار در شده شناسایی هایگونه تعداد نمودار: 6شکل 
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 بحث
ه بیانگر آن انوری در یک منطقای جهونهی باالی گزیست وعتن       

 ،Martinو  Kutt)است که مدیریت خوبی در آن منطقه صورت میگیرد 

تواند کمک بزرگی می مرتبط هایشاخص چنین رو برآورد. از این(2010

های مختلف مدیریت مناطق حفاظت شده نماید. به مدیران در بخش

تواند یک نمایه های مختلف میشاخص سباترعایت اصول محا توجه به

های مختلف حفاظتی برای گونه مدتکوتاه هایبرای ارائه برنامه مناسب

جمله مناطقی است موجود در منطقه است. پارک ملی کاله قاضی از

های متنوعی را در خود جا دلیل تنوع شرایط زیستگاهی گونههکه ب

چنین بروز خشکسالی هم های مختلف وداده است اما وجود دستکاری

های مدیران منطقه را دچار تهدیدات رغم تالشهای اخیر علیدر سال

کاله  یپرندگان پارک مل یهاپژوهش گونه ینا در جدی کرده است.

از  سالهیک یدر طول بازه زمان یتاز نظر تنوع، تراکم و جمع یقاض

 74 یبررس ینا طیقرار گرفتند.  یمورد بررس 96 یورتا شهر 95مهر 

 26، 35، 42، 27تعداد  ینراسته مشاهده شده و از ا 8به  متعلقگونه 

، بهار و تابستان مشاهده شد ، زمستانییزدر فصل پا یبترتگونه به

های ترین مقدار شاخصبیش ،7شکل . با توجه به (6شکل )

( مربوط به فصل زمستان است که 372/4و  091/4غیریکنواختی )

ترین مقدار وع پرندگان در این منطقه است و کمبیانگر افزایش تن

( مربوط به فصل پاییز 221/3و  607/3های غیریکنواختی )شاخص

در طول سال در منطقه تغییری  های یکنواختی نسبتاًاست و شاخص

روی پرندگان  قبلی که هایمطالعات و پژوهش ثابت است. در کند ونمی

گونه پرنده شناسایی  40تر از پارک ملی کاله قاضی انجام شده کم

مشاهده  یتجمع ترینیشب .(1388 ،و همکاران ی)جوانمرد شده است

، (Galliformes) سانانیانماک راستهچهار فصل مربوط به  یندر ا

پرندگان مشاهده  تنوع ترینیشبود و ب (Passeriforms) سانانگنجشک

ده گونه مشاه 19که  است (Coraciiformes) راستهشده مربوط به 

 یج. طبق نتابوده استخانواده  ینچهار فصل متعلق به هم ینشده در ا

که در فصل  یدها مشخص گردگونه یدست آمده از سرشماربه

 یگرپرندگان نسبت به فصول د یتها )تنوع( و جمعزمستان تعداد گونه

منابع  وآن وجود گونه مهاجر زمستانه  یلاز دال یکیبهتر است که 

که فصل زمستان از تنوع و  ین. با توجه به اتاسفصل  یندر ا یآب

متناسب  یبرنامه حفاظت یداز پرندگان برخوردار است لذا با یخوب تراکم

 یشانیپژوهش دو گونه سهره پ ینا ینظر گرفته شود. طفصل در ینا

که  (Anthus Campestris)ی پت دشت یو پ (Serinus pusillus)سرخ 

بار در استان اصفهان رکورد یناول یبه تعداد اندک مشاهده شدند برا

دست به یجاساس نتابراصفهان ثبت شدند.  استانپرندگان  یستو در ل

 هایگونه فراوانی و تنوع ترینبیش یستگاها 4از هر  یآمده از سرشمار

، منابع یاهیکه از لحاظ پوشش گ سفید لرد منطقه به مربوط پرنده

قرار دارد.  ایط بهتریدر شری نسبت به مناطق دیگر و حفاظت یآب

 که است آن با مقیاس بسیار کم بیانگر منطقه این در گونه 47وجود 

 حائز پژوهش و نگریپرنده گردشگری، حفاظتی، نظر از منطقه این

عنوان یکی از مناطق کلیدی توان این منطقه را بهاست و می اهمیت

ن دار قوی بیدیگر ارتباط و همبستگی معنی سوی از معرفی کرد.

متغیرهای مستقل محیطی و جامعه پرندگان در مناطق بیایانی و نیمه 

 توجه با .(Likens، 2010و  Lindenmayer)آید دست نمیبیابانی به

 محیط حفاظت اداره 1394 تا 1390 هایسرشماری سال آمار به

)کابلی و  قاضی کاله ملی پارک پرندگان از اصفهان استان زیست

 96- 95 سال در پژوهش این آمده دستبه جنتای و (1388 ،همکاران

 فراوانی و است قاضی کاله پرندگان جمعیت کاهش دهندهنشان

 Ammoperdix ( تیهو و  (Alectoris Chukar) کبک جملهاز پرندگانی

Grisegularis ( رفتن  بین از آن دالیل از یکی که یافته کاهش بسیار

راستا  ینلذا در ا استدر منطقه  یو کمبود منابع آب یاهیپوشش گ

وحش منطقه یاتو ح یاهیگ پوشش یااح یمدت برابرنامه بلند یک یدبا

 (2012و همکاران ) Thomasکه در تحقیق  یرددر دستور کار قرار گ

ای از مشکالت مانند تخریب زیستگاه به ارائه علت وجود پارههنیز ب

 جملهاز .پیشنهاداتی جهت کاهش تاثیر بر فون پرندگان پرداخته است

که بر روی فون پرندگان در مناطق بیابانی در استان اصفهان  تحقیقاتی

که ( 1393 ،جاللپور و حجتی)از سوی دیگر تحقیق  انجام شده است

دهد گونه پرنده شناسایی شد. نتایج نشان می 139در این پژوهش 

رای تنوع های زیستگاهی متفاوت دادلیل تیپکه استان اصفهان به

در طی چند سال اخیر فردی است. های پرندگان منحصر بگونه

هایی روی پرندگان پارک ملی کاله قاضی انجام شده که نتایج پژوهش

ای در این منطقه دهنده روند افزایشی تنوع گونهها نشاناین پژوهش

توان یکی از دالیل آن افزایش پیچدگی سیمای سرزمین هست که می

است که افزایش پیچدگی سیمای سرزمین باعث افزایش این منطقه  در

 
 در فصول مختلف های یکنواختی و غیریکنواختینمودار شاخص :7شکل 
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 ،و همکاران ی)برات. با توجه به پژوهش شودای نیز میتنوع گونه

از هم گسیسختگی سیمای سرزمین را در چند سال اخیر در ، (1396

معدن، کشاورزی و شهری   شاهد تعارضاتی مانند افزایش کاربری منطقه

های کشاورزی است. افزایش کاربریشده  های مرتعشدن لکه باعث دور

های اخیرباعث افزایش تنوع گونه در حاشیه و در داخل منطقه در سال

تر مربوط به تنوع گونه پرندگان شده که البته این نرخ افزایشی بیش

لذا برای بررسی وضعیت  .کاله قاضی است ملی در پارک انسانگنجشک

های ز شاخصتوان اتنوع زیستی یک سیمای سرزمین ناهمگون می

 .(2016 ،و همکاران Valerio)تنوع زیستی استفاده کرد 

 

 قدردانی و تشکر
وسیله نگارندگان از زحمات و رهنمودهای اداره کل محیط بدین       

 بانان و همکارانیمحیط قاضی، کاله ملی پارک اداره اصفهان، استان زیست

 ند.ا دارکه در این پژوهش صمیمانه همکاری کردند کمال تشکر ر
 

  منابع
های اندازه روش .1391و عکافی، ح.، سپهری، ع.  ؛اجتهادی، ح. .1

 صفحه. 230دانشگاه فردوسی مشهد.  .گیری تنوع زیستی. چاپ دوم

رهیافت اکولوژی  .1396و رایگانی، ل.،  زبردست، ج.؛ براتی، ب. .2

وحش حیات ملی و پناهگاه پارک مطالعه: مورد )منطقة سرزمین سیمای

 153 ، صفحات1، شماره 9سال  .اضی(. مجله آمایش سرزمینکاله ق

 .168تا 

بررسی بوم  .1388و پورخباز، ح.، خباز، ع.پ.  ؛جوانمردی، س. .3

قاضی. اطالعات جغرافیایی  ملی کاله پارک زیستی جغرافیای و سازگان

 .53تا  48 ، صفحات70، شماره 18سال  .)سپهر(

 ،.ب. و کریمی، ص.اسدی، س ؛بهروز، ر. ؛کرمی، م. ؛کابلی، م. .4

عوامل موثر بر پراکنش و فراوانی پرندگان در پارک ملی کاله  .1388

حش موته در استان اصفهان. نشریه علوم و وو پناهگاه حیات قاضی

 .129تا  121 ، صفحات1، شماره 11سال  .تکنولوژی محیط زیست

مطالعه تغییرات  .1391و. و قدیمی، م.، مرادی، ح. ؛کریمی، س. .5

های پوششی متفاوت تیپ در زیستی جامعه پرندگان تنوع ایهشاخص
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