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 چكيده

در محدوده اي و  يكسالبه مدت  1389بررسي پرندگان زادآور و بومي زاگرس مركزي از ارديبهشت ماه سال  مطالعه و
ميليون هكتار انجام شد. به علت وسعت زياد محدوده مورد مطالعه امكان بررسي تمامي مناطق بصورت  2,5به وسعت 

ا دو سفر مورد بازديد قرار گرفت و در اين بين از اطالعات موجود مستمر مقدور نبود، از اين رو اغلب مناطق طي يك ت
: گشت زني با خودرو، بررسي زيستگاه هاي پرندگان شاملمورد استفاده جهت عمده روشهاي  نيز بهره كافي برده شد.

 )Sit & Wait( خطي در مناطق، استقرار در يك نقطه و نصب تلسكوپ و همچنين نشستن و انتظار كشيدنپيمايش 
بوده است. براي اطالع از فون پرندگان زادآور اين ناحيه پروتكل مناسبي از اطلس پرندگان زادآور اروپا استخراج و در 

 اختيار محققان صحرايي موسسه كاسپين قرار گرفت تا به شكلي هماهنگ به بررسي گونه هاي زادآور بپردازند.

منطقه تحت  11و در مجموع  نمودندانه اي و ميداني شركت نفر از متخصصان در مطالعات كتابخ 20طي مدت بررسي 
 منطقه آزاد مورد بازديد قرار گرفت. 21مديريت سازمان محيط زيست و 

گونه آن براي نخستين بار از زاگرس  37در مناطق مختلف مشاهده شد كه  پرنده گونه 206طي مدت مذكور در مجموع 
 گونه ميباشد. 78گونه اي متعلق به تاالب چغاخور با  باالترين ميزان تنوع مركزي گزارش شده است.

(انديكاتور، بومي، تابستان گذر و زمستان گذر) ن گونه هاي شاخص يعياييكه يكي از بندهاي شرح خدمات تاز آنج 
پراكنش، موقعيت به لحاظ  ،هايي همچون زادآوري گونه هجامع كه مولف يميباشد لذا گروه مطالعاتي با طراحي ماتريس

 عنوان شاخص معرفي نمود. ه گونه را ب 15و جذابيت هاي گردشگري را بررسي و در نهايت  (ملي و بين المللي) فاظتيح
كه شامل عوامل تهديد در سطح جهاني كه عمدتا برگرفته از  براي گونه هاي شاخص عوامل تهديدي نيز معرفي شد

مل تهديد كه از سوي كارشناسان موسسه كاسپين در مطالعات اروپا و ساير مناطق جهان بوده و همچنين برخي عوا
دم ربانان و م طمصاحبه هاي فراواني با محي آفتهمچنين جهت تعيين گونه هاي  منطقه مورد مشاهده قرار گرفته بود.
 شناسايي شد. نيز گونه آفت 5محلي صورت گرفت كه در مجموع 

زيستگاه . به همين منظور بود )Biodiversity Hot Spots( تنوع زيستي داغ از ديگر بندهاي شرح خدمات تعين نقاط
 .   ندتنوع زيستي برگزيده شدداغ نوان نقاط ع كه داراي باالترين غناي گونه اي پرندگان بودند به هايي

 11در انتهاي گزارش نيز شرح مختصري از پرنده نگري و تاثيرات فراوان آن بر ارتقا معيشت جامعه محلي آمده است و 
 رنده نگري در سطح محدوده پروژه پيشنهاد شده است.سايت پ

جدا از مواردي كه كارفرماي محترم در شرح خدمات ذكر نموده بود موسسه كاسپين با توجه به رسالتي كه در زمينه 
حفاظت و شناخت محيط زيست بر عهده دارد فعاليت هاي ديگري را نيز طي مدت پروژه به انجام رسانيد كه اهم آن 

 ست از:عبارت ا
بازديد به صورت  15بررسي نوسانات تاالب هاي چغاخور، علي آباد و سولقان به مدت يكسال و در مجموع  -

 ماهانه كه اطالعات ارزشمندي حاصل شد.
درياچه سد زاينده رود. شايان ذكر است حلقه گذاري براي اولين بار در استان اصفهان  حلقه گذاري پرندگان در -

 صورت مي گرفت.
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يستگاههايي كه در گذشته كمتر مورد توجه قرار گرفته بودند، همچون سد قره آقاج اصفهان، بند شاه معرفي ز -
 قاسم و كشتارگاه ياسوج و منطقه آزاد تنگ براق كه محل بسيار مناسبي براي زادآوري پرندگان شكاري است.

با توجه به كمبود زمان در سال  مطالعه مجدد سايت هاي زادآوري پرندگان (با تمركز ويژه بر پرندگان شكاري): -
نيز انجام شد و نتايج ارزشمندي حاصل شد همچون مشاهده  90اين بررسي ها براي بار دوم در سال  89

 جوجه و آشيانه لك لك سفيد.  4آشيانه شاهين به همراه 
 .برگزاري كارگاه تخصصي آشنايي با مهاجرت پرندگان -
 .ودكان روستاهاي پايلوتبرگزاري كارگاههاي آموزشي صحرايي براي ك -
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 :(فاز اول) شرح خدمات
 بيان موضوع مورد مطالعه:

 ها بررسي تنوع زيستي پرندگان زادآور و بومي زاگرس مركزي به منظور تعيين راهكارهاي حفاظتي گونه 
 اهداف :

 اهداف كلي:
 هاي شاخص هاي پراكندگي براي گونه بررسي فونستيك پرندگان در منطقه زاگرس مركزي و تهيه نقشه .1
 تنوع زيستي پرندگان (Hot Spot)هاي حساس و تعيين نقاط داغ  شناسايي زيستگاه .2

 هاي شاخص ارائه راهكارهاي حفاظتي براي بقاي گونه .3

 هاي استاندارد  هاي مورد استفاده در فرمت ها و پروتكل مستند سازي روش .4

 

 اهداف جزئي: 
 پرندگان زادآور و بومي زاگرس مركزي شناسايي و تهيه چك ليست  -1

 هاي شاخص و گونه هاي آفت بر اساس معيارهاي موجود تعيين گونه -2

 250000/1هاي شاخص در مقياس  تهيه نقشه پراكنش گونه -3
جمعيتي گونه هاي شاخص در چند منطقه محدود و مشخص به منظور تعيين روند وضعيت بررسي كلي  -4

   منتخبزيستگاه هاي  در هاي آتيتغييرات جمعيت در سال
 ي گونه هاي شاخص و ارائه راهكارهاي حفاظت از آنها عوامل تهديدكننده بررسيشناسايي و  -5

 تهيه عكس از پرندگان قابل دسترس در حوزه مطالعاتي -6

روستاي پايلوت پروژه حفاظت از تنوع زيستي سيماي  8كارگاه آشنايي با پرندگان (در  8مشاركت در برگزاري   -7
 اگرس مركزي) حفاظتي ز

 هاي الزم با ساير مشاوران پروژه ايجاد هماهنگي -8

 ارائه راهكارهاي مناسب جهت حفاظت از پرندگان منطقه با تأكيد بر مشاركت جوامع محلي -9

گردند ( با هزينه پروژه حفاظت از تنوع زيستي در  بكارگيري و آموزش افرادي كه توسط پروژه معرفي مي  -10
 سيماي حفاظتي زاگرس مركزي)

0Fنگري هاي داراي پتانسيل پرنده تعيين سايت -11

هاي  هاي پرنده و نيز حضور گونه از لحاظ تنوع و تعداد گونه ∗
 جذاب و همچنين  وجود امكانات اقامتي و رفاهي در مجاورت آنها 

 
 
 
 

                                                 
∗  Birdwatching 
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 :(فاز دوم) شرح خدمات

 بيان موضوع مورد مطالعه:
زاگرس مركزي به منظور تعيين راهكارهاي حفاظتي  زيدهاطق برگدر من زمستان گذربررسي تنوع زيستي پرندگان 

 ها گونه
 اهداف :

 اهداف كلي:

 زاگرس مركزي اطق برگزيدهدر من زمستان گذر بررسي فونستيك پرندگان .1
  جديدهاي  شناسايي زيستگاه .2
 تعيين گونه هاي شاخص (انديكاتور) زمستان گذر .3

 ارائه راهكارهاي حفاظتي براي حفاظت .4

 

  
 

 اهداف جزئي:
 زاگرس مركزي زمستان گذرشناسايي و تهيه چك ليست پرندگان  -1

 استخراج سطوح حفاظتي گونه هاي منطقه مطالعاتي در سطح ملي و بين المللي -2

 تعيين گونه هاي شاخص (انديكاتور) زمستان گذر -3

 250000/1در مقياس زمستان گذر  هاي شاخص تهيه نقشه پراكنش گونه -4
ص زمستان گذر با توجه به عوامل مختلف تهديد گونه هاي شاخص تعيين عوامل تهديد گونه هاي شاخ -5

 زمستان گذر از قبيل:

 كاهش شديد در تعداد افراد جمعيت گونه -الف
 قرارگيري گونه در طبقه بندي هاي حفاظتي -ب
 تلفات و شكار غير مجاز بر اساس آمار ادارات كل محيط زيست –ج 
 تهديدات زيستگاهي –د 
 بيعي و غير طبيعي گونه هاوجود تهديدات ط –ه 
 خال اطالعات از وضعيت گونه ها –و 

 عكسبرداري و شناسايي گونه هاي پرندگان مشاهده شده -6
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 مقدمه

% از مساحت كل ايران را 25كيلومتر حدود  400كيلومتر و عرض حدود  1500كوه هاي زاگرس در غرب ايران به طول 

از اصيل ترين فرهنگ ها و شيوه هاي زندگي است. در اين ميان  در برگرفته و اين منطقه محل شكل گيري برخي

زاگرس مركزي در برگيرنده يكي از منحصر به فردترين مناطق از لحاظ تنوع زيستي در كشور است كه اين تنوع مرهون 

باشد. اما ناهمواري ها، شرايط متنوع آب و هوايي و وجود مناطق جنگلي، كوهستاني، تاالبي و غيره در اين مناطق مي 

عوامل متعددي نظير تخريب زيستگاه ها در اثر افزايش جمعيت و تحوالت اقتصادي و اجتماعي، از بين رفتن مديريت و 

روش هاي بهره برداري از زمين به شيوه سنتي، چراي مازاد دام، برداشت چوب و گياهان داروئي و شكار غير مجاز، اين 

ست. ادامه اين روند تاسف برانگيز از سويي و نبود اطالعات از وضعيت منطقه را با تهديدي جدي روبرو نموده ا

زيستمندان موجود منطقه از سوي ديگر، امكان مديريت پايدار را براي اين منطقه روز به روز ناممكن مي سازد. در اين 

تامين اطالعات با درك اين نياز مصمم به  "حفاظت از تنوع زيستي در سيماي حفاظتي زاگرس مركزي"خالل پروژه 

اوليه از منابع موجود نمود و بررسي هايي را براي اطالع از فون مهره داران، حشرات و همچنين پوشش گياهي اين 

 مناطق ترتيب داد. 

، 1940مطالعات پرنده شناسي گذشته در منطقه زاگرس مربوط به بررسي هاي زير بوده است: مطالعات كوئلز دردهه  

ميالدي. متاسفانه در  70ميالدي و همچنين مطالعات اسكات و همكاران در دهه  60اواخر دهه مطالعات كورنواليس در 

فاصله بيش از سي سال از مطالعات اسكات تا پس از آن هيچگونه مطالعه متمركزي در اين مناطق صورت نپذيرفت و 

م و... بوده است. با توجه به اينكه برخي مطالعات پراكنده از جمله توسط اساتيد دانشگاه اصفهان، مهندسين مشاور يك

پرندگان از گونه هايي جانوري هستند كه سالمت اكوسيستم را به صورت عيني نشان مي دهند مطالعه حاضر اهميت 

بااليي در بررسي تغييرات در تنوع و غناي گونه ها و مقايسه آن با شرايط فعلي دارد و از آنجا كه انجام هر گونه پايشي 

ع داشتن از شرايط محيط زيست فعلي است، اين نياز احساس شد كه طرح فوق الذكر انجام پذيرد. طرح نيازمند اطال

ها است  مطالعاتي بررسي تنوع زيستي پرندگان زادآور و بومي زاگرس مركزي به منظور تعيين راهكارهاي حفاظتي گونه

است كه در حوزه تنوع زيستي انجام مي شود. كاربردي -كه همانطور كه گفته شد از نوع مطالعاتي و همچنين پايه اي

هاي  هاي پراكندگي براي گونه هدف از اجراي آن بررسي فونستيك پرندگان در منطقه زاگرس مركزي و تهيه نقشه

تنوع زيستي پرندگان، ارائه راهكارهاي  (Hot Spot)هاي حساس و تعيين نقاط داغ  شاخص، شناسايي زيستگاه

هاي استاندارد است.  هاي مورد استفاده در فرمت ها و پروتكل اي شاخص و مستند سازي روشه حفاظتي براي بقاي گونه
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محدوده مورد مطالعه بخشي از ناحيه رويشي ايراني توراني و شامل مجموعه بزرگي از پرندگان شناخته شده و گزارش 

تپه اي بوده و محل زيست گونه  شده كشور است. اين ناحيه شامل زيستگاههاي كوهستاني، دامنه اي، كوهپايه اي و

 هاي زيادي از پرندگان است.

با اجراي اين طرح گونه هاي آفت، گونه هاي شاخص و سايتهاي پرنده نگري در محدوده مطالعه مشخص شده  و با 

ايجاد آموزش تنوع زيستي در مدارس سعي در كاهش تعارضات انسان با طبيعت مي شود. هريك از موضوعات باال به 

 مختصر در ذيل اشاره مي شود: صورت

 تعيين گونه هاي شاخص 

تعيين گونه هاي شاخص از ديگر اهداف پروژه مذكور است. اين گونه ها شامل گونه هايي هستند كه مي توانند به 

عنوان نمادي براي حفاظت از تمامي گونه هاي يك اكوسيستم باشند. اگرچه تعيين گونه هاي شاخص مي بايست بعد از 

نقش بوم شناختي هر پرنده مشخص شود تا به صورت واقعي به توان از آنان براي بهره گيري به عنوان يك  بررسي

شاخص استفاده جست اما برخي پرندگان از جمله هما كه حضور آن در اكوسيستم ها بيانگر سالمت آن است مي تواند 

 يكي از اين گونه ها باشد.

 تعيين گونه هاي آفت

در محدوده مطالعاتي زاگرس مركزي ديده مي شود مربوط به حضورگونه هايي است كه توسط  مشكلي كه هم اكنون

مردم به عنوان آفت انگاشته مي شود. به عنوان مثال داركوب سر سرخ يا سوري و زنبور خوار  از جمله اين پرندگان به 

ده است چه تغذيه اين داركوبها از حساب مي آيند اين در حاليست كه هنوز حضور اين گونه به عنوان آفت اثبات نش

كرمها و برخي حشرات است اين گونه توسط مردم با سالح هاي ساچمه اي شكار مي شود.  همچنين براي زنبور خوار 

 از استفاده سموم مختلفي استفاده مي شود كه به ديواره كندو آغشته و سپس به بدن زنبور كشيده مي شود.

 سرشماري نيمه زمستانه 

نه هاي  آبي مناسب در محدوده مطالعاتي زاگرس مركزي از جمله تاالبهاي گندمان، چغاخور، سولقان و وجود په

سدهايي چون: زاينده رود، مالصدرا و درودزن اين مناطق به صورت بالقوه توانايي حمايت از بسياري از پرندگان 

اي جنوب و غرب آسيا به طور همزمان سرشماري زمستانگذر ايران را دارند و نكته حايز اهميت اينكه در سراسر تاالبه

نيمه زمستانه پرندگان آبزي و كنار آبزي انجام مي گيرد. با توجه به اينكه سرشماري هاي نيمه زمستانه پرندگان آبزي و 

ميالدي توسط ديويد فرگوسن آغاز و  1967كنار آبزي هر ساله در كشور ما نيز انجام مي گيرد و اين سرشماري از 
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پرنده شناسان ديگري از جمله كورنواليس و اسكات توسعه يافت و اين سر شماري ها به صورت مستمر توسط  توسط

استان كشور انجام  9كارشناسان سازمان محيط زيست انجام مي شود وچندين سال نيز توسط پرنده شناسان اروپايي در 

اين بررسي ها قرار گرفت، لزوم سرشماري نيمه استان تحت نظر پروژه مورد  4گرفت ولي تنها استان فارس از بين 

زمستانه در اين پهنه هاي آبي را دو چندان نمود.  موسسه كاسپين باهمراهي كارشناسان سازمان محيط زيست 

 سرشماري پرندگان تاالب هاي موجود در زاگرس مركزي را به انجام رسانيد.

 

 تعيين سايتهاي پرنده نگري

د كه برخي مناطق موجود قابليت استفاده براي فعاليتهاي گردشگري از جمله در طي اين تحقيق مشخص گردي

فعاليتهاي پرنده نگري را دارند. از اين دست مناطق تاالب چغاخور و سد درودزن قابل ذكر هستند. اين مناطق به اين 

وقعيت مناسبي را براي علت كه در اغلب روزهاي سال داراي آب و به دنبال آن پرندگان آبزي و كنار آبزي هستند، م

ايجاد سايتهاي پرنده نگري خلق مي كنند. همچنين در نزديكي برخي روستاها به دليل شرايط خاص جغرافيايي امكان 

مشاهده گونه هاي جانوري و گياهي به خوبي فراهم است و اين امكان وجود دارد تا با ايجاد مقدماتي ورود گردشگران 

شرايطي را فراهم نمود تا منافع اقتصادي حضور آنان به صورت ملموس براي بوميان  را به اين مناطق تسهيل كرده و

 برسد.

 آموزش تنوع زيستي در مدارس

حفاظت مستمر از تنوع زيستي مستلزم افزايش سطح آگاهي در ميان اقشار مختلف بوميان دارد و در اين ميان  كودكان 

ي آيند. با توجه به اين موضوع آموزش اين گروه اهميت ويژه اي مقاطع دبستان و راهنمايي مهمترين قشر به حساب م

دارد. گروه كاسپين با دريافت اين موضوع و ايجاد برخي كارگاه هاي صحرايي سعي در ايجاد انگيزه و ارتقا سطح 

 آموزش در اين گروه دارد.
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 مشخصات جغرافيايي محل مطالعه يا پژوهش: 
وعه رشته كوه زاگرس و شامل بخش هاي مركزي اين رشته كوه است. محدوده محدوده مورد مطالعه بخشي از مجم

مورد نظر با وسعت دو ميليون و پانصد هزار هكتار در استان هاي كهگلويه و بويراحمد، چهار محال و بختياري، فارس و 
توراني و شامل مجموعه اصفهان است.  محدوده مورد مطالعه و در واقع رشته كوه زاگرس بخشي از ناحيه رويشي ايراني 

بزرگي از پرندگان شناخته شده و گزارش شده كشور است. اين ناحيه شامل زيستگاههاي كوهستاني، دامنه اي، كوهپايه 
 اي و تپه اي بوده و محل زيست گونه هاي زيادي از پرندگان است.

 

 

 

 

 

 محدوده پروژه زاگرس  – 1تصوير شماره 
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 مورد استفاده در مطالعه پرندگان كلپروت -1

 روش زير در دستور كار قرارگرفت: چهارجهت برداشت اطالعات پرندگان از محدوده مطالعاتي استفاده از 

 مشاهده مستقيم  -1-1

 تورهاي زنده گيري پرندگان -1-2

 شناسايي از طريق اصوات  -1-3

 پروتكل شواهد زادآوري پرندگان -1-4

 

 يم مشاهده مستق -1-1

روش مشاهده مستقيم ابتدايي ترين روش و شايد اصلي ترين روش مورد استفاده در شناسايي پرندگان يك منطقه باشد. 

اين روش خصوصا در مورد پرندگان درشت جثه و يا بلند پروازي كه شنيدن صداي آن مشكل است بسيار كارساز است. 

دو شكلي جنسي هستند و نيز تفكيك بالغين از نابالغين بسيار استفاده از اين روش در تفكيك جنسي گونه هايي داراي 

موثر است. ارزان بودن و نيز سادگي آن را نيز بايد مورد توجه قرار داد چرا كه انجام مشاهدات و رصد پرندگان منطقه به 

داشته باشند در  تكنيك پيچيده اي نياز ندارد. مشاهده و رصد بسياري از پرندگان بزرگ جثه كه فاصله كمي از انسان

 10و  8اين مطالعه امكان پذير بود اما براي پرندگان كوچك جثه و يا با فاصله بيشتر از دوربين دوچشمي با بزرگنمايي 

استفاده گرديد. در دوربين دوچشمي، هرچه كيفيت و بزرگنمايي عدسي بهتري داشته باشد، احتمال شناسايي گونه باالتر 

 د.به صورت بسيار معمول استفاده مي شو 20گونه ها از تلسكوپ با بزرگنمايي بيشتر از مي رود. براي تماشاي بهتر 

 
 مشاهده مستقيم با دوربين دو چشمي -2تصوير شماره  

 (عكس از : محمد پور هدايت)
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 تورهاي زنده گيري پرندگان -1-2

Mist net راي صيد پرندگان جهت زنده گيري، يا تور زنده گيري پرندگان تورهايي هستند كه توسط پرنده شناسان ب

شناسايي، حلقه گذاري و ساير امور تحقيقاتي مورد استفاده قرار مي گيرند. اين تورها ممكن است توسط زيست شناساني 

كه بر روي خفاشها مطالعه مي كنند نيز استفاده شود. معموال جنس نخهاي تور از نايلون يا ساير مشتقات نظير آن مي 

اي كه هنگام برپا كردن آن بسختي توسط پرنده ها قابل ديدن مي باشد. اندازه چشمه هاي تورهاي پرنده باشد به گونه 

متر كه 2,5متري و به عرض 6،12،9،18گيري بسته به اندازه پرنده مورد مطالعه متفاوت مي باشد. معموال در اندازه هاي

كارآزموده مورد استفاده قرار مي گيرد و يك وسيله  گرم است. اين تورها توسط افراد حرفه اي و500حداكثر وزن آن 

كارآمد جهت صيد پرندگان با كمترين صدمات به آنها مي باشد. پرنده اي كه در اين تورها گرفتار مي شود تالش و 

تقالي زيادي براي رهايي انجام مي دهد كه اين امرموجب پيچيده شدن وي داخل تور شده و خطرات زيادي متوجه 

شد. بنابراين بايد پس از نصب مرتبا كنترل شده و هرچه سريعا پرنده را از تور رها كنند. كار با آن نياز به  وي خواهد

 صبر،مهارت و تجربه دارد.

 جالب است كه در اياالت متحده براي نصب اين تورها بايد پس از اخذ مجوزهاي ايالتي و فدرالي باشد. 

 نكات الزم هنگام كار :

 ور بهتر است فضايي تاريك باشد.پشت زمينه نصب ت

 سانتي متر باالتر از سطح زمين باشد. 40الي 30براي اجتناب از حمله شكارگران(مورچه ها، مار، روباه،سمور و..)بايد تور 

 تور را در مسيردائمي حركت حيوانات(سمداران) قرار ندهيم.

كوچك جثه كه گونه به راحتي مي تواند خفه شود.  دقيقه در تور بماند به خصوص در گونه هاي 45پرنده نبايد بيش از 

 دقيقه تور كنترل شود. 20بهتر است هر 

 .هنگام خارج كردن پرنده بايد به جهت ورود آن توجه كرد و به ترتيب پاها، بال و سر را جدا كرد.
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 مطالعاتي در حال نصب تور زنده گيري پرندگان گروه  -3تصوير شماره  

 ين زارعي)(عكس از : افش 

 
  تور زنده گيري پرندگان يكي از اعضاي گروه در حال خارج كردن داركوب سر سرخ از  -4تصوير شماره 

 (عكس از: افشين زارعي)
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 شناسايي از طريق اصوات  -1-3

 گاهي اوقات گوش كردن به صداي پرنده بخصوص در فصل جوجه آوري مي تواند شما را در شناسايي بهتر ياري كند.

تفاده از اواهاي پرندگان شايد سريعترين و آسانترين روش شناسايي پرندگان باشد. اين روش شناسايي خصوصا زماني اس

كه پوشش درختي مشاهده گونه ها را دشوار مي كند و همچنين براي پرندگان خجالتي و انسان گريز بسيار نمود پيدا 

گان داراي صدايي منحصر به فرد بوده و افراد اشنا با اين مي كند. قابل ذكر است كه تقريبا تمامي گونه هاي پرند

اصوات به سادگي توانايي تفكيك گونه ها را  از اين طريق دارند. شناسايي با اطمينان بيشتر مي تواند از طريق پخش 

 صداي گونه ها نيز ممكن باشد البته اين روش هميشه جواب قطعي نمي دهد. گاهي ديده شده كه پخش صداي بلبل

خالدار مورد توجه يك سنگ چشم پشت سرخ قرار گرفته است و يا اغلب پرندگان شكاري توجه اي به صداي پخش 

شده خود در محيط ندارند. همچنين از پخش صدا نبايد به صورت افراطي به خصوص در فصل جوجه آوري استفاده 

 نمود.

 
 

 

 
 نمونه اي از اسپيكرهاي متداول – 5تصوير شماره 

 عات پرنده شناسيدر مطال 
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 :پروتكل شواهد زادآوري پرندگان-1 -4
 Breeding جهت پي بردن به زادآور بودن پرندگان محدوده مطالعاتي از پروتكل شواهد زادآوري پرندگان 

evidence:استفاده شد 
 

 وري آنهابه ترتيب درجه اطمينان زادآ Breeding evidence پروتكل شواهد زادآوري پرندگان  - 1جدول شماره 
A- گونه هايي كه ممكن است جوجه آوري داشته باشند  possible breeding 

A - 

1 

 گونه هايي كه در فصل توليد مثل در يك زيستگاه النه گزيني ممكن ، ديده شوند.

A - 

2 
 نر هاي آوازه خوان در فصل زآد آوري ديده شوند.

B-  گونه هايي كه احتماال جوجه آوري دارندprobable breeding 

B - 

1 
 جفتهايي كه در زيستگاه هاي النه گزيني محتمل در فصل جوجه آوري ديده شوند.

B - 

2 
روز متفاوت يا بيشتر در يك هفته (در  2قلمرو هاي دائمي كه در خالل ثبت رفتار هاي قلمرو يابي در حداقل 

 يك مكان ) براي محقق مفروض گردند.
B - 

3 
 جفت يابي و نمايش جنسي.

B - 

4 
 مشاهده النه احتمالي .

B - 

5 
 رفتار هاي هيجان آميز و يا صدا هاي ناشي از اضطراب و آشفتگي  از افراد بالغ.

B - 

6 
 ) در افراد بالغ توسط محقق لمس گردد. (Brood patchلكه شكمي 

B - 

7 
 النه سازي يا جستجوي سوراخ النه.

-C  است گونه هايي كه جوجه آوري آنها اثبات شدهconfirmed breeding 

C - 

1 
 گيجي حاصل از نمايشات جنسي يا خودرا وانمود به زخمي شدن نمودن.

C - 

2 
 النه هاي استفاده شده يا پوسته تخم ها يافت گردد.
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C - 

3 
 جوجه هاي تازه از تخم/النه در آمده ديده شوند.

C - 

4 
النه هاي اشغال شده دارد و يا بالغها در حال تفريخ ديده  بالغها متناوبا وارد يا خارج از النه  شده كه نشان از

 شوند.

C - 

5 
 بالغ ها مواد اضافي را بيرون ريخته يا غذا را براي جوجه ها حمل مي كنند.

C - 

6 
 النه حاوي تخم ديده شود.

C - 

7 

 النه داراي جوجه، ديده و يا شنيده شود.
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 ان زاگرس مركزيپرندگ
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 فهرست پرندگان زاگرس مركزي-2-1
 

گونه پرنده مشاهده شد.  206 ،) در زاگرس مركزي صورت گرفته است1389-90عاتي كه ظرف مدت يكسال (طي مطال
، مطالعات ساليان گذشته نيز به فهرست فوق افزوده شد و مجموع مركزي جهت تهيه فهرست كامل پرندگان زاگرس

مشاهده است همچنين در اين جدول  قابل 2شماره ، كه در جدول گونه افزايش داد 232ه را بپرندگان زاگرس مركزي 
 و ...) آورده شده است.مقيم، تابستان گذر، وضعيت پرندگان (

 

 2شماره راهنماي عاليم اختصاري  وضعيت پرندگان زاگرس مركزي در جدول 
 سرتاسر سال در يك محل حضور دارد

 كند.آوري ميو جوجه
 R= Resident مقيم

 مقيم كمياب 

 
r = scarce 

resident 
 

 كندآوري ميرسد، جوجهمهاجري كه در بهار مي

 كند.و در پاييز مهاجرت مي
 S= Summer visitor تابستان گذر معمول(جوجه آور)

 s =scarce summer تابستان گذر كمياب 

visitor 

 B=Breeding زادآور 

 may breed = (b) ممكن است زادآوري كند 

-ق جوجهپرندگاني كه در زمان مهاجرت بين مناط
گذراني در جنوب، آوري در شمال و مناطق زمستان

 شوند.در فصول بهار يا پاييز ديده مي
 مهاجر عبوري معمول

P=Passage 

migrant 

 

 مهاجر عبوري كمياب 
p = scarce 

passage migrant 
 

اي كه خارج از گسترش پراكنش معمول خود پرنده
 شود.و به صورت سرگردان ديده مي

ري كمياب و نامنظممهاجر عبو  

 

Vp= scarce and 

irregular passage 

migrant (less than 

annual)  
 

رسند، پرندگاني كه در پاييز به زاگرس مركزي مي
 گردند.مانند و در بهار برميدر كل زمستان باقي مي

گذرانمهاجر زمستان  
 W=Winter visitor 

 زمستان گذر كمياب 
w = scarce winter 

visitor 
 

 مهاجر زمستانه كمياب و نامنظم 

Vw =scarce and 

irregular winter 

visitor (less than 

annual)  
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 V= Vagrant سرگردان 

 

 زاگرس مركزيفهرست گونه هاي مشاهده شده در   -2جدول شماره 

ت 
لعا

طا
م

ين
يش

پ
ت 

لعا
طا

م
 

ضر
حا

 

ف نام فارسي نام انگليسي نام علمي وضعيت
ردي

 

  W & b 
Tachybaptus 

ruficollis Little Grebe 1 كشيم كوچك 

  W & B 
Podiceps 
cristatus 

Great Crested 
Grebe 2 كشيم بزرگ 

  W & B 
Podiceps 
nigricollis 

Black-necked 
Grebe 

 
 3 كشيم گردن سياه

  w Pelecanus 
crispus 

Dalmatian Pelican (پليكان) مرغ سقاي 
 پا خاكستري 

4 

  W 
Phalacrocorax 

carbo 
Cormorant 

 
 دارقاز 

 (باكالن بزرگ)
5 

  W Ardea cinerea Grey Heron 
 6 حواصيل خاكستري 

  (b) Ardea purpurea Purple Heron 7 حواصيل ارغواني 

  W 
Casmerodius 

albus 
Great Egret 

 
 قار بزرگ

 (اگرت بزرگ) 
8 

  W Egretta garzetta Little Egret 
 

 قار كوچك
 (اگرت كوچك) 

9 

  P Bubulcus ibis Cattle Egret 
 10 گاوچرانك 

  P 
Ardeolla 
ralloides 

Squacco Heron 
 11 حواصيل زرد 

  P 
Ixobrychus 

minutus Little Bittern 12 بوتيمار كوچك 

  p Ciconia nigra Black Stork 13 لك لك سياه 

  W & b Ciconia ciconia White Stork 
 

 حاجي لك لك 
 14 (لك لك سفيد)

  P Plegadis 
falcinellus 

Glossy Ibis قره ناز 
 (اكراس سياه) 

15 

  P & b Platalea 
leucorodia 

Eurasian Spoonbill 
 16 كفچه نوك 

  P 
Phoenicopterus 

roseus 
(Phoenicopterus 

Greater Flamingo 
 

 مرغ حسيني
 17 نگوي بزرگ)(فالمي
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ruber) 

  w Cygnus olor Mute Swan 18 قوي گنگ 
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 زاگرس مركزيفهرست گونه هاي مشاهده شده در   -2جدول شماره ادامه 
ت 

لعا
طا

م
ين

يش
پ

ت 
لعا

طا
م

 
ضر

حا
 

ف نام فارسي نام انگليسي نام علمي وضعيت
ردي

 

  w Cygnus cygnus Whooper Swan 19 قوي فرياد كش 

  w Anser albifrons Greater White-
fronted Goose 20 غاز پيشاني سفيد 

  W Anser anser Greylag Goose 21 غاز خاكستري 

  b & W 
 

Tadorna 
ferruginea Ruddy Shelduck 22 آنقوت 

  W  Tadorna 
tadorna Shelduck 23 تنجه 

  w Anas penelope Eurasian Wigeon 24 گيالر 

  W Anas strepera Gadwall 
 25 اردك ارده اي 

  W  Anas crecca 
Eurasian Teal 

(Common Teal) 
 

 26 خوتكا

  B & W 
 

Anas 
platyrhynchos 

Mallard 
 

 اردك سرسبز
 (سرسبز، كله سبز)

27 

  W Anas acuta Northern Pintail 
اردك دم جغه اي 
 28 (فلوش، فيلوش)

  P 
Anas 

querquedula 
Garganey 

 
خوتكا ابرو سفيد 

 (خوتكا سفيد)
29 

  W Anas clypeata Northern Shoveler 
 

 اردك نوك پهن
 30 (نوك پهن) 

  p Marmaronetta 
angustirostris 

Marbled Duck 
(Marbled Teal) 

 خوتكا مرمري
 31 (اردك مرمري) 

  w Netta rufina 
Red-crested 

Pochard 
 

 32 اردك تاجدار

  W Aythya ferina Common Pochard 
 33 اردك سرحنايي 

  W Aythya nyroca Ferruginous Duck 
 34 اردك بلوطي 

  W Aythya fuligula Tufted Duck 35 اردك سياه كاكل 

  w Mergus albellus Smew 
اردك ماهي خوار 

 سفيد
 (مرگوس سفيد)

36 

  W Oxyura 
leucocephala 

White-headed 
Duck 

 
 37 اردك سر سفيد



  حفاظت از تنوع زيستي در سيماي حفاظتي زاگرس مركزي                                                               پروژه بين المللي 

 مركزيزاگرس پرندگان بررسي گزارش نهايي                                موسسه زيست انديشان كاسپين                

22 

 زاگرس مركزيفهرست گونه هاي مشاهده شده در   -2جدول شماره ادامه 
ت 

لعا
طا

م
ين

يش
پ

ت 
لعا

طا
م

 
ضر

حا
 

ف نام فارسي نام انگليسي نام علمي وضعيت
ردي

 

  P 
Pandion 
haliaetus 

 
Osprey 

 
 38 عقاب ماهيگير

  W & P Milvus migrans Black kite 
 كوركور

 39 اه)(كوركور سي 

  W Haliaeetus 
albicilla White-tailed Eagle 

عقاب دريايي دم 
 40 سفيد

  r 
Aegypius 
monachus 

Eurasian Black 
Vulture (Cinereous 

Vulture) 

 كركس سياه 
 41 (دال سياه)

  r Gyps fulvus Eurasian Griffon 
Vulture 

 كركس
(دال معمول، 

 الشخور)
42 

  P 
Neophron 

percnopterus Egyptian Vulture 
كركس كوچك 
 43 (كركس مصري)

  r 
Gypaetus 
barbatus 

Lammergeier 
 (Bearded Vulture) 44 هما 

  P &( b) Circaetus 
gallicus Short-toed Eagle 45 عقاب مارخور 

  P Buteo buteo Common Buzzard 
 

 سارگپه 
 (سارگپه معمولي)

46 

  R Buteo rufinus 
Long-legged 

Buzzard 
 

 47 سارگپه پابلند

  W Circus 
aeruginosus 

Western Marsh 
Harrier 

 
 48 سنقر تاالبي

  W Circus cyaneus Northern Hen 
Harrier 49 سنقر خاكستري 

  P Circus pygargus 
 

Montagu's Harrier 
 

 50 سنقر گندم زار

  (b) 
Accipiter 
brevipes 

Levant 
Sparrowhawk 51 پيغو 

  P Accipiter nisus Eurasian 
Sparrowhawk 52 قرقي 

  w Aquila clanga Greater Spotted 
Eagle 

 عقاب خالدار بزرگ
 (عقاب تاالبي) 

53 
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 زاگرس مركزيفهرست گونه هاي مشاهده شده در   -2جدول شماره ادامه 
ت 

لعا
طا

م
ين

يش
پ

ت 
لعا

طا
م

 
ضر

حا
 

ف نام فارسي نام انگليسي علمينام  وضعيت
ردي

 

  P 
Aquila 

nipalensis Steppe Eagle 
 عقاب صحرايي

 54  استپي) (عقاب 

  P & w Aquila heliaca Eastern Imperial 
Eagle 

 شاه باز 
 55 (عقاب شاهي)

  R Aquila 
chrysaetos Golden Eagle 56 عقاب طاليي 

  B Falco naumanni Lesser Kestrel 
 57 باشة (دليجه) كوچك 

  R Falco 
tinnunculus 

Common Kestrel 
(Eurasian Kestrel) 

 
 58 باشه (دليجه) معمولي

  w Falco 
columbarius Merlin 

شاهين كوچك 
 59 (ترمتاي معمولي)

  B Falco subbuteo Eurasian Hobby (ليل) 60 شاهين زيبا 

  w 
Falco 

peregrinus 
Peregrine  Falcon 

 61 بحري 

  r 
Falco 

pelegrinoides Barbary Falcon 62 شاهين 

  R 
Ammoperdix 
griseogularis 

See-see Partridge 
 63 تيهو 

  R 
Tetraogallus 

caspius 
Caspian Snowcock 64 كبك دري 

  R Alectoris chukar Chukar 
 65 كبك 

  (b) Coturnix 
cotrunix 

Common Quail 
 66 بلدرچين 

  P Grus grus 
 

Common Crane 
 

 درنا
 67  (درناي معمولي) 

  w 
Porzana 
porzana Spotted Crake 68 يلوه خالدار 

  R 
Gallinula 
chloropus 

Common Moorhen 
 

 چارخو
 (چنگر نوك سرخ) 

69 

  W & B Fulica atra 
Eurasian Coot 

(Common Coot) 
 

 چنگر
 گر معمولي)(چن 

70 

  P 
Chlamydotis 

undulata Houbara Bustard 71 هوبره 
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 زاگرس مركزيفهرست گونه هاي مشاهده شده در   -2جدول شماره ادامه 
ت 

لعا
طا

م
ين

يش
پ

ت 
لعا

طا
م

 
ضر

حا
 

ف نام فارسي نام انگليسي نام علمي وضعيت
ردي

 

  W & P 
Himantopus 
himantopus 

Black-winged Stilt 
 72 پاچوب  

  W & (b) 
Vanellus 
vanellus Northern Lapwing 73 كولي خروس 

  P Charadrius 
leschenaultii 

Greater Sand 
Plover 

 
 74 سليم شني بزرگ

  P & W 
Charadrius 
hiaticula 

Common Ringed 
Plover 

 سليم طوقي
 (سليم طوقي معمولي) 

75 

  P 
Charadrius 

dubius 

Little Ringed 
Plover 

 
 76 سليم طوقي كوچك

  r 
Charadrius 

alexandrinus 

Kentish Plover 
(Snowy Plover) 

 
 77 سليم كوچك

  W &(b) 
Vanellus 
vanellus 

Northern Lapwing 
 

 78 خروس كولي

  W  
Vanellus 
leucurus 

White-tailed 
Lapwing (White-

tailed Plover) 
 

 خروس كولي
 دم سفيد 

79 

  r Vanellus indicus Red-wattled 
Lapwing 80 ديدومك 

  P Limosa limosa 
Black-tailed 

Godwit 
 

 گيالنشاه دم سياه
 (گيالنشاه بال سفيد)

81 

  W & (b) Tringa totanus Common Redshank 
 82 آبچليك پا سرخ 

  P Tringa 
stagnatilis Marsh Sandpiper 83 آبچليك تاالبي 

  P Tringa 
nebularia 

Greenshank 
 84 آبچليك پا سبز 

  P Tringa glareola Wood Sandpiper 
 

 آبچليك دودي
 (آبچليك خالدار)

85 

  P Tringa ochropus Green Sandpiper 
 86 آبچليك تك زي 

  P & (b) 

Actitis 
hypoleucos 

(Tringa 
hypoleucos) 

 
Common 
Sandpiper 

 

 87 ك آواز خوانآبچلي

  P 
Phalaropus 

lobatus 
Red-necked 
Phalarope 88 شناگر گردن سرخ 
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 زاگرس مركزيفهرست گونه هاي مشاهده شده در   -2جدول شماره ادامه 
ت 

لعا
طا

م
ين

يش
پ

ت 
لعا

طا
م

 
ضر

حا
 

ف نام فارسي نام انگليسي نام علمي وضعيت
ردي

 

  w Scolopax 
rusticola 

Eurasian 
Woodcock 89 يااب 

  w Gallinago media Great Snipe 90 پاشلك بزرگ 

  W & P 
Gallinago 
gallinago 

Common Snipe 
 

 پاشلك
 91 (پاشلك معمولي) 

  W Calidris minuta Little Stint 92 تليله كوچك 

  w Calidris 
ferruginea 

Curlew Sandpiper تليله نوك دراز 
 93  بلوطي) (تليله  

  P 
Philomachus 

pugnax 

 
Ruff 
 

 94 آبچليك شكيل

  p Larus fuscus Lesser Black-
backed Gull 

كاكايي پشت سياه 
 كوچك

95 

  B Larus armenicus Armenian Gull 
 96 كاكايي ارمني 

  W Larus 
cachinnans Caspian Gull 

كاكايي خزري 
 (كاكايي پازرد)

97 

  W 
Larus 

ichthyaetus 

Great Black-
headed Gull 

(Pallas's Gull) 

 كاكايي بزرگ
 98 (كاكايي سرسياه بزرگ)

  W Larus 
ridibundus 

Black-headed Gull 
 99 كاكايي سرسياه 

  P Larus genei Slender-billed Gull 
 100 كاكايي صورتي 

  P & (b) Sterna nilotica Gull-billed Tern 
 

پرستو دريايي نوك 
 كاكايي

 (پرستو دريايي نوك كلفت)
101 

  B Sterna hirundo Common Tern 
 

 پرستو دريايي
 102 (پرستوي دريايي معمولي)

  (b) 
Chlidonias 

hybrida 
Whiskered Tern 

 
 پرستو دريايي تيره

 103 (پرستوي دريايي گونه سفيد)

  (b) Sterna albifrons Little Tern 104 پرستو دريايي كوچك 

  R 
Pterocles 
orientalis 

Black-bellied 
Sandgrouse 

 

 باقرقره (كوكر)
 105 شكم سياه 

  R Columba livia Rock Dove 
 106 كبوتر چاهي 
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 زاگرس مركزيفهرست گونه هاي مشاهده شده در   -2جدول شماره ادامه 
ت 

لعا
طا

م
ين

يش
پ

ت 
لعا

طا
م

 
ضر

حا
 

ف فارسي نام نام انگليسي نام علمي وضعيت
ردي

 

  R 
Columba 
palumbus 

Common Wood 
Pigeon 

 

 فاخته 
 (كبوتر جنگلي)

107 

  R Streptopelia 
turtur 

European Turtle 
Dove 

 
 108 قمري معمولي

  R Streptopelia 
senegalensis 

Laughing Dove 
(Palm Dove) 

 
 109 قمري خانگي

  B Streptopelia 
decaocto 

Eurasian Collared 
Dove 

 
 110 ياكريم

  (b) Clamator 
glandarius 

Great Spotted 
Cuckoo 

كوكوي كاكلي 
 111 (كوكوي خالدار)

  B Cuculus canorus Common Cuckoo 
 

 كوكو
 (كوكوي معمولي) 

112 

  B Otus scops 

 
European Scops 
Owl (Eurasian 
Scops Owl) 

 

 مرغ حق
 113 (مرغ حق معمولي) 

  R Strix aluco Tawny Owl 114 جغد جنگلي 

  R Athene noctua Little Owl 
 115 جغد كوچك 

  B 
Caprimulgus 
europaeus 

European Nightjar 
 

 شبگرد 
 (شبگرد معمولي)

116 

  B Apus apus Common Swift 
 

 پرستو 
 117 (بادخورك معمولي)

  B Tachymarptis 
melba 

Alpine Swift 
 

 پرستوي شكم سفيد
 (بادخورك كوهي)

118 

  B Apus affinis Little Swift 
پرستوي كوچك 
 119 (بادخورك كوچك)

  r Alcedo atthis Common 
Kingfisher 120 ماهي خورك معمولي 

  R Ceryle rudis European Bee-eater 121 ماهي خورك ابلق 

  B  Merops apiaster European Bee-eater 
 

 زنبور خوار
 122 (زنبور خور معمولي)
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 زاگرس مركزيفهرست گونه هاي مشاهده شده در   -2جدول شماره ادامه 
ت 

لعا
طا

م
ين

يش
پ

ت 
لعا

طا
م

 
ضر

حا
 

ف نام فارسي نام انگليسي نام علمي وضعيت
ردي

 

  B 
Coracias 
garrulus 

 
European Roller 

 
 123 سبزقبا

  B  Upupa epops 
 

Eurasian Hoopoe 
 

 124 هدهد

  R 

Dendrocopos 
medius 

(Picoides  
medius) 

Middle Spoteed 
Woodpecker 

 
 125 داركوب سر سرخ

  R 

Dendrocopos 
syriacus 
(Picoides  
syriacus) 

 
Syrian 

Woodpecker 
 

 داركوب سوري
 (داركوب باغي)

126 

  R Ammomanes 
deserti 

Desert Lark 
 

 بيابانيچكاوك 
 (چكاوك سنگالخ)

127 

  
W & B 

 
Melanocorypha 

calandra 
Calandra Lark 

 
 طرقه چكاوك

 (چكاوك گندمزار)
128 

  B 
Melanocorypha 

bimaculata Bimaculated Lark 129 چكاوك طوقي 

  B 
Calandrella 

brachydactyla 
Grreater Short-toed 

Lark 130 چكاوك پنجه كوتاه 

  R 
Calandrella 
rufescens 

Lesser Short-toed 
Lark 131 چكاوك كوچك 

  R Galerida 
cristata 

 
Crested Lark 

 
 132 چكاوك كاكلي

  W Alauda arvensis Eurasian Skylark 
 133 چكاوك آسماني 

  R 
Eremophila 

alpestris 

Horned Lark 
(Shore Lark) 

 
 134 چكاوك شاخدار

  P Riparia riparia Sand Martin (Bank 
Swallow) 135 چلچله رودخانه اي 

  B 
Hirundo 
rupestris 

Eurasian Crag 
Martin 

 
 136 چلچله كوهي

  (b) Hirundo 
obsoleta 

Pale Crag Martin 
(African Rock 

Martin) 

چلچله كوهي 
 كمرنگ 

 (چلچله بياباني)
137 
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 زاگرس مركزيهاي مشاهده شده در فهرست گونه   -2جدول شماره ادامه 
ت 

لعا
طا

م
ين

يش
پ

ت 
لعا

طا
م

 
ضر

حا
 

ف نام فارسي نام انگليسي نام علمي وضعيت
ردي

 

  B Hirundo rustica Barn Swallow 
 

 چلچله 
 (پرستوي معمولي)

138 

  B  Hirundo daurica 
Red-rumped 

Swallow 

 چلچله
 دمگاه خرمايي 

 (پرستوي دمگاه صورتي) 

139 

  B Delichon 
urbicum 

Common House 
Martin 

(House Martin) 
 140 چلچله دمگاه سفيد

  R Motacilla alba 
 

White Wagtail 
(Pied Wagtail) 

 

 141 دم جنبانك ابلق

  W 
Motacilla 
citreola 

Citrine Wagtail 
(Yellow-headed 

Wagtail) 
 

 دم جنبانك زرد
 (دم جنبانك سر زرد)

142 

  B Motacilla flava Yellow Wagtail 
 

 دم جنبانك شكم زرد
 (دم جنبانك معمولي، 

 دم جنبانك زرد)
143 

  R 
Motacilla 
cinerea 

Grey Wagtail 
 

دم جنبانك 
 144 خاكستري

  P Anthus 
campestris 

Tawny Pipit پپت دشتي 
 145 (پپت خاكي) 

  (b) Anthus similis Long-billed Pipit 
 146 پپت نوك دراز 

  P Anthus cervinus Red-throated Pipit 
 147 پپت گلو سرخ 

  P Anthus 
spinoletta 

Water Pipit 148 پپت تاالبي 

  B 
Lanius 

isabellinus 
Isabelline Shrike 

 149 سنگ چشم دم سرخ 

  (b) Lanius minor Lesser Grey Shrike 
 

سنگ چشم 
 150 خاكستري كوچك

  P Lanius excubitor Great Grey Shrike 
 

سنگ چشم 
 خاكستري بزرگ

151 

  B Lanius senator Woodchat Shrike 
 

 سنگ چشم سرحنايي
 (سنگ چشم كله سرخ)

152 
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 زاگرس مركزيفهرست گونه هاي مشاهده شده در   -2جدول شماره ادامه 
ت 

لعا
طا

م
ين

يش
پ

ت 
لعا

طا
م

 
ضر

حا
 

ف نام فارسي ام انگليسين نام علمي وضعيت
ردي

 

  B Lanius nubicus Masked Shrike  سنگ چشم پيشاني
 سفيد

153 

  R Cinclus cinclus 
White-trouted 

Dipper (Dipper) 
 

 154 زير آبروك

  W Troglodytes 
troglodytes 

Winter Wren 
(Wren) 155 اليكايي 

  r 
Prunella 
ocularis 

Radde's Accentor 156 صعوه ابرو سفيد 

  W Erithacus 
rubecula 

European Robin سينه سرخ 
 157 (سينه سرخ اروپايي) 

  B Luscinia 
megarhynchos 

Common 
Nightingale 

 بلبل
 158 (بلبل معمولي) 

  w Luscinia svecica Bluethroat 159 گلو آبي 

  B Irania gutturalis European Robin 
 160 ه سرخ ايرانيسين 

  B 
Cercotrichas 

galactotes 

Rufous-tailed 
Scrub-Robin 161 دم چتري 

  W & P 
Phoenicurus 

ochruros 
Black Redstart 162 دم سرخ سياه 

  B Phoenicurus 
phoenicurus Common Redstart 

 دم سرخ
 (دم سرخ معمولي) 

163 

  B Saxicola rubetra Whinchat 164 چك بوته اي 

  B Saxicola 
torquata 

Common Stonechat 
 

 چك
 (چك معمولي) 

165 

  B 
Oenanthe 
oenanthe 

Northern Wheatear 
 

 چكچك 
 166 (چكچك كوهي)

  B Oenanthe lugens 
 

Mourning 
Wheatear 

 

 167 چكچك ابلق جنوبي

  r Oenanthe 
finschii 

 
Finsche's Wheatear 

 
 168 ك پشت سفيدچكچ
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 زاگرس مركزيفهرست گونه هاي مشاهده شده در   -2جدول شماره ادامه 
ت 

لعا
طا

م
ين

يش
پ

ت 
لعا

طا
م

 
ضر

حا
 

ف نام فارسي نام انگليسي نام علمي وضعيت
ردي

 

  (b) 
Oenanthe 
alboniger Hume's Wheatear 

چكچك سياه شكم 
 سفيد 

 (چكچك سرسياه)
169 

  B Oenanthe 
hispanica 

Black-eared 
Wheatear 

 
 170 چكچك گوش سياه

  R 
Oenanthe 

 chrysopygia 
Persian  Wheatear 171 چكچك ايراني 

  P 
Oenanthe 

deserti Desert Wheatear 172 چكچك بياباني 

  B  
Oenanthe 
isabellina 

Isabelline 
Wheatear 

 
 173 چكچك دشتي

  B Monticola 
saxatilis 

Rufous-tailed Rock 
Trush (Rock 

Thrush) 
 

 174 طرقه كوهي

  B 
Monticola 
solitarius 

Blue Rock Thrush 
 

 طرقه بنفش
 175 (طرقه آبي) 

  R Turdus merula 
 

Eurasian Blackbird 
(Common 
Blackbird) 

 176 توكاي سياه

  w Turdus ruficollis Black-throated 
Thrush 177 توكاي گلو سياه 

  P 
Turdus 

viscivorus 
Song Thrush 

 
 توكاي باغي بزرگ

 (توكاي بزرگ)
178 

  R 
Scotocerca 

inquieta 

Scrub Warbler 
(Streaked Scrub 

Warbler) 
 

 179 سسك جنبان

  B Cettia cetti Cetti's Warbler 
 180 سسك دم پهن 

  P 
Acrocephalus 

schoenobaenus Sedge Warbler 181 جگن زار سسك 

  B Acrocephalus 
arundinaceus 

Great Reed 
Warbler 

 

 سسك بزرگ نيزار
 (سسك تاالبي بزرگ)

182 

  B Hippolais 
pallida 

 
Olivaceous 

Warbler 
 

سسك درختي 
 زيتوني

183 
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 زاگرس مركزيفهرست گونه هاي مشاهده شده در   -2جدول شماره ادامه 
ت 

لعا
طا

م
ين

يش
پ

ت 
لعا

طا
م

 
ح

ضر
ا

 
ف نام فارسي نام انگليسي نام علمي وضعيت

ردي
 

  B 
Hippolais 
languida Upcher's Warbler 184 سسك درختي بزرگ 

  P Phylloscopus 
nitidus 

 
Green Warbler 

 
 185 سسك بيدي سبز

  P Phylloscopus 
collybitus 

Common 
Chiffchaff 

 
 186 سسك چيفچاف

  B 
Phylloscopus 

neglectus Plain Leaf Warbler 
 سسك بيدي كوچك

 187 (سسك كوچك) 

  P Sylvia 
atricapilla 

Blackcap 
 188 سسك سرسياه 

  P Sylvia communis 
Common 

Whitethroat 
 

 189 سسك گلو سفيد

  B Sylvia althaea 
Hume's 

Whitethroat 190 هيوم نقابدار سسك 

  P Sylvia nisoria Barred Warbler 191 راه راه سينه سسك 

  B 

Sylvia 
crassirostris 

(Sylvia 
hortensis) 

Eastern Orphean 
Warbler 

 
 192 سسك چشم سفيد

  B 
Muscicapa 

striata 
Spotted Flycatcher 

 
 مگس گير راه راه
 (مگس گير خالدار)

193 

  R 
Aegithalos 
caudatus 

Long-tailed Tit 194 زچرخ ريسك دم درا 

  R Parus lugubris Sombre Tit 
 195 چرخ ريسك سر سياه 

  R Parus major Great Tit 196 چرخ ريسك بزرگ 

  R Parus caeruleus Blue Tit 
 چرخ ريسك 

 سر آبي
197 

  w Remiz 
pendulinus 

Eurasian Penduline 
Tit 

 ريسك چرخ
 پشت بلوطي 

198 

  R Sitta europaea Eurasian Nuthatch 
 كمركلي درختي
 199 (كمركلي جنگلي)

  R Sitta neumayer Western Rock 
Nuthatch 200 كمركلي كوچك 
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 زاگرس مركزيفهرست گونه هاي مشاهده شده در   -2جدول شماره ادامه 
ت 

لعا
طا

م
ين

يش
پ

ت 
لعا

طا
م

 
ضر

حا
 

ف نام فارسي نام انگليسي نام علمي وضعيت
ردي

 

  R Sitta tephronata 
Eastern Rock 

Nuthatch (Large 
Rock Nuthatch) 

 120 كمركلي بزرگ

  r 
Tichodroma 

muraria Wallcreeper 202 ديوار خزك 

  w 
Emberiza 
citrinella Yellowhammer 320 زردپره ليمويي 

  R Emberiza cia Rock Bunting 
 زردپره صخره اي
 (زردپره كوهي)

420 

  B 
Emberiza 
buchanani 

Grey-necked 
Bunting 

 
 520 زردپره سر خاكستري

  (b) 
Emberiza 
cineracea Cinereous Bunting 620 زردپره رخ زرد 

  B 
Emberiza 

melanocephala 
Black-headed 

Bunting 720 زردپره سرسياه 

  R 

Emberiza 
calandra 
(Miliaria 
calandra) 

Corn Bunting 820 هزردپره مزرع 

  W  
Fringilla 
coelebs 

Common 
Chaffinch 920 سهره جنگلي 

  R Serinus pusillus Red-fronted Serin 210 سهره پيشاني سرخ 

  P 
Carduelis 

chloris 
European 

Greenfinch 112 سهره سبز 

  R 
Carduelis 
carduelis 

European 
Goldfinch 

 سهره معمولي
 (سهره طاليي) 

122 

  R 
Carduelis 
cannabina Common Linnet 132 سهره سينه سرخ 

  B 
Rhodopechys 

sanguinea 
Crimson-winged 

Finch 142 سهره بال سرخ 

  r 
Rhodopechys 
githaginea Trumpeter Finch 152 سهره صورتي 

  R 
Rhodopechys 

obsoleta 
Desert Finch 

 162 سهره خاكي 

  w 
Coccothraustes 
coccothraustes Hawfinch 172 سهره نوك بزرگ 

  R 
Passer 

domesticus House Sparrow 
 گنجشك خانگي
 (گنجشك معمولي)

182 
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 زاگرس مركزيفهرست گونه هاي مشاهده شده در   -2جدول شماره ادامه 
ت 

لعا
طا

م
ين

يش
پ

ت 
لعا

طا
م

 
ضر

حا
 

ف نام فارسي نام انگليسي نام علمي وضعيت
ردي

 

  B 
Petronia 

xanthocollis 

Chestnut-
shouldered 

Petronia (Yellow-
throated Sparrow) 

 192 گنجشك گلو زرد

  W Passer 
hispaniolensis Spanish Sparrow 

 گنجشك
 سينه سياه 

202 

  B 
Petronia 
petronia Rock Sparrow 212 گنجشك كوهي 

  B 

Carpospiza 
brachydactyla 

(Petronia 
brachydactyla) 

Pale Rockfinch 
(Pale Rock 
Sparrow) 

 222 گنجشك خاكي

  R Montifringilla 
nivalis 

White-winged 
Snowfinch 
(Eurasian 

Snowfinch) 
 232 گنجشك برفي

  B & W Sturnus vulgaris Common Starling 
(European Starling) (سار معمولي) 242 سار 

  B Oriolus oriolus Eurasian Golden 
Oriole 252 پري شاهرخ 

  R 
Garrulus 

glandarius Eurasian Jay 262 جي جاق 

  R Pica pica 
Eurasian Magpie 

(Black-billed 
Magpie) 

 272 زاغي

  R 
Pyrrhocorax 
pyrrhocorax Red-billed Chough 

 كالغ كوهي
 نوك سرخ 

 (زاغ نوك سرخ)
282 

  R Pyrrhocorax 
graculus 

Alpine Chough 
(Yellow-billed 

Chough) 

 كالغ كوهي
 نوك زرد 

 (زاغ نوك زرد)
292 

  r Corvus 
frugilegus Rook 302 كالغ سياه 

  R Corvus corone Carrion Crow 
(Hooded Crow) 312 كالغ ابلق 

  R Corvus corax Common Raven 
(Northern Raven) 322 غراب 
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 شده پرندگان مشاهده

 در استان
 چهار محال و بختياري
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 موقعيت جغرافيايي استان چهارمحال و بختياري-2-2-1

 دقيقه 48درجه و  32دقيقه تا  9درجه و  31كيلومتر مربع بين  16532استان چهارمحال و بختياري با مساحتي بالغ بر  
 .دقيقه طول هاي شرقي قرار گرفته است 25درجه و  51دقيقه تا  28درجه و  49عرض هاي شمالي و 

به استان اصفهان، از شمال غرب به استان لرستان، از غرب به استان خوزستان و از جنوب  ان از شمال و شرقاين است
 6به استان كهكيلويه و بويراحمد محدود است. استان چهارمحال و بختياري براساس آخرين تقسيمات كشوري داراي 

 دهستان مي باشد.  39 و بخش17شهر،  25شهرستان، 
  استان عبارتند از: شهركرد، بروجن، فارسان، لردگان، اردل و كوهرنگ. شهرستانهاي اين

 چهارمحال و بختياريويژگي هاي طبيعي استان -2-2-2

شكل طبيعي استان بر مبناي ارتفاعات مياني رشته كوه زاگرس استوار گشته است.انباشت برف در ارتفاعات استان سبب 
بي و مركزي ايران يعني كارون، زاينده رود و دزاز ارتفاعات اين استان شده معروفترين رودخانه هاي دايمي جنوب غر

فرونشست هاي بوجود آمده همزمان با حركات زمين ساختي زاگرس و آب حاصل از ذوب برف  سرچشمه گيرند.
. جانوري مي باشد -كوههاي بلند، تاالبهاي متعددي را در استان تشكيل داده است كه زيستگاه انواع پوشش گياهي

جنگلهاي بلوط، زالزالك و برخي ديگر از گياهان پهن برگ و نيز آبشار ها، غارها، چشمه سارهاي با دبي آب فراوان، 
مناطق حفاظت شده، گردشگاهها و گردابها از ديگر عوامل طبيعي و اكوتوريسم استان محسوب مي گردند. در مجموع 

نوع ريزشهاي استان ده طبعيي، تاريخي و مذهبي مي باشد. جاذبه شناخته ش 250استان در حال حاضر داراي بيش از 
برحسب موقعيت جغرافيايي و ارتفاع متغيراست و در نواحي مرتفع در حدود نيمي از بارش ساليانه بصورت ريزشهاي 

 .منجمد مي باشد

است و به اين  درصد متفاوت بوده 59تا  34بعنوان نمونه ضريب برف گيري ارتفاعات كوهرنگ در سالهاي مختلف بين 
رژيم بارندگي در چهارمحال . دليل در هيدروكليماتولوژي منطقه اثرات تلفيقي برف و باران شايان توجه ويژه است

وبختياري همانند ساير مناطق غربي ايران مديترانه اي است و بخش اعظم بارندگي ها در فاسله ماههاي آذر تا آخر 
رفصل تابستان منطبق است .حداكثر بارندگي ماهانه در شهرها و نقاط فروردين نازل مي شود و فصل خشك استان ب

مختلف استان عمدتاً در دي و بهمن و گاهي در آذر و يا اسفند و بندرت در فروردين ريزش مي نمايد وحاالت اخير 
ي دهد كه مطالعه ريزش هاي جوي استان چهارمحال وبختياري نشان م. عموماً در مناطق مرتفع تر استان رخ مي دهد

در اين استان زمستان پربارش ترين فصل سال است و پس از آن فصلهاي پاييز و بهار پرباران ترين فصول سال شناخته 
 .مي شوند و تابستان كم بارش ترين فصل سال است
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 درصد از محدوده پروژه زاگرس در اين استان واقع شده است و به همين دليل بيشترين حجم مطالعات به اين 60 
 استان اختصاص داده شده است. 

 
 چهارمحال و بختياريمناطق بررسي شده در استان -2-2-3
 

 پارك ملي تنگ صياد -1

 منطقه حفاظت شده تنگ صياد  -2

 منطقه حفاظت شده  سبزكوه  -3

 منطقه حفاظت شده هلن -4

 منطقه حفاظت شده شيدا -5

 منطقه حفاظت شده قيصري -6

 تاالب چغاخور -7

 تاالب علي آباد -8

 تاالب سولقان -9

 شتارگاه هفشجانك  -10

 كشتارگاه جونقان  -11

 روستاي گل سفيد  -12

 روستاي حيدر آباد  -13

 گونه پرنده در مناطق فوق مشاهده شد. 167و در مجموع 
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 چهار محال و بختياري فهرست گونه هاي مشاهده شده در استان  -3جدول شماره 

 رديف نام فارسي نام انگليسي نام علمي

Tachybaptus 
ruficollis Little Grebe 1 كشيم كوچك 

Podiceps cristatus Great Crested Grebe 2 كشيم بزرگ 

Podiceps nigricollis Black-necked Grebe 
 3 كشيم گردن سياه 

Phalacrocorax 
carbo 

Cormorant 
 4 دارقاز (باكالن بزرگ) 

Egretta garzetta Little Egret 
 5 قار كوچك (اگرت كوچك) 

Ardea cinerea Grey Heron 
 6 حواصيل خاكستري 

Ardea purpurea Purple Heron 7 حواصيل ارغواني 

Casmerodius albus Great Egret 
 8 قار بزرگ (اگرت بزرگ) 

Bubulcus ibis Cattle Egret 
 9 گاوچرانك 

Ardeolla ralloides Squacco Heron 
 10 حواصيل زرد 

Ixobrychus minutus Little Bittern 11 بوتيمار كوچك 

Ciconia ciconia White Stork 
 12 حاجي لك لك (لك لك سفيد) 

Platalea leucorodia Eurasian Spoonbill 
 13 كفچه نوك 

Phoenicopterus 
roseus 

(Phoenicopterus 
ruber) 

Greater Flamingo 
 

 مرغ حسيني
 14 (فالمينگوي بزرگ)

Anser anser Greylag Goose 15 خاكستري غاز 

Tadorna ferruginea Ruddy Shelduck 16 آنقوت 

Anas penelope Eurasian Wigeon 17 گيالر 

Anas strepera Gadwall 
 18 اردك ارده اي 

Anas crecca 
Eurasian Teal 

(Common Teal) 
 

 19 خوتكا

Anas platyrhynchos Mallard 
 

 اردك سرسبز
 (سرسبز، كله سبز)

20 

Anas acuta Northern Pintail 21 فيلوش 

Anas querquedula Garganey 
 22 خوتكا ابرو سفيد (خوتكا سفيد) 
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 چهار محال و بختياري فهرست گونه هاي مشاهده شده در استان  -3جدول شماره ادامه 

 رديف نام فارسي نام انگليسي نام علمي

Anas clypeata Northern Shoveler 
 23 پهن)اردك نوك پهن (نوك  

Netta rufina Red-crested Pochard 
 24 اردك تاجدار 

Aythya ferina Common Pochard 
 25 اردك سرحنايي 

Aythya nyroca Ferruginous Duck 
 26 اردك بلوطي 

Aythya marila Greater Scaup 
 27 اردك سر سياه 

Oxyura 
leucocephala 

White-headed Duck 
 28 اردك سر سفيد 

Pandion haliaetus 
 

Osprey 
 

 29 عقاب ماهيگير

Milvus migrans Black kite 30 كوركور سياه 

Circus aeruginosus Western Marsh Harrier 
 31 سنقر تاالبي 

Circus pygargus 
 

Montagu's Harrier 
 

 32 سنقر گندم زار

Buteo buteo Common Buzzard 
 33 سارگپه (سارگپه معمولي) 

Buteo rufinus Long-legged Buzzard 
 34 سارگپه پابلند 

Aquila nipalensis Steppe Eagle 
 عقاب صحرايي

 35  استپي) (عقاب 

Aquila heliaca Eastern Imperial Eagle 36 عقاب شاهي 

Aquila chrysaetos Golden Eagle 37 عقاب طاليي 

Falco tinnunculus 
Common Kestrel 
(Eurasian Kestrel) 

 
 38 باشه (دليجه معمولي)

Falco naumanni Lesser Kestrel 
 39 باشة (دليجه) كوچك 

Falco peregrinus Peregrine  Falcon 
 40 بحري 

Ammoperdix 
griseogularis 

See-see Partridge 
 41 تيهو 

Alectoris chukar Chukar 
 42 كبك 

Coturnix cotrunix Common Quail 
 43 بلدرچين 
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 چهار محال و بختياري فهرست گونه هاي مشاهده شده در استان  -3جدول شماره ادامه 

 رديف نام فارسي نام انگليسي نام علمي

Grus grus 
 

Common Crane 
 

 44  درنا (درناي معمولي)

Porzana porzana Spotted Crake 45 يلوه خالدار 

Gallinula 
chloropus 

Common Moorhen 
 46 چنگر نوك سرخ)چارخو ( 

Fulica atra 
Eurasian Coot 

(Common Coot) 
 

 47 چنگر (چنگر معمولي)

Himantopus 
himantopus 

Black-winged Stilt 
 48 چوب پا 

Vanellus vanellus Northern Lapwing 49 كولي خروس 
Charadrius 
leschenaultii 

Greater Sand Plover 
 50 سليم شني بزرگ 

Charadrius 
hiaticula Ringed Plover 51 سليم طوقي 

Charadrius dubius Little Ringed Plover 
 52 سليم طوقي كوچك 

Charadrius 
alexandrinus 

Kentish Plover 
(Snowy Plover) 

 
 53 سليم كوچك

Vanellus vanellus Northern Lapwing 
 54 خروس كولي 

Vanellus leucurus 
White-tailed Lapwing 
(White-tailed Plover) 

 
 55 خروس كولي دم سفيد

Gallinago 
gallinago 

Common Snipe 
 56 پاشلك (پاشلك معمولي) 

Limosa limosa Black-tailed Godwit 
 

 گيالنشاه دم سياه
 (گيالنشاه بال سفيد)

57 

Tringa totanus Common Redshank 
 58 آبچليك پا سرخ 

Tringa nebularia Greenshank 
 59 آبچليك پا سبز 

Tringa glareola Wood Sandpiper 
 

 آبچليك دودي
 (آبچليك خالدار)

60 

Tringa ochropus Green Sandpiper 
 61 آبچليك تك زي 

Actitis hypoleucos 
(Tringa 

hypoleucos) 

 
Common Sandpiper 

 
 62 آبچليك آواز خوان



  حفاظت از تنوع زيستي در سيماي حفاظتي زاگرس مركزي                                                               پروژه بين المللي 

 مركزيزاگرس پرندگان بررسي گزارش نهايي                                موسسه زيست انديشان كاسپين                

40 

 
 چهار محال و بختياري هده شده در استانفهرست گونه هاي مشا  -3جدول شماره ادامه 

 رديف نام فارسي نام انگليسي نام علمي

Phalaropus lobatus Red-necked Phalarope 63 شناگر گردن سرخ 

Philomachus 
pugnax 

 
Ruff 
 

 64 آبچليك شكيل

Larus cachinnans Caspian Gull 65 كاكايي خزري 

Larus ichthyaetus Great Black-headed Gull 66 كاكايي بزرگ 

Larus armenicus Armenian Gull 
 

 67 كاكايي ارمني

Larus ridibundus Black-headed Gull 
 68 كاكايي سرسياه 

Larus genei Slender-billed Gull 
 69 كاكايي صورتي 

Sterna nilotica Gull-billed Tern 
 

 پرستو دريايي نوك كاكايي
 (پرستو دريايي نوك كلفت)

70 

Sterna hirundo Common Tern 
 

 پرستو دريايي
 (پرستوي دريايي معمولي)

71 

Chlidonias hybrida Whiskered Tern 
 

 پرستو دريايي تيره
 (پرستوي دريايي گونه سفيد)

72 

Pterocles orientalis Black-bellied Sandgrouse 
 73 باقرقره (كوكر) شكم سياه 

Columba livia Rock Dove 
 74 كبوتر چاهي 

Columba palumbus Common Wood Pigeon 
 75 فاخته (كبوتر جنگلي) 

Streptopelia turtur European Turtle Dove 
 76 قمري معمولي 

Streptopelia 
senegalensis 

Laughing Dove 
(Palm Dove) 

 
 77 قمري خانگي

Cuculus canorus Common Cuckoo 
 78 كوكو (كوكوي معمولي) 

Otus scops 
 

European Scops Owl 
(Eurasian Scops Owl) 

 

 79 مرغ حق (مرغ حق معمولي)

Athene noctua Little Owl 
 80 جغد كوچك 

Caprimulgus 
europaeus 

European Nightjar 
 81 شبگرد (شبگرد معمولي) 

Tachymarptis 
melba 

Alpine Swift 
 

 پرستوي شكم سفيد
 (بادخورك كوهي)

82 
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 چهار محال و بختياري فهرست گونه هاي مشاهده شده در استان  -3جدول شماره دامه ا

 رديف نام فارسي نام انگليسي نام علمي

Apus apus Common Swift 
 83 پرستو (بادخورك معمولي) 

Alcedo atthis Common Kingfisher 84 ماهي خورك معمولي 

Merops apiaster European Bee-eater 
 

 ر خوارزنبو
 (زنبور خور معمولي)

85 

Coracias garrulus 
 

European Roller 
 

 86 سبزقبا

Upupa epops 
 

Eurasian Hoopoe 
 

 87 هدهد

Dendrocopos 
medius (Picoides  

medius) 

Middle Spoteed Woodpecker 
 

 88 داركوب سر سرخ

Dendrocopos 
syriacus (Picoides  

syriacus) 

 
Syrian Woodpecker 

 

 داركوب سوري
 (داركوب باغي)

89 

Ammomanes 
deserti 

Desert Lark 
 

 چكاوك بياباني
 (چكاوك سنگالخ)

90 

Melanocorypha 
calandra 

Calandra Lark 
 

 طرقه چكاوك
 (چكاوك گندمزار)

91 

Calandrella 
rufescens Lesser Short-toed Lark 92 چكاوك كوچك 

Galerida cristata 
 

Crested Lark 
 

 93 چكاوك كاكلي

Alauda arvensis Eurasian Skylark 
 94 چكاوك آسماني 

Eremophila 
alpestris 

Horned Lark (Shore Lark) 
 95 چكاوك شاخدار 

Hirundo rupestris Eurasian Crag Martin 
 96 چلچله كوهي 

Hirundo rustica Barn Swallow 
 97 چلچله (پرستوي معمولي) 

Delichon urbicum Common House Martin 
(House Martin) 98 چلچله دمگاه سفيد 

Motacilla alba 
 

White Wagtail 
(Pied Wagtail) 

 

 99 دم جنبانك ابلق

Motacilla citreola Citrine Wagtail 
(Yellow-headed Wagtail) 100 دم جنبانك زرد 
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 (دم جنبانك سر زرد) 
 چهار محال و بختياري نه هاي مشاهده شده در استانفهرست گو  -3جدول شماره ادامه 

 رديف نام فارسي نام انگليسي نام علمي

Motacilla flava Yellow Wagtail 
 

 دم جنبانك شكم زرد
 (دم جنبانك معمولي، 

 دم جنبانك زرد)
101 

Motacilla cinerea Grey Wagtail 
 102 دم جنبانك خاكستري 

Anthus similis Long-billed Pipit 
 103 پپت نوك دراز 

Anthus cervinus Red-throated Pipit 
 104 پپت گلو سرخ 

Lanius isabellinus Isabelline Shrike 
 105 سنگ چشم دم سرخ 

Lanius minor Lesser Grey Shrike 
 106 سنگ چشم خاكستري كوچك 

Lanius senator Woodchat Shrike 
 

 سنگ چشم سرحنايي
 سرخ)(سنگ چشم كله 

107 

Lanius excubitor Great Grey Shrike 
 108 سنگ چشم خاكستري بزرگ 

Cinclus cinclus 
White-trouted Dipper 

(Dipper) 
 

 109 زير آبروك

Irania gutturalis European Robin 
 110 سينه سرخ ايراني 

Luscinia svecica Bluethroat 111 گلو آبي 
Phoenicurus 
phoenicurus 

Common Redstart 
 112 دم سرخ (دم سرخ معمولي) 

Saxicola torquata Common Stonechat 
 113 چك (چك معمولي) 

Oenanthe oenanthe Northern Wheatear 
 114 چكچك (چكچك كوهي) 

Oenanthe lugens 
 

Mourning Wheatear 
 

 115 چكچك ابلق جنوبي

Oenanthe finschii 
 

Finsche's Wheatear 
 

 116 چك پشت سفيدچك

Oenanthe hispanica Black-eared Wheatear 
 117 چكچك گوش سياه 

Oenanthe 
xanthoprymna 

Red-tailed Wheatear 
 

 چكچك دمگاه سرخ
 (چكچك دم سرخ)

118 

Oenanthe 
pleschanka 

 
Pied Wheatear 

 
 119 چكچك ابلق
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 چهار محال و بختياري استانفهرست گونه هاي مشاهده شده در   -3جدول شماره ادامه 

 رديف نام فارسي نام انگليسي نام علمي

Oenanthe 
isabellina 

Isabelline Wheatear 
 120 چكچك دشتي 

Monticola saxatilis 
Rufous-tailed Rock Trush 

(Rock Thrush) 
 

 121 طرقه كوهي

Monticola 
solitarius 

Blue Rock Thrush 
 122 طرقه بنفش (طرقه آبي) 

Turdus merula 
 

Eurasian Blackbird 
(Common Blackbird) 

 123 توكاي سياه

Turdus ruficollis Black-throated Thrush 124 توكاي گلو سياه 

Turdus viscivorus Song Thrush 
 

 توكاي باغي بزرگ
 (توكاي بزرگ)

125 

Scotocerca inquieta 
Scrub Warbler 

(Streaked Scrub Warbler) 
 

 126 سسك جنبان

Cettia cetti Cetti's Warbler 
 127 سسك دم پهن 

Acrocephalus 
arundinaceus 

Great Reed Warbler 
 

 سسك بزرگ نيزار
 (سسك تاالبي بزرگ)

128 

Hippolais pallida 
 

Olivaceous Warbler 
 

 129 سسك درختي زيتوني

Phylloscopus 
collybitus 

Common Chiffchaff 
 130 فچافسسك چي 

Phylloscopus 
nitidus 

 
Green Warbler 

 
 131 سسك بيدي سبز

Sylvia communis Common Whitethroat 
 132 سسك گلو سفيد 

Sylvia atricapilla Blackcap 
 133 سسك سرسياه 

Sylvia crassirostris 
(Sylvia hortensis) 

Eastern Orphean Warbler 
 134 سسك چشم سفيد 

Muscicapa striata Spotted Flycatcher 
 

 مگس گير راه راه
 (مگس گير خالدار)

135 

Parus lugubris Sombre Tit 
 136 چرخ ريسك سر سياه 

Parus major Great Tit 137 چرخ ريسك بزرگ 

Parus caeruleus Blue Tit 138 چرخ ريسك سر آبي 
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 چهار محال و بختياري ستانفهرست گونه هاي مشاهده شده در ا  -3جدول شماره ادامه 

 رديف نام فارسي نام انگليسي نام علمي

Remiz pendulinus Eurasian Penduline Tit 139 ريسك پشت بلوطي چرخ 

Sitta europaea Eurasian Nuthatch 
 كمركلي درختي

 (كمركلي جنگلي)
104 

Sitta neumayer Western Rock Nuthatch 141 كمركلي كوچك 

Sitta tephronata Eastern Rock Nuthatch 
(Large Rock Nuthatch) 142 كمركلي بزرگ 

Emberiza cia Rock Bunting 
 زردپره صخره اي
 (زردپره كوهي)

143 

Emberiza 
buchanani 

Grey-necked Bunting 
 144 زردپره سر خاكستري 

Emberiza 
melanocephala Black-headed Bunting 145 زردپره سرسياه 

Emberiza calandra 
(Miliaria calandra) Corn Bunting 146 زردپره مزرعه 

Fringilla coelebs Common Chaffinch 147 سهره جنگلي 

Serinus pusillus Red-fronted Serin 148 سهره پيشاني سرخ 

Carduelis chloris European Greenfinch 149 سهره سبز 

Carduelis carduelis European Goldfinch (سهره طاليي) 150 سهره معمولي 
Carduelis 
cannabina Common Linnet 151 سهره سينه سرخ 

Rhodopechys 
sanguinea Crimson-winged Finch 152 سهره بال سرخ 

Rhodopechys 
obsoleta 

Desert Finch 
 153 سهره خاكي 

Coccothraustes 
coccothraustes Hawfinch 154 سهره نوك بزرگ 

Passer domesticus House Sparrow 
 گنجشك خانگي

 (گنجشك معمولي)
155 

Petronia petronia Rock Sparrow 156 گنجشك كوهي 

Carpospiza 
brachydactyla 

(Petronia 
brachydactyla) 

Pale Rockfinch 
(Pale Rock Sparrow) 157 گنجشك خاكي 

Passer 
hispaniolensis Spanish Sparrow 158 نجشك سينه سياهگ 
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Sturnus vulgaris Common Starling 
(European Starling) (سار معمولي) 159 سار 

 
 چهار محال و بختياري فهرست گونه هاي مشاهده شده در استان  -3جدول شماره ادامه 

 رديف نام فارسي نام انگليسي نام علمي

Oriolus oriolus Eurasian Golden Oriole 160 خپري شاهر 

Garrulus 
glandarius Eurasian Jay 161 جي جاق 

Pica pica Eurasian Magpie 
(Black-billed Magpie) 162 زاغي 

Pyrrhocorax 
pyrrhocorax Red-billed Chough 

 كالغ كوهي نوك سرخ
 (زاغ نوك سرخ)

163 

Pyrrhocorax 
graculus 

Alpine Chough 
(Yellow-billed Chough) 

 نوك زرد كالغ كوهي
 (زاغ نوك زرد)

164 

Corvus frugilegus Rook 165 كالغ سياه 

Corvus corone Carrion Crow 
(Hooded Crow) 166 كالغ ابلق 

Corvus corax Common Raven 
(Northern Raven) 167 غراب 
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 شده پرندگان مشاهده

 در استان
 يلويه و بويراحمدككه

 



  حفاظت از تنوع زيستي در سيماي حفاظتي زاگرس مركزي                                                               پروژه بين المللي 

 مركزيزاگرس پرندگان بررسي گزارش نهايي                                موسسه زيست انديشان كاسپين                

47 

 
 استان كهگيلويه و بويراحمد موقعيت جغرافيايي1-3-2-

درصد مساحت كل كشور) در جنوب غربي كشور  1كيلومتر مربع (حدود  16264ويراحمد با مساحت كهگيلويه و ب استان
نـوب بـه   جواقع شده است. سرزميني نسبتاً مرتفع و كوهستاني است. اين استان از شمال به چهار محال و بختياري، از 

 5تقسيمات كشوري اين استان داراي محدود مي شود. بر اساس آخرين  بوشهر، از شرق به فارس و از غرب به خوزستان
دهستان مي باشـد. مركـز آن شـهر     38بخش و  13شهر،  13گچساران، كهگيلويه و بهمئي)، شهرستان (دنا، بويراحمد،

   52 كـه نفر مي باشـد   634299  ايران 1385سرشماري عمومي نفوس و مسكن  طبق ياسوج است و جمعيت آن بر
1هرها سكونت دارنددرصد آنها در روستاها و بقيه در ش F

∗ . 

 كهگيلويه و بويراحمد ويژگي هاي طبيعي استان-2-3-2

استان كهگيلويه و بويراحمد سرزميني كوهستاني و تقرييا مرتفع مي باشد كه كوه هاي زاگرس با رشته هاي موازي، 
بلندترين نقطه  سراسر شمال و شرق و كوههاي سياه و سفيد، خومي خائيز و نيل جنوب شرقي آن را در برگرفته اند.

متر از سطح دريا مي باشد. رودخانه هاي  500متر و پست ترين ناحيه آن بيشتر به ارتفاع  4409استان قله دنا با ارتفاع 
مارون، بشار، زهره، خرسان و نازمكان از اين استان عبور مي كنند. و ارتفاعات آن، سرچشمه تعدادي از رودخانه ها 

از ارتفاعات و تپه ماهورها تشكيل شده است . در مناطق سردسير , ارتفاعات بلندتر و  چهار پنجم مساحت منطقه .است
تپه ماهورها بيشتر و در مناطق گرمسير ارتفاعات كوتاه تر و تپه ماهورها نيز كمتر است. دشت ها نيز حدود يك پنجم از 

 اقع گرديده است .مساحت استان را تشكيل مي دهند و معموال عمده اراضي كشاورزي در دشت ها و
با توجه به شرايط جغرافيايي استان، هرچه در امتداد اصلي كوه هاي زاگرس از شمال شرقي به جنوب غربي نزديكتر  

شويم، از ارتفاع كوه ها و مقدار بارندگي و رطوبت هوا به طور محسوسي كم مي گردد. اين وضعيت طبيعي، مشخصات 
تان را به دو ناحيه سردسيري و گرمسيري تقسيم نموده است.مركز اين استان شهر اقليمي دوگانه اي را پديد آورده و اس

 .ياسوج مي باشد
واقع شده است (هرچند كه اداره بخشي از منطقه  كهگيلويه و بويراحمددرصد از محدوده پروژه زاگرس در استان  14

 مي باشد) و پس از استان چهارمحال حفاظت شده دنا  هم كه در استان اصفهان واقع شده است بر عهده اين استان
 بختياري بيشترين حجم مطالعات به اين استان اختصاص يافته است. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗    ايگاه اينترنتي مركز آمار ايرانپ 
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 كهگيلويه و بويراحمدمناطق بررسي شده در استان -2-3-3

 منطقه حفاظت شده  دنا  -1

 منطقه حفاظت شده دناي شرقي -2

 بند شاه قاسم -3

 روستاي دشت رز -4

 روستاي ده بر آفتاب -5

 سوجكشتارگاه يا -6

 

 گونه پرنده در مناطق فوق مشاهده شد. 93و در مجموع 
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 يلويه و بويراحمدككه فهرست گونه هاي مشاهده شده در استان  - 4جدول شماره  

 رديف نام فارسي نام انگليسي نام علمي

Podiceps cristatus Great Crested Grebe 1 كشيم بزرگ 

Podiceps nigricollis Black-necked Grebe 2 كشيم گردن سياه 

Gyps fulvus Eurasian Griffon Vulture 
 كركس

 3 (دال معمول، الشخور)

Gypaetus barbatus 
Lammergeier 

 (Bearded Vulture) 4 هما 

Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk 5 قرقي 

Buteo rufinus Long-legged Buzzard 6 سارگپه پابلند 

Aquila clanga Greater Spotted Eagle 7 بزرگ خالدار عقاب 

Aquila nipalensis Steppe Eagle عقاب صحرايي 
 8  استپي) (عقاب 

Aquila 
heliaca 

Imperial Eagle (عقاب شاهي) 9 شاه باز 

Aquila chrysaetos Golden Eagle 10 عقاب طاليي 

Falco tinnunculus Common Kestrel  
(Eurasian Kestrel) 11 يجه معمولي)باشه (دل 

Falco pelegrinoides Barbary Falcon 12 شاهين 
Tetraogallus 

caspius 
Caspian Snowcock 13 كبك دري 

Alectoris chukar Chukar 14 كبك 

Tringa ochropus Green Sandpiper 15 آبچليك تك زي 

Actitis hypoleucos Common Sandpiper 16 آوازخوان آبچليك 

Columba livia Rock Dove 17 كبوتر چاهي 

Columba palumbus Common Wood Pigeon (كبوتر جنگلي) 18 فاخته 
Streptopelia 

decaocto 
Eurasian Collared Dove 

 19 ياكريم 

Cuculus canorus Common Cuckoo (كوكوي معمولي) 20 كوكو 

Otus scops European Scops Owl 
(Eurasian Scops Owl) 21 حق (مرغ حق معمولي) مرغ 

Strix aluco Tawny Owl 22 جغد جنگلي 

Caprimulgus 
europaeus 

European Nightjar (شبگرد معمولي) 23 شبگرد 

Merops apiaster European Bee-eater 
 زنبور خوار 

 (زنبور خور معمولي)
24 
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 يلويه و بويراحمدككه فهرست گونه هاي مشاهده شده در استان  - 4جدول شماره ادامه 

 رديف نام فارسي نام انگليسي نام علمي

Coracias garrulus European Roller 25 سبزقبا 

Upupa epops Eurasian Hoopoe 26 هدهد 

Dendrocopos 
medius (Picoides  

medius) 
Middle Spoteed Woodpecker 27 داركوب سر سرخ 

Dendrocopos 
syriacus (Picoides  

syriacus) 
Syrian Woodpecker (داركوب باغي) 28 داركوب سوري 

Galerida cristata Crested Lark 29 چكاوك كاكلي 

Eremophila 
alpestris 

Horned Lark (Shore Lark) 30 چكاوك شاخدار 

Hirundo daurica Red-rumped Swallow 31 چلچله دمگاه حنايي 

Delichon urbicum Common House Martin 32 چلچله دمگاه سفيد 

Motacilla alba White Wagtail (Pied Wagtail) 33 دم جنبانك ابلق 

Motacilla cinerea Grey Wagtail 34 دم جنبانك خاكستري 

Lanius isabellinus Isabelline Shrike 35 سنگ چشم دم سرخ 

Lanius minor Lesser Grey Shrike 36 سنگ چشم خاكستري كوچك 

Lanius senator Woodchat Shrike 
سنگ چشم سرحنايي (سنگ 

 چشم كله سرخ)
37 

Lanius nubicus Masked Shrike 38 سنگ چشم پيشاني سفيد 

Cinclus cinclus White-trouted Dipper 
(Dipper) 39 زير آبروك 

Troglodytes 
troglodytes Winter Wren (Wren) 40 اليكايي 

Erithacus rubecula European Robin سينه سرخ 
 41 (سينه سرخ اروپايي) 

Irania gutturalis Whie-throated Robin 42 سينه سرخ ايراني 

Cercotrichas 
galactotes 

Rufous-tailed Scrub-Robin 43 دم چتري 

Phoenicurus 
ochruros 

Black Redstart 44 دم سرخ سياه 

Phoenicurus 
phoenicurus Common Redstart 45 سرخ (دم سرخ معمولي) دم 

Saxicola rubetra Whinchat 46 چك بوته اي 
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 يلويه و بويراحمدككه فهرست گونه هاي مشاهده شده در استان  - 4جدول شماره ادامه 

 رديف نام فارسي نام انگليسي نام علمي

Saxicola torquata Common Stonechat (چك معمولي) 47 چك 

Oenanthe oenanthe Northern Wheatear (چكچك كوهي) 48 چكچك 

Oenanthe hispanica Black-eared Wheatear 49 چكچك گوش سياه 

Oenanthe 
xanthoprymna Red-tailed Wheatear 

 چكچك دمگاه سرخ
 (چكچك دم سرخ) 

50 

Oenanthe 
 chrysopygia 

Persian  Wheatear 51 چكچك ايراني 

Oenanthe 
isabellina Isabelline Wheatear 52 چكچك دشتي 

Monticola saxatilis Rufous-tailed Rock Trush 
(Rock Thrush) 53 طرقه كوهي 

Monticola 
solitarius Blue Rock Thrush (طرقه آبي) 54 طرقه بنفش 

Turdus merula Eurasian Blackbird 
(Common Blackbird) 55 توكاي سياه 

Cettia cetti Cetti's Warbler 56 م پهن د سسك 

Acrocephalus 
schoenobaenus Sedge Warbler 57 سسك جگن زار 

Hippolais pallida Olivaceous Warbler 58 سسك درختي زيتوني 

Phylloscopus 
nitidus Green Warbler 59 سسك بيدي سبز 

Phylloscopus 
collybitus Common Chiffchaff 60 سسك چيفچاف 

Sylvia atricapilla Blackcap 61 سسك سرسياه 

Sylvia communis Common Whitethroat 62 سسك گلو سفيد 

Sylvia althaea Hume's Whitethroat 63 هيوم نقابدار سسك 

Sylvia nisoria Barred Warbler 64 راه راه سينه سسك 

Muscicapa striata Spotted Flycatcher مگس گير راه راه 
 (مگس گير خالدار) 

65 

Aegithalos 
caudatus 

Long-tailed Tit 66 چرخ ريسك دم دراز 

Parus lugubris Sombre Tit 67 چرخ ريسك سر سياه 

Parus major Great Tit 68 چرخ ريسك بزرگ 

Parus caeruleus Blue Tit 69 چرخ ريسك سر آبي 

Sitta europaea Eurasian Nuthatch 
 كمركلي درختي

 (كمركلي جنگلي) 
70 
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 يلويه و بويراحمدككه فهرست گونه هاي مشاهده شده در استان  - 4جدول شماره ادامه 

 رديف نام فارسي نام انگليسي نام علمي

Sitta neumayer Western Rock Nuthatch 71 كمركلي كوچك 

Sitta tephronata Eastern Rock Nuthatch 
(Large Rock Nuthatch) 72 كمركلي بزرگ 

Tichodroma 
muraria Wallcreeper 73 ديوار خزك 

Emberiza cia Rock Bunting 74 (زردپره كوهي) زردپره صخره اي 
Emberiza 
buchanani Grey-necked Bunting 75 زردپره سر خاكستري 

Emberiza 
melanocephala Black-headed Bunting 76 زردپره سرسياه 

Fringilla coelebs Common Chaffinch 77 ه جنگليسهر 

Serinus pusillus Red-fronted Serin 78 سهره پيشاني سرخ 

Carduelis carduelis European Goldfinch (سهره طاليي) 79 سهره معمولي 
Carduelis 
cannabina Common Linnet 80 سهره سينه سرخ 

Rhodopechys 
sanguinea Crimson-winged Finch 81 سرخ بال سهره 

Rhodopechys 
obsoleta 

Desert Finch 82 سهره خاكي 

Passer domesticus House Sparrow 83 گنجشك خانگي 

Petronia petronia Rock Sparrow 84 گنجشك كوهي 

Montifringilla 
nivalis 

White-winged Snowfinch 
(Eurasian Snowfinch) 85 گنجشك برفي 

Sturnus vulgaris Common Starling 
(European Starling) (سار معمولي) 86 سار 

Oriolus oriolus Eurasian Golden Oriole 87 پري شاهرخ 

Garrulus 
glandarius Eurasian Jay 88 جي جاق 

Pica pica Eurasian Magpie 
(Black-billed Magpie) 89 زاغي 

Pyrrhocorax 
pyrrhocorax Red-billed Chough 

 كالغ كوهي نوك سرخ
 سرخ)(زاغ نوك 

90 

Pyrrhocorax 
graculus 

Alpine Chough 
(Yellow-billed Chough) 

 كالغ كوهي نوك زرد
 (زاغ نوك زرد) 

91 

Corvus corone Carrion Crow 
(Hooded Crow) 92 كالغ ابلق 

Corvus corax Common Raven  
(Northern Raven) 93 غراب 
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 شده پرندگان مشاهده

 در استان
 اصفهان
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 اصفهاناستان  موقعيت جغرافيايي-2-4-1

دقيقه تا  42درجه و  30درصد از مساحت كشور) بين  6/57كيلومتر مربع ( معادل  107045استان اصفهان با مساحت 
دقيقه طول شرقي در بخش مركزي ايران  32درجه و  55دقيقه تا  38درجه و  49دقيقه عرض شمالي و  27درجه و  34

اي حاصلخيز و پربركت واقع شده و به طور خالصه مي توان گفت اكثر شهرها و روستاهاي ان حاصل جريان در جلگه 
زاينده رود است. شكل استان از لحاظ گسترش در امتداد طول و عرض جغرافيايي به گونه اي است كه ميانگين طول 

 . كيلومتر مي باشد 405كيلومتر و عرض استان برابر با  532/5آن 

ن اصفهان از شمال به استانهاي مركزي ، قم و سمنان ، از جنوب به استانهاي فارس و كهگيلويه و بويراحمد ، از استا
 . مشرق به استانهاي يزد و خراسان و از غرب به استانهاي لرستان و چهارمحال و بختياري محدود مي شود

دهستان و مركز آن  116بخش و  37شهر ،  60شهرستان ,  17بر اساس آخرين تقسيمات كشوري ، اين استان داراي 
شهرستان هاي استان اصفهان عبارتند از اصفهان، اردستان، برخوار و ميمه، خيمني شهر، خوانسار،  . اصفهان است

سميرم، شهرضا، فريدن، فريدون شهر، كاشان، فالورجان، گلپايگان، لنجان، مباركه، نائين، نجف آباد، نطنز و شاهين 
 شهر

  اصفهانژگي هاي طبيعي استان وي-2-4-2

آب و هواي استان از نوع بياباني است كه وجود رشته كوههاي زاگرس در قسمت غرب آن مانع نفوذ رطوبت به نواحي 
مركزي و شرق استان مي گردد . از طرفي وجود نواحي پست و كويري شرق استان هواي بخش وسيعي از آن را تحت 

ميليمتر است  120ميليمتر و متوسط بارش شهر اصفهان حدود  160ارش ساليانه استان متوسط ب د.مي دهتاثير خود قرار 
. تنوع رژيم حرارتي در استان تحت تاثير مناطق كوهستاني و كويري و وزش بادهاي غربي است به طوري كه ميانگين 

مناطق استان ، خور با درجه سانتيگراد مي رسد . در بين  4درجه حرارت ساالنه در مناطق غرب و جنوب به حدود 
درجه سانتيگراد  10/6درجه سانتيگراد گرمترين و سميرم با دماي ميانگين ساالنه  19/5ميانگين دماي ساالنه 

 . سردترين منطقه استان اصفهان مي باشد

يان دارد جندين رودخانه از جمله رودخانه هاي ماربر در سميرم ، مرغاب نجف آباد ، گلپايگان و غيره در سطح استان جر
اما يكي از بزرگترين رودخانه هاي داخلي فالت مركزي ايران زاينده رود است كه از ارتفاعات زردكوه بختياري سرچشمه 
گرفته و سپس با جهت غرب به جنوب شرق استان به تاالب گاوخوني واقع در شهر اصفهان مي ريزد و نقش بسزايي در 

 .وار به ويژه از نظر محيط زيست و اقتصادي ايفا مي كندطراوت و شادابي و سرسبزي محيط شهرهاي همج



  حفاظت از تنوع زيستي در سيماي حفاظتي زاگرس مركزي                                                               پروژه بين المللي 

 مركزيزاگرس پرندگان بررسي گزارش نهايي                                موسسه زيست انديشان كاسپين                

55 

درصد از محدوده پروژه زاگرس در استان اصفهان  واقع شده است (هرچند كه اداره بخشي از منطقه حفاظت شده  18
 كهگيلويه و بويراحمددنا كه در استان اصفهان واقع شده است بدليل يكپارچگي حفاظت اين منطقه مهم بر عهده استان 

 مي باشد).

 

 
 اصفهانمناطق بررسي شده در استان -2-4-3
 

 سد حنا -1

 سد زاينده رود -2

 سد قره آقاچ -3

 رود خانه بي بي سيدان -4

 رودخانه ماربر -5

 روستاي خفر -6

 روستاي سيور -7

 گونه پرنده در مناطق فوق مشاهده شد. 98و در مجموع 
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 اصفهان فهرست گونه هاي مشاهده شده در استان  - 5جدول شماره 

 رديف نام فارسي نام انگليسي لمينام ع

Tachybaptus 
ruficollis Little Grebe 1 كشيم كوچك 

Podiceps cristatus Great Crested Grebe 2 كشيم بزرگ 

Podiceps nigricollis Black-necked Grebe 
 3 كشيم گردن سياه 

Casmerodius albus Great Egret 
 قار بزرگ

 4 (اگرت بزرگ) 

Egretta garzetta Little Egret 
 5 قار كوچك (اگرت كوچك) 

Phalacrocorax 
carbo Cormorant (باكالن بزرگ) 6 دارقاز 

Ardea cinerea Grey Heron 
 7 حواصيل خاكستري 

Ardea purpurea Purple Heron 8 حواصيل ارغواني 

Ciconia nigra Black Stork 9 لك لك سياه 

Platalea leucorodia Eurasian Spoonbill 10 كفچه نوك 
Phoenicopterus 

roseus 
(Phoenicopterus 

ruber) 

Greater Flamingo 
 

 مرغ حسيني
 (فالمينگوي بزرگ)

11 

Anser anser Greylag Goose 12 غاز خاكستري 

Tadorna ferruginea Ruddy Shelduck 
 13 آنقوت 

Tadorna tadorna Shelduck 14 تنجه 

Anas penelope Wigeon 15 گيالر 

Anas strepera Gadwall 16 اردك ارده اي 

Anas crecca Eurasian Teal 
 (Common Teal) 17 خوتكا 

Anas platyrhynchos Mallard 
 

 اردك سرسبز 
 18 (سرسبز، كله سبز)

Anas acuta Northern Pintail اردك دم جغه اي 
 (فلوش، فيلوش) 

19 

Anas clypeata Northern Shoveler 
 20 اردك نوك پهن (نوك پهن) 

Aythya ferina Common Pochard 
 21 اردك سرحنايي 

Aythya fuligula Tufted Duck 22 اردك سياه كاكل 
Oxyura 

leucocephala 
White-headed Duck 

 23 اردك سر سفيد 
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 اصفهان فهرست گونه هاي مشاهده شده در استان  - 5جدول شماره ادامه 

 رديف نام فارسي نام انگليسي نام علمي

Mergus albellus Smew 
 اردك ماهي خوار سفيد

 24 (مرگوس سفيد)

Pandion haliaetus Osprey 
 25 عقاب ماهيگير 

Milvus migrans Black Kite (كوركور سياه) 26 كوركور 

Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk 27 قرقي 

Buteo buteo Common Buzzard 
 28 رگپه (سارگپه معمولي)سا 

Buteo rufinus Long-legged Buzzard 
 29 سارگپه پابلند 

Aquila clanga Greater Spotted Eagle 
 

 عقاب خالدار بزرگ
 (عقاب تاالبي) 

30 

Aquila nipalensis Steppe Eagle  31  استپي) عقاب صحرايي (عقاب 

Aquila chrysaetos Golden Eagle 32 عقاب طاليي 

Falco tinnunculus 
Common Kestrel 

 (Eurasian Kestrel) 
 

 33 باشه (دليجه معمولي)

Alectoris chukar Chukar 
 34 كبك 

Grus grus Common Crane 
 35  درنا (درناي معمولي) 

Fulica atra 
Eurasian Coot 

(Common Coot) 
 

 36 چنگر (چنگر معمولي)

Charadrius 
leschenaultii 

Greater Sand Plover 
 37 سليم شني بزرگ 

Charadrius 
hiaticula 

Common Ringed Plover سليم طوقي 
 (سليم طوقي معمولي) 

38 

Charadrius dubius Little Ringed Plover 
 39 سليم طوقي كوچك 

Charadrius 
alexandrinus 

Kentish Plover  
(Snowy Plover) 

 
 40 سليم كوچك

Vanellus vanellus Northern Lapwing 
 41 خروس كولي 

Gallinago 
gallinago 

Common Snipe 
 42 پاشلك (پاشلك معمولي) 

Tringa totanus Common Redshank 
 43 آبچليك پا سرخ 

Tringa ochropus Green Sandpiper 
 44 آبچليك تك زي 
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 هاناصف فهرست گونه هاي مشاهده شده در استان  - 5جدول شماره ادامه  

 رديف نام فارسي نام انگليسي نام علمي

Actitis hypoleucos 
(Tringa 

hypoleucos) 

 
Common Sandpiper 

 
 45 آبچليك آواز خوان

Calidris ferruginea Curlew Sandpiper  46  بلوطي) تليله نوك دراز (تليله 

Philomachus 
pugnax Ruff 47 آبچليك شكيل 

Larus armenicus Armenian Gull 48 كاكايي ارمني 

Larus ridibundus Great Black-headed Gull 
(Pallas's Gull) 

 كاكايي بزرگ
 49 (كاكايي سرسياه بزرگ)

Larus ridibundus Black-headed Gull 50 كاكايي سرسياه 

Larus genei Slender-billed Gull 51 كاكايي صورتي 

Sterna hirundo Common Tern 
 

 ايي پرستو دري
 (پرستوي دريايي معمولي)

52 

Pterocles orientalis Black-bellied Sandgrouse 
 53 باقرقره (كوكر) شكم سياه 

Columba livia Rock Dove 
 54 كبوتر چاهي 

Columba palumbus Common Wood Pigeon 
 55 فاخته (كبوتر جنگلي) 

Streptopelia 
senegalensis 

Laughing Dove (Palm Dove) 
 56 قمري خانگي 

Athene noctua Little Owl 
 57 جغد كوچك 

Apus apus Common Swift 58 بادخورك معمولي 

Tachymarptis 
melba 

Alpine Swift 59 بادخورك شكم سفيد 

Alcedo atthis Common Kingfisher  60 ماهي خورك 

Merops apiaster European Bee-eater 
 61 ور معمولي)زنبور خوار (زنبور خ 

Coracias garrulus 
 

European Roller 
 

 62 سبزقبا

Upupa epops 
 

Eurasian Hoopoe 
 

  هدهد

Dendrocopos 
medius (Picoides  

medius) 

Middle Spoteed Woodpecker 
 63 داركوب سر سرخ 

Galerida cristata 
 

Crested Lark 
 

 64 چكاوك كاكلي
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 اصفهان ست گونه هاي مشاهده شده در استانفهر  - 5جدول شماره ادامه 

 رديف نام فارسي نام انگليسي نام علمي

Alauda arvensis Eurasian Skylark 
 65 چكاوك آسماني 

Calandrella 
 rufescens 

Lesser Short-toed  Lark 66 چكاوك كوچك 

Eremophila 
alpestris 

Horned Lark (Shore Lark) 
 67 چكاوك شاخدار 

Hirundo rustica Barn Swallow 
 68 چلچله (پرستوي معمولي) 

Motacilla alba 
 

White Wagtail (Pied Wagtail) 
 

 69 دم جنبانك ابلق

Motacilla flava Yellow Wagtail 
 

 دم جنبانك شكم زرد
 (دم جنبانك معمولي، دم جنبانك زرد) 

70 

Motacilla cinerea Grey Wagtail 
 71 دم جنبانك خاكستري 

Anthus campestris Tawny Pipit (پپت خاكي) 72 پپت دشتي 

Lanius isabellinus Isabelline Shrike 
 73 سنگ چشم دم سرخ 

Cinclus cinclus 
White-trouted Dipper 

(Dipper) 
 

 74 زير آبروك

Oenanthe hispanica Black-eared Wheatear 
 75 چكچك گوش سياه 

Oenanthe 
isabellina 

Isabelline Wheatear 
 76 چكچك دشتي 

Turdus merula Eurasian Blackbird 
(Common Blackbird) 77 توكاي سياه 

Acrocephalus 
arundinaceus 

 
Olivaceous Warbler 

 

 سسك بزرگ نيزار
 (سسك تاالبي بزرگ) 

78 

Phylloscopus 
collybitus 

Common Chiffchaff 
 79 سسك چيفچاف 

Sylvia atricapilla Blackcap 
 80 سسك سرسياه 

Parus lugubris Sombre Tit 
 81 چرخ ريسك سر سياه 

Parus major Great Tit 82 چرخ ريسك بزرگ 

Parus caeruleus Blue Tit 83 چرخ ريسك سر آبي 

Sitta neumayer Western Rock Nuthatch 84 كمركلي كوچك 

Sitta tephronata Eastern Rock Nuthatch 
(Large Rock Nuthatch) 85 كمركلي بزرگ 

Emberiza 
melanocephala Black-headed Bunting 86 زردپره سرسياه 
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 اصفهان فهرست گونه هاي مشاهده شده در استان  - 5جدول شماره ادامه 

 رديف نام فارسي نام انگليسي نام علمي

Serinus pusillus Red-fronted Serin 87 سهره پيشاني سرخ 

Carduelis carduelis European Goldfinch (سهره طاليي) 88 سهره معمولي 

Rhodopechys 
obsoleta 

Desert Finch 
 89 سهره خاكي 

Passer domesticus House Sparrow 
 گنجشك خانگي

 (گنجشك معمولي) 
90 

Petronia petronia Rock Sparrow 91 گنجشك كوهي 

Sturnus vulgaris Common Starling 
(European Starling) (سار معمولي) 92 سار 

Pica pica Eurasian Magpie 
(Black-billed Magpie) 93 زاغي 

Pyrrhocorax 
pyrrhocorax Red-billed Chough 

 كالغ كوهي نوك سرخ
 (زاغ نوك سرخ) 

94 

Pyrrhocorax 
graculus 

Alpine Chough 
(Yellow-billed Chough) 

 ردكالغ كوهي نوك ز
 95 (زاغ نوك زرد) 

Corvus frugilegus Rook 96 كالغ سياه 

Corvus corone Carrion Crow 
(Hooded Crow) 97 كالغ ابلق 

Corvus corax Common Raven  
(Northern Raven) 98 غراب 
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 شده پرندگان مشاهده

 در استان
 فارس
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  فارساستان  موقعيت جغرافيايي-2-5-1

كيلومتر مربع در جنوب بخش مركزي ايران قرار گرفته است كه از نظر وسعت رتبه  122661س با وسعت استان فار
پنجم را در كشور داراست اين استان از شمال با استانهاي اصفهان و يزد از مغرب با استانهاي كهگيلويه و بويراحمد و 

سايه است. و بر اساس آخرين تقسيمات كشوري بوشهر و از جنوب با استان هرمزگان و از شرق با استان كرمان هم
 . دهستان بوده است 190شهر و  69بخش و  69شهرستان و  24اين استان داراي  1385

 ،داراب ،خنج ،خرم بيد ،جهرم ،پاسارگاد ،بوانات، اقليد  ،استهبان ،ارسنجان ،آبادهعبارتند از:  شهرستانهاي استان فارس
 ،المرد ،الرستان ،گراش ،كازرون ،قير و كارزين ،فيروزآباد ،فراشبند ،فسا ،شيراز ،نسپيدا ،سروستان ،زرين دشت ،رستم

 .ني ريز ومهر  ،ممسني ،مرودشت

  فارسويژگي هاي طبيعي استان -2-5-2

دسته مناطق سردسير ، مناطق معتدل و مناطق گرمسير تقسيم كرد . حداقل  3اقليم فارس را مي توان به ظور كلي به 
درجه زير صفر و حداكثر آن نيز در گرمترين ماه سال (مرداد ماه )  2-7در دي ماه(سردترين ماه سال ) بين درجه حرارت 

كمترين ميزان با )منطقه مشخص شرقي  3درجه مي باشد . از نظر ميزان بارندگي نيز استان فارس به  35-40بين 
 . ميلي متر ) در سال تقسيم مي شود 400-800ميليمتر ) ، مركزي و غربي (بيشترين ميزان بارندگي با  250-140

مهمترين رودخانه استان رود كر است كه از ارتفاعات شمال غربي اقليد سرچشمه مي گيرد و پس از پيوستن به رودخانه 
در حال حاضر بر روي رودخانه كر سد درودزن وجود داشته  . سيوند در انتهاي دشت كربال به درياچه بختگان مي ريزد

رروي رودخانه سيوند نيز سدي به همين نام در حال احداث است . از ديگر رودهاي مهم استان رود مند است است و ب
كه از كوههاي شرق دشت ارژن سرچشمه گرفته و پس از طي پهنه استان به خليج فارس مي ريزد . بر روي اين 

هاي بختگان ، طشك ، مهارلو ، كافتر ،  درياچه . رودخانه نيز سدهاي سلمان فارسي و سد تنگاب در دست احداث است
پريشان ، دشت ارژن ، هفت برم و درياچه سد درود زن پهنه هاي آبي مهم استان هستند . از ميان اين درياچه ها 

كيلومتر مربع بيشترين وسعت را داشته و درياچه پريشان  350كيلومتر مربع و درياچه مهارلو با  737بختگان با وسعت 
تنها درياچه آب شيرين كشور است . فزون براين درياچه هاي بختگان ، دشت ارژن و پريشان از نظر بين (فامور) نيز 

 المللي نيز داراي اهميت بوده و محل اقامت پرندگان مهاجر متنوع و تحت حفاظت ملي و بين المللي مي باشند
 .استان فارس واقع شده است شمال درصد از محدوده پروژه زاگرس در 8
 

 فارس مناطق بررسي شده در استان-2-5-3
 سد درود زن -1

 سد مالصدرا  -2

 منطقه حفاظت شده تنگ بستانك -3

 منطقه حفاظت شده مارگون -4

 روستاي مارگون -5

 روستاي جيدرزار -6

 گونه پرنده در مناطق فوق مشاهده شد. 107و در مجموع 
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 فهرست گونه هاي مشاهده شده در استان فارس  - 6جدول شماره 

 رديف نام فارسي گليسينام ان نام علمي

Podiceps cristatus Great Crested Grebe 1 كشيم بزرگ 

Podiceps nigricollis Black-necked Grebe 2 كشيم گردن سياه 

Little Grebe Tachybaptus ruficollis 3 كشيم كوچك 

Pelecanus crispus Dalmatian Pelican 4 مرغ سقاي (پليكان) پا خاكستري 

Phalacrocorax 
carbo 

Great Cormorant 5 باكالن بزرگ 

Casmerodius albus Great Egret (اگرت بزرگ)6 قار بزرگ 

Egretta garzetta Little Egret (اگرت كوچك) 7 قار كوچك 

Ardea cinerea Grey Heron 8 حواصيل خاكستري 

Plegadis falcinellus Glossy Ibis (اكراس سياه) 9 قره ناز 

Platalea leucorodia Eurasian Spoonbill 10 كفچه نوك 
Phoenicopterus 

roseus 
(Phoenicopterus 

ruber) 

Greater Flamingo (فالمينگوي بزرگ) 11 مرغ حسيني 

Anser albifrons Greater White-fronted Goose 12 غاز پيشاني سفيد 

Anser anser Greylag Goose 13 غاز خاكستري 

Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea 14 آنقوت 

Common Shelduck Tadorna tadorna 15 تنجه 

Eurasian Wigeon Anas penelope 16 گيالر 

Anas platyrhynchos Mallard (سرسبز، كله سبز) 17 اردك سرسبز 

Anas crecca Eurasian Teal (Common 
Teal) 18 خوتكا 

Anas acuta Northern Pintail 19 شفيلو 

Anas clypeata Northern Shoveler 20 اردك نوك پهن 

Aythya ferina Common Pochard 21 اردك سرحنايي 

Buteo rufinus Long-legged Buzzard 22 سارگپه پابلند 

Aquila clanga Greater Spotted Eagle عقاب خالدار بزرگ 
 (عقاب تاالبي) 

23 

Aquila nipalensis Steppe Eagle  24  استپي) عقاب صحرايي (عقاب 

Aquila chrysaetos Golden Eagle 25 عقاب طاليي 

Falco naumanni Lesser Kestrel 26 دليجه كوچك 
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 فهرست گونه هاي مشاهده شده در استان فارس  - 6جدول شماره ادامه 

 رديف نام فارسي نام انگليسي نام علمي

Falco tinnunculus 
Common Kestrel  
(Eurasian Kestrel) (دليجه معمولي) 27 باشه 

Coturnix cotrunix Common Quail 28 بلدرچين 

Fulica atra Eurasian Coot 
(Common Coot) (چنگر معمولي) 29 چنگر 

Himantopus 
himantopus Black-winged Stilt 30 چوب پا 

Charadrius 
hiaticula Common Ringed Plover 

 سليم طوقي
 ليم طوقي معمولي)(س 

31 

Charadrius dubius Little Ringed Plover 
 32 سليم طوقي كوچك 

Charadrius 
alexandrinus 

Kentish Plover 
 (Snowy Plover) 33 سليم كوچك 

Vanellus Vanellus Northern Lapwing 34 خروس كولي 

Vanellus leucurus Northern Lapwing 35 خروس كولي دم سفيد 

Tringa totanus Common Redshank 36 آبچليك پا سرخ 

Tringa stagnatilis Marsh Sandpiper 37 آبچليك تاالبي 

Tringa ochropus Green Sandpiper 38 آبچليك تكزي 

Actitis hypoleucos Common Sandpiper 39 آبچليك آوازخوان 

Calidris minuta Little Stint 40 تليله كوچك 

Larus ridibundus Black-headed Gull 41 كاكايي سرسياه 

Larus cachinnans Caspian Gull 42 كاكايي خزري 

Larus fuscus Lesser Black-backed Gull 43 كاكايي پشت سياه كوچك 

Larus genei Slender-billed Gull 44 كاكايي صورتي 

Larus minutus Little Gull 45 كاكايي كوچك 

Sterna hirundo Common Tern پرستو دريايي 
 (پرستوي دريايي معمولي) 

46 

Sterna albifrons Little Tern 47 پرستو دريايي كوچك 

Chlidonias hybrida Whiskered Tern پرستو دريايي تيره 
 (پرستوي دريايي گونه سفيد) 

48 

Pterocles orientalis Black-bellied Sandgrouse 49 سياه باقرقره (كوكر) شكم 

Columba livia Rock Dove 50 كبوتر چاهي 

Columba palumbus Common Wood Pigeon (كبوتر جنگلي) 51 فاخته 

Streptopelia 
senegalensis 

Laughing Dove (Palm Dove) 52 قمري خانگي 
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 فهرست گونه هاي مشاهده شده در استان فارس  - 6جدول شماره ادامه 

 رديف نام فارسي يسينام انگل نام علمي

Athene noctua Little Owl 53 جغد كوچك 

Apus apus Common Swift (بادخورك معمولي) 54 پرستو 

Alcedo atthis Common Kingfisher 55 ماهيخورك 

Ceryle rudis European Bee-eater 56 ماهي خورك ابلق 

Merops apiaster European Roller 57 ر معمولي)زنبور خوار (زنبور خو 

Coracias garrulus Eurasian Hoopoe 58 سبزقبا 

Upupa epops Middle Spoteed Woodpecker 59 هدهد 
Dendrocopos 

medius 
 (Picoides  medius) 

European Bee-eater 60 داركوب سر سرخ 

Dendrocopos 
syriacus (Picoides  

syriacus) 

Syrian Woodpecker 
 61 داركوب باغي)داركوب سوري ( 

Galerida cristata Crested Lark 62 چكاوك كاكلي 

Alauda arvensis Eurasian Skylark 63 چكاوك آسماني 
Eremophila 

alpestris Horned Lark (Shore Lark) 64 چكاوك شاخدار 

Hirundo rupestris 
Eurasian 

Crag Martin 65 كوهي چلچله 

Hirundo rustica Barn Swallow (پرستوي معمولي) 66 چلچله 

Hirundo daurica Red-rumped Swallow چلچله دمگاه خرمايي 
 (پرستوي دمگاه صورتي) 

67 

Delichon urbicum Common House Martin 68 چلچله دمگاه سفيد 

Motacilla alba White Wagtail (Pied Wagtail) 
 69 دم جنبانك ابلق 

Motacilla flava Yellow Wagtail  دم جنبانك شكم زرد 
 (دم جنبانك معمولي، دم جنبانك زرد)

70 

Motacilla cinerea Grey Wagtail 71 دم جنبانك خاكستري 

Anthus spinoletta Water Pipit 72 پپت تاالبي 

Lanius minor Lesser Grey Shrike 73 سنگ چشم خاكستري كوچك 

Lanius senator Woodchat Shrike 
 م سرحناييسنگ چش

 (سنگ چشم كله سرخ) 
74 

Lanius nubicus Masked Shrike 75 سنگ چشم پيشاني سفيد 
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 فهرست گونه هاي مشاهده شده در استان فارس  - 6جدول شماره ادامه 

 رديف نام فارسي نام انگليسي نام علمي

Cinclus cinclus 
White-trouted Dipper 

(Dipper) 76 زير آبروك 

Luscinia 
megarhynchos 

Common Nightingale (بلبل معمولي) 77 بلبل 

Irania gutturalis European Robin 78 سينه سرخ ايراني 

Cercotrichas 
galactotes 

Rusfous-tailed Scrub-Robin 
(Rusfous Bush Chat) 

 
 79 دم چتري

Phoenicurus 
ochruros 

سياه سرخ دم  80 دم سرخ سياه 

Saxicola torquata Common Stonechat (چك معمولي) 81 چك 

Oenanthe oenanthe Northern Wheatear 
 82 چكچك (چكچك كوهي) 

Oenanthe hispanica Black-eared Wheatear 83 چكچك گوش سياه 

Oenanthe 
isabellina 

Isabelline Wheatear 84 چكچك دشتي 

Turdus merula Eurasian Blackbird 
(Common Blackbird) 85 توكاي سياه 

Scotocerca inquieta 
Scrub Warbler 

(Streaked Scrub Warbler) 86 سسك جنبان 

Hippolais pallida Olivaceous Warbler 87 سسك درختي زيتوني 

Sylvia communis Common Whitethroat 88 سسك گلو سفيد 

Aegithalos 
caudatus 

Long-tailed Tit 89 چرخ ريسك دم دراز 

Parus lugubris Sombre Tit 90 چرخ ريسك سر سياه 

Parus major Great Tit 91 چرخ ريسك بزرگ 

Parus caeruleus Blue Tit 92 چرخ ريسك سر آبي 

Sitta neumayer Western Rock Nuthatch 93 كمركلي كوچك 

Sitta tephronata Eastern Rock Nuthatch 
(Large Rock Nuthatch) 94 بزرگ كمركلي 

Emberiza 
buchanani Grey-necked Bunting 95 زردپره سر خاكستري 

Emberiza 
melanocephala Black-headed Bunting 96 زردپره سرسياه 

Carduelis carduelis European Goldfinch (سهره طاليي) 97 سهره معمولي 

Carduelis 
cannabina Common Linnet 98 سهره سينه سرخ 
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Rhodopechys 
sanguinea Crimson-winged Finch 99 سهره بال سرخ 

  
 فهرست گونه هاي مشاهده شده در استان فارس  - 6جدول شماره ادامه  

 رديف نام فارسي نام انگليسي نام علمي

Rhodopechys 
obsoleta Desert Finch 100 سهره خاكي 

Passer domesticus House Sparrow گنجشك خانگي 
 101 جشك معمولي)(گن 

Sturnus vulgaris Common Starling 
(European Starling) (سار معمولي) 102 سار 

Garrulus 
glandarius Eurasian Jay 103 جي جاق 

Pica pica Eurasian Magpie 
(Black-billed Magpie) 

 104 زاغي

Pyrrhocorax 
pyrrhocorax Red-billed Chough 

 كالغ كوهي نوك سرخ
 (زاغ نوك سرخ) 

105 

Corvus corone Carrion Crow 
(Hooded Crow) 106 كالغ ابلق 

Corvus corax Common Raven 
(Northern Raven) 107 غراب 
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 گونه هاي شاخص 

 بومي و تابستان گذر)(
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 (Surrogate species) جانشينگونه هاي -3-1

جاتوري و گياهي در هر از آنجايي كه حفاظت محيط زيست از اهميت فراواني برخوردار است و امروزه حفظ گونه هاي   
كشوري امري ضروري مي نمايد. گونه هي جانوري و گياهي جداي از رده بندي ها تخصصي گياهي و جانوري در 
مبحث محيط زيست نيز داراي تقسيم بندي قابل توجهي هستند. به نظر مي رسد اين روش تقسيم بندي در ايران 

و يا گونه هاي حفاظت شده يا بصورت سنتي و يا تنها با بهره گيري چندان مورد توجه نبوده و بررسي و انتخاب مناطق 
و اطالعاتي از اين قبيل دسته بندي شده و مورد توجه قرار مي گيرند. اما توجه به  IUCN از آمار برخي سايت ها مانند

واند عامل مهمي در مي تواند كمك شاياني در حفظ آنها نمايد بلكه مي ت رده بندي گونه ها از لحاظ حقاظتي نه تنها
حفظ گونه هاي هم جا و بطور كلي در حفظ حيات وحش زيستگاه مورد نظر باشد از اين رو گونه ها از لحاظ اهميت 

 (Surrogate species) به چندين دسته تقسيم مي شوند كه در مجموع بعنوان گونه هاي جانشين حفاظتي

 :شناخته مي شوند

 Caro & O’ Doherty  سه گروه اصلي تقسيم بندي كردند را در ونه هاي جانشينگ 1999در سال: 

 )indicator speciesگونه هاي شاخص (
 )umbrella speciesگونه هاي چتري (

 )flagship apecies( گونه هاي پرچم نما
  
 )indicator speciesگونه هاي شاخص (-3-1-1
مانند حضور يا عدم حضور، تراكم جمعيت،  گونه هاي شاخص گونه هايي هستند كه صفات مربوط به آن گونه    

زيرا  است بعنوان شاخصي از شرايط زيستگاه و ديگر گونه هاي آن زيستگاه پراكنش و ميزان موفقيت در توليد مثل
گران و بعبارتي ناممكن مي  بررسي وضعيت تمامي گونه هاي يك زيستگاه بسيار مشكل ، شرايط زيستگاه و يا بررسي
ها نظرات مختلفي در ارتباط با تقسيم بندي زير گروه هاي گونه هاي شاخص دارند اما بطور كلي دو اكولوژيست  باشد.

 :كه در هر كدام سه زير گروه وجود دارد تقسيم بندي را مي توان نام برد
 

 1998در سال  McGeoch تقسيم بندي-الف
 Environmental indicator speciesگونه هاي شاخص محيطي 

 Ecological indicator speciesص اكولوژيكي گونه هاي شاخ
 Biodiversity indicator speciesگونه هاي شاخص تنوع زيستي 

 
 1999در سال   Caro & O’ Doherty تقسيم بندي -ب

 Health indicator speciesگونه هاي شاخص سالمت 
 Population indicator speciesگونه هاي شاخص جمعيت 

 Biodiversity indicator speciesزيستي گونه هاي شاخص تنوع 
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جهت تعيين گونه هاي شاخص زاگرس مركزي جدا از تعاريفي كه شرح آن آمد نكات ديگري نيز مورد توجه قرار گرفت 
 كه از جمله مي توان به موقعيت حفاظتي گونه از نظر بين المللي اشاره نمود.

 
 : زير به جشم ميخوردخطر  گونه هاي در معرض IUCNفهرست اخير با نگاهي به 

- Dalmation Pelicanپليكان خاكستري، آسيب پذير : 

- Lesser Kestrelدليجه كوچك، آسيب پذير : 

- European Rollerسبز قبا، نزديك به تهديد : 

 CITESگونه هاي فهرست شده در   - 7جدول شماره 

 نام انگليسي نام فارسي رديف
 I ضمائم اول 

 (در معرض خطر)
 II ضمائم دوم

 (در معرض تهديد)

  √ Damation Pelican پليكان خاكستري 1

 √  Spoonbil كفچه نوك 2
 √  Greater Flamingo فالمينگو 3
 √  Lesser Kestrel كوچكباشه (دليجه)  4
 √  Common Kestrel باشه (دليجه) معمولي 5
  √ Caspian Snowcock كبك دري 6

   
 عمده اي از گستره انتشار خود در خاورميانه در خطر تهديدند: گونه هايي كه در تمام يا بخش

- White storkلك لك سفيد : 

 گونه هايي كه در سطح جهان انتشار محدودي دارند اما در خاورميانه داراي جمعيت قابل توجهي هستند:

- See-See Patridgeتيهو : 

- White-throated Robinسينه سرخ ايراني : 

- Caspian Snowcockدري : كبك 

- Persian Whaeatearچكچك دم سرخ : 

- Finsches wheatearچكچك پشت سفيد : 

- Hooded Weatearچكچك دم سفيد : 

- Upchers warblerسسك درختي بزرگ : 
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- Crimson winged Finchسهره بال سرخ : 

 متدولوژي انتخاب گونه شاخص-3-2

ا ب حي شد و با ياري متخصصين پرنده شناس وطرا جدول امتيازات گونه هاي شاخصجميع موارد ياد شده با توجه به 
و در نهايت كبك دري، هما، عقاب امتيازدهي شد  زاد آور و بومي زاگرس مركزيبه پرندگان روش دلفي  استفاده از
لك لك سفيد، حايز  سنگ چشم پيشاني سفيد وپليكان خاكستري، جغد جنگلي، بحري، دليجه كوچك، طاليي، 

. الزم به ذكر است زادآور بودن پليكان عنوان گونه هاي شاخص زاگرس مركزي انتخاب گرديدندباالترين امتياز شدند و ب
خاكستري براي گروه مطالعاتي محرز نشده است وليكن طبق نظر كارشناسان  از آنجاييكه اين گونه ارزشمند از وضعيتي 

شاخص (بومي و تابستان گذر) زاگرس  بحراني برخوردار است به منظور جلب توجه مسوالن و مردم در زمره گونه هاي
 مركزي قرار گرفت.

 روش دلفيشرحي بر -3-2-1

ترين  اساس و پايه روش يا تكنيك دلفي بر اين است كه نظر متخصصان هر حوزه علمي در مورد پيش بيني آينده صائب
نه به تعداد شركت كنندگان در تحقيق كه به  دلفينظرست. بنابراين برخالف روشهاي تحقيق پيمايشي، اعتبار روش 

نفر را شامل  20تا  5اعتبار علمي متخصصان شركت كننده در پژوهش بستگي دارد. شركت كنندگان در تحقيق دلفي از 
 .روش تحقيق داردشوند. حداقل تعداد شركت كنندگان بستگي به چگونگي طراحي  مي

هاي خالقانه و قابل اطمينان و يا تهيه اطالعاتي مناسب به منظور  بكار گيري روش دلفي عمدتاً با هدف كشف ايده
تصميم گيري است. روش دلفي فرايندي ساختار يافته براي جمع آوري و طبقه بندي دانش موجود در نزد گروهي از 

ها و نظرات  هايي در بين اين افراد و بازخور كنترل شده پاسخ ع پرسشنامهكارشناسان و خبرگان است كه از طريق توزي
 .(Adler and Ziglio, 1996) گيرد دريافتي صورت مي

: تز (ايجاد عقيده يا نظر)، آنتي تز (نظر و عقيده مخالف) و نهايتاً  روش دلفي بر اساس رويكرد تحقيق ديالكتيكي يعني
 .شود فته است كه سنتز خود تبديل به تز جديدي ميشكل گر)سنتز (توافق و اجماع جديد

، دلفي ابزار ارتباطي سودمندي بين گروهي از خبرگان است كه فرموله كردن آراء (Helmer 1997)به اعتقاد هلمر
 .كند اعضاء گروه را تسهيل مي

»  ش تك متغيرهيك كاو «با تاكيد بر اهميت روش دلفي، از آن به عنوان روشي براي  (Wissema 1982) ويسما
كند. او مي افزايد كه روش دلفي با اين هدف طراحي شده كه بتواند مباحثات  ها ياد مي براي پيش بيني آينده فناوري

ميان خبرگان را امكان پذير كند، بطوري كه از ورود تأثير رفتارهاي متقابل اجتماعي كه معموالً در مباحثات گروهي 
 .شود، جلوگيري نمايد در برابر شكل يافتن عقايد و نظرات مياتفاق مي افتد و منجر به مانعي 

معتقد است در شرايط عدم كفايت دانش علمي موجود در نزد تصميم گيرندگان،آنان  (Baldwin 1975) بالدوين
 .ناگزير به اخذ تصميم با اتكاء به ادراكات مستقيم خود و يا آراء خبرگان هستند

 
 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D9%81%DB%8C
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 ونه هاي شاخصگامتيازات   - 8جدول شماره 
 زادآوري

 زادآوري محدود امتياز 1

 زادآوري بطور طبيعي و كسترده در زيستگاههاي مناسب امتياز 2

 امتياز 3
جمعيت زادآور در محدوده مطالعاتي جزو محدود جمعيتها در 

 كشور براي زادآوري است

 امتياز 4
جمعيت زادآور در محدوده مطالعاتي ، در خاورميانه حائز 

 استاهميت 

 پراكندگي

 خاص ايران امتياز 3

 خاص زاگرس امتياز 6

 به لحاظ گردشگري  جذابيت

 امتياز 3بين صفر تا هر مولفه 
 زيبايي، مذهبي و فرهنگي، آواز، كمياب بودن، 

 صيد و شكار ورزشي

 قوانين ملي

 در خطر انقراض امتياز 3

 حمايت شده امتياز 2

 غير حمايت شده صفر امتياز

 زيانكار امتياز   -2

 قوانين بين المللي
IUCN 

 NT امتياز  1

 VU امتياز 3

 EN امتياز 5

 CR امتياز 7
CITES 

 ضميمه يك امتياز 3

 ضميمه  دو امتياز 2

 سهضميمه  امتياز  1
 شبكه غذايي

 راس هرم امتياز 4

 ميانه هرم امتياز 2

 پايين هرم امتياز 1
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 ه شاخصمعيارهاي انتخاب گون-3-3
 

 پراكنش زيرگونه هاي خاص ايران و زاگرس-الف
اين معيار از اين رو انتخاب شد كه برخي زيرگونه ها از پرندگان موجود در محدوده مطالعاتي صرفا در ايران ديده مي 
شوند و اين به لحاظ حفظ اين جمعيتها اهميت فراوان دارد. به عنوان مثال در دم سرخ سياه زيرگونه 

phoenicuroides  در شمال شرق ايران ديده مي شود. براي زيرگونه هاي خاص زاگرس، به علت محدود شدن
بيشتر آن ارزش باالتري در نظر گرفته شده است. براي تعيين زيرگونه ها از كتاب پرندگان خاورميانه نوشته پورتر و 

 استفاده شده است.  1996همكاران چاپ شده در سال 
 

 اليه هاي هرم غذايي-ب
 اين اليه ها به جايگاه بوم شاختي گونه در هرم تغذيه مي پردازد. اصوال تراكم جمعيت بستگي به ميزان توليد در سطوح
مختلف تغذيه دارد و در زيستگاه هايي كه توليد كمتر است، ناگريز تراكم جمعيتي كمتري ديده مي شود. از اين رو 

مديريت يك بوم سازگان طبيعي داشته باشد به همين دليل ذكر  آگاهي از سطوح تغذيه مي تواند راهنماي خوبي جهت
 چند نكته اهميت مي يابد:

پرندگان گياه خوار يا ميوه خوار در پايين ترين سطح زنجيره غذايي قرار دارند و مي توانند فراواني بسياري داشته  -1
 .باشند. مانند مرغابي ها، گنجشك ها و..

تغذيه مي كنند چون از بيوماس باالتري به عنوان مواد غذايي برخوردارند، مي  پرندگاني كه از جانوران گياه خوار -2
 توانند داراي جمعيت بسيار زيادي بوده و حتي به صورت گروهي زندگي كنند مانند، لك لك و يا زنبورخوار

ي توانند زياد پرندگاني كه از جانوران گوشتخوار تغذيه مي كنند به علت جايگاه باالي خود در زنجيره غذايي، نم -3
 باشند. مانند عقاب مارخور

پرندگان الشه خوار كه صرفا از الشه تغذيه مي كنند، در انتهاي زنجيره غذايي قرار داشته بنابراين به تغييرات  -4
). در اين معيار، گونه هاي كه در باالي هرم قرار داشتند، 1381نظام بوم شناختي بسيار حساسند(بهرام سلطاني، 

دند كه غذاي خود را از گونهاي ديگر جانوري به دست آورده و خود شكارگر ويژه اي ندارند. اليه گونه هايي بو
هاي پايين هرم، به گونه هايي از پرندگان اشاره دارد كه عمده غذاي خود را از توليد كنندگان اوليه(گياهان) و 

ن گونه هاي اليه مياني هرم قسمتهاي مختلف آن بدست مي اورند.گونه هاي حدواسط اين دواليه به عنوا
 هستند. 

 
 قوانين حفاظتي ملي و بين المللي-پ

اين قوانين شامل دو دسته كلي داخلي و بين المللي هستند. قوانين داخلي به استناد مطالب موجود در لوح فشرده قوانين 
عدم بازنگري در گونه مي باشند. اگرچه كهنگي اين اطالعات  وابسته به  1383و مقررات حفاظت محيط زيست سال 

هاي در معرض خطر جهاني و حتي ملي است و عدم وضوح و گنگ بودن نام برخي پرندگان براي كارشناسان اين طرح 
آشكار بوده اما به ناچار مي بايست از منبع مسندي كه در باال عنوانگرديد، استفاده مي شد. در قوانين بين المللي 

رده باالي فهرست سرخ  4شود. در مطالعه فوق كارشناسان پروژه صرفا از خوشبختانه نقاط ضعف فوق ديده نمي 
IUCN  استفاده نمودند و ساير رده ها در نظر گرفته نشد. فهرست گونه هاي موجود در كنوانسيون  تجارت گونه هاي

ضميمه يك اين گياهي و جانوري در خطر انقراض(سايتيس) نيز در اين معيار در نظر گرفته شد و پرندگان موجود در 
 كنوانسيون نمرات باالتري را دريافت نمودند. 
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 معيار جذابيت-ت

اين معيار در چهار رده كمياب بودن، زيبايي، ارزش فرهنگي و آواز به نمره دهي يك گونه پرنده مي پردازد. اگرچه 
يي براي انتخاب گونه شاخص فاكتورهاي زيبايي و آواز از فردي به فرد ديگر متفاوت است اما همين امر به تصميم نها

در اثر راي جمعي كمك شاياني مي نمايد. كمياب بودن اشاره به عدم پراكنش يكسان گونه در جاي جاي كشور دارد. 
معيار زيبايي به شكل عمومي پرنده از منظر ظاهري براي بيننده اشاره مي كند. معيار ارزش فرهنگي به جايگاه گونه در 

آن و  songو   Callومي به عنوان سمبل خاصي نظر دارد و آواز نيز به صداي پرنده شامل ميان مردم بومي و غير ب
دلنوازي و دلنشيني بر روي انسان مي پردازد.  بسياري از پرندگان انتخاب شده به عنوان گونه شاخص، نمرات باالتري 

 را در اين معيار ها كسب نموده اند.
 

 زادآوري-ث
به عنوان زادآور در محدوده مورد مطالعه اشاره دارد. در اين معيار گونه ها يا زادآور بوده و يا  اين معيار به ارزش يك گونه

زادآوري در محدوده جغرافيايي كشور ندارند. گونه هاي زادآوري كه زيستگاه هايي خاص و محدودي در كشور دارند و يا 
 است نمرات باالتري را دريافت داشتند. آنان كه زيستگاه هاي محدودي نداشته اما جمعيت زادآور آنها كم

 
در نهايت جدول ارزشگذاري گونه هاي زاد آور و بومي زاگرس مركزي توسط كارشناسان متخصص پرنده شناس كامل 

سنگ چشم پيشاني سفيد پليكان خاكستري، جغد جنگلي، بحري، دليجه كوچك، و كبك دري، هما، عقاب طاليي، شد، 
 .رين امتياز شدند و بعنوان گونه هاي شاخص زاگرس مركزي انتخاب گرديدندلك لك سفيد، حايز باالت و
 
 

 گونه هاي شاخصماتريس ارزش گذاري   - 9جدول شماره 
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 س مركزيرزيست شناسي و بوم شناسي پرندگان شاخص زاگ-3-4
پراكنش و  نده شرح مختصري از ويژگي هاي ظاهري و زيستي و همچنييدر رابطه با هريك از گونه هاي برگز
 فراواني، وضعيت جمعيتي آمده است:

 
 

 ) Tetraogallus caspius (كبك دري-3-4-1
 متر است.  سانتي 105تا  95ها  متر و گستردگي بال سانتي 62تا  58طول بدن  هاي ظاهري: ويژگي

مي آيد. نسبت به  كبك بزرگي است كه در نواحي مرتفع كوهستاني ديده مي شود و كمتر از خط رويش درختان پايين تر
 همشكل وفاقد  تغييرات فصلي هستند.   ساير ماكيان اجتماعي نيست. نر و ماده

پرنده بالغ داراي پر و بالي خاكستري بوده گلو و نوار چشمي پهن و سفيد دارد و تارك خاكستري است. پهلـو هـا داراي   
دم در پرواز قهوه اي تيره است كـه در   رگه هاي طولي بلوطي رنگ هستند كه در رنگ زمينه خاكستري مشخص است.

انتها قرمز رنگ ديده مي شود. دو سوم اوليه طول شاهپرهاي اوليه و تعدادي از شاهپرهاي ثانويه سفيد رنگ است كه در 
 پرواز بشكل لكه سفيد بزرگي نمايان مي شود. پرنده ماده فاقد سيخك پا و نقش و نگار آن نا مشخص تر است.

 

 
 كبك دري  –6 تصوير شماره

 (عكس از : سعيد چراغي)
 

هاي دائمي و مرز رويشي  متري و در حدفاصل برف 3000تا  1800اين پرنده معموال در ارتفاع  هاي زيستي: ويژگي
اي و علفي پراكنده،  اي با پوشش بوته هاي تند صخره هاي دائمي، شيب هاي فاقد برف برد همچنين كوه درختان بسر مي

هاي  اي محتاط است و در گروه دهد. پرنده هاي برف را ترجيح مي اي كوچك و عميق داراي لكهه ها و دره پرتگاه
 شود. هاي كوچك ديده مي خانوادگي يا دسته

دود. پروازي قدرتمند دارد و هنگام مواجه شدن با خطر به سرعت به طرف  رود و به سرعت مي به خوبي راه مي 
 كند.  از ميسربااليي دويده يا به طرف سراشيبي پرو
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شود. تك  آوري از اواخر فروردين آغاز مي كند. جوجه از ريشه و علف همچنين دانه ها، ميوه ها و حشرات  تغذيه مي
ها،  اش گودي پوشيده با علف، خزه و پر است كه روي زمين، در مناطق باز و اندكي در پناه صخره همسره است و آشيانه

تخم نيمه بيضي نخودي مايل به كرم رنگ پريده  10و گاهي  8تا  6د. معموال شو ها ساخته مي ها يا شكاف سنگ بوته
ها  انجامد. جوجه روز بطول مي 30ها  گذارد. تفريخ تخم متر مي ميلي 66×  46اي مايل به قرمز، به ابعاد   هايي قهوه با خال

داري  تند و توسط پرنده ماده نگهدر بدو تولد بدني پوشيده از كرك دارند و براي تغذيه مستقل از والدين خود هس
 شوند.  مي

كبك دري به طور معمول مقيم مناطق مرتفع كوهستاني است و احتماال در طول ارتفاعات البرز و  پراكنش و فراواني:
 شود. زاگرس ديده مي

ست پرندگان هاي در معرض انقراض و در فهر كنوانسيون منع تجارت بين المللي گونه Iاين پرنده در ضميمه  ها: ارزش
 حمايت شده ايران قرار داشته و داراي ارزش حفاظتي است.

 
در طول مدت مطالعه در مناطق مختلف تنها يك قطعه در نزديكي قله دنا مشاهده شد و با توجه به  وضعيت جمعيتي:

 گزارشهاي ساليان گذشته اين پرنده كمياب برآورد ميشود.

 
 ي بي رويه و شكار در بسياري از مناطق حضور گونهتخريب زيستگاه ناشي از چرا :عوامل تهديد

 
بررسي -پايش جمعيتهاي زادآور، و همچنين تغييرات بوم شناختي در زيستگاه هاي كليدي :راهكارهاي حفاظتي

 -تدوين قوانين حفاظتي -ايجاد محدوديت دسترسي انسان به مناطق تخم گذاري -زيستگاه هاي بالقوه در ساير مناطق
جلوگيري از شكار و صيادي بي رويه، بررسي عوامل محدود كننده  و مديريت پايدار و درخور -عمومي افزايش آگاهي

 .جلوگيري از برداشت تخم و گرفتن افراد بالغ يا نابالغ از آشيانه -زيستگاه

  

 
 كبك دري  –7 تصوير شماره

 (عكس از : سعيد چراغي)
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  (Gypaetus barbatus)      هما-3-4-2

متر است. الشخوري  سانتي 282تا  266ها  متر و گستردگي بال سانتي115تا  100طول بدن  هاي ظاهري: ويژگي  
 با بال هاي بلند، باريك و زاويه دار همچنين دمي بلند، لوزي شكل و تيره رنگ است. متفاوت از ديگر الشخورها بوده، 

 حركتش كامال متمايز است. نر و ماده همشكل و فاقد تغييرات فصلي هستند همچنين رفتار و نوع  
پرنده بالغ روتنه، بال ها و دم سياه مايل به قهوه اي دارد، كه با رنگ زرد مايل به نارنجي زير بدن و سر روشن آن در 

د. پوش پرهاي زير بال تضاد است. نقاب سياهي در صورت دارد كه به موي پرهاي جلو آمده بشكل ريش منتهي مي شو
 از شاهپرهاي پروازي تيره ترند و روي بال ها نقوش سفيدي به صورت رگه مانند ديده مي شود.

 

 
  هما  – 8تصوير شماره 

 (عكس از : سعيد چراغي)
 

 پرنده نابالغ پر و بالي تيره تر و يكنواخت تر از بالغ دارد و موي پرهاي ريش مانند صورت كوتاه تر هستند. پشت
خاكستري مايل به نخودي، سر و گردن سياه و زيرتنه نخودي چرك است همچنين زير بال ها رنگ پريده و انتهاي 

 شاهپرها سياه هستند.

اين پرنده كوهستان هاي مرتفع و دور افتاده را به عنوان زيستگاه برمي گزيند (مناطقي كه به  هاي زيستي: ويژگي
اوقات نيز در نواحي استپي همچنين در تپه هاي كم ارتفاع و در مجاورت دشت آب شيرين دسترسي داشته باشد). گاهي 
  يا جنگل هاي نواحي پست ديده مي شود.
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پرتگاه هاي بلند و لبه هاي با شيب تند را ترجيح مي دهد اما گاهي دور از مكان آشيانه به دره ها و دشت هايي كه 
رف انرژي بال باز اوج گيري مي كند. اگرچه معموال دور از جريانات قوي هواي گرم دارند جلب مي شود و بدون ص

ساختارهاي انساني زندگي مي كند ولي براي پيدا كردن غذا به مناطق روستايي يا شهري نزديك مي شود. همچنين به 
ر ارتفاعات ندرت براي پرواز برفراز مزارع و يا در طول جاده ها و بزرگراه ها ديده مي شود. در فصل توليد مثل معموال د

متري) و زمين هاي مرتفع و كوهستاني به غير از مناطق  4500متري و گاهي تا  3000تا  1000بلند (در ارتفاع باال بين 
 پوشيده از يخ و برف بسر مي برد.

 
قلمرو بسيار وسيعي دارد و اغلب در ارتفاع باال و حاشيه كوهستانها در  عمدتا و بخصوص در هنگام شكار تك زي است.

حال بال باز اوج گيري و يا در حالي كه به آرامي بال باز روي مي كند مشاهده مي شود. در پرواز طرحي شبيه به صليب 
  دارد و سر را به سمت پايين نگه داشته و به دقت زمين را به منظور يافتن الشه و استخوان كاوش مي نمايد.

 
طور عمده از استخوان و گوشت جانوران تازه شكار شده از جمله كمتر با ديگر الشخورها براي غذا رقابت مي كند و به 

پستانداران، خزندگان (الك پشت) و پرندگان تغذيه مي كند. استخوان هاي كوچك را ممكن است كامل ببلعد و 
استخوان هاي بزرگ را به كمك پاهاي خود بلند كرده و آن را از ارتفاع به روي تخته سنگ هاي مسطح پرتاب كرده و 
مي شكند تا بتواند به مغز استخوان آنها دسترسي پيدا كند و اين كار را تا رسيدن به نتيجه بارها تكرار مي كند (مكان 
خاصي را براي انداختن استخوان براي خود انتخاب مي كند همچنين گاهي استخوان را در حال سقوط تعقيب مي كند). 

 ده مي كند.گاهي از منقار براي خرد كردن استخوان ها استفا
در صورتيكه غذا كمياب باشد از الشه هاي مانده نيز استفاده مي كند. به ندرت با ضربات مكرر بال و به ندرت با منقار يا 

قرمز سينه و پرها، در اثر  –پا به جانوران مريض يا ضعيف حمله مي كند. بنا به نظر بسياري از متخصصين رنگ نارنجي 
 شته كردن پرها با خاك حاوي اين اكسيد توسط پرنده باقي مي ماند.  اكسيد آهني است كه پس از آغ

آوري خود را از اواخر زمستان در كوهستان هاي ناهموار داراي  در زمان توليد مثل قلمرو وسيعي را اشغال كرده و جوجه
خوان در غارهاي تك همسره است و آشيانه بزرگش را بوسيله شاخه هاي كوچك همراه با است پرتگاه آغاز مي كنند.

مشرف به دره و يا فرورفتگي هاي واقع در ديواره هاي سنگي پرتگاه ها و در پناه برآمدگي ها مي سازد. آشيانه به 
تخم بيضي كوتاه به رنگ سفيد با خال هاي قهوه اي و  2تا 1 واسطه فضوالت پرنده اطراف كامال مشخص است.

جوجه ها در بدو تولد تا  انجامد و روز بطول مي 60تا  55ها  تفريخ تخم د.گذار متر مي ميلي 84×  66ارغواني، به ابعاد 
حدودي پوشيده از كرك و هنوز تا حدود زيادي ناتوان و براي تغذيه وابسته به والدين هستند. جوجه ها با غذاي 

 .روز به طول مي انجامد 110تا  100برگردانده شده توسط والدين تغذيه مي شوند. پرورش جوجه ها 
 

هما كم و بيش و به صورت نسبتا معمول و مقيم در نواحي كوهستاني سراسر ايران (بجز نواحي  پراكنش و فراواني:
 بلوچستان) ديده مي شود 

 
 اين پرنده در ايران جزو پرندگان در معرض خطر انقراض فهرست شده و داراي ارزش حفاظتي است.ها:  ارزش

 
 .بالغ است هزار فرد 10الي  2ده اين پرنجمعيت جهاني  وضعيت جمعيتي:

مشاهده شد و  منطقه ميمند (واقع در منطقه حفاظت شده دنا)در طول مدت مطالعه در مناطق مختلف تنها يك قطعه در 
 با توجه به گزارشهاي ساليان گذشته اين پرنده كمياب برآورد ميشود.
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، برخورد با خطوط انتقال نيرو از اصلي ترين كاهش جمعيت سمداران وحشي، مسموميت در اثر سرب :عوامل تهديد
عوامل تهديد گونه است. استفاده از الشه ها و باقيمانده امعاء و احشاء بدن دامهاي اهلي كه آنتي بيوتيك و ساير دارو 
 ها(ديكلو فناك) به آنها تزريق شده است، باعث مرگ اين گونه مي گردد. استفاده از اعضاء بدن پرنده در طب سنتي و
همچنين رقابت با ساير گونه هاي كركس براي آشيانه سازي از ديگر عوامل موثر بر كاهش گونه است. تخريب زيستگاه 
هاي كوهستاني از اصلي ترين عوامل تهديد گونه در زيستگاه هاي زادآوري است. شكار، مسموميت و كاهش طعمه در 

 ده است.اثر فعاليتهاي انساني از ديگر عوامل مرگ و مير اين پرن
 

حفاظت از زيستگاه ها به خصوص -پايش مسموميتهاي ناشي از استفاده از سموم بر گونه راهكارهاي حفاظتي:
-حفظ جمعيت سمداران وحشي-ايجاد محدوديت دسترسي انسان به زيستگاه هاي حضور گونه-زيستگاه هاي زادآوري

 حفظ دامداري سنتي در مناطق كوهستاني
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 Aquila chrysaetos )( عقاب طاليي -3-4-3

متر است. عقابي قدرتمند و  سانتي 220تا  204ها  متر و گستردگي بال سانتي 88تا  75طول بدن  هاي ظاهري: ويژگي
 بزرگ جثه با منقاري بزرگ، دمي بلند و گسترده است. نر و ماده همشكل و فاقد تغييرات فصلي هستند. 

 
اي و پوش پرهاي مياني بال كرم تا زرد مايل به  اي تيره، تارك و پس سر زرد مايل به قهوه الغ روتنه قهوهدر پرنده ب

اي تيره و لبه زيرين بال و انتهاي دم تيره  دهد. زير تنه قهوه ها مي اي است كه تشكيل نواري رنگ پريده روي بال قهوه
اي دارد. همچنين  ه است و تارك و پس سري زرد مايل به قهوهاي تير پرنده نابالغ شبيه به بالغ و قهوه رنگ است.

 شود و دم داراي قاعده سفيد و نوار سياهي در انتها است.   اش ديده مي سفيدي در قاعده شاهپرهاي اوليه و ثانويه
 

اقع در هاي و ها يا تاالب تپه ماهوري، استپي، جنگل اين پرنده در مناطق كوهستاني و مرتفع، هاي زيستي: ويژگي
 برد. مناطق پست بسر مي

و كمي متمايل به جلو بال باز  Vهايي به شكل  هاي قوي و عميق دارد. با بال پروازي قدرتمند و باشكوه با بال زدن
ها و  بيشتر از پستانداران، پرندگان و گاهي خزندگان، ماهي كند. هايي هم سطح بدن بال بازوروي مي گيري و با بال اوج

 كند.  شه آنها تغذيه ميحشرات و يا ال
 

 
 عقاب طاليي  – 9تصوير شماره 

 (عكس از محمد توحيدي فر)
 

هاي چوب با  هاي ضخيم و تركه اش را از شاخه شود. تك همسره است و آشيانه آوري از اواسط بهمن آغاز مي جوجه
، بعضي 2سازد. معموال  ت مياي، لبه پرتگاه و يا روي درخ هاي صخره هاي برگ دار، در بيرون زدگي پوششي از شاخه

اي، قرمز بلوطي و خاكستري رنگ  هايي قهوه تخم نيمه بيضي كوتاه سفيد پوشيده شده با خال 3و به ندرت  1مواقع 
 انجامد. روز بطول مي 45تا  43ها  گذارد. تفريخ تخم متر مي ميلي 75×  59پريده، به ابعاد 
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و هنوز تا حد زيادي ناتوان و براي تغذيه وابسته به والدين هستند. از  ها در بدو تولد تا حدودي پوشيده از كرك جوجه 
روز قادرند از غذاي آورده شده به آشيانه تغذيه كنند.  30شوند و پس از  طريق منقار به منقار توسط پرنده ماده تغذيه مي

 انجامد.   روز بطول مي 70تا  65ها  پرورش جوجه
 

صورت گسترده و مقيم در مناطق كوهستاني واقع در شمال و غرب كشور،  عقاب طاليي به پراكنش و فراواني:
 شوند.  ها ديده مي ها در دشت شود. تعدادي پرنده نابالغ زمستان همچنين در جنوب شرق كشور ديده مي

 اين پرنده در فهرست پرندگان در معرض خطر انقراض ايران قرار داشته و داراي ارزش حفاظتي است. ها:  ارزش
 

 .است هزار فرد بالغ 10اين پرنده جمعيت جهاني  عيت جمعيتي:وض
شد و با توجه به گزارشهاي ساليان گذشته اين  از اين پرنده مشاهدهقطعه  هفتدر طول مدت مطالعه در مناطق مختلف 

 برآورد ميشود. نسبتا فراوانپرنده 
 

  ت سنگين، برخورد با خطوط انتقال نيروتخريب زيستگاه، استفاده از سمهاي ارگانوكلره و فلزا :عوامل تهديد
 
 

حفاظت از زيستگاه ها به خصوص -پايش مسموميتهاي ناشي از استفاده از سموم بر گونه :راهكارهاي حفاظتي
-حفظ جمعيت سمداران وحشي-ايجاد محدوديت دسترسي انسان به زيستگاه هاي حضور گونه-زيستگاه هاي زادآوري

 هستانيحفظ دامداري سنتي در مناطق كو
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 )(Falco naumanniدليجه (باشه) كوچك  -3-4-4
 

متر است. شاهيني نسبتا كوچك  سانتي 72تا  58ها  متر و گستردگي بال سانتي 32تا  29طول بدن  هاي ظاهري: ويژگي
 ده متفاوت و فاقد تغييرات فصلي هستند.كه نسبت به دليجه رنگ روشنتري داشته، جثور و اجتماعي است. نر و ما

نرهاي بالغ بواسطه روتنه بلوطي بدون خال، با لكه اي خاكستري مايل به آبي بر روي بال مشخص هستند. شاهپرهاي 
بال و قسمت خارجي آن تيره است. سر خاكستري مايل به آبي و زير گلو نخودي رنگ است. گلو سفيد است و نوار 

ه نخودي مايل به نارنجي، زير بالها سفيد و نوك شاهپرهاي اوليه تيره است. دم و دمگاه خاكستري شاربي ندارد. زير تن
 آبي و نوار عرضي پهن و تيره در انتهاي آن ديده مي شود. شاهپرهاي مياني دم اندكي بلند تر است.

ضي تيره با نوار انتهايي پهن ماده بالغ داراي سر، روتنه و دم بلوطي و خط نازك شاربي است. دم داراي نوارهاي عر
است. زير تنه كرم نخودي است و با خالهاي تيره مشخص است. سطح زيرين دم خاكستري با نوارهاي عرضي مشخص 
است كه نوار انتهايي پهن تر است. سطح زيرين بالها خاكستري روشن تا سفيد و در مقايسه با نر داراي خالهاي بيشتري 

س سفيد است. پرنده نابالغ بسيار شبيه به پرنده ماده است كه تشخيص آن را مشكل مي است. رنگ ناخن در هر دو جن
 كند. 

 

 
 دليجه كوچك –10تصوير شماره 

 (عكس از  محمد پور هدايت)
دهد هر چند هنگام  متر را ترجيح مي 1500ها تا ارتفاع  اين پرنده مناطق پست و دامنه كوه هاي زيستي: ويژگي

 شود.  باالتر نيز يافت مي مهاجرت در ارتفاعات

هايي صاف و دمي گسترده  تر است. با بال تر و آرام عميق  هاي سبك دارد كه نسبت به دليجه پروازي قدرتمند با بال زدن
گيرد همچنين مرتبا از  تر از سطح بدن مي هاي خود را صاف و پايين بال باز اوج گيري كرده و هنگام بال بازروي بال
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ها،  كند. بيشتر از حشرات تغذيه كرده اما به شكار مارهاي كوچك، مارمولك يگر درجا بال زني ميمكاني به مكان د
شود و كلني  آوري از اوايل تا اواسط ارديبهشت آغاز مي پردازد. جوجه پرندگان نيز مي  ها، پستانداران و جوجه قورباغه
اش  دهد. تك همسره است و آشيانه ناطق باز تشكيل ميجفت در م 100تا  2هاي متفاوت از  آوري خود را در اندازه جوجه

ها و به  هاي بزرگ و قديمي، سطح صخره هاي موجود در ساختمان گودي كم عمق و فاقد پوشش است كه در حفره
تخم نيمه بيضي تا بيضي كوتاه  6تا  3و گاهي  5تا  4سازد. معموال  هاي فراوان مي ندرت در درختان بلند داراي حفره

 35×  29اي مايل به قرمز، به ابعاد   هايي قرمز مايل به زرد و گاهي قرمز يا قهوه ا نخودي رنگ پريده با خالسفيد ت
ها در بدو تولد تا حدودي پوشيده از كرك و هنوز  انجامد. جوجه روز بطول مي 29تا  28ها  گذارد. تفريخ تخم متر مي ميلي

شوند.  الدين هستند و از طريق منقار به منقار توسط هر دوي آنها تغذيه ميتا حد زيادي ناتوان و براي تغذيه وابسته به و
 انجامد.      روز بطول مي 28ها  پرورش جوجه

دليجه كوچك به صورت تابستان گذران معمول در شمال، مركز و شمال شرق ايران، غرب  پراكنش و فراواني:
جنوبي البرز، شمال خراسان،   ي خود را در طول شيبآور شود. كلني جوجه زاگرس و جنوب تا مركز فارس ديده مي

 شود.  آوري در زنجان، كردستان و ايالم نيز ديده مي دهد همچنين در طول فصل جوجه لرستان و مركز فارس تشكيل مي
 

هاي در معرض انقراض قرار دارد. همچنين  كنوانسيون منع تجارت بين المللي گونه IIاين پرنده در ضميمه  ها: ارزش
) فهرست و در ايران نيز جزء پرندگان حمايتي معرفي شده و لذا داراي ارزش حفاظتي VUجزو پرندگان آسيب پذير (

 است.

 

 .هزار فرد در اروپا و شمال آفريقا 21الي  17شامل جمعيت جهاني  وضعيت جمعيتي:
شد و با توجه به گزارشهاي ه در تاالب چغاخور مشاهد از اين پرنده دو قطعهدر طول مدت مطالعه در مناطق مختلف 

 برآورد ميشود. نسبتا فراوانساليان گذشته اين پرنده 
 

كاهش زيستگاه و تخريب آن در نتيجه توسعه شهرنشيني و توسعه زمينهاي كشاورزي از عوامل تهديد  :عوامل تهديد
قيم به كاهش شديد طعمه ها اصلي اين گونه است. استفاده از آفت كشها كه به صورت مستقيم به خود گونه و غير مست

 منجر ميشود، از ديگر عوامل تهديد است.
 

ارتقا سياستهاي مناسب براي -بررسي عوامل محدود كننده  و مديريت پايدار و درخور زيستگاه راهكارهاي حفاظتي:
  حفاظت از كلوني هاي زادآوري-ساخت آشيانه هاي مصنوعي-كشاورزي و كنترل آفت كشها
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       )Strix aluca( جغد جنگلي-3-4-5

متر است. جغدي متوسط جثه،  سانتي 104تا  94ها  متر و گستردگي بال سانتي 43تا  37طول بدن  هاي ظاهري: ويژگي
 .داراي سري بزرگ و گرد، بالهايي پهن و چشماني سياه است. نر و ماده همشكل و فاقد تغييرات فصلي هستند

پرنده بالغ با روتنه قهوه اي قرمز تا قهوه اي خاكستري و زير تنه نخودي روشن به خصوص در ناحيه شكم ديده مي 
شود و تمام بدن با رگه هاي سياه است. بدون گوشپر بوده، خط شانه اي با لكه هاي سفيد داشته و پاها پوشيده از پر 

 است. 
 اواضح در زير تنه مشخص هستند.نابالغها با بدني كرك دار ورگه هاي عرضي ن

زيستگاه متغيري شامل مناطق مسطح تا تپه ماهوري در مناطقي با درختان پراكنده يا آبكندها و  :هاي زيستي ويژگي
رودخانه ها ، جنگل هاي قديمي پارك ها وباغ هاي بزرگ داشته حتي در شهر ها هم ديده مي شود. به صورت انفرادي 

. منحصرا شب فعال است به طور معمول فقط در روز زمان استراحت ديده مي شود پرواز يا جفت جفت ديده مي شود
نسبتا مستقيم و قوي با بال زدن هاي كم عمق دارد. گاهي اوقات براي حمايت از جوان ها در مقابل مزاحمت هاي 

 انسان ها حالت تهاجمي دارد. 

 

 
    جغد جنگلي – 11تصوير شماره 

 دي فر)(عكس از : محمد توحي

نسبت به ديگر جغدها رژيم غذايي متنوع تري را دارد. در درختزارها عمدتا از جوندگان كوچك جثه، پستانداران، پرندگان، 
دوزيستان و كرم ها تغذيه مي كند. در مناطق شهري بيشتر از پرندگان و جوندگان كوچك و ديگر طعمه هاي در 

نواحي با درختان پراكنده يا درختزارها، ساختمان ها و مناطق سنگي  دسترس تغذيه مي كند.جوجه آوري از فروردين در
 آغاز شده و به مدت يك ماه ادامه دارد.

آشيانه به صورت يك گودي كم عمق در حفره اي طبيعي يا مصنوعي است كه اين حفره در تنه درختان، شكاف سنگ 
تخم بيضي  7تا  1تخم و گاهي  4تا  2است معموال  ها و به ندرت بر روي زمين و يا آشيانه هاي قديمي ساير پرندگان
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روز به  30تا  28مي گذارد. تفريخ تخم ها  47× 39تا نيمه بيضي كوچك با سطح صاف و شفاف و سفيد رنگ به اندازه 
 طول مي انجامد. جوجه ها در بدو تولد كامال كرك دار و ناتوان و براي تغذيه وابسته به والدين هستند.

روزه  37تا  32ل تهيه غذا بر عهده نر هاست و ماده ها جوجه ها را پرورش مي دهند جوجه ها آشيانه را در هفته او 3در 
 گي ترك مي كنند.

 
  پراكنش و فراواني:

جغد جنگلي به صورت بومي و متداول در جنگل هاي خزري وجود دارد و همچنين به صورت يك گونه بومي كمياب در 
 .بي زاگرس و مناطق مركزي فارس ديده مي شودزاگرس و جنگل هاي بلوط جنو

 ها:  ارزش
اين پرنده در فهرست پرندگان حمايت شده ايران قرار داشته و داراي ارزش حفاظتي است و مورد عالقه بسياري از 

  هاي زيبايي شناسي، زيستي و ... است.). نگرها بوده و داراي ارزش پرنده
 

 .بالغ است ميليون فرد 6الي  2 جمعيت جهاني اين پرنده وضعيت جمعيتي:
شد و با توجه به در اطراف شهر ياسوج مشاهده  از اين پرندهقطعه  يكدر طول مدت مطالعه در مناطق مختلف 

 برآورد ميشود. نسبتا فراوانگزارشهاي ساليان گذشته اين پرنده 
 

بررسي -تي در زيستگاه هاي كليدي شناخ پايش جمعيتهاي زادآور، و همچنين پايش تغييرات بوم راهكارهاي حفاظتي:
-تدوين قوانين حفاظتي -ايجاد محدوديت دسترسي انسان به مناطق تخم گذاري -زيستگاه هاي بالقوه در ساير مناطق

 پايش مسموميتهاي ناشي از استفاده از سموم بر گونه. -جلوگيري از شكار و صيادي -افزايش آگاهي عمومي



  حفاظت از تنوع زيستي در سيماي حفاظتي زاگرس مركزي                                                               پروژه بين المللي 

 مركزيزاگرس پرندگان بررسي گزارش نهايي                                موسسه زيست انديشان كاسپين                

90 

 
 

ره 
شما

شه 
نق

5 – 
د 

جغ
ش 

اكن
پر

لي
نگ

ج
 



  حفاظت از تنوع زيستي در سيماي حفاظتي زاگرس مركزي                                                               پروژه بين المللي 

 مركزيزاگرس پرندگان بررسي گزارش نهايي                                موسسه زيست انديشان كاسپين                

91 

 
 )Pelecanus crispus (پليكان پاخاكستري -3-4-6

بزرگترين گونه  .متر است سانتي 345تا  310ها  متر و گستردگي بال سانتي 180تا  160طول بدن  هاي ظاهري: ويژگي
ياه و س  ها از سطح پشتي شود بال پليكان با بدني به رنگ خاكستري مايل به سفيد و شاهپرهاي اوليه تيره كه سبب مي

ها سفيد چرك است. همچنين پرهاي جلوي پيشاني ناوداني  سفيد به نظر آيد. بر خالف پليكان سفيد سطح زيرين بال
آوري  شكل و پاهايي سربي رنگ دارد. نر و ماده همشكل و داراي اندك تغييرات فصلي هستند. پرنده بالغ در دوره جوجه

تر و اندكي  گردد. روي بدن روشن شت سر و گردن اندكي افراشته ميداراي كيسه گلوئي نارنجي است و  پرهاي مجعد پ
اي از رنگ آبي است. همچنين لكه بزرگ زرد رنگي در پايين گلو مشاهده  اي و زيرتنه سفيد بهمراه هاله مايل به نقره

لغ داراي روتنه تيره شود. در خارج از اين دوره كيسه گلوئي زرد كمرنگ و فاقد لكه زرد پايين گلو است.  پرنده نابا مي
 اي، زيرتنه سفيد چرك و كيسه گلويي خاكستري مايل به زرد است.  هاي خاكستري مايل به قهوه بهمراه خال

 

 
 پليكان خاكستري   -12تصوير شماره 

 (عكس از : يوسف والدي)
 

هي هستند و همچنين هاي بزرگ كه در حاشيه فاقد پوشش گيا ها و تاالب اين پرنده در درياچه هاي زيستي: ويژگي
شوند. منحصراً از ماهي تغذيه مي  برد. در تمام طول سال به صورت گروهي ديده مي داري پناه بسر مي آبهاي ساحلي 

ها به نواحي كم عمق و شكار آنها انجام  كند و اين كار را غالباً به صورت گروهي، با تشكيل نيم دايره و راندن ماهي
هاي بزرگ، حاشيه  آوري در درياچه فروردين تا اواسط ارديبهشت آغاز و كلني جوجه آوري از اواسط دهد. جوجه مي

زارهاي سيالبي (غرقابي)، مناطقي با پوشش گياهي متراكم، جزاير، نيزارها و  علفزارهاي تاالبي وسيع، درختزارها و بوته
 شود. بندرت در مناطق باز انجام مي

اي حجيم از ني، شاخ و برگ درختان و ديگر مواد گياهي، همچنين  دهتك همسره است و آشيانه اش را به شكل تو 
گذارد.  متر مي ميلي 95×  60تخم بيضي سفيد، به ابعاد  6و بندرت  5، گاهي 4تا  2گاهي به همراه سنگ مي سازد. غالباً 

 انجامد.  روز بطول مي 32تا  30تفريخ تخم ها 

راي تغذيه وابستگي كامل به والدين دارند. در ابتدا از غذاي نيمه هضم شده ها در بدو تولد لخت و كامال ناتوان و ب جوجه
شود تغذيه نموده و اندك اندك با فرو بردن سر به داخل كيسه گلويي  كه توسط والدين بر كف آشيانه برگردانده مي

روزگي  105تا  100در ها  انجامد و جوجه روز بطول مي 70تا  65ها   كنند. پرورش جوجه والدين غذا را دريافت مي
 شوند. مستقل مي
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آوري  هاي استان فارس و خوزستان جوجه پليكان پاخاكستري به صورت غير معمول در تاالب پراكنش و فراواني:
هاي  كند.   بطور منظم در جنوب درياي خزر (خصوصا شبه جزيره ميانكاله، خليج گرگان و مازندران)، تاالب مي

كند.   گذراني مي ها و نهرهاي حاشيه سواحل جنوب كشور زمستان ان و دهانه رودخانهخوزستان، مركز فارس و سيست
هاي دشت  هاي خوزستان، مركز فارس و همچنين سيستان و درياچه آور در طول تابستان در تاالب افراد غير جوجه

 اند.   تركمن صحرا و گلستان مشاهده شده
كنوانسيون منع تجارت بين المللي  I) است، همچنين در ضميمه VUاين پرنده جزو پرندگان آسيب پذير ( ها: ارزش

هاي در معرض انقراض قرار دارد. در ايران نيز جزو پرندگان در معرض خطر انقراض معرفي شده و لذا داراي ارزش  گونه
 حفاظتي است.

 .بالغ است هزار فرد 14الي  10جمعيت جهاني اين پرنده  وضعيت جمعيتي:
شد و با توجه به گزارشهاي در سد درودزن مشاهده  از اين پرندهقطعه  دوازدهه در مناطق مختلف در طول مدت مطالع

 برآورد ميشود. كميابساليان گذشته اين پرنده 

 
خشكاندن تاالبها، شكار و تعقيب آنها توسط ماهيگيران  از عوامل اصلي تهديد اين گونه است. كاهش  :عوامل تهديد

ر محلهاي استراحت در هنگام مهاجرت و همچنين مكان هاي زمستان گذراني آن اصلي ترين تاالبها و تخريب آنها د
علت كاهش گونه است. آلودگي آبها، برخورد با سيمهاي برق فشار قوي و برداشت بيش از حد از آبزيان در زيستگاه 

 هاي اين پرنده، ساير عوامل تهديد كننده هستند. 
 

بررسي  -شناختي در زيستگاه هاي كليدي اي زادآور، زمستان گذر و تغييرات بومپايش جمعيته راهكارهاي حفاظتي:
ايجاد محدوديت دسترسي انسان به مناطق تخم -مديريت پايدار و در خور تاالبها -زيستگاه هاي بالقوه در ساير مناطق

 افزايش آگاهي عمومي -وين قوانين حفاظتيد ت-پوشاندن خطوط انتقال نيرو-گذاري
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 (Falco peregrines) )  بحري (شاهين-3-4-7

متر است. شاهيني تيره و  سانتي 110تا  95ها  متر و گستردگي بال سانتي 48تا  36طول بدن  هاي ظاهري: ويژگي
 كار مشهور است.به واسطه سرعت سرسام آور خود در هنگام ش كوچكتر از باالبان است كه بزرگ اما

پرنده بالغ با سر و روتنه خاكستري تيره و خط شاربي پهن و مشخص كه تشكيل كاله خودي را داده، ديده مي شود. زير 
تنه سفيد روشن با راه راه عرضي تيره است. گونه ها و گلو سفيد است. در هنگام پرواز زير تنه و شاهپرها سفيد است اما 

كستري تر و دمگاه تا حدودي روشن تر از ساير قسمتهاي روتنه به نظر مي رسد. پرنده پوشپرهاي مياني تا حدودي خا
 نابالغ به واسطه سر و رو تنه قهوه اي تر و زير تنه به رنگ نخودي قابل تشخيص است.

 نر و ماده همشكل و فاقد تغييرات فصلي هستند.

 

 
    بحري – 13تصوير شماره 

 (عكس از اينترنت)
 

 ها را به عنوان زيستگاه بر مي گزيند. ها و تاالب هاي پست و باز، مصب اين پرنده زمين ستي:هاي زي ويژگي
هايي صاف و دمي گسترده بال باز  هاي كم عمق و قوي دارد. با بال پروازي قدرتمند، سريع و مستقيم با بال زدن

 كند. همچنين قادر به درجا بال زني است. گيري مي اوج
شود.  آوري از اواسط اسفند آغاز مي كند و قادر است در حال پرواز آنها را شكار كند. جوجه غذيه ميبيشتر از پرندگان ت 

اي،  هاي صخره اش گودي كم عمق و فاقد پوشش است كه آن را در لبه پرتگاه و بيرون زدگي تك همسره است و آشيانه
 سازد. هاي بزرگ مي ختمانهاي باز و لخت و گاهي در لبه سا به ندرت روي برآمدگي در سطح زمين
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هايي قرمز يا قرمز بلوطي، به  تخم نيمه بيضي تا بيضي كوتاه كرم يا نخودي پوشيده شده با خال 6تا  2و گاهي  4تا  3 
ها در بدو تولد تا حدودي پوشيده از  انجامد. جوجه روز بطول مي 29تا  28ها  تفريخ تخم گذارد. متر مي ميلي 53×  42ابعاد 

نوز تا حد زيادي ناتوان و براي تغذيه وابسته به والدين خود هستند. ابتدا پرنده ماده با تكه تكه كردن غذا كرك و ه
روزگي خود قادر به تكه تكه كردن طعمه و تغذيه از آن هستند. پرورش  30كند و پرندگان جوان در  ها را تغذيه مي جوجه
 انجامد.  روز بطول مي 42تا  35ها  جوجه

 
بحري به صورت معمول در جنوب درياي خزر و نواحي جنوبي البرز و به صورت غير معمول در  و فراواني: پراكنش  

كند. همچنين گاهي در جنوب خزر تابستان گذراني كرده و احتماال در  سواحل هرمزگان و بلوچستان زمستان گذراني مي
  آوري دارد. ايران جوجه

در ايران نيز هاي در معرض انقراض قرار دارد.  ون منع تجارت بين المللي گونهكنوانسي Iدر ضميمه  اين پرنده ها: ارزش
 جزو پرندگان در معرض خطر انقراض معرفي شده و لذا داراي ارزش حفاظتي است.

 
 .هزار فرد بالغ است 10جمعيت جهاني اين پرنده  وضعيت جمعيتي:

شد و با توجه در منطقه حفاظت شده قيصري مشاهده  از اين پرندهقطعه  يكدر طول مدت مطالعه در مناطق مختلف  
 برآورد ميشود. نسبتا فراواناين پرنده  به گزارشهاي ساليان گذشته

 
هاي كشاورزي، جنگلداري، معدن  هاي انساني (بويژه در اثر فعاليت تخريب آشيانه توسط انسان و فعاليت :عوامل تهديد

يانه بمنظور فروش به صيادان، فشار باالي طعمه خواران و ربايندگان ها از آش ها و جوجه كاوي و ...)، برداشت تخم
ها، صيد توسط صيادان و قاچاق آن به كشورهاي حوزه خليج فارس، شكار غير قانوني بحري بمنظور  ها و جوجه تخم

ميايي، مرگ حفاظت از حيوانات پرورشي و اهلي، مرگ و مير ناشي از مسموميت با سموم دفع جوندگان يا ساير مواد شي
ها ، ناآرامي و آشفتگي در  ، تلفات ناشي از بيماريو ...) و ميزان آن هاي فشار قوي برق برخورد با كابل( و مير تصادفي

هاي كشاورزي و جنگلكاري، گردشگري كنترل نشده، صخره نوردي و ...، موفقيت  هاي توليد مثلي ناشي از فعاليت سايت
هاي كليدي بحري) بعنوان آفت  كن نمودن جوندگان (طعمه يت بواسطه ريشهپايين توليد مثلي و يا كاهش جمع
 محصوالت كشاورزي، بندها، بناها و ...

هاي معدن كاوي و قطع درختان،  هاي كليدي و حساس بواسطه فعاليت سازي در زيستگاه از دست دهي زيستگاه آشيانه
لفزارها (ناشي از تراكم نامناسب دام)، تغيير كاربري تخريب زيستگاه بحري بواسطه تغيير در ساختار پوشش گياهي ع

هاي كليدي بحري بواسطه تغيير در ساختار پوشش گياهي  اراضي، توسعه ساخت و سازها و...، تخريب زيستگاه طعمه
، علفزارها (ناشي از تراكم نامناسب دام)، تغيير كاربري اراضي، توسعه ساخت و سازها، افزايش روند بيايان زايي و...

هاي پرورشي رها شده از مراكز تكثير در اسارت كشورهاي عربي و اروپايي  هاي آزاد با بحري اختالط ژنتيكي جمعيت
 .ضعف مديريت و حفاظت، ضعف قوانين وكمبود مناطق حفاظتي

 
حفاظت از زيستگاه ها به خصوص -پايش مسموميتهاي ناشي از استفاده از سموم بر گونه راهكارهاي حفاظتي:
-حفظ جمعيت سمداران وحشي-ايجاد محدوديت دسترسي انسان به زيستگاه هاي حضور گونه-زيستگاه هاي زادآوري

  حفظ دامداري سنتي در مناطق كوهستاني
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 )(Lanius nubicus  ديسف يشانيپ سنگ چشم-3-4-8

 متر است.  سانتي 26,5تا  24ها  متر و گستردگي بال سانتي 18تا  17طول بدن  هاي ظاهري: ويژگي
تر و همچنين دمي سنگ چشمي كوچك جثه است كه نسبت به سنگ چشم پشت سرخ بدني باريكتر، نوكي ظريف

 دك تغييرات فصلي هستند.باريك و بلندتر دارد. نر و ماده متفاوت و داراي ان
پرنده نر داراي تارك، پس سر، پشت و دم سياه است. پيشاني و نوار ابرويي سفيد و زير تنه و شانه سفيد دارد به همراه 

تر است. در هنگام پرواز لكه سفيد انتهاي پهلوهاي نارنجي. ماده بالغ داراي روتنه خاكستري و پهلوهايي كمرنگ
 .شاهپرها بسيار مشخص است

پرنده نابالغ كوچكتر از سنگ چشم سر حنايي است. سر و روتنه خاكستري و نيز فلس بسياري در قسمت سر، پشت و 
   تر از بالغ و لكه سفيد انتهاي شاهپر اوليه آن سفيدتر است. اش كمرنگسينه دارد. شانه

اي، درختزارهاي زيتون و  پوشش بوته هاي داراي اين پرنده درختزارهاي باز و حاشيه آنها، دامنه هاي زيستي: ويژگي
ماهورهاي با پوشش درختي بيشتر را  ها تپه گزيند. همچنين نسبت به ديگر سنگ چشم ها را به عنوان زيستگاه برمي باغ

 دهد. ترجيح مي
 

 
   ديسف يشانيسنگ چشم پ  - 14تصوير شماره 

 (عكس از : فرشاد اسكندري)

 
نشيند. در اين  ها مي كند. با بدني كشيده روي شاخه قيب قرار گيرد خود را پنهان ميپرنده خجالتي نيست اما اگر مورد تع

هاي ناگهاني همراه بوده و فاقد  دهد. پروازش با بال زدن حالت دمش كمي برافراشته است و گاهي آن را تكان مي
 نوسانات قابل توجه است. 

كند. از باالي درختان يا  سانان كوچك تغذيه ميها و گنجشك  ها، مارمولك ها، سوسك از حشرات به خصوص ملخ
 كند.  هاي كوتاه به سمت طعمه خود روي زمين حمله برده و اغلب به طور مختصري درجا بال زني مي بوته

زارها يا مناطق باز با درختان پراكنده شامل كشتزارها و  هاي پاكتراشي شده، بوته آوري از اوايل ارديبهشت در جنگل جوجه
ها،  اش ساختاري فنجاني شكل از سرشاخه گردد. تك همسره است. آشيانه آغاز شده و دوبار در سال انجام ميها  باغ
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هاي بلند  تر پوشانده شده و در درختان يا بوته هاي نرم هاي گياهي و ريشه ها است كه با فيبر هاي گياهي و ريشه ساقه
اي و  هاي قهوه رنگ يا مايل به زرد با خال كرم تا نخودي كمتخم نيمه بيضي  7و گاهي  6تا  4شود. معموال  ساخته مي

ها در بدو تولد بدني  انجامد. جوجه روز بطول مي 15تا  14ها  گذارد. تفريخ تخم متر مي ميلي 21×  16خاكستري، به ابعاد 
 انجامد.  مي وز به طول ر 20تا  18ها  لخت دارند، ناتوان بوده و براي تغذيه وابسته به والدين خود هستند. پرورش جوجه

 
هاي بلوط زاگرس از جنوب  تابستان گذران نسبتا معمول جنگل ديسف يشانيسنگ چشم پ: پراكنش و فراواني

آذربايجان تا مركز فارس و مهاجر عبوري نادر خوزستان، سواحل خليج فارس تا بندرعباس است. همچنين مهاجر عبوري 
 ست. بسيار نادر تهران، جنوب خزر و خراسان ا

اگرچه اين پرنده در فهرست پرندگان حمايت شده جهاني و ملي قرار ندارد، ولي مورد عالقه بسياري از ها:  ارزش
 هاي زيبايي شناسي، زيستي و ... است. نگرها بوده و داراي ارزش پرنده

 

 هزار فرد بالغ است. 600الي  142جمعيت جهاني اين پرنده  وضعيت جمعيتي:
در مناطق حفاظت شده دنا ي شرقي و تنگ بستانك  از اين پرندهقطعه  دودر مناطق مختلف  در طول مدت مطالعه

 برآورد ميشود. نسبتا فراواناين پرنده  شد و با توجه به گزارشهاي ساليان گذشتهمشاهده 

 

اير بررسي زيستگاه هاي بالقوه در س -پايش تغييرات بوم شناختي در زيستگاه هاي كليدي راهكارهاي حفاظتي:
 -افزايش آگاهي عمومي -تدوين قوانين حفاظتي -ايجاد محدوديت دسترسي انسان به مناطق تخم گذاري -مناطق

حفاظت از زيستگاه ها به خصوص زيستگاه هاي  -بررسي عوامل محدود كننده  و مديريت پايدار و درخور زيستگاه 
وديت دسترسي انسان به زيستگاه هاي حضور گونه ايجاد محد -آور هاي جوجه تعيين محدوده پراكنش جمعيت -زادآوري

 و جلوگيري از برداشت تخم و گرفتن افراد بالغ يا نابالغ از آشيانه افراد نا آگاه
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 (Ciconia ciconia) لك سفيد  لك-3-4-9

متر است. با گردن، منقار و  سانتي 218تا  180ها  گستردگي بالمتر و  سانتي 110تا  95طول بدن  هاي ظاهري: ويژگي
رود. نر و ماده همشكل و فاقد تغييرات فصلي هستند. پرنده بالغ  پاهايي بلند از پرندگان كنار آبزي درشت جثه بشمار مي

اها نيز قرمز هستند. اي سياه است. منقار و پ سفيد رنگ و شاهپرهاي اوليه و ثانويه، پوشپرهاي روي بال و پرهاي شانه
اي دارد. همچنين پاها صورتي و  اي ته رنگ قهوه پرنده نابالغ شبيه به پرنده بالغ بوده اما پوشپرهاي بال و پرهاي شانه

 توك منقارش تيره است. 

 
 لك سفيد لك – 15تصوير شماره 

 (عكس از محمد توحيدي فر)
 

هاي سيالبي، علفزارهاي مرطوب، شاليزارها جاييكه منابع  ه، دشتهاي باز با درختاني پراكند تاالب هاي زيستي: ويژگي
گزيند. در دوران مهاجرت بسيار اجتماعي است بخصوص در  غذايي كافي در دسترس باشد را به عنوان زيستگاه برمي

يده كه اي مناسب  تشكيل مي شوند. با گردن و پاهاي كش هاي تغذيه هاي زمستاني و اجتماعاتي كه در مكان اقامتگاه
هاي آرام پرواز مي كند. در هنگام استراحت منقار را ميان بالها گذاشته و غالباً  زدن كمي افتاده به نظر مي رسند و بال

 د.ايستد و قادر است روي درختان و ساختمان ها بنشين روي يك پا مي
هايي ويا گروهي  در حالي كه راه ممكن است براي تغذيه مسافت هاي طوالني را پرواز كند. معموال در طول روز به تن 

مي رود، سر و منقار خود را پايين نگاه داشته و به زمين نوك مي زند و از هر نوع غذاي جانوري كه در دسترس باشد 
هاي كوچك را  كند. طعمه ها، دوزيستان، خزندگان و گاهي حشرات تغذيه مي مهرگان، جوندگان كوچك، ماهي مانند بي

آوري از اوايل فروردين تا  هاي بزرگ را كشته و قبل از خوردن تكه تكه مي كند. جوجه عد و طعمهبل به صورت كامل مي
ها،  ها، بامها، برج گير را بر روي درختان بلند، لبه صخره هاي آفتاب اواخر فروردين آغاز مي شود. براي توليد مثل مكان

 .كند ها انتخاب مي گاه ها و نظاير آن در مجاورت تغذيه دودكش
اي حجيم از شاخ و برگ درختان و ساير مواد گياهي، گاهي بهمراه خاك، مدفوع حيوانات، علف،  آشيانه به شكل توده 

تخم بيضوي تا نيمه بيضوي صيقلي و گاهي  7تا  1و بندرت  5تا  3شود. معموالً  تكه پارچه، كاغذ و غيره ساخته مي
 انجامد.  روز بطول مي 30ها  گذارد. تفريخ تخم متر مي ميلي 73×  52عاد براق، به رنگ سفيد با ته رنگ مايل به زرد، به اب

ها در بدو تولد تا حدودي پوشيده از كرك و هنوز تا حدود زيادي ناتوان و براي تغذيه وابسته به والدين هستند. در  جوجه
نموده و اندك اندك با نوك زدن  شود تغذيه ابتدا از غذاي نيمه هضم شده كه توسط والدين بر كف آشيانه برگردانده مي
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 65ها در  انجامد و جوجه روز بطول مي 64تا  58ها  كنند. پرورش جوجه به منقار والدين آنها را براي تهيه غذا ترغيب مي
 شوند.  روزگي آشيانه را ترك نموده و مستقل مي 84تا 

 
است و در شهرها و روستاهاي آذربايجان  لك لك سفيد جزو مهاجران تابستان گذران غرب ايران پراكنش و فراواني:

هاي  كند. تعدادي از اين پرنده در زمستان در تاالب آوري مي شرقي، جنوب تهران و نواحي مركزي استان فارس جوجه
كنند. گزارشات بسيار اندكي از حضور چند  هاي جنوب غربي ايران زمستان گذراني مي خوزستان، فارس و برخي تاالب

 ه در زمستان در شرق ايران موجود است.  فرد از اين گون
 : اين پرنده در فهرست پرندگان حمايت شده ايران قرار داشته و داراي ارزش حفاظتي است. ها ارزش

 
 هزار فرد بالغ است. 520الي  500جمعيت جهاني اين پرنده  وضعيت جمعيتي:

شد و با توجه به بهاي چغاخور و سولقان مشاهده در تاال از اين پرندهقطعه  دودر طول مدت مطالعه در مناطق مختلف  
 برآورد ميشود. نسبتا فراوانگزارشهاي ساليان گذشته اين پرنده 

 
اين گونه با تخريب زيستگاه ناشي از زه كشي تاالبها مواجه است. انجام عمليات هيدروليكي در  عوامل تهديد:

د مناطق النه گزيني ناشي از ايجاد ساختمانهاي جديد كه باالدست، احداث كانال و غيره از تهديدات گونه است.كمبو
قابليت النه گزيني را ندارد در مناطق تابستان گذراني ديده مي شود. زيستگاه هاي زمستانگذراني گونه با تهديدات ناشي 

سمومي كه از خشك سالي، بيابنزايي و استفاده از آفت كشها در زمينهاي زراعي مواجه است. استفاده از طعمه هاي م
 براي گوشتخواران استفاده مي شود، برخورد با خطوط انتقال نيرو و شكار ورزشي از ديگر تهديدات اين گونه است.

 
بررسي -تغييرات بوم شناختي در زيستگاه هاي كليدي همچنين پايش پايش جمعيتهاي زادآور، و راهكارهاي حفاظتي:

ايجاد محدوديت دسترسي انسان به مناطق تخم -ار و در خور تاالبهامديريت پايد-زيستگاه هاي بالقوه در ساير مناطق
بررسي عوامل محدود كننده  و  -افزايش آگاهي عمومي-تدوين قوانين حفاظتي-پوشاندن خطوط انتقال نيرو-گذاري

نش تعيين محدوده پراك -حفاظت از زيستگاه ها به خصوص زيستگاه هاي زادآوري -مديريت پايدار و درخور زيستگاه 
  .ايجاد محدوديت دسترسي انسان به زيستگاه هاي حضور گونه -آور هاي جوجه جمعيت
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 هاي شاخص گونه 

 ستان گذر)زم(
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 س مركزيرزاگ زمستان گذر)(زيست شناسي و بوم شناسي پرندگان شاخص-4-1
پراكنش و  ظاهري و زيستي و همچنينده شرح مختصري از ويژگي هاي يدر رابطه با هريك از گونه هاي برگز
 فراواني، وضعيت جمعيتي آمده است:

  
 

 )Oxyura leucocephala( اردك سر سفيد-4-1-1
سانتي متر است. اردكي است با  70تا  62ها  سانتي متر و گستردگي بال 48تا  43طول بدن  هاي ظاهري: ويژگي

دارد. نر  كه اغلب آن را همگام شنا كردن عمود نگه مي ستقيماندازه متوسط، گردن كوتاه، منقار و سري بزرگ و دمي م
 و ماده متفاوت و داراي تغييرات فصلي هستند.

آوري منقاري به رنگ آبي روشن دارد كه قاعده آن داراي پهن و برآمده است. لكه سياهي در  پرنده نر بالغ در دوره جوجه
اي مايل به  ست. گردن سياه، سينه بلوطي، روتنه قهوهشود و مابقي سر و پس سر سفيد رنگ ا تارك سر ديده مي

آوري منقاري به رنگ آبي مايل به خاكستري دارد. سر و  اي است.پرنده ماده بالغ در دوره جوجه خاكستري و دم قهوه
 ست.ها سفيد است و نوار زير چشم باريك و نخودي مايل به سفيد ا اي تيره و چانه، گلو، بخش پاييني گونه پس سر قهوه

 تر است. پرنده نر در زمان تولك رفتن منقاري خاكستري رنگ دارد و رنگ پروبالش كمرنگ

اي  آوري داراي منقار خاكستري است و رنگ كلي پرو بالش خاكستري مايل به قهوه پرنده ماده در خارج از فصل جوجه
 . آوري ولي مات تر است است. پرنده نابالغ شبيه به ماده در خارج از فصل جوجه

 

 
    اردك سر سفيد – 16تصوير شماره 

 (عكس از : محمد پورهدايت)
 

هاي شور و شيرين و با پوشش گياهي  هاي كوچك و كم عمق، داراي آب اين پرنده در درياچه هاي زيستي: ويژگي
امي و با دمي شود. به آر نفره ديده مي 30تا  20هاي  اي است ساكت كه در  معموال دسته برد. پرنده اي بسر مي حاشيه

كند و هنگام فرورفتن در آب به آرامي و يكباره خود را به زير آب برده  كند. به راحتي غوص مي برافراشته در آب شنا مي
كند، و با   به ندرت پرواز مي برد. و گاهي نيز به تدريج سر و گردن و سپس بخش هاي انتهايي بدن را به زير آب مي
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همه چيز خوار است و بيشتر با فرو بردن سر و بدن به زير آب از آب بلند مي شود.  سر خوردن از سطححركات سريع و 
هاي شور با پوشش گياهي و  آوري از اواسط ارديبهشت آغاز شده و عمدتا در آب جوجه كند. مواد گياهي تغذيه مي

 شود. گ ساخته ميو بر اي مسطح دارد كه از ساقه ني  گيرد. آشيانه هاي انبوه در حاشيه، انجام مي نيزار

گذارد. تفريخ  ميليمتر مي  67×  51تخم بيضي يا نيمه بيضي كوتاه به رنگ سفيد مات، به ابعاد  15تا  2و گاهي  12تا  5
ها در بدو تولد بدني پوشيده از كرك دارند و براي تغذيه مستقل از والدين  انجامد. جوجه روز بطول مي 27تا  25ها  تخم

 د.شون روزگي مستقل مي 35وان در خود هستند. پرندگان ج
هاي استان آذربايجان و كردستان  اردك سر سفيد به صورت تابستان گذران غير معمول در تاالب پراكنش و فراواني: 

شود  معموال به طور مرتب در مازندران و گلستان   و همچنين به صورت مقيم (غير معمول) در مركز فارس ديده مي
 و به ندرت در منطقه سيستان زمستان گذراني دارند.  دك در گيالنخوزستان و به تعداد ان

 
 .هزار  فرد در اروپا و جنوب شرق آسيا 11الي  7500شامل اين پرنده جمعيت جهاني  وضعيت جمعيتي:

مشاهده شد و با توجه به و يك قطعه در تاالب سولقان  سد حناقطعه در  34در طول مدت مطالعه در مناطق مختلف 
 اي ساليان گذشته اين پرنده كمياب برآورد ميشود.گزارشه

 
ها از پوشش  هاي انساني (بويژه در اثر چراي دام ايجاد نا امني و يا تخريب آشيانه توسط انسان و فعاليت :عوامل تهديد
از ) ناشي Rattus norvegicusاي ( اي، شكار، ماهيگيري، قايقراني و ...)، افزايش جمعيت موش قهوه گياهي حاشيه

ها از آشيانه توسط بوميان، شكار  ها و جوجه ها  ،برداشت تخم ها و جوجه هاي انساني به عنوان شكارچي تخم فعاليت
و ميزان آنها، به دام  خواران طبيعي و ميزان آن  ،تلفات اتفاقي ها توسط طعمه ها و جوجه آوران، تغذيه از تخم جوجه

كار و صيد بواسطه عدم توانايي تفكيك اين گونه از ساير غازها (بويژه غاز افتادن و خفگي در تورهاي گوشگير بوميان، ش
پيشاني سفيد) و ميزان آن، مرگ و مير در اثر سموم نامناسب كشاورزي،شكار و صيد غير قانوني و ميزان آنها ،تلفات 

ها، برداشت  راي چراي داماي به منظور رويش علوفه تازه ب ها،سوزاندن نيزارها و جگن زارهاي حاشيه ناشي از بيماري
اي بمنظور ساخت حصير و ... توسط بوميان، تغييرات وسيع در كاربري اراضي درون و اطراف  هاي حاشيه مفرط از ني

ها خارج از حد توان برگشت  ها، تغييرات نامنظم رژيم آبي زيستگاه ها، توسعه ساخت و سازها در حريم زيستگاه زيستگاه
دار در پوشش گياهان شناور و بن در آب و كاهش منابع غذايي (گياهي و جانوري) اردك  پذيري آنها، تغيير معني

)، آمور Cyprinus carpioهاي بيگانه مهاجم نظير ماهي كپور ( سرسفيد بواسطه ورود گونه
(Ctenopharhyngodon idella) فيتوفاگ ،(Hypophthalmichtis molitrix)  و سرگنده

(H.nobilis)ها، عدم رعايت حداقل آب ورودي مورد نياز به آنها، عدم هماهنگي در  ست زيستگاه، مديريت نادر
هاي سرسفيد حاصل از  هاي مختلف در مديريت منابع طبيعي منطقه، اختالط ژنتيكي اردك ها و اقدامات سازمان فعاليت

 .هاي سرسفيد خالص ) با اردكRuddy  )Oxyura jamaicensisهيبريداسيون اردك
 

ها بمنظور حفظ و  هاي حاشيه زيستگاه ها و لوئي تعيين اندازه متناسب چراي دام و برداشت از ني ي حفاظتي:راهكارها
ايجاد امنيت كافي براي  -مديريت زيستگاه و جمعيت براي منابع غذايي و مكاني ضروري گونه -ثبات پوشش گياهي

ساختن جمعيت مورد نياز براي افزودن به  تكثير در اسارت جهت فراهم -آور گذران و جوجه هاي زمستان جمعيت
ها و  بررسي و ارائه راهكارهاي مناسب جهت هماهنگي در فعاليت -هاي موجود يا معرفي مجدد به مناطق جمعيت

هاي مختلف در مديريت منابع طبيعي منطقه (بويژه تعادل در ميزان آب ورودي و خروجي و ثبات سطح  اقدامات سازمان
 توليد مثل) آب زيستگاه در دوره
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 Aquila clanga) (  عقاب خالدار بزرگ (عقاب تاالبي)-4-1-2
جثه كه  متر است. عقابي متوسط سانتي 182تا  155ها  متر و گستردگي بال سانتي 72تا  65طول بدن  هاي ظاهري: ويژگي

ارد. نر و ماده همشكل (ماده اندكي بزرگتر) و فاقد تغييرات فصلي هستند. در پرنده بالغ شباهت زيادي به عقاب خالدار كوچك د
پرهاي زير  تر از پوش و در سطح شكمي روشن ها رهاي روي بالشپتر از پو اي تيره است. شاهپرهاي اوليه و ثانويه تيره روتنه قهوه

ها لكه سفيدي وجود دارد. هفت  ه شاهپرهاي اوليه در زير بالرهاي روي دم و در قاعدشپشوند. همچنين در پو ديده مي ها بال
هاي سفيد  اي تيره است و خال آيند. در پرنده نابالغ پروبال قهوه شاهپر اوليه در نوك بال شبيه انگشتاني جدا از هم به نظر مي

 ).ها گسترش يافته است مشخصي در سطح پشتي دارد كه به شكل نوارهاي سفيدي در روي بال
 

 
 عقاب خالدار بزرگ – 17تصوير شماره 

 (عكس از اينترنت)
 

ها،  هاي آبي وابستگي دارد و اغلب در درختزارهاي اطراف تاالب هاي حاشيه پيكره به زيستگاه هاي زيستي: ويژگي
ان پرواز يا از هاي به نسبت سنگين دارد. در زم زدن برد. پروازي قوي با بال هاي آب شيرين بسر مي هاي وسيع و درياچه رودخانه

از پستانداران  يشترشود. ب ور مي محل نشيمنگاه روي درخت طعمه خود را جستجو نموده و با يك شيرجه سريع به آن حمله
آوري از اواسط فروردين تا اواسط  كند. جوجه بزرگ تغذيه مي  و تا حدودي حشرات ها كوچك، پرندگان، خزندگان، دوزيستان، ماهي

 اي ش تودها شود. تك همسره است و آشيانه هاي آبي آغاز مي هاي اطراف پيكره داراي درخت و يا درختزار هاي ارديبهشت در دره
. شود پوشانده مي  و برگ وفهعل كميبا است كه روي درختان بنا و درونش ها  شاخه ها و سر عمق متشكل از شاخه كوچك و كم

تخم  3تا  1و گاهي  2معموال  افزايد. هر سال مواد جديدي به آنها مي و كند و ترميم ميهاي قبل را بازسازي  آشيانه سال اغلب
گذارد.  متر مي ميلي 67,5×  54به ابعاد و اي يا خاكستري  هاي قهوه گاهي پوشيده از خال، متمايل به خاكستري ،نيمه بيضي كوتاه

ي ناتوان و براي تغذيه وابسته به تا حد ،كرك ها در بدو تولد پوشيده از انجامد. جوجه روز به طول مي 44تا  42ها  تفريخ تخم
روز پس از آن همچنان در نزديكي آشيانه باقي  20كنند ولي تا حدود  گي آشيانه را ترك ميروز 65تا  60در حدود والدين هستند. 

     مانند. مي

ن، فارس و سيستان خوزستا هاي و استان هاي نواحي جنوبي درياي خزر به طور منظم در تاالب پراكنش و فراواني:
شود. هرساله تعداد  هاي كشور تا نواحي جنوبي بلوچستان ديده مي كند. گاهي به طور اتفاقي در ديگر تاالب گذراني مي زمستان

آوري اين  هستند. جوجه ها مانند كه بيشتر نابالغ اندكي از اين پرنده در تابستان در نواحي جنوبي درياي خزر و آذربايجان باقي مي
 ه در ايران مشكوك است.  پرند
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شود  ت. در ايران نيز جزو پرندگان حمايت شده محسوب مي) فهرست شده اسVUجزو پرندگان آسيب پذير ( :وضعيت حفاظت

، ناامني ناشي  گيري اين گونه با عقاب خالدار كوچك وجود دارد. تخريب زيستگاه رگه و داراي ارزش حفاظتي است. شواهدي از دو
ها سبب كاهش  ها و خشكاندن تاالب شود. تخريب جنگل ي انساني و شكار از عوامل تهديد اين گونه محسوب ميها از فعاليت

هايي  ها به لكه كاري و زهكشي تاالب هاي جنگل هاي يكپارچه اين پرنده به واسطه فعاليت جمعيت اين پرنده شده است. زيستگاه
هاي سيالبي سبب كاهش  روپا كشاورزي متمركز و رهاسازي مديريت سنتي دشتاند. در شرق ا جدا افتاده و دور از هم تبديل شده

هاي  كيفيت زيستگاه شده است. اين پرنده به حضور دايمي انسان در قلمروي خود حساس است. مسموميت ناشي از انواع آالينده
 ورودي به تاالبها از ديگر داليل مرگ و مير اين پرنده معرفي شده است. 

جمعيت آن، پايش جمعيتهاي جهاني براي  جفت در دنيا است. بررسي گستره حضور و  4000ور اين گونه كمتر از جمعيت جوجه آ
 دست يابي به روند جمعيت آن، حفظ مرغزارهاي مرطوب و حفاظت از زيستگاه هاي زادآوري از اولويتهاي حفاظتي گونه است. 
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 Gyps fulvus) (  دال-4-1-3
جثه با   درشت متر است. دالي  سانتي 280تا  240ها  متر و گستردگي بال سانتي 105تا  95طول بدن  هاي ظاهري: ويژگي

هاي پهن و دراز، شاهپرهاي نخستين گسترده شبيه به انگشتاني بلند، سر كوچك و دم كوتاه و چهار گوش است. كمي  بال
تري دارد. نر و ماده همشكل و فاقد تغييرات فصلي هستند. در پرنده  ها و دم كوتاه ه است و نسبت به هما بالكوچكتر از دال سيا

رهاي شپبالغ سر و گردن با پرهاي ريز و كوتاهي به رنگ سفيد مات پوشيده شده و شنلي سفيد در اطراف گردن دارد. بدن و پو
. با رنگ سياه شاهپرهاي پرواز و پرهاي دم به خوبي نمايان استتضاد در و  هستنداي مايل به زرد كمرنگ  كرم تا قهوه ها بال

اي  نوك بااليي در اطراف سوراخ بيني سياه است. پرنده نابالغ شبيه به پرنده بالغ ولي رنگ كلي بدن قهوه منقار زرد و قاعده نيم
  شود. ديده مي اي كمرنگ تيره است. همچنين منقار خاكستري و شنل اطراف گردن به رنگ قهوه

 

 
 دال معمولي –18تصوير شماره 

 (عكس از : محمد پور هدايت)
 

 به نسبت اي برد. پرنده هاي خشك بسر مي ها و بيابان هاي باز و استپ در مناطق مرتفع و كوهستاني، دره هاي زيستي: ويژگي
هاي قوي و آرام دارد. با  زدن تحرك با بال ازي پرشود. پرو ها به طور دسته جمعي ديده مي اجتماعي است و در زمان تغذيه از الشه

كند و هنگام پرواز گردن بلندش را به طور كامل به داخل شنل گردني سفيدش  بازروي مي هايي باز و باالتر از سطح بدن بال بال
و با تشكيل  اواسط اسفندآوري از اواخر بهمن تا  پردازد. جوجه خوار است و زمان زيادي را به جستجوي غذا مي برد. الشه فرو مي

 توده  اش و آشيانهاست . تك همسره شود آغاز مي اي هاي صخره زدگي بيرونهاي داراي  ها و دره پرتگاهدر  هاي كوچك كلني
، . يك تخم نيمه بيضي كوتاهشود ها بنا مي ها و غارها، گاهي در لبه صخره كه در شكاف صخره هاست ها و ساقه از شاخه يمسطح
 روز به 54تا  48ها  گذارد. تفريخ تخم متر مي ميلي 92,4 × 69,7به ابعاد  اي و هاي پراكنده قرمز قهوه رنگ، با خال سفيدصاف، 

كرك، تا حدي ناتوان و براي تغذيه وابسته به والدين هستند و در ابتدا توسط ها در بدو تولد پوشيده از  جوجهانجامد.  طول مي 
شوند و  روزگي قادر به پرواز مي 115تا  110در حدود  شوند. ده در كف آشيانه تغذيه ميغذاي نيمه هضم شده و برگردانده ش

 .كنند آشيانه را ترك مي
هاي البرز،  كوه از آذربايجان در شمال غرب تا رشته مهم كشورهاي  به صورت پراكنده مقيم رشته كوه پراكنش و فراواني:

 هاي مكران تا مرز پاكستان است. هاي كرمان و كوه گرس، بلنديهاي زا رشته كوهو زمستان گذر  ارتفاعات خراسان
 در فهرست پرندگان حمايت شده ايران قرار داشته و داراي ارزش حفاظتي است. : وضعيت حفاظت
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 گونه هاي انديكاتور

 پايش زيستگاه ها)(جهت 
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 )indicator speciesگونه هاي شاخص (تعريف -5-1
مانند حضور يا عدم حضور، تراكم جمعيت،  تند كه صفات مربوط به آن گونهگونه هاي شاخص گونه هايي هس    

زيرا  است بعنوان شاخصي از شرايط زيستگاه و ديگر گونه هاي آن زيستگاه پراكنش و ميزان موفقيت در توليد مثل
ي ناممكن مي گران و بعبارت بررسي وضعيت تمامي گونه هاي يك زيستگاه بسيار مشكل ، شرايط زيستگاه و يا بررسي
 باشد.

 معيارهاي انتخاب گونه شاخص(انديكاتور)-5-2
ها) مكرر از آن ارزان باشد تا حتا در  برداري (شامل مشاهده مستقيم و نمايه يافتن گونه شاخص بايد آسان و نمونه -1

 شرايطي كه بودجه كافي وجود ندارد نيز غيرمتخصصان تشويق شوند در پايش محيط زيست آنها شركت كنند. 
ها  گونه شاخص بايد توسط افراد غيرمتخصص در سيستماتيك قابل شناسايي باشد. براي استاندارد كردن مقايسه -2

 هاي مختلف، گونه شاخص بايد از پراكندگي جغرافيايي وسيعي برخوردار باشد.  در سايت

شرايط نامساعد بگريزد  جايي يا مهاجرت از جايي گونه شاخص بايد اندك باشد تا نتواند از طريق جابه قدرت جابه -3
 (يعني قدرت انتشار محدودي داشته باشد).

جثه باشد و جوالنگاه  تر از همه به تغيير واكنش نشان دهد بايد كوچك گونه شاخص براي آنكه بتواند سريع  -4
 كوچكي داشته باشد.

هاي داراي  وش دهند. گونهتوانند به راحتي تغيير ر اي خاص دارند، نمي هايي كه نيازهاي زيستگاهي يا تغذيه گونه  -5
شناختي (نظير سيل يا  سازي يا آنهايي كه به يك فرايند بوم نيازهاي خاص همچون مكان خاص براي النه

هايي كه نرخ  هايي بسيار حساس خواهند بود. گونه سوزي) نياز دارند تا در زمان خاصي ظاهر شوند، گونه آتش
 يعي خواهند داد. توليدمثل بااليي دارند نيز به تغيير پاسخ سر

از نظر جمعيتي، پايداري جمعيت گونه شاخص مهم است زيرا هر تغييري در آن به سرعت معلوم خواهد شد. پاسخ  -6
ها را فراهم   اي وسيع و شدت تنش بيني و فوري باشد و امكان ارزيابي پيوسته در گستره ها بايد قابل پيش جمعيت

هش يابد و سنجش چندين تاثير به صورت همزمان را ممكن سازد. نكته اي كا كنند تا نگراني درباره آثار آستانه
شده ميان اندازه جمعيت گونه شاخص و يك متغير محيطي  مهم آنكه بدون يك رابطه علت و معلولي شناخته

دهنده آن خواهد بود كه چيزي  ها در فراواني يا حضور گونه در مكان و زمان صرفا نشان خاص، تفاوت
 تغيير كرده است.نشده  شناسايي

هاي  اند از اهميت اقتصادي گونه شاخص تا عالقه مردم به پايش آن را برانگيزد. گونه ساير معيارهاي ثانويه عبارت
روند، همچون  هايي كه با اهداف حفاظتي ديگر به كار مي تهديدشده نيز ممكن است توجه مردم را جلب كنند. گونه

 هاي حفاظتي را جلب كنند. توانند توجه سياسي به تالش ميهاي چتر، نيز  هاي پرچم و گونه گونه
اي كه گستره  اند تعدادي از اين معيارها در تضاد با همديگرند. براي مثال گونه البته برخي نويسندگان نيز استدالل كرده 

صطالح جغرافيايي وسيعي داشته باشد بعيد است كه در عين حال نيازهاي زيستگاهي خاصي داشته باشد يا به ا
 هاي متخصص معموال فراوان نيستند و بنابراين پايش آنها دشوار است.  متخصص در زيستگاه باشد. گونه

مزاحمتي از -شناختي هاي شاخص بوم ترين گونه در زير تالش شده تا بر اساس مجموع معيارهاي پيشنهادشده مناسب
گونه شاخص به عنوان يك ابزار كاربردهاي مشخصي ميان پرندگان زاگرس انتخاب شود. البته بايد توجه داشت كه هر 

 رود.  دارد و با هدف خاصي به كار مي
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زاگرس مركزي توسط كارشناسان متخصص پرنده شناس  شاخص(انديكاتور)در نهايت جدول ارزشگذاري گونه هاي 
مركزي به ترتيب زاگرس  شاخص(انديكاتور)تكميل شد و كشيم بزرگ، جي جاق و سارگپه پا بلند بعنوان گونه هاي 

 براي زيست بوم هاي تاالبي، جنگلي و مناطق دشتي و كوهپايه اي برگزيده شد.
 

 زيست بومهاي تاالبي-5-3
 

 )Podiceps cristatus(كشيم بزرگ -5-3-1
اين پرنده در اغلب اكوسيستمهاي آب شيرين محدوده مورد مطالعه حضور داشته و زادآوري مي كند، مشخص ترين  

ت فيزيكي و شميايي آب تاالب ه در اين مناطق حضور دارد و به علت تغذيه از ماهيان كوچك بيانگر سالمآبزي بوده ك
است و در اغلب آنها به صورت زاداور ديده مي شود. اين گونه از پرندگاني است كه به سهولت شناسايي شده، به صورت 

زمستان گذر در منطقه ديده مي شوند.( بايد توجه فراوان زادآوري كرده و جمعيتهاي آن اغلب به صورت جوجه اور و 
داشت مقايسه هاي انجام شده بايد ميان پرندگان جوجه آور يك سال با پرندگان جوجه آور سال ديگر  و پرندگان 
زمستان گذر با پرندگان زمستان گذر انجام گيرد). اين پرنده به طور مناسبي در اغلب تاالبهاي آب شيرين زادآوري دارد 

 از اينرو شاخص مناسبي براي پايش زيستگاه هاي معمول تاالبي در زاگرس مياني است.و 
 

 
 كشيم بزرگ -19تصوير شماره 
 ): سعيد چراغي(عكس از 

 
متر است. بزرگترين گونه  سانتي 90تا  85ها  متر و گستردگي بال سانتي 51تا  46طول بدن  هاي ظاهري: ويژگي

شكل و داراي  نسبتا باريك و منقاري خنجري شكل و صورتي رنگ است. نر و ماده هم كشيم در ايران با گردني بلند و
هاي  هاي بلوطي با حاشيه سياه، گونه ، طره آوري با يك جفت كاكل بلند سياه تغييرات فصلي هستند. در فصل جوجه

 ابل تشخيص است. هاي كشيم ق اي، با سفيدي در جلوي گردن و سطح شكمي از ساير گونه سفيد، سطح پشتي قهوه
تر از كشيم گردن سرخ  در زمستان، فاقد كاكل و طره بوده و به واسطه خط ابرويي سفيد، منقار صورتي و گردن باريك

 قابل شناسايي است.
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ها و نيمه بااليي  پرنده نابالغ مشابه پرنده بالغ در خارج از فصل توليد مثل بوده اما خطوط تيره رنگي بر روي گونه 
ها با خطوط سياه و سفيد طولي مشخصي بر روي سر و گردن، لكه مثلثي قرمز بر تارك سر و پوست  . جوجهگردن دارد

 ها و منقار ديده مي شوند. عريان قرمز رنگي در فاصله بين چشم
 

هاي آرام  اي و رودخانه هاي آب شيرين و شور داراي پوشش گياهي حاشيه در درياچه هاي زيستي: ويژگي
دهد. اغلب به  دار را ترجيح مي ها و آب هاي ساحلي پناه هاي باز، مصب ند ولي به طور كلي درياچهآوري مي ك جوجه

شوند. تمايلي به پرواز ندارد، قبل از پرواز مسافتي را بر سطح آب دويده و  صورت گروه هاي كوچك و پراكنده ديده مي
ام احساس خطر به نرمي و يا با جهشي سريع به زير است و در هنگ شود. شناگر خوبي با زحمت زياد از روي آب بلند مي

كند تا به مكاني امن برسد و يا از منطقه  آورد و آنقدر اين كار را تكرار مي آب غوص كرده و از جايي ديگر سر بر مي
ب ها در آ كند. براي صيد طعمه مهرگان آبزي تغذيه مي طور عمده از ماهي و به ميزان كمتر از بيبه خطر دور شود. 

 كند. ثانيه غوص مي 30متر و در مدت زماني كمتر از  4تا  2هاي باز فاقد پوشش گياهي انبوه به عمق 
 

اي از گياهان آبزي به طور  انجامد. آشيانه شامل كپه آوري از اواسط فروردين آغاز و تا اواسط مرداد به طول مي جوجه
اي نظير ني، لوئي و جگن ديده مي شود. تك  يههاي كوچك) در بين پوشش گياهي حاش انفرادي (گاهي در كلني

 54×  37تخم بيضي شكل كشيده، به رنگ سفيد گچي مات، به ابعاد  6الي  3و گاهي  4به طور غالب  همسره است و
ها در  ماده در يك آشيانه است. تخم 2گذاري  دهنده تخم تخم و بيشتر در يك آشيانه نشان 7گذارد. وجود  متر مي ميلي
هاي كوتاه و ضخيم بوده و براي  ها در ابتداي تولد پوشيده از كرك شوند. بدن جوجه روز تفريخ مي 29ي ال 25طي 

ها براي جابجايي بر پشت يكي از والدين سوار و ديگري براي آنها غذا  تغذيه تا حدودي وابسته به والدين هستند. جوجه
 روز طول مي كشد. 79تا  71ها  آورد. پرورش جوجه مي
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 كشيم بزرگ -20ير شماره تصو
): سعيد چراغي(عكس از 
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 زيست بومهاي دشتي و كوهپايه اي-5-4
 

 )Buteo rufinus(سارگپه پا بلند -5-4-1
مناطق  در راس هرم غذايي بوده و كم شدن آن آشكارا به تغييرات اكوسيستم در سطوح پايين تر اشاره مي كند، بومي 

 در محدوده مورد مطالعه بوده بنابراين در صورت تغيير شرايط منطقه آنجا را ترك مي كند.كوهپايه اي و دشتهاي مرتفع 
شناسايي اين گونه چندان دشوار نيست و مي توان با اندكي آموزش محيط بانان را نسبت به تشخيص صحيح اين گونه 

دگان در اغلب مناطق ديده شده به خصوص در مناطقي كه كشاورزي هدايت كرد. اين پرنده به جهت تغذيه از جون
 صورت مي گيرد مي توان اين پرنده را مشاهده كرد و اين رفتار سبب مي شود پايش پرنده آسانتر گردد.

 

 
 سارگپه پا بلند -21تصوير شماره 
 ): سعيد چراغي(عكس از 

 
اي  متر است. سارگپه سانتي 148تا  126ها  دگي بالمتر و گستر سانتي 65تا  50طول بدن  هاي ظاهري: ويژگي
اي مايل به  اي تا قهوه هاي متنوع از قرمز مايل به قهوه جثه و تا حدي شبيه به سارگپه معمولي است و در ريخت درشت

تر  نگاي با سر كمر شود. نر و ماده همشكل و فاقد تغييرات فصلي هستند. پرنده بالغ معموال روتنه قهوه سياه ديده مي
سفيد و در انتها تيره رنگ   دارد. دم اغلب دارچيني يكنواخت و فاقد نوارهاي عرضي است. شاهپرهاي اوليه و ثانويه

تنه نيز  ها دارد. زير دهند. همچنين لكه تيره و مشخصي در خم بال ها تشكيل مي هستند و نوار سياهي در لبه عقبي بال
تر است.  اي مايل به سياه است. پرنده نابالغ شبيه به پرنده بالغ ولي روشن قهوه اي تا اي روشن، قرمز مايل به قهوه قهوه

 تر و نوارهاي عرضي كامال مشخصي دارد.  همچنين دم روشن
 

دهد.  ها را ترجيح مي ها و كوهستان ها، تپه حاشيه بيابان خشك، مراتع،  هاي خشك و نيمه استپ هاي زيستي: ويژگي
شود.  هاي كوچك ديده مي عمولي دارد و اغلب به تنهايي يا جفت و در زمان مهاجرت در دستهرفتاري شبيه به سارگپه م
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ها،  ها، تپه تر از سارگپه معمولي دارد. اغلب به مدت طوالني روي صخره تر و نرم كم تحرك و آرام است و پروازي آهسته
ند و طعمه خود را جستجو كرده و با يك نشي ها در اراضي باز مي هاي باز) و گاهي روي درخت روي زمين (در استپ

آوري از  كند. جوجه شود. بيشتر از پستانداران كوچك، خزندگان و حشرات بزرگ تغذيه مي ور مي شيرجه سريع به آن حمله
هاي درختان  ها و شاخه اش توده بزرگي از ساقه شود. تك همسره است و آشيانه اواسط اسفند تا اواسط فروردين آغاز مي

هاي نازك،  ها و به ندرت روي درخت بنا و درونش با ساقه اي و اغلب در پناه بوته هاي صخره زدگي در بيرون است كه
تخم نيمه بيضي كوتاه يا بيضي، سفيد مايل به سبز تا  5تا  4، گاهي 3تا  2شود. معموال  علوف و كرك پوشانده مي

روز  28ها  گذارد. تفريخ تخم متر مي ميلي 60×  47و به ابعاد اي، خاكستري رنگ پريده و ارغواني  هاي قهوه سفيد، با خال
ها در بدو تولد پوشيده از كرك، تا حدي ناتوان و براي تغذيه وابسته به والدين هستند و  انجامد. جوجه به طول مي
 كشد. روز طول مي 42تا  40پرورش آنها 
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 ومهاي جنگليزيست ب-5-5
 

 )Garrulus glandarius( جي جاق-5-5-1
اين پرنده به وفور در مناطق جنگلي زاگرس مياني ديده مي شود و اغلب محيط بانان اين نواحي به خوبي با اين پرنده  

ت بلوط، با توجه به وابستگي باالي اين گونه به مناطق داراي درخ (بلوط خوار) گويند. "بلي خوار"آشنا هستند و به آن 
مي توان انتظار داشت تغييرات حاصل از تخريب بلوط زارهاي زاگرس مستقيما بر روي جمعيت اين پرنده اثر گذار باشد. 

اين رفتار سبب مي شود پايش پرنده آسانتر  اين پرنده چندان مخفي زي نيست و به سهولت خود را نمايان مي سازد
  ارد.گردد و به وفور نيز در اين مناطق زادآوري د

 
 

 
 جي جاق   - 22تصوير شماره 

 )(عكس از : يوسف والدي

 
 متر است.  سانتي 58تا   52ها  متر و گستردگي بال سانتي 35 تا   34 طول بدن  هاي ظاهري: ويژگي

شكل و تر است. نر و ماده همتر و داراي پر و بالي رنگارنگها جثه كوچكجاق نسبت به ساير اعضاي خانواده كالغجي
اي خاكستري مايل به صورتي است. هاي بدن به رنگ قهوهداراي اندكي تغييرات فصلي هستند. پرنده بالغ بيشتر قسمت

تواند به صورت برجسته تاجي كوچك را تشكيل دهد، تاركي سفيد با خطوطي سياه دارد و پرهاي روي تارك مي
ي آبي رنگ با خطوطي سياه ها رنگارنگ و لكهسفيد، بالچشماني سفيد  آبي، نوار سبيلي و نوكي سياه دارد. شكم و گلو 

شود. دمگاه و نوار بالي پهن سفيد و دم سياه است. نابالغ شبيه به پرنده بالغ است رنگ پر و بال روي آنها مشاهده مي
 تر است. هاي روي تارك و پيشاني كوچكنسبت به نر قرمزي بيشتري دارد و خط
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زارها، بيشه زارها هاي سوزني برگ، بوتههاي پهن برگ ، مراتع، جنگلده در جنگلاين پرنهاي زيستي:  ويژگي

ها، برد و بعد از فصل زادآوري به باغها  بسر ميها، مناطق روستايي و باغبخصوص درختان بلوط، راش و ممرز ، پارك
-ها متمايل ميانساني، كشتزارها و  پرچينهاي ها، درختان پراكنده در استپ ها، مناطق نيمه بياباني ، سكونتگاهتاكستان

هاي بال حالت ماشيني و اتوماتيك دارد كه نسبتا سريع و غيريكنواخت است. راه رفتن آن با وقار و جست و ضربه. شود
 ها و زوي زمين همراه است.خيز كردن در امتداد شاخه

مهرگان كوچك در زمستان يا دوران وال از بيكند معمها بخصوص بلوط تغذيه ميمهرگان، بذر گياهان و ميوهاز بي
-هاي باز، بوتهبرگ، جنگلبرگ و سوزنيهاي پهنزارها، جنگلآوري در ارديبهشت در بيشهكند. جوجهنابالغي تغذيه مي

شود. تك همسره است. ساختار آشيانه فنجاني شكل است كه از ها آغاز ميها و پرچينها، كشتزارها، باغزارها، پارك
هاي درختان يا در تنه درختان هاي نازك و مو پوشانده و بر روي شاخهها، شاخه درختان و خاك ساخته و با ريشهاقهس

تخم بيضي سبز كم رنگ، سبز متمايل به آبي، زيتوني يا نخودي  10تا  3و بندرت  17تا  16شود. معموال ساخته مي
ها در بدو تولد جوجهانجامد. يروز به طول م 17تا  16 خيزمان تفر. اردگذيم متريليم 21×  30متمايل به زيتوني با ابعاد 

  .انجامديروز به طول م 22تا  21ها پرورش جوجه داراي بدني عريان بوده و براي تغذيه وابسته به والدين خود هستند. 
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 پايش گونه هاي شاخص-5-6

ي نظارت است و منظور از آن هشياري از وضعيت يك موجود يا پديده از راه مشاهده دگرگوني هايي است پايش به معن
 كه ممكن است با گذر زمان در وضعيت آن موجود يا پديده رخ دهد.

 
 شمارش پرندگان-5-6-1

يك مطالعه ساده تا هاي موجود در يك منطقه يكي از اهداف اوليه نمونه برداري است كه از تالش براي يافتن گونه
گيرد. فهرست پرندگان موجود در يك منطقه با در نظر گرفتن تعداد و فراواني اي بسيار توصيفي را در بر ميمطالعه

هاي زيادي ممكن است براي سرشماري پرندگان تواند براي اهداف مختلف بسيار كارآمد باشد. روشها مينسبي آن
ك روش براي سرشماري همه پرندگان غيرممكن است زيرا يافتن و شمارش بعضي از وجود داشته باشند اما استفاده از ي

 ).Bibby et al. 1992پرندگان نسبت به ديگران دشوارتر است (
اگر منطقه مورد مطالعه يك اندوختگاه طبيعي كوچك، بيشه، زمين كشاورزي يا يك تاالب باشد روش نقشه برداري 

 .Bibby et alداد و توزيع پرندگان جوجه آور موجود در منطقه مفيد باشد  (ممكن است براي آمار برداري از تع

1992.( 
تري با عم مقايسه شوند آنگاه روش ترنسكت يا هاي وسيعتر باشد يا نياز باشد كه زيستگاهاگر منطقه مورد مطالعه وسيع

 ).Bibby et al. 1992اي كارآمدتر خواهد بود (شمارش نقطه
 تهيه نقشه قلمرو:

هاي پرندگان آوازه خوان اي معروف است و براي برآورد  تعداد جفتاين روش در آمريكاي شمالي به تهيه نقشه نقطه
هاي مطالعاتي گردد. در اين روش در طي فصل توليد مثل به پالتهاي توليد مثل استفاده ميزي در طي فصلخشكي

اي با مقياس بزرگ شود، در نقشهها شنيده ميده يا صداي آنشود. در هر بازديد محلي كه پرندگان ديده شمراجعه مي
ها را در بر شود كه همه اطالعات مربوط به گونههايي منتقل ميشود. در پايان فصل اين اطالعات به نقشهمشخص مي

-ترسيم مي هاي ثبت شده بر روي نقشهشوند. دستهدارد و بازديدهاي مختلف هر كدام با حروفي متفاوتي نشان داده مي
 . )1386(ارزاني و شهرياري دهد شود و هر دسته يك قلمرو را نشان مي

 
 ترنسكت خطي -5-6-1-1

نمايد. كند و پرندگاني را كه در دو طرف خط مي بيند ثبت ميگر در طول يك خط ثابت حركت ميدر اين روش مشاهده
افراد يك جمعيت به كار برد و به ويژه براي مناطق  هايتوان در هر موقع از سال براي ثبت همه گروهاين روش را مي

تواند به راحتي در آن حركت كند، مناسب است. ترانسكت به چندين گر ميهاي پيوسته كه مشاهدهبزرگي از زيستگاه
ليكه توان تعداد نسبي را برآورد كرد، در حااي نامحدود، ميهاي فاصلهروش متفاوت به كار گرفته شده است. با ترانسكت

هاي ) و ترانسكتSimple line transectهاي نواري با فاصله ثابت (هاي نواري، ترانسكتبا استفاده از ترانسكت
 توان تراكم را محاسبه كرد.) ميMultiple line transectخطي با فاصله متغير (
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بين پرندگان و خط ترانسكت براي رود و از اطالعات فاصله گيري تراكم مطلق به كار ميروش سه ترانسكت براي اندازه
هاي نواري همه پرندگان را درون يك فاصله معلوم از خط شود. ترانسكتبرآورد سطح موثر تحت سرشماري استفاده مي

اند. پرندگاني كه كند كه همه پرندگان درون اين ناحيه مشخص شدهشمارد و همچنين اين روش فرض ميمركزي مي
 شوند.شوند ثبت نميدر خارج از نوار ديده مي

متر از هر طرف خط) يا  25هاي خطي با فاصله ثابت، پرندگاني كه در درون ناحيه مركزي (به طور معمول در ترانسكت 
متغير هم شامل ثبت فاصله عمود بر ترانسكت هر  –شوند. روش ترانسكت خطي فاصله كمتر از آن قرار دارند ثبت مي

هاي آماري ضعيف شدن ضعيف شدن مشاهده پرنده را با اي است. مدلهاي فاصلهنبندي افراد به زوپرنده يا دسته
اند و ها روي اين ترانسكت خطي قابل مشاهدهپذيرند كه همه پرندهها ميدهد. اين مدلافزايش فاصله از خط نشان مي

 شوند. اي كشف مييا اينكه همه پرندگان در اولين نقطه فاصله
اي مناسب است كه به طور معمول براي هر نوعي از داده هاي ترانسكت خطي مناسب است و نندهفرمول فورير برآورد ك

) بسيارتوصيه شده است.به عنوان بهترين 1980يك برآوردكننده خوب و عمومي است و توسط برن هام وهمكارانش (
 مدل در دسترس است .

 
 تخمين تراكم معمولي -5-6-1-2
D̂ =آورد تراكم جمعيتبر 

=nتعداد حيوانات ديده شده درترانسكت 
Lطول ترانسكت= 
a(يك عدد ثابت) نصف عرض موثر نوار= 

) يكسري راهنمايي هاي مفيد را براي فردي كه روش ترانسكت خطي را براي برآورد جمعيت بكار مي 1979اندرسون (
 برد فراهم كردند.

 وب نشانه گذاري شده باشد.محور مركزي ترانسكت بايد مستقيم باشد و خ .1
 بايد توجه شود كه همه حيوانات با اطمينان روي محور مركزي ديده شوند. .2
 عرض ترانسكت بايد بطور موثر نا محدود باشد وهمه حيوانات ديده شده ثبت شوند. .3
 همه اندازه گيريها از فواصل وزوايا بايد به درستي انجام شود با متر قابدار،قطب نما  .4
 )2-5گيري ها بايد در صحرا انجام شود :فاصله عمود ،زاويه ديد وفاصله ديد(شكل همه اندازه  .5
همه اندازه گيري ها بطور جداگانه براي طول مناسب ترانسكت ثبت شود آنها مي توانند تا زماني كه نياز است  .6

 تركيب شوند.
 بهتر است. 80-60باشد واگر امكان دارد تعداد 40)حداقل nاندازه نمونه( .7
انسكت ها در طول جاده ها و خط الرسها بايد اجتناب شود يك روش استقرار تصادفي براي استنباط آماري از تر .8

 مناسب ضروري است.
 )Krebs, 1998فقط از پرسنل ماهر وعالقه مند استفاده شود ( .9

La
nD

2
ˆ =
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 گونه هاي آفت
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 متدولوژي انتخاب گونه هاي آفت-6-1

مي رسيد گونه هاي آفت منطقه پرندگاني همچود كالغ، پيش از حضور در منطقه و با مرور منابع مطالعاتي به نظر 
گنجشك معمولي باشند. از اين روي جهت تطبيق اطالعات كتابخانه اي با تجربه مردم  و يا زاغي، زرده پر سرسياه

 محلي اقدام به طراحي پرسشنامه اي شد و طي بررسي دقيقي كه بعمل آمد نتايج تازه اي حاصل شد:
را دشمن اصلي درختان گردوي خود ميدانستند و همچنين زنبورداران گاليه اي  و كمر كولي باكثر مردم محلي داركو

 مشابه از زنبور خوار داشتند. 
  

 آفت زيست شناسي و بوم شناسي پرندگان-6-2
پراكنش و  ده شرح مختصري از ويژگي هاي ظاهري و زيستي و همچنينيدر رابطه با هريك از گونه هاي برگز

 عيت جمعيتي آمده است:فراواني، وض
 

 Dendrocopos medius )(داركوب سرسرخ -6-2-1

 
متر است. اندكي كوچكتر از  سانتي 34تا  33ها  متر و گستردگي بال سانتي 22تا  20طول بدن  هاي ظاهري: ويژگي

 داركوب بزرگ و با منقاري كوتاه تر و سري گرد است. نر و ماده همشكل و فاقد تغييرات فصلي هستند 
پرنده بالغ با تارك قرمز، نوار شاربي ناقص و روتنه سياه با لكه سفيد شانه اي قابل شناسايي است. زير تنه اش سفيد با 
رگه هايي تيره در پهلوها بوده و رنگ صورتي زير دم به شكم نيز مي رسد. در پرواز خطوط سفيدي بر روي پرهاي 

 ر بوده و رگه هاي زير تنه چندان واضح نيست.نابالغها داراي روتنه رنگ پريده ت پروازي دارد.

 

 
  داركوب سر سرخ  -23تصوير شماره 

 (عكس از : يوسف والدي)
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به طور كلي غير معمول است اما به طور محلي نسبتا معمول است در جنگل هاي پهن برگ و  هاي زيستي: ويژگي
هاي بزرگ، درختان توسكاي كنار رودخانه در درخت زار ها (درختان بلوط و ممرز)، باغ هاي ميوه قديمي و پارك 

 سرزمين هاي سيالبي ديده مي شود.

در پرواز و رفتارش ه كه با هم همپوشاني دارد است. داراي توانايي همزيستي با داركوب بزرگ در بخش هايي از زيستگا 
يي درخت تغيير مي دهد شبيه داركوب بزرگ اما به طور مشخصي بي قرار است، مدام موقعيتش را در شاخه هاي باال

وبه همين خاطر ديدنش دشوار است. در خارج از فصل توليد مثل تنها ديده مي شود.از قلمروهاي غذايي خود دفاع مي 
 كند رفتار قلمرويابي و جوجه آوري اش به طور كلي شبيه به داركوب بزرگ است. 

ري رفتار غذايابي بسيار شبيه به داركوب بزرگ به طور كلي در طول سال از حشرات تغذيه مي كند. در فصل جوجه آو
دارد كه تنه درختان و شاخه ها و سطوح برگ را براي پيدا كردن حشرات جستجو مي كند. در زمان حفر كردن بيشترين 
توجه آن به بخش هاي نرم و پوسيده درختان است. غذاهاي گياهي آن شامل دانه هاي گياهي و برخي ميوه هاي نرم 

وري از اوايل ارديبهشت و به طور استثنايي از فروردين آغاز و در درخت زارهاي با درختان برگ ريز جوجه آ است.جوجه
  آوري مي كند

متري روي تنه درختان توسط هر دو جنس ساخته مي شود اما  4به شكل حفره اي در ارتفاع آشيانه  تك همسره است
تخم بيضي تا نيمه بيضي كوچك شفاف  8تا  4معموال  ه مي كند.گاهي به طور استثنايي از حفره هاي طبيعي هم استفاد

ها در  جوجه انجامد. روز بطول مي 14تا  11 ها تفريخ تخم گذارد. متر مي ميلي 25×  18و صاف به رنگ سفيد، به ابعاد  
جوجه ها نقش دارند بدو تولد لخت و كامال ناتوان و براي تغذيه وابستگي كامل به والدين دارند. هر دو والد در پرورش 

روزگي پر و بال در مي آورند و  23تا  22هفته اول براي غذا دادن والدين وارد حفره آشيانه مي شوند. جوجه ها در  2در 
 . روزگي مستقل مي شوند 14تا  10در 

 
يجان گونه بومي و رايج داركوب سر سرخ مقيم معمول در جنگل هاي بلوط غرب از جنوب آذرباپراكنش و فراواني:

  تا مركز فارس است و گونه كميابي در كوه هاي كليبر در شمال آذربايجان است.
 

اگرچه اين پرنده در فهرست پرندگان حمايت شده جهاني و ملي قرار ندارد، ولي مورد عالقه بسياري از ها:  ارزش
 .هاي زيبايي شناسي، زيستي و ... است نگرها بوده و داراي ارزش پرنده
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                 Dendrocopos syriacus) (  )يباغ (داركوب يداركوب سور-6-2-2
متر است. شبيه به داركوب  سانتي 39تا  34ها  متر و گستردگي بال سانتي 23تا  22طول بدن  هاي ظاهري: ويژگي

رنگ تر است. نر و ماده بزرگ اما نوار شاربي برخالف گونه مذكور به پس سر نمي رسد و پوش پرهاي زير دمش كم
 اندكي متفاوت و فاقد تغييرات فصلي هستند. 

نر بالغ با تارك و روتنه اي سياه همراه لكه سفيدي در شانه ها و لكه قرمز پس سر مشخص مي شود. زيرتنه سفيد، 
مايان و روي حاشيه شكم رگه رگه و پوش پرهاي زير دم قرمز كمرنگ است. در پرواز نوار سفيدي روي پرهاي پروازي ن

نابالغها با تارك قرمز، پهلوهاي رگه  دمش يكدست سياه است. ماده ها مشابه نرها اما بدون لكه قرمز پس سر هستند.
 رگه و لكه قرمز سينه اي از بالغين متمايز مي شوند.

  

 
   يداركوب سور –24تصوير شماره 

 (عكس از : محمد پورهدايت)

 
، هاي بزرگ ها و باغ ها، پارك ها، مناطقي با درختان پراكنده، باغستان بيشهاين پرنده در  هاي زيستي: ويژگي

هاي خود را جمع  بار بال زده و به طور متناوب بال 7تا  3در هنگام پرواز  برد. هاي پهن برگ بسر مي و جنگل كشتزارها
به ندرت روي زمين ديده  آيد. هاي ناگهاني فرود مي شود. با سقوط كند بطوريكه مسير پروازش موجي شكل مي مي
 شود. مي
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كند.  هاي بزرگ و همچنين مقادير قابل توجهي از مواد گياهي تغذيه مي ها تا سوسك بيشتر از حشراتي چون عنكبوت
 آورد. حشرات را بيشتر از سطح يا زير پوسته درخت به دست مي

 
زارهاي داراي  هاي باز، كشتزارها يا بوته باغ هاي پراكنده درختان، ها، لكه آوري از اوايل ارديبهشت در تفرجگاه جوجه

اي فاقد پوشش است كه درون تنه درختان  اش حفره شود. احتماال تك همسره است و آشيانه درختان پراكنده آغاز مي
روز بطول  14تا  9ها  تفريخ تخم گذارد. متر مي ميلي 25×  20تخم بيضي سفيد، به ابعاد   7تا  5شود. معموال  ايجاد مي

 24ها  ها در بدو تولد لخت و كامال ناتوان و براي تغذيه وابسته به والدين خود هستند. پرورش جوجه انجامد. جوجه مي
 شوند. روز بطول انجاميده و كمي پس از آن مستقل مي

 

 

ه هاي غرب ايران و ب ها، باغستان داركوب سوري به شكل مقيم معمول درختزارهاي باز، بيشه پراكنش و فراواني:
هاي كرمان است. همچنين در بندر عباس و هرمزگان در  سمت شرق تا سمنان، جنوب شرقي زاگرس و بلندي

 شود. هاي سروكوهي واقع در مناطق مرتفع ديده مي جنگل
اگرچه اين پرنده در فهرست پرندگان حمايت شده جهاني و ملي قرار ندارد، ولي مورد عالقه بسياري از ها:  ارزش

 هاي زيبايي شناسي، زيستي و ... است. وده و داراي ارزشنگرها ب پرنده
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 )Merops apiaster (  )يزنبور خوار (زنبور خور معمول-6-2-3

متر و گستردگي  سانتي متر شاهپرهاي مياني دم ) سانتي 2,5(با احتساب  29تا  27طول بدن  هاي ظاهري: ويژگي
منقاري خميده، پر و بالي الوان و بالهاي نوك تيز است. نر و ماده  متر است. متوسط جثه و با سانتي 49تا  44ها  بال

 همشكل و فاقد تغييرات فصلي هستند.
زير  پرنده بالغ با گلوي زرد، تارك و پوشپرهاي روي بال قرمز قهوه اي و روتنه زرد و سفيد رنگ قابل شناسايي است.

 زير بال نارنجي روشن و در حاشيه انتهاي آن نوار سياهي دارد.آبي سبز و در پرواز شاهپرهاي اوليه آبي داشته،  تنه و دم
 نابالغها با روتنه سبز رنگ و بدون شاهپر مياني دم بلند مشخص هستند.

 

 زنبورخوار  –25تصوير شماره 
 )(عكس از : سعيد چراغي

 

آب هواي گرم و آفتابي با  :  بطور عمده مناطق پست و دشتها را برگزيده و وابسته به مناطق باز باهاي زيستي ويژگي
درختان پراكنده و بوته هاي زياد است. اجتماعي است و در تمام طول سال خصوصا زمستانها و هنگام مهاجرت، گله 
هاي بزرگ تشكيل مي دهند و غالبا در حال شكار حشرات در پرواز ديده شده و به آساني اوج گرفته و به ارتفاعات 

موما از حشرات و بيشتر زنبورها است و با پرواز از محل  شاخه نشيني، طعمه خود را شكار باالتر صعود مي كنند. تغذيه ع
آوري از  جوجه و پس از مراجعت با كوبيدن زنبور به شاخه باعث خروج زهر و نيش زنبور شده، سپس طعمه را مي بلعد.

 اواخر ارديبهشت شروع و تنها يكبار در سال جوجه آوري مي نمايد.
ا بصورت كلني و گاهي منفرد در ديواره هاي كنار رودخانه ها، بريدگي ها، گودالهاي شني و يا زمينهاي صاف النه غالب 

متر است كه در انتها داراي حفره اي گرد مي باشد اين تونل كه هر دو جنس در  3تا  1بصورت كانال افقي به طول 
 يب دار است. ساختن آن همكاري مي كنند در زمينهاي صاف اندكي بسمت باال ش
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متر  ميلي 26×  22تخم  تقريبا گرد با سطح صاف و جالي سفيد، به ابعاد   10، گاهي 7تا  4غالباً  تك همسره است و

ها در بدو تولد لخت و براي تغذيه وابستگي كامل به والدين  جوجه انجامد. روز بطول مي 20ها  و تفريخ تخم گذارد مي
 قادر به پرواز هستند.  روز 30 – 25داشته و پس از گذشت 

 
 

اين پرنده تابستان گذران معمول، شمال و غرب ايران است كه اين پراكنش از جنوب شرق تا  پراكنش و فراواني:
 و همچنين مهاجر عبوري بيشتر مناطق كشور است. كرمان و زاگرس نيز كشيده شده است 

 
ني و ملي قرار ندارد، ولي مورد عالقه بسياري از اگرچه اين پرنده در فهرست پرندگان حمايت شده جهاها:  ارزش

 هاي زيبايي شناسي، زيستي و ... است. نگرها بوده و داراي ارزش پرنده
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 Sitta europaea) ( )يجنگل ي(كمركل يدرخت يكمركل-6-2-4

 متر است.  سانتي 27تا  22,5ها  متر و گستردگي بال سانتي 14,5تا  12طول بدن  هاي ظاهري: ويژگي
كمركولي متوسط جثه با منقاري بلند و نوك تيز، سري بزرگ و دمي كوتاه است. نر و ماده همشكل و فاقد تغييرات 

 فصلي هستند.
پرهاي بال خاكستري مايل به آبي است. نوار چشمي سياه و بلندي دارد كه  در پرنده بالغ داراي تارك، سر، پشت و پوش 

ييني صورت و باالي گلو سفيد، بخش پاييني گلو نخودي، سينه و شكم تا اطراف گردن كشيده شده است. بخش پا
 شود.  هاي سفيدي در بخش زيرين و انتهايي دم ديده مي نخودي مايل به نارنجي و پهلوها نارنجي يا بلوطي است. خال

  تر است. هاي بلوطي زير تنه تيره تري دارد و بخش پرنده بالغ نسبت به بالغ روتنه مات

 

 
 يدرخت يكمركل  -26شماره تصوير 

 (عكس از : فرشاد اسكندري)

 
هاي بزرگ را به عنوان زيستگاه  ها و باغ درختزارها پهن برگ و مخلوط، پارك اين پرنده هاي زيستي: ويژگي 

افتد. راه رفتنش  گزيند. پروازش سريع  و همراه با بال بال زدن است همچنين به ندرت در فواصل طوالني اتفاق مي برمي
 رود.  فعالي بوده و اغلب از درختان باال مي  هاي كوتاه همراه است.  همچنين پرنده با جهش

كند. غذاي خود را بيشتر از تنه و شاخه درختان به دست  گان و در پاييز و زمستان بيشتر از بذرها تغذيه مي مهره از بي
ها و كشتزارها با درختان  هن برگ و مخلوط، پاركآوري از اوايل تا اواخر ارديبهشت در درختزارهاي پ آورد. جوجه مي

اش ساختاري فنجاني  گيرد. تك همسره است و آشيانه پراكنده آغاز شده و معموال يك و گاهي دو بار در سال انجام مي
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 13تا  4و به ندرت  9تا  6شود. معموال  شكل و سست از پوست درختان و الشبرگ است كه در حفره درختان ساخته مي
اي مايل به قرمز، بنفش مايل به قرمز و بنفش، به ابعاد    هاي قرمز روشن، قهوه هاي و لكه نيمه بيضي سفيد با خالتخم 

ها در بدو تولد بدني پوشيده از كرك  انجامد. جوجه روز بطول مي 18تا  14ها  گذارد. تفريخ تخم متر مي ميلي 19×  14
 انجامد.  روز بطول مي 24تا  23ها  والدين خود هستند. پرورش جوجهدارند، ناتوان بوده و براي تغذيه وابسته به 

 
هاي خزري و به شكل نسبتا معمول مقيم  به صورت معمول مقيم جنگل يدرخت يكمركل پراكنش و فراواني:

 هاي بلوط زاگرس و به سمت جنوب شرق تا مركز فارس است.  جنگل
 

 جهاني و ملي قرار ندارد. اين پرنده در فهرست پرندگان حمايت شدهها:  ارزش
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 )Sitta tephronata(  بزرگ يكمركل-6-2-5

 متر است.  سانتي 30تا  25ها  متر و گستردگي بال سانتي 18تا  16طول بدن  هاي ظاهري: ويژگي
و كمركولي ايران است. نسبت به كمركولي كوچك سر، منقار و نوار چشمي بزرگتري دارد. نر و ماده همشكل  نبزرگتري

پرهاي بال و بخش داخلي شاهپرهاي پرواز  فاقد تغييرات فصلي هستند. در پرنده بالغ با تارك، پشت، دمگاه، دم، پوش
شود. نوار چشمي سياه و بلندي دارد كه تا اطراف  خاكستري مايل به آبي و بخش بيروني آن به رنگ سياه ديده مي
و سفيد و مابقي زير تنه كرم رنگ است همچنين گردن و پس سر كشيده شده است. بخش پاييني صورت و گل

تر از بالغ است. همچنين  پرنده نابالغ مات شود. رنگ ديده مي پرهاي زير دم به رنگ نخودي مايل به نارنجي كم پوش
 تري دارد.  تر و كوتاه نسبت به آن نوار چشمي باريك

 

 
   بزرگ يكمركل  - 27تصوير شماره 

 (عكس از : يوسف والدي)

 
اي لخت يا پوشيده  هاي صخره ها، بيرون زدگي اي و خشك، رود دره هاي صخره اين پرنده دامنه هاي زيستي: ژگيوي

هاي  آوري در درختزارهاي باز، باغ گزيند. در خارج از فصل جوجه ها و درختان كوتاه را به عنوان زيستگاه برمي شده با بوته
 رد. ب ها بسر مي هاي نزديك به كف دره ميوه و بيشه

 6تا  5هاي خانوادگي  آوري در دسته شود. پس از فصل جوجه هاي پراكنده ديده مي معموال به تنهايي يا به صورت جفت
رود. پروازي سريع و مطمئن دارد و سريع فرود  هاي باال مي برد. بسيار فعال بوده و به سرعت از صخره اي بسر مي قطعه

 دهد.  ها و دم خود را تكان مي آيد.  نسبت به كمركولي كوچك كمتر بال مي

 كند. ها تغذيه مي ها و پاييز تا اوايل بهار بيشتر از بذر ها بيشتر از حشرات و حلزون تابستان
شود. تك همسره است و  ها آغاز مي اي و رود دره آوري از اوايل تا اواسط فروردين در مناطق كوهستاني، صخره جوجه
 كند. همچنين ورودي  ط گل پوشانده شده و ساختاري گلداني شكل پيدا مياش حفره و شكافي است كه توس آشيانه
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اي  هاي قهوه ها و خال تخم نيمه بيضي كوتاه سفيد با لكه 7تا  4اي شكل است. معموال  آشيانه به صورت برآمدگي لوله
 گذارد. متر مي ميلي 21×  16رنگ، به ابعاد  مايل به قرمز، قرمز روشن، نخودي و بنفش كم

ها در بدو تولد بدني پوشيده از كرك دارند، ناتوان بوده و براي تغذيه  انجامد. جوجه روز بطول مي 14تا  12ها  تفريخ تخم 
 انجامد.  روز بطول مي 26تا  24ها  وابسته به والدين خود هستند. پرورش جوجه

 
اي و خشك سرتاسر  هاي صخره به شكل معمول و گسترده، تقريبا مقيم دامنه بزرگ يكمركل پراكنش و فراواني:

 ايران است. 
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 )(Sitta neumayerكمركولي كوچك  -6-2-6

 متر است.  سانتي 25تا  23ها  متر و گستردگي بال سانتي14,5تا  13,5طول بدن  هاي ظاهري: ويژگي

خط چشميش  تر و نيز كوچكتر از كمركلي بزرگ است ونسبت به گونه اخيربزرگتر از كمركلي درختي با رنگي كمرنگ
رنگ شكل و فاقد تغييرات فصلي هستند. پرنده بالغ با خط چشمي كشيده سياه در پس سر نازك تر است. نر و ماده هم

ها خاكستري آبي قابل شناسايي است. شاهپرهاي اوليه كه تا پشت چشم ادامه دارد و تارك، پشت، دمگاه، دم و بال
اي تا نخودي پرهاي زير دم قهوهسفيد و در عقب پهلوها و پوش و چانهسياه، زيرتنه كرم چرك يا نخودي كه در گلو 

 صورتي است و با منقار بلند به رنگ سياه تا خاكستري پر رنگ كه انتهاي پاييني نوك روشن است.
 تر و خط چشمي نسبتا مشخص است. پرنده نابالغ از پرنده بالغ كمرنگ 
 

 
 كمركولي كوچك    -28تصوير شماره 
 از : يوسف والدي)(عكس 

 
:اين پرنده در مناطق خشك و آفتابي و با پوشش بوته اي تنك در شيب هاي تند مناطق صخره  هاي زيستي ويژگي

و مرتفع كوهستاني، شكاف سنگ ها و دره هاي تنگ و سنگي، كوهپايه ها، آبكندها و بيرون زدگي هاي سنگي  اي
 ست در درختستان هاي كف مناطق دره اي نيز ديده شود.ديده مي شود. در خارج از فصل توليد مثل ممكن ا

اغلب در سطح صخره هاي برهنه ديده مي شود گاهي اوقات نيز بر روي درختان نيز مي نشيند. بسيار پر صرو صدا است 
و اغلب از صخره اي به صخره ديگر مي پرد. اغلب در هنگام جستجوي غذا دم و بال هاي خود را تكان مي دهد. طعمه 

 را معموال بر روي زمين و در بين شكاف سنگ ها و گاهي اوقات بوته ها و درختان شكار مي كند. ها
كند. آشيانه را معموال در شكاف صخره ها ، دهانه غارها و و به ندرت در سوراخ  در مناطق صخره اي جوجه آوري مي 

ساخته و از پر، مو و سرگين حيوانات نيز براي  درختان و ساختمان ها مي سازد. آشيانه را از گل و با دهانه قيف مانند
روز به طول مي  18تا  10استحكام بخشيدن به آن استفاده مي كند. آشيانه توسط هر دو جنس ساخته مي شود و 

 انجامد. 
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تخم نيمه بيضي با سطح  13و بندرت  10تا  6جوجه آوري از اواخر فروردين يا اوايل ارديبهشت آغاز مي شود. معموال 
صاف و نسبتا براق و به رنگ سفيد با خال ها و لكه هاي پراكنده به رنگ قرمز كم رنگ، قهوه اي مايل به قرمز و با 

 ميليمتر مي گذارد. 3/15×6/20ابعاد 
 روز به طول مي انجامد.  18تا  15تفريخ تخم ها توسط ماده انجام مي شود و 

روز توانايي ترك آشياته را دارند.  25وابسته به والدين هستند. بعد از جوجه ها در بدو تولد پوشيده از كرك و براي تغذيه 
 روز توسط والدين تغذيه مي شوند.  30تا  25و تا 

 
كمركولي كوچك به صورت معمول مقيم ارتفاعات مناطق آذربايجان و البرز و همچنين سراسر   پراكنش و فراواني:

 زاگرس است.
كه بومي معمول در ارتفاعات باالي مناطق  rupicolaه ثبت رسيده است. زيرگونه زيرگونه از اين گونه در ايران ب 2

كوهستاني آذربايجان، شرق البرز تا بجنورد و منتهي اليه غرب زاگرس در منطقه كردستان و زيرگونه 
tschitscherini د. كه در منطقه زاگرس از نوسود در جنوب شرقي كردستان تا فارس به صورت بومي ديده مي شو

 زيرگونه دوم نسبت به زيرگونه اول در ارتفاعات پايين تر و حتي در درختزارهاي بلوط ديده مي شود. 
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 نقاط داغ
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 )Hot Spots( نقاط داغ-7

ت كه داراي يك منبع مشخص از منطقه اي جغرافيايي زيستي اس"نقطه داغ آمده است در تعريف در كتب بوم شناسي
 ز سوي انسان است.اين مناطق بايد داراي دو معيار باشندزيستي است كه در معرض تهديد ا تنوع

 گياه آوندي به عنوان گونه اندميك باشند  1500% يا 5شامل  -1
 "درصد پوشش گياهي اوليه خود را از دست داده باشد. 70حداقل   -2

 مي شوند. درصد كل گونه هاي گياهي و جانوري دنيا را شامل 60كه حدود دنقطه داغ وجود دار 34در  سراسر دنيا 
 مشخص است منطقه زاگرس در نقطه داغ ايران آناتولي واقع شده است. 29و همانطور كه در تصوير شماره 

 
 

 
 نقاط داغ سراسر دنيا  - 29تصوير شماره 

 
 )Biodiversity Spotنقطه تنوع زيستي ( تدولوژي انتخابم-7-1

تشكيل  نقطه تنوع زيستيخصوص معيارهاي تعيين  با توجه جلسات متعددي كه با مشاورين محترم پروژه زاگرس در
 تمامي سايت هاي مورد بازديد واقع شده در آن آمده است.جامعي از شد. اقدام به تهيه جداولي نموده كه اطالعات 

 اطالعات موجود در اين جداول عبارتند از:
 تيپ زيستگاه

 مشخصات جغرافيايي
 مساحت تقريبي

 تعداد گونه هاي ركورد شده
 د گونه هاي زادآورتعدا

 تهديدات
 نزديكترين شهر و روستا

 ند.برگزيده شد تنوع زيستي در نهايت سايتهايي كه بيشترين تنوع گونه اي را داشته اند به عنوان نقاط
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اين جداول در چشم اندازي كلي وضعيت موجود پرندگان زادآور و بومي زاگرس مركزي را به تصوير ميكشد و با توجه 

دارد ابزار مديريتي قدرتمندي در اختيار پروژه   ARC GISخه رقومي آن نيز تطابق كاملي با نرم افزار به اينكه نس
 زاگرس قرار خواهد گرفت و درفرصتي كوتاه پايش محدوده پروژه ميسر خواهد شد.

اول را اخذ نموده  گونه رتبه 78تاالب چغاخور با برخورداري از  با توجه به نتيجي كه از جداول فوق الذكر استخراج شد
 آمده اند. 10نيز در جدول شماره  تنوع زيستياست و ساير نقاط 

 
 نقاط تنوع زيستي زاگرس مركزي -10جدول شماره 

 
 رديف

 استان نقطه تنوع زيستي
 تعداد گونه هاي
 مشاهده شده

 78 چهار محال بختياري تاالب چغاخور 1
 37 اصفهان سد حنا 2
 36 ار محال بختياريچه حيدر آباد -چهار طاق 3
 35 چهار محال بختياري سولقان 4
 32 چهار محال بختياري گندمان 5
 31 فارس سد درودزن 6
 26 كهكيلويه و بوئر احمد گنجه اي 7
 24 فارس سارون-شول 8

 23 چهار محال بختياري معدن -دورك  9

 22 چهار محال بختياري سنگ سفيد -گلدره  10
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 يايي نقاط داغموقعيت جغراف-7-2
 

بزرگترين تاالب در محدوده استان است كه به لحاظ داشتن زيستگاه، پوشش گياهي و دارا  :تاالب چغاخور-7-2-1
بودن منابع غذايي مناسب و همچنين دسترسي كمتر انسان به مناطق مركزي آن حائز دريافت ارزش حفاظتي است. به 

كيلومتري از تاالب  140ي از تاالب گاوخوني اصفهان، فاصله كيلومتر 160علل ذكر شده فوق و همچنين فاصله 
كيلومتري از سد زاينده رود داراي ارزش مهمي براي گونه هاي مهاجر است. اين تاالب داراي  90ميانگران ايذه و فاصله 

 باالترين غناي گونه اي پرنده در ميان پهنه هاي آبي محدوده مورد مطالعه است.
 
 

 

 
 عكس هوايي تاالب چغاخور - 30 تصوير شماره
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 سد حنا-7-2-2
 48درجه و  51درياچه سد حنا كه بخشي از ناحيه شمال غربي منطقه را تشكيل مي دهد ، در محدوده طول جغرافيايي 

كيلومتر و  30دقيقه قرار دارد . فاصله سد از مركز شهرستان سميرم حدود  12درجه و  31دقيقه و عرض جغرافيايي 
سالم آباد ( مختارخان ) و شهر كوچك حنّا از بخش مركزي سميرم است كه  منطقه مسكوني به آن قلعه ا نزديكترين

 .كيلومتري در سمت جنوب غربي درياچه قرار گرفته است 8شهر مختارخان در سمت جنوب آن و شهر حنا در فاصله 

اطه كرده اند و قرار گرفتن درياچه در وسط وجود كوههاي كوتاه  و بلند و تپه هاي متعدد كه در اطراف درياچه را اح
منطقه ، بخصوص در فصل زمستان كه اين نواحي پوشيده از برف است ، منظره زيبايي را بوجود مي آورد . در فصول 

بهار و تابستان نيز با رويش گياهان مختلف در محدوده منطقه و حواشي درياچه و همچنين با پرواز پرندگان بر فراز 
 .ي سطح آب، زيبايي منطقه دو چندان مي گرددآسمان و رو

 

 
تاالب سولقانعكس هوايي  - 31 تصوير شماره  
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 گاه جنگلي) مسير بين روستاي چهارطاق و حيدرآباد (ذخيره-7-2-3
هاي طاق محدوده  گاه جنگلي يكي از بكرترين جنگل اين ذخيرهاين مسير در منطقه حفاظت شده سبز كوه واقع است و  

توان مشاهده كرد.  ها و مراتع را به خوبي در اين محدوده مي كزي است كه نتيجه سالها قرق اداره جنگلزاگرس مر
سال بلوط اين محدوده زيستگاه مناسبي را براي انواع مختلفي از پرندگان منطقه فراهم آورده است.  درختان كهن

 قبولي را از لحاظ حضور دام ايجاد نموده است. گاه، امنيت نسبي قابل همچنين حصار سيم خاردار پيرامون اين ذخيره
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گاه جنگلي) مسير بين روستاي چهارطاق و حيدرآباد (ذخيرهعكس هوايي   - 32 تصوير شماره
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 تاالب سولقان-7-2-4
بارش بصورت كه در فصول پر ه استگذشته يك تاالب فصلي بود نزديكي تاالب چغاخور قرار دارد و در  اين تاالب در 

گرديد. با احداث سد سولقان كه با هدف تأمين  و با افزايش گرما در تابستان خشك مي نموده استيك آبگير عمل مي
آب مورد نياز كشاورزي احداث گرديد، اين تاالب به يك درياچه دائمي تبديل گرديد و در حال حاضر در كل سال ميزبان 

 ارآبزي است.طيف متنوعي از انواع پرندگان آبزي و كن
 

 
 تاالب سولقانعكس هوايي   - 33 تصوير شماره
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 تاالب گندمان-7-2-5
قسمتهاي مركزي اين تاالب محل زادآوري برخي گونه ها از جمله آبچليك پاسرخ بوده كه به علت دسترسي كمتر  

ه پوشش گياهي آن در اثر آتش انسان به آن به علت نامساعد بودن مسير داراي ارزش حفاظتي است. در سالهاي گذشت
 سوزي تا حدود زيادي از بين رفت اما با لحاظ نمودن مقررات حفاظتي توانايي برگشت به وضعيت گذشته را دارا است.

 

 
 عكس هوايي تاالب گندمان - 34 تصوير شماره
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 سد درودزن-7-2-6
به علت دارا بودن پوشش گياهي مناسب و نتيجتا و قسمت شمالي آن  واقع شده استاستان فارس  شمالاين سد در 

زيستگاه مطلوب داراي ارزش ويژه حفاظتي است. ساير قسمتهاي سد به علت تردد بيش از اندازه گردشگر و قايق هاي 
 موتوري و همچنين استفاده از برخي مناطق سد به براي مقاصد نظامي از چندان اهميت حفاظتي برخوردار نيستند.

 

 
 عكس هوايي سد دروزن  - 35 ارهتصوير شم
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 گنجه اي-7-2-7
اين منطقه در غرب منطقه حفاظت شده دناي شرقي واقع شده است و نزديكي به چشمه و پوشش جنگلي متراكم بلوط  

 منطقه اي مناسب براي پرندگان بوجود آورده است.
 

 
 منطقه گنجه ايعكس هوايي از   - 36 تصوير شماره
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 مسير بين روستاي شول و روستاي سارون-7-2-8
كيلومتري شيراز و در  120اين منطقه در فاصله  است، قرار گرفته حفاظت شده تنگ بستانك در مركز منطقه اين مسير 

 3700تا  1700ن بين آ هزار هكتار بوده و ميانگين ارتفاعي 20000ن حدودا آمساحت  ،كامفيروز واقع شده استناحيه 
در اين مسير سه نوع تيپ ريستگاه متفاوت وجود دارد كه هريك پرندگان متفاوتي را يه سوي خود جلب  .متر مي باشد

 مينمايند:
 منطقه اي مرتفع با تيپ غالب تنگرس بسيار تنك -1

 نمونه اي  از باغات پست موجود در منطقه با تيپ غالب درخت چنار در نزديكي رود  -2

 جنگل بلوط متراكم و بكر -3

 

 
 عكس هوايي از مسير بين روستاي شول و روستاي سارون  - 37 تصوير شماره
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 مسير گردنه گل دره به چشمه سنگ سفيد-7-2-9
دره كه داراي پوشش  شود و با عبور از گردنه زيباي گل آغاز مي پارك ملي تنگ صيادشمال غربي مرز اين مسير از  

سانان را  راسته گنجشكبويژه انواع مختلفي از پرندگان گياهي متراكمي از گون است و مكان مناسبي براي زادآوري 
گردد كه در محدوده پارك ملي قرار دارد. عدم حضور دام در اين بخش و  فراهم آورده است به دشت مرتفعي منتهي مي

كه  نحوي كهكنترل مناسب باعث شده است كه اين محدوده از امنيت باال و پوشش گياهي خوبي برخوردار باشد به 
 در همين مسير مشاهده گرديد. پارك ملي تنگ صياد  در تعداد پرندهترين بيش

 

 
 مسير گردنه گل دره به چشمه سنگ سفيدعكس هوايي از   - 38 تصوير شماره
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 مسير روستاي دورك به روستاي معدن-7-2-10
اي يكي از زيباترين و بكرترين مناظر اين مسير كه به موازات رودخانه كارون امتداد دارد و در دره اين رود قرار دارد دار 

باشد.  اين مسير كه مرز شرقي منطقه حفاظت  استان چهارمحال بختياري است و داراي پتانسيل باالي اكوتوريستي مي
 .دهد شده هلن را تشكيل مي

د رودخانه دهد. وجو اي از مسير مرز مشترك اين منطقه با منطقه حفاظت شده سبزكوه را نيز تشكيل مي در بخش عمده
هاي سربه  هاي بلوط، صخره هاي حاشيه رودخانه، جنگل كارون به عنوان مهمترين منبع آبي منطقه و همچنين زيستگاه

هاي متنوعي ايجاد  فلك كشيده و باغات و مزارع كشاورزي روستائيان در طول اين مسير باعث شده است كه زيستگاه
 ي از پرندگان باشد.اي از انواع مختلف شود كه پذيراي طيف گسترده

 

 مسير روستاي دورك به روستاي معدنعكس هوايي   - 39 تصوير شماره



  حفاظت از تنوع زيستي در سيماي حفاظتي زاگرس مركزي                                                               پروژه بين المللي 

 مركزيزاگرس پرندگان بررسي گزارش نهايي                                موسسه زيست انديشان كاسپين                

152 

 

 

 سايت هاي
 پرنده نگري
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 پرنده نگري در ايران بر اي قدمهم-8-1
هاي اکوتوريسـم يـا  يکي از زير شاخه )Birdwatching(نگري  پرنده

دنياي پـر  لذت بردن، تجربه کسب کردن و آموختن از  وطبيعت گردي 
اهداف مطالعـاتي و تحقيقـاتي را دنبـال     تر دقيق) بسيار Ornithologistشناس ( پرنده ولي ن استرمز و راز پرندگا

پرنـده  . شـود  منبع درآمد بسيار مهمي نيز محسوب ميو گيري در دنيا داشته  نگري ساليان اخير رشد چشم كنند. پرنده مي
ـ  . هـاي زنـدگي شهرنشـيني    ايي از روزمرگـي نگري راهي است براي گريز از دنياي پرآشوب و ماشيني شهرها و نيز ره

خش خش هيچ چيز آرامش ب براي  تر و لذت ب تر از اين نيست که 
مان طبيعت برويم، به صداي آن ندگان به دا ها گوش  ديدن پر

نيم ظار را ببي بل انت يا غيرقا نادر و  جودي  نيم و مو  ک
 .  )۱۳۸٤(بختياري 

 
 رخي از محاسن پرنده نگريب-8-2

شاخ .۱ ير  گري ز نده ن ين  هپر ترويج ا ست.  سم ا اي از توري
تواند به صنعت  علم، با توجه به پتانسيل کشور ايران مي

به  موده و  مک ن يران ک شگري ا شتغال تگرد جاد ا بع آن اي
 .  )(مرادي، در حال چاپ مفيد نمايد

نده .۲ نگ پر ترويج فره نان  با  کان و جوا بين کود گري در  ن
تظار تنوع توان اميد داشت که آينده نسبتا خوبي در ان مي

زيستي و حيات وحش کشورمان باشد. زيرا از مهمترين عوامل 
ب شر  سط ب جودات تو بردن مو بين  ست و از  حيط زي يب م ه تخر

گاهي از ارزش سطه ناآ هي مي وا هب ال ين موا شد.  هاي ا با
نگري با شناساندن زواياي مختلف زندگي پرندگان کمک  پرنده

 ها خواهد کرد.  شاياني به حفظ آن
و موجودات  , طبيعتگيرند که با پرندگان ميياد کودکان  .۳

 ها احترام بگذارند.  مهربان باشند و به آنزنده 
حي  .٤ گري تفري نده ن لم، پر ين ع شرو در ا شورهاي پي در ک

توانند از  سادگي ميه خانوادگي است. همه افراد خانواده ب
اين تفريح زيبا لذت ببرند. به عبارتي ديگر پرداختن به 

به گري  نده ن بودن  پر بزرگ  يا  چک  بودن، کو قا  يا آ خانم 
 باشد.  مرتبط نمي

به تخصص يا تحصيالت  زبراي پرداختن به پرنده نگري نيا .٥
 دانشگاهي نيست. 

  اي اسـت بــراي افــراد مســن و نگـري اميـد تــازه  پرنـده .٦
سته لب در پارک بازنش که اغ با  اي  قط  خود ف نازل  يا م ها 

رها مثل کانادا کنند. در بسياري کشو گذشته خود زندگي مي
ستگي را مي ظار بازنش سياري انت فراد ب ند  ا تا بتوان شند  ک
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فرا با  مش و  با آرا خود را  مر  شي از ع نار  غبخ بال در ک
 طبيعت و پرندگان باشند. 

لم پرنده .۷ کافي  در ع قط اطالعات مربوط به پرنده  نگري ف
کم با علوم مرتبط ديگر نظير شناخت  نگرها کم نيست. پرنده

خت حشــرات، شــناخت خزنــدگان، آشــنايي بــا گياهــان، شــنا
ــين و تکنيک تاالب ــوم زم ــل، عل ــا، تکام ــي و  ه ــاي عکاس ه

شوند که اين امر  ها موضوع ديگر آشنا مي فيلمبرداري و ده
   کند. به رشد سطح علمي جامعه کمک مي

آغاز پرنده نگري در سنين کودکي و نوجواني به افراد  .۹
کان را مي ين ام مورد عال ا ضوع  تا مو هد  تر د خود را به قه 

ند. نشناخته در نتيجه تحصيالت آکادميک مرتبطي را دنبال ک
چـه بسـيارند کسـاني کـه در دانشـگاه مشـغول بـه تحصـيل 

فار مي يا  شند  شده غبا صيل  قه التح هيچ عال ما  ند ا به  ا اي 
 رشته خود ندارند. 

نده .۱۰ ها در پر ست  نگر ند توان کافي خواه به  سب تجر صورت ک
حيط ظت م سازمان حفا ندگان،  به  شماري پر شور در سر ست ک زي

قاتي طرح يا  ،هاي تحقي صدوم  ندگان م به پر ساني  امدادر
عي و  قات طبي شده در اتفا تار  يرهگرف ند. در  غ مک نماي ک

يا  ما  شور  يت در ک با اهم ناطق  سياري از م ضر ب حال حا
يه به صورت ناقص گيرد  ها صورت نمي سرشماري پرندگان در آن

(بختياري  هاي اطراف شهر تهران) ب(نظير تاالشود  انجام مي
 .  )۱۳۸۷، چراغي ۱۳۸۷

عداد کتاب .۱۱ ضر ت حال حا ندگان  در  صوص پر که درخ هايي 
يد و  لب مف يران مطا يدا شند جد شته با هم  ۱۰به  ،دا عدد 

حالي نمي ين در سند. ا سياري از آنا ر که ب سيار  ست  ها ب
کم يا  ياب  نده ياب مي نا شند. پر مع نگر با آوري و  ها در ج

شا تازهانت جان  يد،  عات جد ند  ر اطال خش خواه ين ب به ا اي 
 داد. 

 
 برسدحدود دويست سال به نگري" شايد  تورهاي "پرنده سابقه

و بسياري از مردم وقت فراغت خود را با طبيعت و تماشاي 
هاي  گيرند، فصل ها عكس مي كنند. از آن پرندگان سر مي

ها  نكنند و كارهاي علمي روي آ مهاجرتشان را بررسي مي
ها ادامه  سالدهند. برخي از اين تحقيقات تا  انجام مي

دهد كه در هيچ كدام  ها مي يابد. اين كار آرامشي به آن مي
يابند. شايد علت  از ساير تفريحات معمول شهري آن را نمي
به رفاه  اروپاييرونق تور تماشاي پرندگان در كشورهاي 

. رونق ستهرچند که گاه چنين ني گردد اين جوامع هم بر
نگري" در كشورهايي مثل كانادا، آمريكا، شمال  "پرنده



  حفاظت از تنوع زيستي در سيماي حفاظتي زاگرس مركزي                                                               پروژه بين المللي 

 مركزيزاگرس پرندگان بررسي گزارش نهايي                                موسسه زيست انديشان كاسپين                

155 

دست  اروپا و استراليا كه ساالنه سود كالني از اين صنعت به
با رفاه نسبي اين جوامع نسبتي ندارد.  که لزوما آورند مي

آموزان،  طيف وسيعي از دانشآمده  طبق بررسی های بعملچون 
زمينه را در اين دانشجويان، كارمندان و بازنشستگان 

 .ها مرفه نيستند كه لزوما همه آن باشندمشغول فعاليت می
هاي زيادي  گان هزينهبراي ديدن پرند طبيعت گردانبرخي از 
  نگرها در كشورهاي كمتر توسعه يافته پرنده کنند. صرف مي

مالزي، هند  همچونكشورهايي  دركنند. امروزه  فعاليت مي هم
تماشاي تور   گزارش صورت مستمرب، متحده عربي يا امارات

هاي  اين در حالي است كه جاذبه به گوش می رسدپرندگان را 
ايران به لحاظ برخورداری از تنوع پرندگان در دنيا  كشور

ممتاز است، و محدوده زاگرس مرکزی نيز از اين قاعده 
  مستثنی نيست.

در محدوده پروژه زاگرس مرکزی نقاط ويژه ای وجود دارند 
انايی جذب پرنده نگران فراوانی را خواهند داشت. با که تو

توجه به اينکه اکثر مناطق موجود در محدوده زاگرس را 
 ۷۸نواحی خشک و نيمه خشک تشکيل ميدهد انتظار مشاهده 

گونه گرنده در تاالب چغاخور دور از ذهن ميباشد همچنين از 
و  اين دست می توان به تنوع قابل مالحظه تاالب های گندمان

 سولقان و سد درودزن و سد حنا اشاره نمود.
يکی از اهداف اين مطالعه انتخاب سايت هايی برای پرنده 

 د:نويژگی باش حداقل دارای سه نگری است که

 راه دسترسی مناسب -۱

 امکان اقامت -۲

 تنوع گونه ای و تنوع زيستگاهی -۳

روستای  ۸با توجه به فعاليت چند ساله پروژه زاگرس در 
ر آن شد در محدوده عرفی هر روستا مناطقی که پايلوت سعی ب

حايز تنوع گونه ای و زيستگاهی هستند مورد شناسايی قرار 
 گيرند. پيامد اين عمل اهداف متعددی ميسر خواهد شد

 من جمله: 
 ارتقا معيشت جامعه محلی -۱

طقی که تا به امروز مهجور ناآشنايی طبيعت گردان با م -۲
 مانده اند.

محلی و طبيعت گردان و در نتيجه  آموزش دو سويه جامعه -۳
 بهبود حفاظت مناطق همجوار هر روستا

 
روستای پايلوت مجموعه تاالب های چغاخور، علی  ۸به جز 

 ۱۱آباد و سولقان به همراه دو سد حنا و درودزن بعنوان 
سايت پرنده نگری معرفی می شوند. در ادامه توضيح مختصری 
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ی و امکانات اقامتی از موقعيت جغرافيايی، مسيرهای دسترس
هر سايت به همراه پرندگان مشاهده شده و تاريخ مشاهده 

 توسط گروه مطالعاتی آمده است.
در عين حال مسيرهای دسترسی و ايستگاهای مطلوب جهت پرنده 
نگری در قالب فايل های رقومی به پروژه زاگرس ارايه 

 خواهد شد.
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 سايتهاي پيشنهادي-8-3

 سفيد  روستاي گلاطراف  -8-3-1
روستاي گل سفيد از توابع دهستان مشايخ در بخش حومه مركزي شهرستان اردل از استان چهارمحال و بختياري 

 55درجه و  31دقيقه تا  50درجه و  31و بين مدار بوده كيلومتر مربع مساحت  53/30باشد. روستاي گل سفيد داراي  مي
دقيقه طول هاي شرقي قرار گرفته است. نزديكترين  40درجه و  50دقيقه تا  35درجه و  50دقيقه عرض هاي شمالي و 

كيلومتري شمال شرق روستا قرار دارد. فاصله روستا تا مركز استان 35باشد كه در فاصله  شهر به روستا، شهر ناغان مي
 باشد.  كيلومتر از مسير جــاده ناغان مي105برابر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
موقعيت جغرافيايي روستاي گل سفيد در شهرستان اردل، استان  - 40تصوير شماره 

     

 

 گل سفيد
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اين مسير كه به موازات رودخانه گان حركت به سمت روستاهاي دورك و معدن ميباشد بهترين مسير جهت مشاهده پرند
كارون امتداد دارد و در دره اين رود قرار دارد داراي يكي از زيباترين و بكرترين مناظر استان چهارمحال بختياري است و 

دهد، در بخش  ده هلن را تشكيل مي.  اين مسير كه مرز شرقي منطقه حفاظت شطبيعت گردي استداراي پتانسيل باالي
دهد. وجود رودخانه كارون به  اي از مسير مرز مشترك اين منطقه با منطقه حفاظت شده سبزكوه را نيز تشكيل مي عمده

هاي سربه فلك  هاي بلوط، صخره هاي حاشيه رودخانه، جنگل عنوان مهمترين منبع آبي منطقه و همچنين زيستگاه
هاي متنوعي ايجاد شود كه  كشاورزي روستائيان در طول اين مسير باعث شده است كه زيستگاهكشيده و باغات و مزارع 

گونه پرنده  23اي از انواع مختلفي از پرندگان باشد. در اين مسير و ايستگاه انتخاب شده مجموعاً  پذيراي طيف گسترده
 به ثبت رسيد.

 
 )19/6/89(گل سفيدي پرندگان مشاهده شده در سايت پرنده نگر -11جدول شماره 

 نام علمي نام انگليسي نام فارسي رديف

 European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولي 1

 Hoopoe Upupa epops هدهد 2

 Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus داركوب سوري 3

 Barn Swallow Hirundo rustica چلچله 4

 White Wagtail Motacilla alba جنبانك ابلق دم 5

6 
سنگ چشم سر 

 Woodchat Shrike Lanius senator حنايي

 Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ چشم دم سرخ 7

 White-trouted Dipper Cinclus cinclus زيرآبروك 8

 Finsche's Wheatear Oenanthe finschii چكچك پشت سفيد 9

 Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چكچك دشتي 10

 Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چكچك كوهي 11

 Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه آبي 12

 Green Warbler Phylloscopus nitidus سسك بيدي سبز 13

 Chiffchaff Phylloscopus collybita سسك چيف چاف 14

 Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس گير خالدار 15

 Great tit Parus major چرخ ريسك بزرگ 16

 
 



  حفاظت از تنوع زيستي در سيماي حفاظتي زاگرس مركزي                                                               پروژه بين المللي 

 مركزيزاگرس پرندگان بررسي گزارش نهايي                                موسسه زيست انديشان كاسپين                

159 

 )19/6/89(گل سفيدپرندگان مشاهده شده در سايت پرنده نگري  -11ادامه جدول شماره 

 نام علمي نام انگليسي نام فارسي رديف

 Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سر سياه 17

 House Sparrow Passer domesticus ك خانگيگنجش 18

 European Golden Oriol Oriolus oriolus پري شاهرخ 19

 Eurasian Jay Garrulus glandarius جي جاق 20

 Eurasian Magpie Pica pica زاغي 21

 Carrion Crow Corvus corone كالغ ابلق 22

 Raven Corvus corax غراب 23
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 روستاي حيدرآباد اطراف -8-3-2
 

باشد.  روستاي حيدرآباد از توابع دهستان ناغان و بخش مركزي در شهرستان اردل از استان چهارمحال و بختياري مي   
 پس از پيروزي انقالب اسالمي به حيدرآباد تغيير نام يافته است.1359نام قديم اين روستا ظلم آباد بوده و در  سال 

دقيقه تا  50درجه و  31كيلومتر مربع مساحت مي باشد و بين مدار  1/40حيدرآباد  و محدوده عرفي آن داراي  روستاي
 .دقيقه طول شرقي قرار گرفته است 50درجه و  50دقيقه تا  45درجه و  50دقيقه عرض شمالي و  55درجه و  31

كيلومتري شمال غرب آن قرار دارد. فاصله 15باشد كه در فاصله  نزديك ترين شهر به اين روستا، شهر ناغان مي
باشد. پاسگاه محيط باني چهار طاق در حاشيه  كيلومتر از مسير جاده ناغان مي 85حيدرآباد تا مركز استان(شهركرد) برابر 

 اين روستا واقع شده است كه حفاظت از منطقه حفاظت شده سبزكوه را به عهده دارد. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 روستاي حيدرآباد جغرافياييموقعيت   - 41 تصوير شماره
  

 حيدرآباد
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ن زنبورداري و تعدادي زميواحد يك  اي واقع شده است و در كنار آن روستاي حيدرآباد امامزاده شمال غربيدر 
هاي آب مزارع  هاي كشاورزي و كانال ، زميناطراف امامزادهوجود درختان كهنسال در .كاري قرار دارد كشاورزي و شالي

 هاي اطراف باعث شده است كه زيستگاه مناسبي براي پرندگان فراهم آيد. نبورداريو همچنين ز
 

 )19/6/89پرندگان مشاهده شده در سايت پرنده نگري حيدرآباد ( -21جدول شماره 

 
 
 

 نام علمي نام انگليسي نام فارسي رديف

 Laughing Dove Streptopelia senegalensis قمري خانگي 1

2 
زنبورخوار 
 European Bee-eater Merops apiaster معمولي

 Europen Roller Coracias garrulus سبزقبا 3

 Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus داركوب سوري 4

 Barn Swallow Hirundo rustica چلچله 5

 Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چكچك دشتي 6

 Blackbird Turdus merula توكاي سياه 7

 Common Whitethroat Sylvia communis سسك گلوسفيد 8

 Black Cap Sylvia atricapilla سسك سرسياه 9

10 
سسك چيف 

 Chiffchaff Phylloscopus collybita چاف

11 
مگس گير 

 Spotted Flycatcher Muscicapa striata خالدار

 Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota كمركولي بزرگ 12

 European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طاليي 13

14 
گنجشك 

 House Sparrow Passer domesticus خانگي

 Starling Sturnus vulgaris سار 15

 European Golden Oriol Oriolus oriolus پري شاهرخ 16

 Eurasian Magpie Pica pica زاغي 17

 Carrion Crow Corvus corone كالغ ابلق 18
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   دشت رز روستاي اطراف-8-3-3
تا فاصله آن واقع شده است. استان كهگيلويه و بوير احمد در بخش پاتاوه از توابع شهرستان دنا در  ي دشت رزروستا

مسير دسترسي به روستا راه   مي باشد. و در محدوده حفاظت شده دناي غربي قرار گرفته است. كيلومتر  55مركز استان 
متعلق به يك طايفه، يك تيره و يك ايل مي همگي ساكنين اين روستا . سميرم است –آسفالته درجه يك ياسوج 

 .باشند
 

 
 مسيرهاي دسترسي به روستاي دشت رز  –42تصوير شماره 

 
هاي مرتفع تشكيل داده  بخش هاي وسيعي از ناحيه شرق، شمال شرق ، شمال و جنوب غرب محدوده اين روستا را كوه

دامنه اي فقط به صورت باريكه اي قابل مشاهده است كه منطقه مسكوني روستا را نيز در  -است. تيپ اراضي دشت 
قرارگيري روستاي دشت رز در منطقه حفاظت شده دنا گوياي جذابيت هاي متعددي است شايد پيشنهاد برمي گيرد.  
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اين محدوده به بدست آمده است طي  ه در بازديد ازتنها يك مسير براي اطراف روستا كم باشد وليكن با تجربه اي ك
كيلومتر به سمت شرق (به سمت روستاي آب سپاه) شانس مشاهده پرندگان افزايش خواهد يافت.  5پياده روي به طول 

جدا از مشاهده پرندگان اين مسير بهترين سايت براس سنجاب ايراني نيز هست كه هر بيننده اي را مجذوب تماشاي 
 د كرد.خود خواه

 )15/3/89(دشت رز پرندگان مشاهده شده در سايت پرنده نگري  -31جدول شماره 

 نام علمي نام انگليسي نام فارسي رديف

 Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طاليي 1

2 
 مرغ حق

 (مرغ حق معمولي)
European Scops Owl 
(Eurasian Scops Owl) Otus scops 

 Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد 3

4 
 زنبور خوار

 European Bee-eater Merops apiaster (زنبور خور معمولي)

 European Roller Coracias garrulus سبزقبا 5

 Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد 6

 Middle Spoteed داركوب سر سرخ 7
Woodpecker 

Dendrocopos medius 
(Picoides  medius) 

 Eurasian Blackbird هتوكاي سيا 8
(Common Blackbird) Turdus merula 

 Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ ريسك دم دراز 9

 Sombre Tit Parus lugubris چرخ ريسك سر سياه 10

 Great Tit Parus major چرخ ريسك بزرگ 11

 Blue Tit Parus caeruleus چرخ ريسك سر آبي 12
 Red-fronted Serin Serinus pusillus ي سرخسهره پيشان 13

14 
 گنجشك خانگي

 (گنجشك معمولي)
House Sparrow Passer domesticus 

 Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسياه 15

 Common Starling سار (سار معمولي) 16
(European Starling) Sturnus vulgaris 

-Eurasian Magpie (Black زاغي 17
billed Magpie) Pica pica 
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 روستاي ده برآفتاب اطراف-8-3-4

واقع شده است. فاصله آن تا  استان كهگيلويه و بويراحمددر  بويراحمداز توابع شهرستان  مركزياين روستا در بخش 
 روستا زندگي مي كنند. اين منطقه در ايننفر  1145خانواده با جمعيتي بالغ بر  232مي باشد. كيلومتر  15مركز استان 

ميلي متر،  878ميانگين بارندگي ساالنه منطقه حدود  قرار گرفته است. شرقيمحدوده حفاظت شده دناي مجاورت در 
 است دگرايدرجه سانت 5/38و  -3/10درجه سانتيگراد ، حداكثر و حداقل دماي مطلق  2/15ميانگين درجه حرارت ساالنه 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مسيرهاي دسترسي به روستاي ده بر آفتاب – 43تصوير شماره 
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كيلومتر فاصله دارد اين نكته را به ذهن متبادر مي  15با توجه به اينكه ده بر آفتاب تا مركز استان يعني شهر ياسوج تنها 

كيلوتر در جهت غرب  3ه طول باشد وليكن با ورود به روستا و پياده روي ب مطلوبي كند كه احتماال فاقد تنوع گونه اي
به درختاني كهنسال برخورد مي كنيم كه پرندگان شاخه نشين گوناگوني را در خود جاي داده اند وجود چشمه اي دايمي 

زيستگاه را بيش از پيش براي پرندگان مطلوب ساخته است از نكات جالب توجه مشاهده سنگ  ،در اطراف اين درختان
 بود كه پرنده اي جذاب به لحاظ پرنده نگري محسوب مي شود. مسيرهمين چشم پيشاني سفيد در 

 
 )1/5/89(ده بر آفتاب  پرندگان مشاهده شده در سايت پرنده نگري -41جدول شماره 

 نام علمي نام انگليسي نام فارسي رديف

 Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto ياكريم 1

 European Roller Coracias garrulus سبزقبا 2

 Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد 3

 Middle Spoteed داركوب سر سرخ 4
Woodpecker 

Dendrocopos medius 
 (Picoides  medius) 

5 
 داركوب سوري
 Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus (داركوب باغي)

(Picoides  syriacus) 

6 
سنگ چشم خاكستري 

 Lesser Grey Shrike Lanius minor كوچك

7 
 سنگ چشم سرحنايي
 Woodchat Shrike Lanius senator (سنگ چشم كله سرخ)

 Masked Shrike Lanius nubicus سنگ چشم پيشاني سفيد 8

 Winter Wren (Wren) Troglodytes troglodytes اليكايي 9

 Eurasian Blackbird توكاي سياه 10
(Common Blackbird) Turdus merula 

 Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ ريسك دم دراز 11

 Great Tit Parus major چرخ ريسك بزرگ 12

 Blue Tit Parus caeruleus چرخ ريسك سر آبي 13

14 
 كمركلي درختي
 Eurasian Nuthatch Sitta europaea (كمركلي جنگلي)

 Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسياه 15

16 
 سهره معمولي

 European Goldfinch Carduelis carduelis (سهره طاليي) 

 House Sparrow Passer domesticus گنجشك خانگي 17
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 Eurasian Jay Garrulus glandarius جي جاق 18

 

 
 خفر روستاي اطراف-8-3-5

اين در خانوار  406تان سميرم و بخش پادنا قرار دارد وهرسش ،خفر از نظر تقسيمات سياسي در استان اصفهان  يروستا
متر و  1700متر داراي حداقل ارتفاع  2900هكتار و ارتفاع متوسط  1726451حوزه خفر با مساحت  هستند.ساكن  روستا

 متر مي باشد. 4300حداكثر ارتفاع 

 
 

 
 موقعيت روستاي خفر – 44تصوير شماره 
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هستاني محسوب ميشود و متداول ترين راه صعود به قله دنا و ساير قلل مرتفع منطقه از خفر روستاي خفر روستايي كو
 ميگذرد. پياده روي در جهت شمال شرقي روستا مسير مناسبي براي پرنده نگري محسوب ميشود.

 
 )21/7/89خفر( پرندگان مشاهده شده در سايت پرنده نگري -15جدول شماره 

 نام علمي سينام انگلي نام فارسي رديف

 Common Kestrel Falco tinnunculus باشه (دليجه معمولي) 1

 Chukar Alectoris chukar كبك 2

 European Bee-eater Merops apiaster زنبور خوار 3

 Yellow Wagtail Motacilla flava دم جنبانك شكم زرد 4

 Tawny Pipit Anthus campestris پپت دشتي (پپت خاكي) 5

 Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ چشم دم سرخ 6

 White-trouted زير آبروك 7
Dipper Cinclus cinclus 

 Black-eared چكچك گوش سياه 8
Wheatear Oenanthe hispanica 

 Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چكچك دشتي 9

 Eurasian Blackbird Turdus merula توكاي سياه 10

 Common Chiffchaff Phylloscopus collybitus سسك چيفچاف 11

 Blackcap Sylvia atricapilla سسك سر سياه 12

 Great Tit Parus major چرخ ريسك بزرگ 13

 Eastern Rock كمركلي بزرگ 14
Nuthatch 

Sitta tephronata 

 Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پيشاني سرخ 15

16 
 سهره معمولي

 (سهره طاليي) 
European Goldfinch Carduelis carduelis 
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 )21/7/89خفر( پرندگان مشاهده شده در سايت پرنده نگري -15دول شماره ادامه ج

 نام علمي نام انگليسي نام فارسي رديف

 House Sparrow Passer domesticus گنجشك خانگي 17

 Eurasian Magpie Pica pica زاغي 18

19 
كالغ كوهي نوك زرد (زاغ 

 نوك زرد)
Alpine Chough Pyrrhocorax graculus 

 Carrion Crow Corvus corone كالغ ابلق 20

 
 
 

 

 
 زير ابروك در نزديكي روستاي خفر – 45تصوير شماره 

 (عكس از : محمد توحيدي فر)
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 سيور روستاي اطراف-8-3-6
خانوار در  233و  شهرستان سميرم و بخش پادنا قرار دارند. ،ات سياسي در استان اصفهان روستاي سيور از نظر تقسيم

متر ارتفاع و  1700متر داراي حداقل  2900هكتار و ارتفاع متوسط  1122051حوزه سيور با مساحت هستندساكن  روستا
 مي باشد.متر ارتفاع  4100حداكثر 

 

 
 

 
 سيورموقعيت روستاي  – 46تصوير شماره 
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با توجه به اينكه در اطراف روستاي سيور سايت مناسبي يافت نشد گروه مطالعاتي در برسي هاي خود به منطقه اي 
كيلومتري روستاي سيور قرار دارد. به جرات ميتوان گفت رودخانه بي بي سيدان  30جالب توجه برخورد كردند كه در 

ي است كه نظر هر عالقمند طبيعت را به سوي خود جلب يكي از جذاب ترين سايت هاي پرنده نگري زاگرس مركز
كيومتري شهر سميرم در استان اصفهان كه رودخانه اي زيبا به همين نام  30بي بي سيدان نام روستايي است در ميكند. 

د، به از نزديكي آن عبور ميكند. اين رودخانه با آب بسيار زالل و نيلگون خود، با عبور از دل تنگه هاي صخره اي بلن
 .همراه چشمه هايي بسيار زيبا كه در طول مسير به آن مي پيوندند، مناظري بسيار ديدني و چشم نواز مي آفريند

 
 
 
 

 

 
 رودخانه بي بي سيدان -47تصوير شماره 

 (عكس از : افشين زارعي)
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 )22/7/89بي بي سيدان( پرندگان مشاهده شده در سايت پرنده نگري -16جدول شماره 

 نام علمي نام انگليسي نام فارسي ديفر

 Purple Heron Ardea purpurea حواصيل ارغواني 1

 Eurasian قرقي 2
Sparrowhawk 

Accipiter nisus 

 Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طاليي 3

 Green Sandpiper Tringa ochropus آبچليك تك زي 4

 Common Wood فاخته (كبوتر جنگلي) 5
Pigeon Columba palumbus 

 Laughing Dove قمري خانگي 6
(Palm Dove) 

Streptopelia 
senegalensis 

 Rock Dove Columba livia كبوتر چاهي 7

 Common Kingfisher Alcedo atthis ماهي خورك 8

 Barn Swallow Hirundo rustica چلچله(پرستوي معمولي) 9

 White Wagtail (Pied دم جنبانك ابلق 10
Wagtail) 

Motacilla alba 

 Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ چشم دم سرخ 11

 White-trouted زير آبروك 12
Dipper 

Cinclus cinclus 

 Eurasian Blackbird Turdus merula توكاي سياه 13

14 
 سسك نيزار 

 (سسك تاالبي معمولي)
European Reed 

Warbler 
Acrocephalus 

scirpaceus 

 Common Chiffchaff Phylloscopus collybitus سسك چيفچاف 15

 



  حفاظت از تنوع زيستي در سيماي حفاظتي زاگرس مركزي                                                               پروژه بين المللي 

 مركزيزاگرس پرندگان بررسي گزارش نهايي                                موسسه زيست انديشان كاسپين                

172 

 
 
 
 
 

 )22/7/89بي بي سيدان( پرندگان مشاهده شده در سايت پرنده نگري -16جدول شماره ادامه 

 نام علمي نام انگليسي نام فارسي رديف

 Eastern Rock كمركلي بزرگ 16
Nuthatch Sitta tephronata 

 House Sparrow Passer domesticus خانگيگنجشك  17

 Common Starling Sturnus vulgaris سار (سار معمولي) 18

 Eurasian Magpie Pica pica زاغي 19

 Red-billed Chough Pyrrhocorax كالغ كوهي نوك سرخ 20
pyrrhocorax 

 Common Raven Corvus corax غراب 21
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  روستاي مارگون اطراف-8-3-7
دراستان فارس شهرستان سپيدان بخش مركزي دهستان كمهر به مركزيت روستاي كمهر واقع شده  مارگونروستاي 

است نزديكترين شهر به منطقه شهر اردكان مركز شهرستان سپيدان است نزديكترين روستا به منطقه مورد مطالعه 
 هاي چوبخله عليا وسفلي مي باشد.روستا

 
 

 
 موقعيت روستاي مارگون در استان فارس  - 48شماره تصوير 
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آبشار مارگون يكي از معروفترين جاذبه گردشگري ايران مي باشد كه در نزديكي روستاي مارگون واقع شده است. همه 
حام روزه گردشگران فراواني از استانهاي كهكيلويه و بوير احمد، فارس و اصفهان از اين آبشار بازديد مينمايند و ازد

جمعيت در روزهاي تعطيل بسيار فراتر از ظرفيت هاي گردشگري است و به همين دليل توصيه ميشود در برنامه ريزي 
 جهت مشاهده پرندگان اين سايت روزهاي ميان هفته انتخاب شود. 

 
 )4/3/89مارگون ( پرندگان مشاهده شده در سايت پرنده نگري  -17جدول شماره 

 نام علمي ليسينام انگ نام فارسي رديف

 Rock Dove Columba livia كبوتر چاهي 1

 Common Wood Pigeon Columba palumbus فاخته (كبوتر جنگلي) 2

3 
 زنبور خوار 

 (زنبور خور معمولي)
European Bee-eater Merops apiaster 

4 

 دم جنبانك شكم زرد 
(دم جنبانك معمولي، دم 

 جنبانك زرد)
Yellow Wagtail Motacilla flava 

 Grey Wagtail Motacilla cinerea دم جنبانك خاكستري 5

 White-trouted Dipper زير آبروك 6
(Dipper) Cinclus cinclus 

 Eurasian Blackbird توكاي سياه 7
(Common Blackbird) Turdus merula 

8 
 گنجشك خانگي

 House Sparrow Passer domesticus (گنجشك معمولي) 

 Eurasian Magpie غيزا 9
(Black-billed Magpie) Pica pica 

10 
 كالغ كوهي نوك سرخ 

 Red-billed Chough Pyrrhocorax (زاغ نوك سرخ)
pyrrhocorax 
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  Carrion Crow كالغ ابلق 11
(Hooded Crow) Corvus corone 

 
 
 

 
 آبشار مارگون  - 49تصوير شماره  

 (عكس از : محمد پورهدايت)
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 روستاي جيدرزاراطراف -8-3-8

از توابع شهرستان مرودشت، بخش كامفيروز و دهستان كامفيروز جنوبي با مركزيت مشهد و بيلو در  جيدرزارروستاي 
ترين شهر يا شهرها به روستاي جيدرزار مشهد  كيلومتري شمال غرب شهرستان شيراز واقع شده است. نزديك 80حدود 

 و بيلو، مرودشت و شيراز است. 

 
 فارسموقعيت روستاي جيدرزار در استان   - 50تصوير شماره 

روستاي جيدرزار در موقعيت بسيار جذابي به لحاظ پرنده نگري واقع شده است به صورتي كه در جنوب آن رودخانه اي 
 جريان دارد كه پرندگان فراواني به خود جلب مي نمايد و هرچه به سمت شمال حركت مي كنيم مسير كوهستاني مي
شود و تنوع گونه اي متفاوتي مشاهده مي شود هر چند كه بزرگ ترين مشكل در بحث حفاظت از تنوع زيستي رويكرد 
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در صورت هماهنگي با اداره كل محيط زيست استان  مردم روستاي جيدرزار نسبت به حفاظت از محيط زيست است.
تانك را اخذ نمود. اين مهمانسرا در شمال فارس مي توان مجوز اقامت در مهمانسراي منطقه حفاظت شده تنگ بس

كيلومتر در جهت جنوب پرندگان متعددي قابل مشاهده خواهند بود  3منطقه واقع شده است و با پياده روي به طول 
  يكي از جذابيت هاي اين سايت تنوع زيستگاهي است كه باالطبع تنوع پرندگان را نيز بدنبال خواهد داشت.

 

 )3/3/89( جيدرزار دگان مشاهده شده در سايت پرنده نگريپرن  -18جدول شماره 

 نام علمي نام انگليسي نام فارسي رديف

 Rock Dove Columba livia كبوتر چاهي 1

  Laughing Dove قمري خانگي 2
(Palm Dove) 

Streptopelia senegalensis 

3 
 مرغ حق 

 (مرغ حق معمولي)
European Scops Owl 
(Eurasian Scops Owl) Otus scops 

 Common Swift Apus apus پرستو 4

5 
 داركوب سوري 
 (داركوب باغي)

Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus 
 (Picoides  syriacus) 

 Barn Swallow Hirundo rustica چلچله 6

 White Wagtail دم جنبانك ابلق 7
 (Pied Wagtail) 

Motacilla alba 

 White-trouted Dipper زير آبروك 8
(Dipper) 

Cinclus cinclus 

 Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل (بلبل معمولي) 9

 Black Redstart Phoenicurus ochruros دم سرخ سياه 10

 Eurasian Blackbird توكاي سياه 11
(Common Blackbird) 

Turdus merula 

 Olivaceous Warbler Hippolais pallida سسك درختي زيتوني 12

 Common Whitethroat Sylvia communis سسك گلو سفيد 13

 Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ ريسك دم دراز 14

 Great Tit Parus major چرخ ريسك بزرگ 15

 
 



  حفاظت از تنوع زيستي در سيماي حفاظتي زاگرس مركزي                                                               پروژه بين المللي 

 مركزيزاگرس پرندگان بررسي گزارش نهايي                                موسسه زيست انديشان كاسپين                

178 

 
 

 )3/3/89( جيدرزار پرندگان مشاهده شده در سايت پرنده نگري  - 18جدول شماره ادامه 

 نام علمي نام انگليسي نام فارسي رديف

 Blue Tit Parus caeruleus چرخ ريسك سر آبي 16

 Western Rock Nuthatch Sitta neumayer كمركلي كوچك 17

  Eastern Rock Nuthatch كمركلي بزرگ 18
(Large Rock Nuthatch) Sitta tephronata 

 Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسياه 19

 European Goldfinch Carduelis carduelis سهره معمولي  20

 Eurasian Jay Garrulus glandarius جي جاق 21

 

 
 



  حفاظت از تنوع زيستي در سيماي حفاظتي زاگرس مركزي                                                               پروژه بين المللي 

 مركزيزاگرس پرندگان بررسي گزارش نهايي                                موسسه زيست انديشان كاسپين                

179 

 
 سولقان –علي آباد  -مجموعه تاالب هاي چغاخور  -8-3-9

بلداجي و در مسير جاده كيلومتري غرب  7كيلومتري غرب شهركرد،  65چغاخور در استان چهارمحال بختياري، تاالب 
مساحتي  هاي استان به شمار مي رود و داراي از بزرگترين و زيباترين درياچهچغاخور شهركرد خوزستان واقع شده است. 

متر  3830كه قله آن  بودهرشته كوه زيباي كالر نيز در سمت جنوب غربي مشرف بر تاالب . استهكتار  2300حدود در 
هكتار برآورد شده است. اين  700تاالب را مرغزاري وسيع در بر گرفته كه مساحت آن حدود از سطح دريا ارتفاع دارد. 

 .شود تر مي گذارد، از اين هم وسيع هاي ارديبهشت تا مهر كه سطح آب رو به كاهش مي مرغزار در ماه
 

 
 رشته كوه كالر نمايي از  - 51تصوير شماره  

 (عكس از : محمد پورهدايت)
 

شود. مساحت حوزه تاالب  هاى حاشيه كوه كالر تامين مى ب عمدتاً از طريق نزوالت جوى و چشمهمنابع آبى تاال
 تاالب چغاخور يك پاسگاه محيط .برگرفته است كالر در هزار و پانصد هكتار است كه قسمت اعظم آن را كوه 11حدود 

ب در مجموع تاكنون هشت مرتبه مورد اين تاال د.را بر عهده دارو يك محيط بان دارد كه محافظت از تاالب  باني
 گونه) متعلق به اين سايت است. 78بازديد قرار گرفته است. و به همين دليل بيشترين ميزان مشاهده پرندگان(

دسترسي راحت (جاده اسفالته پيرامون تاالب) به اين سايت تبعات مثبت و منفي فراواني را بدنبال دارد كه از نكات مثبت 
امكان نصب تلسكوپ در كنار جاده و تماشاي پرندگان اشاره نمود و از نكات منفي بايدبه ورود گردشگران آن را ميتوان 

زياد و ريختن زباله در حاشيه تاالب همچنين دامداري از نوع سبك (گوسفند و بز) در حاشيه تاالب و ماهيگيري افراد 
 بومي و گردشگران اشاره نمود.
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 )7/2/89(چغاخور اهده شده در سايت پرنده نگريپرندگان مش  -19جدول شماره 

 نام علمي نام انگليسي نام فارسي رديف

 Great Crested Grebe Podiceps cristatus كشيم بزرگ 1

 Black-necked Grebe Podiceps nigricollis كشيم گردن سياه 2

3 
 دارقاز

 Cormorant Phalacrocorax carbo (باكالن بزرگ)

 Grey Heron Ardea cinerea ستريحواصيل خاك 4

 Purple Heron Ardea purpurea حواصيل ارغواني 5

6 
 قار بزرگ

 Great Egret Casmerodius albus (اگرت بزرگ)

 White Stork Ciconia ciconia حاجي لك لك(لك لك سفيد) 7

 Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia كفچه نوك 8

 Gadwall Anas strepera اردك ارده اي 9

 اردك سرسبز 10
 Mallard Anas platyrhynchos (سرسبز، كله سبز)

 Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهيگير 11

 Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تاالبي 12

 Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند 13

 Common Kestrel (Eurasian باشه(دليجه معمولي) 14
Kestrel) Falco tinnunculus 

 Eurasian Coot (Common چنگر(چنگر معمولي) 15
Coot) 

Fulica atra 

 Black-winged Stilt چوب پا 16
Himantopus 
himantopus 

 Little Ringed Plover Charadrius dubius سليم طوقي كوچك 17

 Common Snipe Gallinago gallinago پاشلك(پاشلك معمولي) 18

 Ruff Philomachus pugnax آبچليك شكيل 19

 Armenian Gull Larus armenicus كاكايي ارمني 20

 Black-headed Gull Larus ridibundus كاكايي سرسياه 21

22 
 پرستو دريايي نوك كاكايي

 (پرستو دريايي نوك كلفت) 
Gull-billed Tern Sterna nilotica 

23 
 رياييپرستو د

 Common Tern Sterna hirundo (پرستوي دريايي معمولي)
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 )7/2/89(چغاخور پرندگان مشاهده شده در سايت پرنده نگري  - 19جدول شماره ادامه 

 نام علمي نام انگليسي نام فارسي رديف

24 
 پرستو دريايي تيره

 Whiskered Tern Chlidonias hybrida (پرستوي دريايي گونه سفيد)

25 
 فاخته

 (كبوتر جنگلي)
Common Wood Pigeon Columba palumbus 

26 
 زنبور خوار

 (زنبور خور معمولي)
European Bee-eater Merops apiaster 

 Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد 27

28 
 طرقه چكاوك

 (چكاوك گندمزار)
Calandra Lark Melanocorypha 

calandra 

 Crested Lark Galerida cristata چكاوك كاكلي 29

 Eurasian Skylark Alauda arvensis چكاوك آسماني 30

 Barn Swallow Hirundo rustica چلچله (پرستوي معمولي) 31

 White Wagtail دم جنبانك ابلق 32
 (Pied Wagtail) 

Motacilla alba 

33 
 دم جنبانك شكم زرد

 (دم جنبانك معمولي، دم جنبانك زرد)
Yellow Wagtail Motacilla flava 

 Grey Wagtail Motacilla cinerea دم جنبانك خاكستري 34

 Common Stonechat Saxicola torquata چك (چك معمولي) 35

 Common Whitethroat Sylvia communis سسك گلو سفيد 36

 Corn Bunting Emberiza calandra زردپره مزرعه 37
(Miliaria calandra) 

 Crimson-winged Finch Rhodopechys سهره بال سرخ 38
sanguinea 

  Common Starling سار (سار معمولي) 39
(European Starling) 

Sturnus vulgaris 

 Eurasian Magpie زاغي 40
 (Black-billed Magpie) 

Pica pica 

 Carrion Crow كالغ ابلق 41
 (Hooded Crow) Corvus corone 
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كيلومتر در جهت غرب تاالب چغاخور با تاالبي ديگر به نام علي آباد مواجه خواهيم شد  10طي مسافتي به طول پس از 
كه بيش از نيمي از سال فاقد آب است وليكن در فصل زادآوري نقش مهمي را در ادامه حيات برخي از پرندگان ايفا 

 .اشاره نمود) Eurasian Coot( چنگرزادآوري كه از آن جمله ميتوان به  ميكند
 

 )7/2/89( علي آباد پرندگان مشاهده شده در سايت پرنده نگري  - 20جدول شماره 

 نام علمي نام انگليسي نام فارسي رديف

 Great Crested Grebe Podiceps cristatus كشيم بزرگ 1

 Black-necked Grebe Podiceps nigricollis كشيم گردن سياه 2

 Gadwall Anas strepera اردك ارده اي 3

4 
 اردك سرسبز

 (سرسبز، كله سبز) 
Mallard Anas platyrhynchos 

5 
 اردك نوك پهن

 Northern Shoveler Anas clypeata (نوك پهن) 

 Chukar Alectoris chukar كبك 6

  Eurasian Coot چنگر (چنگر معمولي) 7
(Common Coot) 

Fulica atra 

 

 
 

در گذشته سولقان تاالب كيلومتر با تاالب ارزشمند ديگري روبرو خواهيم شد.  4رب و به طول با ادامه مسير در جهت غ
كرد و با افزايش گرما در تابستان خشك  يك تاالب فصلي بود كه در فصول پربارش بصورت يك آبگير عمل مي

اين تاالب به يك درياچه  گرديد. با احداث سد سولقان كه با هدف تأمين آب مورد نياز كشاورزي احداث گرديد، مي
  دائمي تبديل گرديد و در حال حاضر در كل سال ميزبان طيف متنوعي از انواع پرندگان آبزي و كنارآبزي است.
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 )1389/ 6/ 22سولقان( پرندگان مشاهده شده در سايت پرنده نگري  -21جدول شماره 

 نام علمي نام انگليسي نام فارسي رديف

 Little Grebe Tachybaptus ruficollis كشيم كوچك 1

 Great Crested Grebe Podiceps cristatus كشيم بزرگ 2

 Black-necked Grebe Podiceps nigricollis كشيم گردن سياه 3

 Grey Heron Ardea cinerea حواصيل خاكستري 4

 Mallard Anas platyrhynchos سر سبز 5

 خوتكا 6
Eurasian Teal 

 (Common Teal) 
Anas crecca 

 Garganey Anas querquedula خوتكا ابرو سفيد (خوتكا سفيد) 7

 اردك نوك پهن 8
Shoveler 

 (Northern Shoveler) 
Anas clypeata 

 Red-crested Pochard Netta rufina اردك تاجدار 9

 Common Pochard Aythya ferina اردك سرحنايي 10

 Ferruginous Duck Aythya nyroca اردك بلوطي 11

 Kestrel Falco tinnunculus دليجه 12

 چنگر 13
Eurasian Coot  

(Common Coot) 
Fulica atra 

 White-tailed Plover Vanellus leucurus خروس كولي دم سفيد 14

 Little Ringed Plover Charadrius dubius سليم طوقي كوچك 15

16 
 گيالنشاه دم سياه

 ه بال سفيد)(گيالنشا 
Black-tailed Godwit Limosa limosa 
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 Greenshank Tringa nebularia آبچليك پا سبز 17

 
 
 

 )1389/ 6/ 22سولقان( پرندگان مشاهده شده در سايت پرنده نگري  - 21جدول شماره  ادامه

 نام علمي نام انگليسي نام فارسي رديف

 Wood Sandpiper Tringa glareola آبچليك دودي (آبچليك خالدار) 18

 Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچليك آواز خوان 19

20 
 پرستوي شكم سفيد

 (بادخورك كوهي)
Alpine Swift Tachymarptis melba 

 European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولي 21

 Eurasian Skylark Alauda arvensis چكاوك آسماني 22

 Barn Swallow Hirundo rustica چلهچل 23

 دم جنبانك ابلق 24
White Wagtail 

 (Pied Wagtail) 
Motacilla alba 

 Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ چشم دم سرخ 25

 Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زرده پره سر خاكستري 26

 Carrion Crow Corvus corone كالغ ابلق 27

 Rook Corvus frugilegus كالغ سياه 28
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 حواصيل ارغواني در تاالب سولقان - 52تصوير شماره 

 )23/7/89-(عكس از : محمد توحيدي فر 

 

 
 نسبت به يكديگرچغاخور، علي آباد و سولقان موقعيت جغرافيايي سه تاالب  -53تصوير شماره 
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 سد حنا -8-3-10
سد كه بخشي از ناحيه شمال غربي منطقه را اين درياچه  ،سميرم واقع شده است سد حنا كه در جنوب شرق شهرستان

دقيقه قرار دارد .  12درجه و  31دقيقه و عرض جغرافيايي  48درجه و  51تشكيل مي دهد ، در محدوده طول جغرافيايي 
سالم آباد ( مختارخان  عه اكيلومتر و نزديكترين منطقه مسكوني به آن قل 30فاصله سد از مركز شهرستان سميرم حدود 

 8) و شهر كوچك حنّا از بخش مركزي سميرم است كه شهر مختارخان در سمت جنوب آن و شهر حنا در فاصله 
. براي اقامت در نزديكي سد گزينه هاي متفاوتي پيش روست كيلومتري در سمت جنوب غربي درياچه قرار گرفته است

كيلومتري  3اد يكي از اين گزينه هاست در عين حال پاسگاه محيط باني در اقامت در خانه محلي در روستاي اسالم آب
 سد حنا وجود دارد كه در صورت هماهنگي با اداره محيط زيست سميرم امكان اقمت در آن ميسر خواهد بود.

 
 

 ويژگي هاي سد حنا
 مساحت درياچه و محدوده آن :

هكتار   1000تا  700هكتار است كه در حدود  18750آبي كل مساحت منطقه شكار ممنوع حنّا اعم از بخش خشكي و 
 مساحت بخش آبي مي باشد. 

 عمق درياچه : 

متر عمق در پشت ديواره سد مي رسد . بطور متوسط عمق درياچه  27ساتيمتر در شمال شروع و به  30عمق درياچه از 
 .متر برآورده مي گردد 7تا  5بين 

 سيماي طبيعي منطقه :

تاه  و بلند و تپه هاي متعدد كه در اطراف درياچه را احاطه كرده اند و قرار گرفتن درياچه در وسط وجود كوههاي كو
منطقه ، بخصوص در فصل زمستان كه اين نواحي پوشيده از برف است ، منظره زيبايي را بوجود مي آورد . در فصول 

درياچه و همچنين با پرواز پرندگان بر فراز  بهار و تابستان نيز با رويش گياهان مختلف در محدوده منطقه و حواشي
 آسمان و روي سطح آب، زيبايي منطقه دو چندان مي گردد.

 
 )22/7/89حنا( پرندگان مشاهده شده در سايت پرنده نگري  - 22جدول شماره 

 نام علمي نام انگليسي نام فارسي رديف

 Little Grebe Tachybaptus ruficollis كشيم كوچك 1

 Great Crested Grebe Podiceps cristatus زرگكشيم ب 2

 Black-necked Grebe Podiceps nigricollis كشيم گردن سياه 3

 Little Egret Egretta garzetta قار كوچك (اگرت كوچك) 4

 Grey Heron Ardea cinerea حواصيل خاكستري 5
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 )22/7/89حنا( نگري پرندگان مشاهده شده در سايت پرنده  - 22جدول شماره ادامه 

 نام علمي نام انگليسي نام فارسي رديف

 Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فالمينگوي بزرگ 6

 White-headed Duck Oxyura leucocephala اردك سر سفيد 7

 Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت 8

 Eurasian Teal Anas crecca خوتكا 9

 Mallard Anas platyrhynchos بزاردك سرس 10

 Northern Pintail Anas acuta اردك فيلوش 11

 Northern Shoveler Anas clypeata اردك نوك پهن (نوك پهن) 12

 Common Pochard Aythya ferina اردك سرحنايي 13

 Black Kite Milvus migrans كوركور (كوركور سياه) 14

 Steppe Eagle Aquila nipalensis )عقاب صحرايي (عقاب استپي 15

 Common Kestrel Falco tinnunculus باشه (دليجه معمولي) 16

 Eurasian Coot Fulica atra چنگر (چنگر معمولي) 17

 Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سليم طوقي 18

 Kentish Plover سليم كوچك 19
Charadrius 

alexandrinus 

 Northern Lapwing Vanellus vanellus كولي خروس 20

 Common Snipe Gallinago gallinago پاشلك (پاشلك معمولي) 21

22 
 سليم شني

 Greater Sand Plover (سليم شني بزرگ) 
Charadrius 
leschenaultii 
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 )22/7/89حنا( پرندگان مشاهده شده در سايت پرنده نگري  - 22جدول شماره ادامه  

 نام علمي نام انگليسي نام فارسي فردي

 Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچليك آواز خوان 23

 Green Sandpiper Tringa ochropus آبچليك تك زي 24

 Common Redshank Tringa totanus آبچليك پا سرخ 25

26 
 تليله نوك دراز

 Curlew Sandpiper Calidris ferruginea (تليله بلوطي) 

 Ruff Philomachus pugnax آبچليك شكيل 27

 Armenian/caspian Gull خزري/كاكايي ارمني 28
Larus armenicus/ 

cachinnans 

 Slender-billed Gull Larus genei كاكايي صورتي 29

30 
 درنا 

 Common Crane Grus grus (درناي معمولي)

 Crested Lark Galerida cristata چكاوك كاكلي 31

 Horned Lark (Shore Lark) Eremophila alpestris چكاوك شاخدار 32

 White Wagtail (Pied دم جنبانك ابلق 33
Wagtail) 

Motacilla alba 

 Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ چشم دم سرخ 34

 Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چكچك دشتي 35

 Desert Finch Rhodopechys obsoleta سهره خاكي 36

 Carrion Crow Corvus corone كالغ ابلق 37
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 سد درودزن -8-3-11

آخرين سايت پرنده نگري كه در محدوده پروژه زاگرس پيشنهاد ميشود سد درودزن خواهد بود. مطالعات مفصلي در 
اي شيراز اثري از سد درودزن به چشم نمي منطقه رابطه با تاريخچه سد صورت گرفت و در اكثر اسناد موجود در آب

خورد، حال آنكه نام پيشين اين سد كورش كبير بوده است و بعدها به نام روستاي درودزن كه در چندكيلومتري آن واقع 
بر روي رودخانه كر احداث گرديده  ،سد مخزني درودزن در يكصد كيلومتري شمال غرب شيرازاست تغيير نام داده است. 

بلوك رامجرد و  هزار هكتار از اراضي 42آب كشاورزي حدود  ،ميليون مترمكعب آب در سال 760ست و با تنظيم حدود ا
مهمترين منبع آبي منطقه رودخانه كر  .كناره مرودشت را تامين مي نمايد هزار هكتار از اراضي منطقه كربال و 34حدود 

جريان است و پس از سيراب نمودن اراضي درودزن به درياچه  است كه در مركز منطقه بوده و از شمال به جنوب در
 بختگان مي ريزد. ساير منابع آبي تامين كننده درياچه آب چشمه ها و نزوالت جوي است.

 سد درودزن داراي يك پاسگاه محيط باني است، و امكاناتي نظير مهمانسرا و قايق موتوري در آن موجود است.

 

 
 ل بال سرخ در پهنه هاي گلي اطراف سد درودزنوگالري  - 54تصوير شماره 

 (عكس از : يوسف والدي)
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 )2/3/89درودزن ( در سايت پرنده نگريپرندگان مشاهده شده   -23جدول شماره 

 نام علمي نام انگليسي نام فارسي رديف

 Great Crested Grebe Podiceps cristatus كشيم بزرگ 1
 

2 
 مرغ سقاي (پليكان)

 پا خاكستري
Dalmatian Pelican Pelecanus crispus 

 Little Egret Egretta garzetta (اگرت كوچك) قار كوچك 3

 Grey Heron Ardea cinerea حواصيل خاكستري 4

 Glossy Ibis Plegadis falcinellus قره ناز (اكراس سياه) 5

 Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia كفچه نوك 6

7 
 مرغ حسيني

 Greater Flamingo (فالمينگوي بزرگ)

Phoenicopterus 
roseus 

(Phoenicopterus 
ruber) 

 Mallard Anas platyrhynchos اردك سرسبز(سرسبز، كله سبز) 8

  Eurasian Coot چنگر (چنگر معمولي) 9
(Common Coot) 

Fulica atra 

 Black-winged Stilt چوب پا 10
Himantopus 
himantopus 

11 
 سليم طوقي

 (سليم طوقي معمولي)
Common Ringed Plover 

Charadrius 
hiaticula 

 Little Ringed Plover Charadrius dubius سليم طوقي كوچك 12

 Kentish Plover سليم كوچك 13
 (Snowy Plover) 

Charadrius 
alexandrinus 

 White-tailed Lapwing خروس كولي دم سفيد 14
(White-tailed Plover) 

Vanellus leucurus 

 Common Redshank Tringa totanus آبچليك پا سرخ 15
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 )2/3/89درودزن ( در سايت پرنده نگريپرندگان مشاهده شده   - 23جدول شماره 

 نام علمي نام انگليسي نام فارسي رديف

 Black-headed Gull Larus ridibundus كاكايي سرسياه 16

 Slender-billed Gull Larus genei صورتي كاكايي 17

18 
 پرستو دريايي

 Common Tern Sterna hirundo (پرستوي دريايي معمولي) 

 Little Tern Sterna albifrons پرستو دريايي كوچك 19

20 
 پرستو دريايي تيره

 Whiskered Tern Chlidonias hybrida (پرستوي دريايي گونه سفيد) 

 Common Swift Apus apus ورك معمولي)پرستو (بادخ 21

 Crested Lark Galerida cristata چكاوك كاكلي 22

 Eurasian Skylark Alauda arvensis چكاوك آسماني 23

 Barn Swallow Hirundo rustica چلچله (پرستوي معمولي) 24

25 

 دم جنبانك شكم زرد 
(دم جنبانك معمولي، دم 

 جنبانك زرد)
Yellow Wagtail Motacilla flava 

 Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چكچك (چكچك كوهي) 26

 Scrub Warbler سسك جنبان 27
 (Streaked Scrub Warbler) 

Scotocerca inquieta 

 Eastern Rock Nuthatch كمركلي بزرگ 28
(Large Rock Nuthatch) 

Sitta tephronata 

29 
 گنجشك خانگي 

 ي)(گنجشك معمول
House Sparrow Passer domesticus 

 Carrion Crow كالغ ابلق 30
 (Hooded Crow) 

Corvus corone 

 Common Raven غراب 31
 (Northern Raven) 

Corvus corax 
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 سايتهاي پيشنهادي امكانات اقامتي-8-3-12

ز و ده برآفتاب ميسر است. تنها امكان اقامت در هفت روستاي گل سفيد، حيدر آباد، خفر، سيور، مارگون، دشت ر
روستايي كه فاقد چنين امكاني است روستاي جيدرزار واقع در منطقه حفاظت شده تنگ بستانك در استان فارس مي 
باشد چرا كه مردم محلي ارتباط چندان مناسبي با ما موران حفاظت از محيط زيست ندارند و مسوول اصلي عدم توسعه 

ط زيست ميدانند در عين حال بواسطه نزديكي هر يك از روستاهاي مذكور با مناطق روستاي خود را سازمان محي
  حفاظت شده مي توان با هماهنگي قبلي با سازمان محيط زيست از مهمانسراها يا محيط باني ها بهره جست.
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 ساير فعاليتها
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  درياچه سد زاينده رود حلقه گذاري پرندگان در

دو جمعيت زادآور آن در ايران شناخته   تا كنونو پس از مشاهده زادآوري كاكايي ارمني ( كه  1390اه سال در خرداد م
شده بود) در جزاير كوچكي كه در داخل درياچه پشت سد زاينده رود با همكاري اداره محيط زيست استان اصفهان حلقه 

 ه گذاري پرندگان در اين استان انجام نشده بود. گذاري اين پرنده صورت گرفت. شايان ذكر است كه تا كنون حلق

 
 خبر حلقه گذاري كاكايي ارمني در سبز پرس  - 55تصوير شماره  

 

 
 كاكايي ارمني   - 56  تصوير شماره

 (عكس از: مريم اميدي)
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 مسير در مهاجرتي مسيرهاي مفهوم و پرندگان مهاجرت مسيرهاي با آشنايي "كارگاه  برگزاري
 با مشاركت پروژه زاگرس "خاورميانه – آسيا شمال

 

در محل پارك پرديسان تهران به همت پروژه حفاظت از سيماي حفاظتي  1389كارگاه مذكور در مورخ اول ارديبهشت 
دكتر تنوع زيستي زاگرس مركزي و موسسه زيست انديشان كاسپين تشكيل شد. مدرس اين كارگاه جناب آقاي 

يه و مخاطبان آن، دانشجويان، كارشناسان سازمان و همچنين عالقه مندان محيط از كشور روس الكساندر سروكين
 زيست بودند. 

 

 
 پرندگان مهاجرت مسيرهاي با كارگاه آشنايي - 57تصوير شماره  

قسمت هاي مختلف بدن پرندگان و در ابتداي جلسه آقاي دكتر الكساندر سروكين با استفاده از يك مدل به معرفي 
به عنوان نماد آموزشي در محدوده زيستگاه ايشان از اين مدل در كشور روسيه  .پرداختند ر شناسايي آنهاعالئم مهم د

مي توان به عنوان  هادست مدلاز اين در ادامه توضيح دادند كه . كرده اند در شمال سيبري استفادهدرنا هاي زادآوري 
هستند،  پرندگانو افرادي كه به نحوي در ارتباط با براي دانش آموزان، شكارچيان  مناسب وسيله كمك آموزشييك 

 استفاده كرد.
پرداختند. به گفته ايشان براي شناسايي پرنده در  شناسايي پرندگانمهم عالئم سپس با توجه به مدل موجود به توضيح 

اده شناسايي كرد. شكل توان با استفاده از آن پرنده را در حد خانوكه معموال مي ،حائز اهميت است شكل كلي بدن ابتدا 
. سپس با توجه به رنگ هر كدام از اعضاي مي باشد، گردن، تنه، دم و پاها ر، شكل سر، منقابدنكلي بدن شامل اندازه 

. ايشان متذكر شدند كه با توجه به شودتوجه ميبدن كه كليد مهمي براي شناسايي پرنده در حد جنس و گونه است 
الزم به ذكر است كه مدل ديگري نيز از پرنده نابالغ به نمايش  ي متفاوت مي باشد.جنسيت و سن پرنده اين رنگ بند

 هاي ميان آنها توضيح داده شود. گذاشته شد تا تفاوت
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، رفتار پرندگان است كه در شناسايي آنها نقش نكته ديگر كه در اين كارگاه آموزشي با نگاهي ويژه  به آن اشاره شد
مقداري گل به  در فصل زادآوري هنگام نمايش جنسيدرناي سيبري هر دو جنس در مورد  مهمي دارد، به عنوان مثال

 مالند كه رفتاري مختص اين گونه است.سينه خود مي
هر گونه كه با توجه به آن مي توان به راحتي و به سرعت گونه مورد خاص هاي در مورد مشخصه نيز در ادامه نكاتي 

 عنوان مثال به رنگ زير و روي بال درناي سيبري اشاره شد. نظر را تشخيص داد گفته شد و به 

 
 

 
 پرندگان مهاجرت مسيرهاي با كارگاه آشنايي  - 58تصوير شماره  

 
ها توضيح داده شد. به جابجايي و نحوه بررسي اينپرداخته شد پرندگان مهاجرتي  هايبه بررسي مسير در ادامه كارگاه

يبري نشان داده شد. ايشان ري و زيستگاه هاي زادآوري اين پرنده در شمال سجمعيت غربي درناي سيبعنوان مثال 
از تمامي فنوني كه جهت تعيين مسير  آنو در  هتمامي مسيرهاي جابجايي اين گونه مورد بررسي قرار گرفتفرمودند كه 

  است.شده  استفادهامكان پذير بوده مهاجرت، آموزش نحوه پرواز درناها و شناسايي مخاطرات اين گونه 
، كه شامل بحث قرار گرفت استفاده قرار مي گيرند به تفسير مورد مورد فنوني كه جهت تعيين مسير مهاجرتسپس 

هايي نيز در اين رابطه از كارهايي كه مثال .باشدتعقيب از راه هوايي، زميني و يا با استفاده از ردياب هاي ماهواره اي مي
 آورده شد. توسط ايشان تا به حال انجام شده

 مطالبي نيز در رابطه با همراهي درنا ها توسط هواپيماي سبك در طول مهاجرت و تجربه ايشان در اين رابطه گفته شد.
 

هاي نگهداري و آموزش پرندگان در اسارت و پيوند زدن آنها با جمعيت مبحث ديگري كه در اين كارگاه مورد نظر بود
 آموزش شامل ها ايشان در اين رابطه با گونه درناي سيبري آورده شد. اين فعاليتهايي از تجربيات وحشي بود. كه مثال

هايي به شكل پرندگان و در ادامه غذا دادن به جوجه پرندگان به صورت غير مستقيم توسط انسان و با استفاده از لباس
 به آنها بود.نحوه پرواز آموزش 
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 پرندگان مهاجرت ايمسيره با كارگاه آشنايي  - 59تصوير شماره  

و رفع  شناساييپرندگان در مسير هاي مهاجرت و چگونگي  مخاطرات اشاراتي به الكساندر سروكين سپس آقاي دكتر
 آنها كرده و نمونه هايي از مشكالت درناي سيبري را به عنوان مثال بيان كردند. 

 يياطالعات خوبي از زادآوري گونه ها هاي انجام شده توسط ايشاندكتر سروكين يادآوري نمودند كه طي بررسي
 كه براي مديريت اين گونه ها بسيار حائز اهميت است. هعقاب شاهي و شنقار بدست آمد همچون
عنوان  كشورها دارد همهبين المللي كه نياز به همكاري  هايزمينهبه عنوان يكي از  بررسي مهاجرت پرندگان راايشان 
پرورش درناها و آموزش مسير مهاجرت درناها به ايران و ساير مناطق همچون  هاييو خاطر نشان كرد كه طرح كرده 

 .ها استمثال خوبي براي اين گونه همكاريشمال آسيا 
كه از آن جمله مي توان به صندوق  ،به معرفي پروژه هاي بين المللي در مورد پرندگان پرداخت ايشان در انتهاي كارگاه

) در اروپا و آسيا، طرح شناسايي زيستگاه هاي زادآوري زنگوله بال و ميش Peregrine Falconحفاظت از بحري (
 مرغ در منطقه و همچنين طرحهايي كه بالقوه ميتواند براي حفاظت از پرندگان مهاجر در منطقه انجام گيرد، اشاره كرد.

د كه ازجمله اين سواالت، پس از اتمام ارائه آقاي دكترسروكين، مخاطبان جلسه به طرح پرسشهاي از ايشان پرداختن
امكان همپوشاني داشتن زيستگاه هاي زادآوري اين گونه با ساير پرندگان در معرض خطر انقراض مانند گيالنشاه خالدار 

 سواالتي مطرح شد. بود و در مورد جمعيت كل درناها در سيبري نيز
ه زاگرس و برنامه توسعه سازمان ملل ژپرواتمام اين كارگاه، به اعضاي شركت كننده گواهي نامه اي از سوي  پس از

 كه در پيوست تصوير آن ارائه شده. اهدا خواهد شد
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 پرندگان مهاجرت مسيرهاي با آشنايي نمونه اي از گواهي نامه كارگاه –60تصوير شماره 
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 روز پرنده نگرياولين همايش 

ي و شناساندن مبحث پرندگان و پرنده نگري در كاخ در روز دوم ارديبهشت سال جاري مراسمي جهت تنوير افكار عموم
به همت سازمان ميراث فرهنگي،  . اين روز كه به نام روز پرنده نگري نام گزاري شدموزه سعد آباد تهران برگزار شد

پروژه زاگرس در قالب غرفه اي فعاليت هاي  انتخاب شد و انجمن آواي طبيعت پايدار و موسسه زيست انديشان كاسپين
 گذاشت. شركت كنندگان در مراسم  ديد د را در معرضخو

 
 

 
 آقاي محمدي زاده رييس سازمان محيط زيست  -61تصوير شماره 

 
 غرفه مشترك موسسه زيست انديشان كاسپين و پروژه زاگرس  -62تصوير شماره 
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 جستجوي آشيانه پرندگان شكاري منطقه حفاظت شده دنا

با تنوع زيستي منحصر به منطقه حفاظت شده دنا  ،ر محدوده پروژه زاگرس ميانيطي يكسال مطالعه و حضور مستمر د
وليكن نكته اي كه ذهن همه كارشناسان پرنده شناس را به  .داشت را به خود معطوفگروه مطالعاتي ويژه توجه  فرد

سال ماه اول ارديبهشت خود مشغول ساخته بود مشاهده كم تعداد پرندگان شكاري در اين منطقه بود. از اين رو هفته 
 به بازديد از اين منطقه و جستجوي آشيانه پرندگان شكاري اختصاص يافت. 90

اهميت پرندگان  )89( اسفند ماه  با توصيه آقاي مهندس ضيايي در زمان برگزاري كارگاه آموزشي محيط بانان در ياسوج
دال بر زادآوري پرندگان شكاري را به اطالع  شكاري توضيح داده شد و از محيط بانان درخواست شد هرگونه شواهدي

 كاسپين برسانند.زيست انديشان موسسه 
هرچند كه تعدادي از محيط بنان با اشتياق فراوان سعي در يافتن آشيانه پرندگان شكاري داشتند وليكن عدم برخورداري 

رزش رهنمون ساخت كه در اين بين تنها دو ايشان از اصول ابتدايي پرنده شناسي بارها گروه مطالعاتي را به نقاطي فاقد ا
برگزاري كارگاههاي مستمر  نيازمحيط بان قديمي، آقايان رستگار و دانا نسب توانستند گره گشا باشند همه موارد فوق 

 .بيش از پيش مشخص مي سازدط بانان جوان و كم تجربه را يآموزشي براي مح
سال براي اولين بار در غرب ايران ركورد  40گونه ديوار خزك پس از  سفر دستاوردهاي فراواني داشت، از آن جمله:اين 

 ه براي اولين بار در ارتفاعات ميمند مشاهده شد.را راه سينه سسكچنين گونه نادر مشد و ه
    

 
 امنطقه حفاظت شده دن –63تصوير شماره  

 (عكس از : محمد توحيدي فر)
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طق اطراف روستاي بن زرد صورت گرفت يك قطعه پرنده شكاري مشاهده از منا 1389طي بازديدي كه خرداد ماه سال 
گروه مطالعاتي موفق به تشخيص آن نشد وليكن در ديواره اي صخره اي شواهد زادآوري اين پرنده به  ، هرچند كهشد

ورد بازبيني در بازديد اخير مجددا اين نقطه م .با توجه به اتمام فصل زادآوري دستاوردي حاصل نشد و ،چشم مي خورد
با پايش چندين  .قرار گرفت و از قرار معلوم همان نقطه مجددا مورد استفاده پرنده شكاري مورد نظر قرار گرفته بود

جوجه آن شد هرچند كه بواسطه غير قابل دسترس  4ساعته اين آشيانه، گروه مطالعاتي موفق به مشاهده شاهين ماده و 
 .ارزشمن ميسر نبود و مشاهده تنها از طريق تلسكوپ امكان پذير بود بودن آشيانه، ثبت تصوير از اين گونه

 

 
 )3/2/90(آشيانه شاهين  – 64تصوير شماره  

 (عكس از : محمد توحيدي فر)
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  تنگ براقمنطقه آزاد گردشگري معرفي 
 37درجه و  30طول شرقي و دقيقه  3درجه و  52روستاي تنگ براق از توابع بخش سده شهرستان اقليد، با مختصات 

اين روستا از شمال به رودخانه سفيد، از جنوب به شهرستان  دقيقه عرض شمالي در غرب شهر سده واقع شده است.
شاورزي سده و از غرب به اراضي استان كهگيلويه و بوير احمد محدود ك هاي مرودشت و سپيدان، از شرق به اراضي

 شود.مي
طريق و از كيلومتر است  190كيلومتر و تا شيراز  90كيلومتر، تا اقليد  20شهر سده فاصله روستاي تنگ براق تا 

روستاي تنگ براق از سطح  .شهرهاي سده، اقليد، اردكان، كامفيروز و ياسوج، با جاده هاي آسفالت قابل دسترسي است
 و زمستان سرد است. متر ارتفاع دارد و آب و هواي آن در بهار و تابستان معتدل و در پاييز 1940دريا 

 

 
 عكس هوايي تنگ براق   -65تصوير شماره 

سال پيش مربوط مي شود. تنگ براق، يكي از اتراقگاه هاي ييالقي  150تاريخ شكل گيري روستاي تنگ براق به 
لري مردم روستاي تنگ براق به دو زبان  عشاير بود كه توسط خاني به نام عسگر خان به محل اسكان دائمي تبديل شد.

، 1375و تركي سخن مي گويند. آنها مسلمان و پيرو مذهب شيعه جعفري هستند. بر اساس نتايج سرشماري سال 
 نفر افزايش يافته است. 1000، به تعداد 1385نفر بوده است كه در سال  451جمعيت اين روستا 

ل دارند. برنج، گندم، حبوبات، سيب، اكثر مردم روستاي تنگ براق به فعاليتهاي زراعي، دامداري و صنايع دستي اشتغا
هلو، ماست، كره، دوغ و كشك از عمده ترين محصوالت روستاست. بافت قالي و گليم نيز از توليدات صنايع دستي 

 شمرده مي شود.
روستاي تنگ براق در يك محدوده كوهستاني استقرار يافته و بافت مسكوني متمركزي دارد. كالبد روستا، در شيب 

 نه كوه گسترده شده است و اطراف خانه ها را مزارع و باغات فرا گرفته اند. ماليم دام
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 جاذبه هاي گردشگري
روستاي زيباي تنگ براق، به دليل استقرار در ناحيه كوهستاني، چشم اندازهاي بسيار زيبايي دارد. مزارع سرسبز پيرامون 

تابستان فضاي دل نشيني براي گردشگران پديد مي روستا، جنگل ها و باغ هاي وسيع به ويژه در فصل هاي بهار و 
 آورند. برخي از جاذبه هاي روستا عبارتند از:

 تنگ براق
هاي ديوارهپس از گذشتن از از تنگ براق عبور مي كند و  مالصدراتنگ براق، نام دره زيباي شمال روستا است. آب سد 

و آبشار زيباي تنگ براق را پديد مي آورد. غاري زيبا  اي با عبور از يك دشت، از شكافي عميق سرازير مي شودصخره
در ديواره صخره اي سمت چپ تنگ، پديد آمده است، كه منشاء آهكي دارد و از سقف آن، قطرات آب به كف غار فرو 

متر و  1×  40/1ابعاد كتيبه  اي به خط پهلوي حجاري شده است.مي ريزد. در قسمت باالي تنگ، بر روي كوه كتيبه
  سانتي متر طول دارد. 90سطر است كه هر سطر آن  16مل بر مشت

بواسطه درختان انبوه و سرسبزي كه پيرامون آن روئيده استراحتگاهي با طراوت و خوش منظر است و مانند بسياري از 
ار و شته هاي ساساني ميتوان پنداشت يكي از شاهنشاهان ساساني كه شايد بهرام باشد بمناسبت شكونقوش برجسته و ن

 عبور از اين محل آنرا بيادگار گذارده است و وضع تخته سنگ مي رساند از محل خود جدا شده بر زمين افتاده است.
به گنج دست  و زير آن را گود كرده   شايان ذكر است كه در سالهاي اخير گنج يابان سنگ نوشته را به پايين انداخته و

لعبور بودن مسير، همانجاست و مسئولين ميراث فرهنگي هيچ اقدامي براي يافته اند و سنگ نوشته هنوز به دليل صعب ا
قطر سنگي كه نوشته روي آن قرار دارد حدود دو متر است.روي سنگ دو نبشته به دو زبان فارسي  بردن آن نكرده اند.

 . ميانه و پارتي اشكاني ديده ميشود.متن هر دو واحد است

 
 اقكتيبه تنگ بر  -66تصوير شماره   
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 )9/2/90(شرح بازديد از پرندگان تنگ براق
پرندگان از  هاي مختلفها در زاگرس مياني براي زادآوري گونهبا توجه به اين كه تنگ براق يكي از مناسبترين دره

با صالحديد مشاور پروژه زاگرس آقاي مهندس ضيايي است، و پرستو  و نيز چلچله دليجه كوچك و دليجه معمولي جمله
گونه از پرندگان را مشاهده و  18موفق شد  بازديدطي اين در و گروه مطالعاتي  صورت گرفتدي از اين منطقه بازدي

به نظر مي رسد با توجه به  دمگاه سفيد ثبت كند. كوهي و چلچله شواهدي از زادآوري پرستو شكم سفيد، چلچله
 ه منطقه شكار ممنوع و يا اثر طبيعي ملي ارتقا داد.پتانسيل باالي اين منطقه آزاد بتوان با مطالعات تكميلي آن را ب

توان به وجود گردشگران و سر و صداي ناشي از حضور آنها و نيز روشن از مخاطرات اين منطقه براي حيات وحش مي 
به حمل اسلحه جهت شكار نيز  گزيني پرندگان اشاره كرد.آن بر النهمنفي كردن آتش در ديواره هاي داخلي دره و تاثير 

كرات در ميان گردشگران به چشم مي خورد كه اين امر توجه مضاعف سازمان حفاظت محيط زيست را نياز خواهد 
 داشت.

 

  
 )9/2/90( گردشگر  حامل اسلحه در تنگ براق  -67تصوير شماره  

 )عكس از: محمد پورهدايت(

 
 )9/2/90( دليجه كوچك  -68تصوير شماره  

 )عكس از: محمد پورهدايت(
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 )9/2/90( دمگاه سفيد چلچله  -69شماره  تصوير 

 )عكس از: محمد پورهدايت(

 
 )9/2/90( كوهي چلچله  - 70تصوير شماره 

 )عكس از: محمد پورهدايت(

 
 )9/2/90( دليجه معمولي  -71تصوير شماره 

 )عكس از: محمد پورهدايت(
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 )9/2/90(پرندگان تنگ براق   -24 جدول شماره

 مالحظات نام علمي نام انگليسي سينام فار رديف

 Golden Eagle Aquila طاليي عقاب 1
chrysaetos 1 قطعه 

 Common دليجه 2
Kestrel 

Falco 
tinnunculus 26 قطعه 

 قطعه Lesser Kestrel Falco naumanni 6 كوچك دليجه 3

 قطعه Rock Dove Columba livia 8 كبوتر چاهي 4

 قطعه Little Owl Athene noctua 2 جغد كوچك 5

 Alpine Swift Tachymarptis پرستو شكم سفيد 6
melba 

 قطعه 10
 داراي النه

 European زنبورخوار معمولي 7
Bee-eater Merops apiaster قطعه 2حداقل 

 Eurasian كوهي چلچله 8
Crag Martin 

Hirundo 
rupestris 

 قطعه 8
در حال ساخت 

 النه
 قطعه Barn Swallow Hirundo rustica 4 چلچله 9

 Common House دمگاه سفيد چلچله 10
Martin 

Delichon 
urbicum 

 قطعه 30
 داراي النه

 قطعه White Wagtail Motacilla alba 2 دمجنبانك ابلق 11

 Common بلبل 12
Nightingale 

Luscinia 
megarhynchos 

 قطعه 1
 

 Eurasian توكاي سياه 13
Blackbird Turdus merula 

 قطعه 1
 

 سسك درختي زيتوني 14
Eastern 

Olivaceous 
Warbler 

Hippolais 
pallida 

 قطعه 1
 

 Common Linnet Carduelis سهره سينه سرخ 15
cannabina 1 قطعه 

 House Sparrow Passer گنجشك خانگي 16
domesticus بدون شمارش 

 Common سار 17
Starling Sturnus vulgaris 2 قطعه 

 قطعه Carrion Crow Corvus corone 3 غ ابلقكال 18
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 )9/2/90( تنگ براق  -72تصوير شماره 

 )عكس از: محمد پورهدايت(
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 منابع:
 كل ادارة .سبزكوه شده حفاظت منطقه هاي رستني و گياهي پوشش سيماي معرفي . 1388 عليرضا. ابراهيمي،

 بختياري و چهارمحال استان زيست محيط حفاظت

. بررسي امكان سنجي معرفي درياچه سد حنّا بعنوان يك تاالب با اهميت بين المللي. سمينار 1385، مريم. اميدي
 كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران.

ه . تنوع گونه اي پرندگان آبزي و كنار آبزي درياچه سد حنا، استان اصفهان. مجموع1389اميدي، مريم و كابلي، محمد. 
 مقاالت اولين همايش ملي بررسي تهديدات و عوامل تخريب تنوع زيستي در منطقه

 . فوايد تاالبها. سازمان حفاظت محيط زيست1379ايافت، سيد امير. 

 . تاالبهاي ايران. نشر سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح. 1387بهروزي راد، بهروز.

بيست و . GIS با استفاده از رودخانه ماربر نه بندى آن در مسيربررسى عوامل مؤثردر زمين لغزش وپه. 1384بي نام. 
پروژه مطالعه جامع محيط زيست كشور، وضعيت محيط شناسى كش يكمين گردهمائى علوم زمين شناسى سازمان زمين

 1372، اسفند 20زيست استان چهارمحال بختياري، اداره كل حفاظت محيط زيست استان چهارمحال بختياري، جلد 

 . اطلس مناطق حفاظت شده ايران، دانشگاه تهران.1385ش صفت، علي اصغر. دروي

 . نشر سازمان حفاظت محيط زيست1373شاحيدر، عبدالكريم. شكار و صيد در حقوق ايران.  
. در 1390كابلي، محمد. علي آباديان، منصور. توحيدي فر، محمد. هاشمي، عليرضا و كيس رزالر. اطلس پرندگان ايران.

 پدست چا
.معيارهاي پيشنهادي براي ارزيابي 1383كيابي، بهرام. مجنونيان، هنريك. گشتاسب ميگوني، حميد و جمشيد منصوري.

 33جايگاه حفاظتي تاالبهاي ايران. محيط شناسي 

اداره كل محيط  -گزارش مطالعات منطقه شكار ممنوع شيدا, مركز تحقيقات جهاد كشاورزي استان چهار محال بختياري
 86، زمستان 3تا  1جلد  -ستان چهارمحال و بختياريزيست ا

. تدوين الگوي مديريت اكوتوريسم مناطق حفاظت شده استان كهگيلويه و بويراحمد (مطالعة 1386عباسپور، حبيب. 
 موردي منطقة حفاظت شدة دنا. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات اهواز

ارزشگذاري تفرجگاهي تاالب بين المللي چغاخور با استفاده از روش هزينه .1388. يارعليه نبي ال ود مافي غالمي داوو
 50ي. محيط شناسي اسفر منطقه

. حفاظت محيط زيست كوهستان. سازمان 1387مجنونيان، هنريك.دانش، محمد. غبرايي، هادي و پرستو ميزراب زاده. 
 حفاظت از محيط زيست

. مديريت زيست محيطي كوهستان. سازمان حفاظت از محيط 1387نش، محمد و  هادي غبرايي. مجنونيان، هنريك. دا
 زيست

. انتشارات سازمان حفاظت محيط 1. جغرافياي جانوري ايران جلد1384مجنونيان، هنريك. كيابي، بهرام و محمد دانش. 
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  "حفاظت از تنوع زيستي در سيماي حفاظتي زاگرس مركزي"پروژه  كارفرما:
 )UNDP GEF(سازمان حفاظت محيط زيست، 

 موسسه زيست انديشان كاسپين واحد اجرا:
 افشين زارعي رح:مجري ط
هدايت، سعيد چراغي، پرويز بختياري، سعيده بني اسدي، ابوالقاسم خالقي زاده، محمد توحيدي فر، محمد پور همكاران:

فرشاد اسكندري، يوسف والدي، علي امير ابراهيمي، پويا دارابي، طاهر قديريان، امير سبزي، فرزانه  نوشين ساطعي،
 .و حسن كاظميني مهدي مجتهدينگ رودباركي، مريم اميدي، محمد رضا محمدي، فرهاعتضادي فر، 
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 سپاسگذاري

 
گروه مطالعاتي نهايت تشكر و سپاس را از حمايت هاي همه جانبه مدير محترم پروژه زاگرس، خانم مهندس ابوالقاسمي 

هندس ضيايي مشاور دارد كه با سعه صدر كليه هماهنگي هاي الزم در جهت بهبود اجراي طرح را صورت دادند. آقاي م
تنوع زيستي پروژه با ارايه راهكارهاي علمي و عملي نقش بسيار موثري در شكل گيري و اجراي اين طرح مطالعاتي 

 داشتند كه در اينجا از ايشان قدرداني مي گردد. 
بهرام آقايان مهندس اساتيد گرانقدري همچون  قابل ستايش طي نمودن اين مسير دشوار بدون هدايت و راهنمايي

   پذير نبود. جوكار امكانمهندس هومن  و دره شوريمهندس بيژن كيابي، دكتر بهرام ، زهزاد
 آقايان دكتر فرهت، مهندس درخشنده، مهندس حسيني صدر، مهندس حسيني، دكتر جعفري و خانم هازحمات فراوان 

زحمتكش مناطق مختلف زاگرس  مهندس قنبرزاده، مهندس بزرگ نيا و ديگر همكاران پروژه زاگرس و محيط بانان
مركزي در راستاي اهداف اين طرح پژوهشي، ستودني است و موسسه كاسپين كمال امتنان و تشكر را از عزيزان فوق 

 الذكر دارد.
سال اخير بي سابقه بوده است اميد آن  40پرندگان ايران در  در زمينهبا اين وسعت  ميداني با توجه به اينكه مطالعه اي

اي ذيربط نيز تسري يابد تا در آيندهوالن ئبه تنوع زيستي به ساير مسنسبت ويكرد مديريت پروژه زاگرس رود رمي
 .نزديك شاهد رشد و شكوفايي پروژه هايي از اين دست باشيم
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