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 به اما هستند، ها سازگان در بوم یشمار بی یهاکارکرد یدارا پرندگان
 راتییتغ مانند یمختلف داتیتهد معرض در ،یانسان یهاتیفعال لیدل
 مناطق. دارند قرار یرقانونیغ شکار و یاراض یکاربر راتییتغ ،یمیاقل

 پرندگان یستیز از تنوع حفاظت یبرا یمهم یابزارها شده حفاظت
 نیا در پرندگان عیتوز و تنوع یحت که است یحال در نیا هستند
 و پرندگان یغنا حاضر مطالعه در. است مانده ناشناخته مناطق
 1400 تا 1398 یها سال یط توران یمل پارک زادآور یها گونه
 پارک نیا در پرنده گونه 92 حداقل جینتا اساس بر. شد یبررس

 در پرنده گونه 33 یزادآور از یقطع شواهد نیهمچن کنند. یم ستیز
 دو توران یمل پارک در شده ثبت یها گونه از. آمد دست به پارک
 گونه ،"پذیر آسیب" طبقه در ییایآس هوبره و یشاه عقاب گونه

 هوبره و یشاه عقاب گونه دو ،"دیتهد به کینزد" طبقه در سبزقبا
 II مهیضم در یترمتا و جهیدل گونه دو و تسیسا I مهیضم در
قابل توجه منطقه، تنوع پرندگان  یها از ارزش .دارند قرار تسیسا

 یها ستمیدر اکوس ییایزاغ بور و هوبره آس یو زادآور یشکار
است. براساس  یا هیمه خشک کوهپاین یها و استپ یابانیب

اد دام اهلی در اطراف پارک و یحضور تعداد ز یدانیم یها یبررس
 یمتوال یها یسال و خشک شتر یها، تعداد باال انهیلگدمال کردن آش

 توران هستند. یدات پرندگان در پارک ملین تهدیمهمتر
 

، یپرندگان، حفاظت، زادآورپارک ملی توران،  :یدیکل های واژه
 زاغ بور.
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Abstract 
Birds provide important ecosystem services, but 

they face several threats like climate change, land-

use change, and illegal hunting. Protected areas are 

important tools for the conservation of avian 

diversity however their avian diversity and 

distribution poorly studied in Iran. In this study, 

we present the result of our field observations of 

avifauna and breeding birds of Touran National 

Park, Semnan province between 2019 and 2021. 

We recorded 92 bird species in the national park 

and confirmed the breeding status of 33 species, 

some of which, namely Eastern Imperial Eagle, 

Asian Houbara Bustard, and European roller are 

threatened. Eastern Imperial Eagle and Asian 

Houbara Bustard are listed on Annex I of CITES 

and Eurasian Kestrel and Merlin are listed on 

Annex I of CITES. Diversity of bird of prey, 

breeding of the Persian Ground Jay and Houbara 

Bustard in the desert and semi-arid steppe 

ecosystems are some of the remarkable values of 

the Touran National Park. According to the field 

surveys, the presence of large numbers of domestic 

animals around the Park and the trampling of bird 

nests, the high number of domestic camels, and 

successive droughts are the most important avian 

threats in the Touran National Park. 

 

Keywords: Birds, Breeding, Conservation, Persian 

Ground Jay, Touran National Park. 
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 مقدمه
 یطور بهدارن هستند مهرهن یتراز جمله موفق پرندگان

 ین اجزایگونه از مهمتر 11000 یبیکه تعداد تقر
ن یبوده و در تمام سطح زم یعیطب یها بومسازگان

. پرندگان (Schweizer & Liu, 2018)پراکنده شدند 
توانند  یشوند و م یشناخته م یستیز یهاعنوان شاخص به
باشند  یطیمح یهایستگاه و آلودگیرات زیینگر تغاینما

(Niemi & McDonald, 2004; Chambers, 

از پرندگان در فهرست سرخ  یاری. امروزه بس(2008
از  یدر درجات مختلف (IUCN)حفاظت  یه جهانیاتحاد
 ین برخین بی. در ا(IUCN, 2020)د قرار دارند یتهد

و پرندگان  یپرندگان مانند پرندگان شکار یهاگروه
آنها با  یهاتیداشته و جمع یتریط بحرانیمهاجر شرا

 در حال کاهش است. یشتریسرعت ب
مانند  یمتعدد یستمیخدمات اکوس پرندگان

، انتشار بذرها و کنترل حشرات آفت ارائه یافشان گرده
 Sekercioglu et al., 2006; Barros et)دهند یم

al., 2019)ها و ستگاهیز یبا در تمامی. پرندگان تقر
سالمت  یستیز یهاو شاخصها حضور دارند  قاره

 ,Niemi & McDonald)روند یها بشمار مستمیاکوس

2004; Chambers, 2008) ها ن حفاظت آنیبنابرا
ن گروه یاست. اما ا ییار باالیت بسیت و اهمیاولو یدارا

در معرض خطر  یانسان یهاتیل فعالیداران به دلاز مهره
 بی(. تخرIUCN, 2020اند )انقراض قرار گرفته

رات ییها، تغسازگانبوم یر مجاز، آلودگیستگاه، شکار غیز
ن یاز جمله مهمتر یاراض یرات کاربرییو تغ یمیاقل

 ;Trautmann, 2018)دات پرندگان هستند یتهد

Isaksson, 2018)و  یشناخت بوم یت باالی. با وجود اهم
در خطر انقراض بودن پرندگان اطالعات موجود از 

از است تا ین نیاندک است، بنابرا ها گونهاز  یاریبس
 یع و فراوانیش توزیثبت و پا یبرا یمطالعات مدون

 ن و اجرا شود.یپرندگان تدو
تنوع  یگونه پرنده دارا 500ش از یران با بیا کشور

و قرار  ی، توپوگرافیمیاز پرندگان است. تنوع اقل ییباال
نتال یک، اوریپالئارکت یاتیح یها میگرفتن در چهار راه اقل

 یران معرفیپرندگان در ا یل تنوع باالیا از دالیوپیو ات
با هدف  یگذشته مطالعات مختلف یها سال یاند. طشده

پرندگان در کشور صورت گرفته است  ییشناسا
(Sheykhi Ilanloo et al., 2014; Khani et al., 

2015; Jalalpour & Hojati, 2017مثال  ی(. برا
ات وحش یپناهگاه ح پرندگانتوان به مطالعه  یم

، منطقه (Jalalpour & Hojati, 2017)آباد  عباس
( منطقه Behrouzi-Rad, 2018ارسباران ) شده حفاظت
(، پرندگان Nezami, 2020پرور ) شده حفاظت

و ( Khani et al., 2014; 2015شهرستان سرخس )
( Yousefi et al., 2015پرندگان شهرستان بوانات )

مناطق کشور مخصوصا مناطق  یدر برخ اشاره کرد. اما
ت ی(، وضعKhaleghizadeh, 2007) یشمال شرق

ق یدق طور به ها گونهاز  یاریبس ید مثلیع و تولیتوز
مثال با وجود اطالعات و  یمطالعه نشده است. برا

گاه  رهیپراکنده از فهرست پرندگان ذخ های گزارش
ن یبا موضوع پرندگان ا یاکره توران تاکنون مقالهستیز

گاه منتشر نشده است. هدف از مطالعه حاضر رهیذخ
پرندگان  یتوران و معرف یپرندگان پارک مل ییشناسا

  است. ین پارک ملیزادآور ا
 

 ها مواد و روش
 منطقه مورد مطالعه

ن مناطق تحت یتر یمیتوران از قد یمجموعه حفاظت
سال  ران است که شروع حفاظت از آن بهیت ایریمد

و  ین عنوان ملین منطقه چندیرسد. ا یم 1351
، پناهگاه شده حفاظت، منطقه ی، شامل پارک ملیالملل بین

ات وحش و منطقه مهم پرندگان را دارا است و یح
ا است یع دنیوس کره زیستگاه رهین ذخین دومیهمچن

(Darvishsefat, 2006; Nezami, 2017پارک .) یمل 
 یهکتار در محدوده مرکز 101073توران با مساحت 

توران شهرستان شاهرود در استان  یمجموعه حفاظت
را  یعنوان پارک مل 1381سمنان قرار دارد که از سال 

ن منطقه در طول یبه خود اختصاص داده است. ا
واقع شده )شکل  36° ییایو عرض جغراف 56° ییایجغراف
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. یاماسه یهابا تپه یانابیب -یریاست کو یامنطقه( و 1
تا  78انه یسال یمتر، بارندگ 1400تا  750 یدامنه ارتفاع

 -15و  14نه مطلق دما ینه و کمیشی، بمتر میلی 231
 (.Darvishsefat, 2006است ) گراد سانتیدرجه 

 
 روش مطالعه

 1398از ابتدای تابستان  سال مدت دو به  حاضر مطالعه
 و پیاده صورت به سال، فصل چهار در 1400تا پایان بهار 

روزه در پارک ملی توران  5تا  3بازدید  18در طی  سواره
 های مختلف پارک، زنی در زیستگاه انجام گرفت. با گشت

و اطالعات زمانی و مکانی هر گونه  مشاهده پرندگان
 صفات بر اساس ها گونهمشاهده و ثبت شد. شناسایی 

 صحرایی هایراهنما کمک با و ها آن رفتاری و ظاهری

 Mansouri, 2008; Scott etپرندگان ایران ) مختلف

al., 1975( خاورمیانه ،)Porter & Aspinall, 2010 )
  ( شناسایی شدند.Svensson et al., 2010و اروپا )

 
 شناسایی پرندگان زادآور پارک ملی توران

آور از راهنمای چهار شناسایی پرندگان زاد برای
 ;Cornwallis, 1975آور )پرندگان زادای ثبت مرحله

Hagemeijer & Blair, 1997 )استفاده شد 
(. این راهنما در مطالعات گذشته نیز برای 1)جدول

در ایران مورد استفاده قرار شناسایی پرندگان زادآور 
تواند راهنمای مناسبی برای  گرفته و پیشنهاد شده می

جغرافیایی  آور بودن پرندگان در یک ناحیه اثبات جوجه
 (. Yousefi et al., 2017)باشد 

 

 
 ArcGIS 10.5افزار  نرم یشده در فضا هیآن ته یع ارتفاعیمطالعه و مدل توزمنطقه مورد  .1شکل 

 
 ای تعیین پرندگان زادآورراهنمای چهار مرحله .1 جدول

 دلیل و معیار آوریمرحله  جوجه

 1مرحله 
 برقراری و تاسیس قلمرو و مرز جفتها

 ساخت آشیانه                             -

 قلمروطلبانه و تهاجمی بیشترالف. رفتارهای 
 ب. نمایشات جنسی

 ج. حضور دو فرد در یک قلمرو
 کنندد. والدین شروع به حمل مواد به آشیانه می

 2مرحله 
 تخم گذاری و انکوباسیون تخمها

 ها بدون حمل غذا یا بقایای مواد غذاییالف. والدین در حال ورود به سوراخ آشیانه
 شوندها مشاهده میب. تخم

  3مرحله 
 ها          دوره رشد و پرورش جوجه

 شوندها در آشیانه مشاهده میالف. والدین  در حال حمل غذا برای جوجه
 شوندها دیده میها شنیده یا جوجهب. صدای جوجه

 4مرحله 

 هادوره پرواز جوجه
 شوند.روز مشاهده می 15ها به پرواز درآمده کوچکتر از الف. جوجه
 گردند.شوند مشاهده میهای تازه به پرواز درآمده که به وسیله والدین تغذیه میب. جوجه
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 جینتا
 یگونه پرنده در پارک مل 92، ییصحرا یهاشیپا یط

ثبت شده در پارک  یها گونهشد. از  ییتوران شناسا
( Aquila heliaca) یتوران دو گونه عقاب شاه یمل

( در Chlamydotis macqueenii) ییایو هوبره آس
ک به ینزد"، گونه سبزقبا در طبقه "پذیر آسیب"طبقه 

 Iمه یو هوبره در ضم ی، دو گونه عقاب شاه"دیتهد
 ،(Falco tinnunculusجه )یگونه دل سهو  1تسیسا

 Falco) و لیل( Falco columbarius) یترمتا

subbuteo) مه یدر ضمII تس قرار دارند. در یسا
توران، فصل  یپارک مل یها گونهفهرست  2جدول 

ران، یآنها در ا یت حفاظتیمشاهده هر گونه و وضع
تس ارائه شده یون سایحفاظت و کنوانس یه جهانیاتحاد

پارک در فصل بهار و  یا گونه ین غنایشتریاست. ب
دلیل گرمای  بهن غنا در فصول تابستان و زمستان یکمتر

از  ییها تیاست. بجز جمعشدید  و باد سرماباال و 
ده یها که کل سال در پارک د ها و کالغ کوکرها، چکاوک

 یپارک مهاجر هستند. غنا یها گونهشوند، اغلب  یم
ن یا یها گونه از ارزش 12با  یپرندگان شکار یا گونه

 یدانیم یهایشود. به عالوه بررس یمنطقه محسوب م
جه و سارگپه یمانند دل یردهد که پرندگان شکاینشان م

به دلیل فراوانی باالی جوندگان  (Buteo rufinusپابلند )
ت ی، از جمعها چکاوکپرندگانی مانند مانند جردها و 

 در پارک برخوردار هستند. یخوب
 

 پرندگان زادآور پارک ملی توران

نتایج ثبت پرندگان زادآور پارک ملی توران بر اساس 
گونه  33زادآور نشان داد که راهنمای تعیین پرندگان 

(. 3طور قطع در پارک ملی توران زادآوری دارند )جدول به
بیشترین مشاهدات شامل شنیده شدن صدا یا دیدن 

، بند ب( و در محله دوم مشاهده تخم 3ها )مرحله جوجه
مراحل  2های  ، بند ب( بود. شکل2پرندگان )مرحله 

وران نشان مختلف زادآوری پرندگان را در پارک ملی ت
های قابل توجه منطقه، زادآوری تنها  دهند. از ارزشمی

( و Podoces pleskeiکشور زاغ بور ) 2زاد گونه بوم
های تحت حمایت هوبره آسیایی و دلیجه  همچنین گونه

های کوکر  های قابل توجه است. همچنین گونه با جمعیت
(، کوکر شکم سیاه Pterocles coronatusگندمی )

(Pterocles  orientalis( کبک ،)Alectoris 

chukar( و تیهو )Ammoperdix griseogularis )
های زادآور بوده و با تعداد باال در تمام  دارای جمعیت

 طول سال در پارک ملی توران حضور دارند.
 

 ن به همراه فصل مشاهده و وضعیت حفاظتی آنهاشده در پارک ملی تورا ی ثبتها گونهفهرست  .2جدول 
 وضعیت حفاظتی فصل مشاهده نام گونه

 IUCN CITES ایران زمستان پاییز تابستان بهار علمی فارسی

  Egretta garzetta *     LC اگرت کوچک

  Nycticorax nycticorax *     LC حواصیل شب

  LC خ ا *  * * Aquila chrysaetos عقاب طالیی

 VU I خ ا  *   Aquila heliaca عقاب شاهی

  LC ح   *  Aquila nipalensis عقاب صحرایی

  LC ح   *  Circaetus gallicus عقاب مارخور

  LC ح   * * Buteo rufinus بلندسارگپه پا

  LC ح    * Buteo lagopus سارگپه پرپا

  LC ح  *  * Buteo buteo vulpinus سارگپه استپی

  LC ح *   * Circus cyaneus سنقر خاکستری

 

 

1. CITES (Convention on International Trade in  

Endangered Species of Wild Fauna and Flora) 

2. Endemic 
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 شده در پارک ملی توران به همراه فصل مشاهده و وضعیت حفاظتی آنها ی ثبتها گونهفهرست  .2ادامه جدول 
 وضعیت حفاظتی مشاهدهفصل  نام گونه

 IUCN CITES ایران زمستان پاییز تابستان بهار علمی فارسی
  LC ح    * Accipiter badius پیغوی کوچک

 LC II ح   * * Falco tinnunculus دلیجه

 LC II ح *    Falco columbarius ترمتای

 LC II ح   * * Falco subbuteo لیل

  Ammoperdix griseogularis * * * *  LC تیهو

  Alectoris chukar * * * *  LC کبک

  Charadrius dubius *     LC سلیم طوقی کوچک

  Tringa ochropus *     LC زی آبچلیک تک

  Tringa totanus *     LC آبچلیک پاسرخ

  Cursorius cursor *     LC دودوک

  Phalaropus lobatus *     LC فاالروپ گردن سرخ

 VU I خ ا * * * * Chlamydotis macqueenii هوبره آسیایی

  Pterocles orientalis * * * *  LC کوکر شکم سیاه

  Pterocles coronatus * * * *  LC کوکر گندمی
  Columba livia * * * *  LC کبوتر چاهی

  Streptopelia decaocto *     LC یاکریم
  Cuculus canorus *     LC کوکوی معمولی

  LC ح * * * * Athene noctua جغد کوچک

  LC ح    * Asio otus جغد گوش دراز
  Merops persicus * *    LC خور گلوخرماییزنبور

  Merops apiaster * *    LC خور معمولیزنبور
  Coracias garrulus * *    NT سبز قبا

  Upupa epops *     LC هدهد

  Apus apus * *  *  LC بادخورک معمولی
  Tachymarptis melba *   *  LC بادخورک کوهی
  Alauda arvensis * *  *  LC چکاوک آسمانی
  Galerida cristata * *  *  LC چکاوک کاکلی

  Lullula arborea *     LC چکاوک درختی
  Calandrella brachydactyla * *    LC چکاوک پنجه کوتاه

  Ammomanes cincturus * *    LC چکاوک سردم سیاه
  Ammomanes deserti * *    LC چکاوک سنگالخ

  Alaemon alaudipes  *    LC چکاوک هدهدی
  Ptyonoprogne obsoleta *     LC چلچله بیابانی

  Riparia riparia * *    LC ای چلچله رودخانه
  Hirundo rustica * *    LC پرستو

  Motacilla alba * * *   LC جنبانک ابلق دم

  Motacilla citreola * * *   LC جنبانک کله زرد دم
  Lanius isabellinus * *    LC چشم دم سرخسنگ

  Lanius phoenicuroides * *    LC سنگ چشم تورانی
  Lanius minor  *    LC چشم خاکستری کوچکسنگ

  Lanius lahtora *  *   LC بزرگ دشتیچشم سنگ
  Phoenicurus phoenicurus *     LC دم سرخ معمولی

  Cercotrichas galactotes *     LC دم چتری
  Monticola solitarius * *    LC طرقه کبود

  Oenanthe isabellina * *  *  LC چکچک دشتی

  Oenanthe pleschanka *  *   LC چکچک ابلق
  Oenanthe chrysopygia   *   LC چکچک ایرانی

  Oenanthe hispanica *     LC چکچک گوش سیاه
  Oenanthe alboniger * * * *  LC چکچک سرسیاه
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 شده در پارک ملی توران به همراه فصل مشاهده و وضعیت حفاظتی آنها های ثبت فهرست گونه .2ادامه جدول 
 حفاظتیوضعیت  فصل مشاهده نام گونه

 IUCN CITES ایران زمستان پاییز تابستان بهار علمی فارسی
  Oenanthe oenanthe *     LC چکچک کوهی

  Oenanthe deserti * *    LC چکچک بیابانی
  Scotocerca inquieta *  *   LC سسک جنبان

  Iduna (Hippolais) rama  *    LC سسک درختی هندی
  Hippolais caligata *     LC سسک درختی کوچک
  Hippolais languida *     LC سسک درختی بزرگ

  Phylloscopus trochilus *     LC سسک بیدی
  Phylloscopus collybita *     LC چافسسک چیف

  Sylvia communis *     LC سسک گلوسفید
  Sylvia nana *     LC سسک بیابانی

  Muscicapa striata  *    LC گیر خالدارمگس

  Ficedula parva *  *   LC گیر سینه سرخمگس

  Sitta neumayer * * * *  LC کولی کوچککمر
  Emberiza buchanani *     LC زرده پره سرخاکستری

  Emberiza hortulana  *    LC زرده پره سرزیتونی
  Emberiza calandra *     LC زرده پره مزرعه

  Emberiza bruniceps *     LC زرده پره سرسرخ 

  Emberiza melanocephala *     LC زرده پره سرسیاه
  Serinus pusillus    *  LC سهره پیشانی سرخ

  Carpodacus erythrinus  *    LC سهره گلی
  Rhodopiza obsoleta *     LC سهره خاکی

  Bucanetes githagineus *     LC سهره صورتی
  Passer domesticus * * * *  LC گنجشک خانگی
  Carpospiza brachydactyla * *    LC گنجشک خاکی

  Passer montanus * * * *  LC گنجشک درختی
  Sturnus vulgaris * *    LC سار

  Pastor roseus * *    LC سار صورتی
  Oriolus oriolus * *    LC پری شاهرخ

  Pica pica * * * *  LC زاغی
  Podoces pleskei * *  *  LC زاغ بور

  Pyrrhocorax pyrrhocorax * * * *  LC زاغ نوک سرخ
  Corvus cornix * * * *  LC کالغ ابلق

  Corvus corax * * * *  LC غراب
 

 
 هر گونه یثبت شده برا یتوران به همراه مرحله زادآور یجوجه آور پارک مل یها گونهفهرست  .3جدول 

اره
شم

 

 ینام علم ینام فارس
 یمرحله زادآور

4 3 2 1 

 ج،د    Buteo rufinus سارگپه پابلند 1

  ب  ب Falco tinnunculus جهیدل 2

  ب ب  Ammoperdix griseogularis هویت 3

  ب ب  Alectoris chukar کبک 4

  ب ب  Chlamydotis macqueenii هوبره 5

  ب   Pterocles  orientalis اهیباقرقره شکم س 6

  ب   Pterocles coronatus باقرقره گندمی 7

  ب   Columba livia کبوتر چاهی 8

  الف   Athene noctua جغد کوچک 9

   الف  Apus apus بادخورک 10

    الف Galerida cristata چکاوک کاکلی 11

   ب  Ammomanes deserti بیابانی چکاوک 12

   الف،ب  Ammomanes cincturus چکاوک سردم سیاه 13
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 های جوجه آور پارک ملی توران به همراه مرحله زادآوری ثبت شده برای هر گونه فهرست گونه .3ادامه جدول 

ره
ما

ش
 

 نام علمی نام فارسی
 مرحله زادآوری

4 3 2 1 

   الف،ب  Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه کوتاه 14

 د    Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی 15

   الف  Motacilla alba دم جنبانک ابلق 16
   الف  Motacilla citreola دم جنبانک کله رزرد 17
   ب  Lanius minor کوچک خاکستری چشمسنگ 18
    ب Oenanthe alboniger چکچک سرسیاه 19
   ب  Cercotrichas galactotes دم چتری 20
   ب  Phylloscopus trochilus سسک بیدی 21

  ب   Scotocerca inquieta سسک جنبان 22

   ب  Ficedula parva سرخ سینه گیرمگس 23

   الف  Sitta neumayer کمرکولی کوچک 24

   ب ب Rhodopiza obsoleta سهره خاکی 25

   ب  Bucanetes githagineus سهره صورتی 26

   ب ب Emberiza bruniceps زرده پره سرسرخ 27

    الف Passer domesticus گنجشک خانگی 28

 ب    Passer montanus گنجشک درختی 29

    ب Pastor roseus سار صورتی 30

 ج  الف،ب  Oriolus oriolus پری شاهرخ 31

  ب ب  Podoces pleskei زاغ بور 32

   ب  Pica pica زاغی 33
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 گیری و نتیجه بحث
هر منطقه  یو جانور یاهیگ یها گونه ییمطالعه و شناسا

 یاجرا یبرا ین و ضروریگام نخست شده حفاظت
است. چراکه در صورت عدم شناخت  یتیریمد یها برنامه
در خطر انقراض و  یها گونهت هر منطقه و یموجود

محدود را  یو انسان یتوان منابع مال یشاخص نم
توران  یحفاظت کرد. پارک مل مؤثر طور بهو  یبند تیاولو

ران است یا یابانیشاخص مناطق ب یهاستگاهیاز ز یکی
(Darvishsefat, 2006که تنوع باال )از پرندگان را  یی

ف شده یستگاه توصیپ زیان شش تیدر خود دارد. از م
( سه 1975) .Scott et alران توسط یپرندگان ا یبرا
، "یواقع یابانیب مهیو ن یابانیب" یهاستگاهیپ زیت
و  "ریه کویحاش یهاهیخشک کوهپا مهین یهااستپ"
شاخص آن در  یها گونههمراه  به "مرتفع یهاکوه"

 منطقه توران قابل مشاهده است. 
 یابانیمه بیو ن یابانیب یهاستگاهیشاخص ز یها گونه

، ی، کوکر گندمییایتوران، هوبره آس یدر پارک مل یواقع
(، چکاوک Ammomanes deserti) چکاوک سنگالخ

 یابانی(، چکچک بAlaemon alaudipes) یهدهد
(Oenanthe desertiسهره صورت ،)ی (Bucanetes 

githagineus و زاغ بور هستند )(Scott, 1989 ) که با
ان یاد در گستره پارک قابل مشاهده بوده و از میز یفراوان
در  یهوبره و کوکر گندم یذکرشده زادآور یها گونه

شاخص  یها گونهمحرز شد.  یپارک با شواهد قطع
ر شامل یه کویحاش یهاهیمه خشک کوهپاین یهااستپ

اه، سبزقبا یجه، سارگپه پابلند، کوکر شکم سیدل
(Coracias garrulusزنبورخوار معمول ،)ی (Merops 

apiasterی(، چکچک دشت (Oenanthe isabellina )
( هستند Galerida cristata) یو چکاوک کاکل

(Scott, 1989) توران  یدر پارک مل ها گونهن یکه همه ا
جه، یدل یفوق، زادآور یها گونهان ید. از میبه ثبت رس

در پارک به ثبت  یاه و چکاوک کاکلیکوکر شکم س
( و زاغ Aquila chrysaetos) یید. عقاب طالیرس

 یها گونهز از ی( نPyrrhocorax graculusزرد )نوک

 یهستند که زادآور یمرتفع در پارک مل یهاکوهشاخص 
پرندگان در  یزاغ نوک زرد در منطقه ثبت شد. تنوع باال

رغم وسعت اندک و خشک بودن یتوران عل یپارک مل
 یهاپیباال و ت یستگاهیل داشتن تنوع زیمنطقه، به دل

حضور و (. Nezami, 2017)است  یاهیمتنوع پوشش گ
ستم نشان دهنده یاکوسدر هر  یتنوع پرندگان شکار

 ,Nezamiاست ) یستیت سالمت آن جامعه زیوضع

هو و یکبک، ت یباال یها تیجمع ی(. زادآور2020
ل یدر منطقه از دال یبیمانند جرد ل ین جوندگانیهمچن

ت مطلوب یفیو ک مؤثرآن است. در واقع حفاظت  یاصل
قابل شکار در  ها گونهاز  یستگاه موجب شده تا تعدادیز

 داشته باشند.  یخوب یهاتیتوران جمع یپارک مل
گونه  33 یاز زادآور ین مطالعه شواهد قطعیا در

توران بدست آمد. با توجه به تعداد  یپرنده در پارک مل
که در فصل بهار در پارک حضور دارند،  ییها گونه

ن تعداد یش از ایزادآور پارک ب یها گونهاحتماال تعداد 
امکان  یو مال یت زمانیل محدودیاست که به دل

شتر پرندگان زادآور پارک ممکن نبود. در یش بیپا
فهرست پرندگان زادآور که در مطالعه حاضر ارائه 

 یکه شواهد قطع ذکر شده ییها گونهد، تنها نام یگرد
زادآور  یها گونهن یاز زاد و ولد آنها وجود دارد. از ب

 یها گونهجه و جغد کوچک جز یثبت شده، دو گونه دل
 ,.Kaboli et alت شده در سطح کشور هستند )یحما

 یها گونهدر فهرست  ییاین هوبره آسی(. همچن2012
فهرست  پذیر آسیب، در طبقه یدر خطر انقراض مل

تس یسا Iمه یحفاظت و در ضم یه جهانیسرخ اتحاد
از است ین نی(. بنابراKaboli et al., 2012قرار دارد )

باال  یت حفاظتیبا اولو یها گونهن یبه ا یاژهیتوجه و
 یزادآور یهاستگاهیز یبرا یش مدونیشده و برنامه پا

 و اجرا شود. یزیرآنها طرح
مطالعه و ثبت پرندگان زادآور با توجه به شواهد 

ران مورد توجه قرار گرفته ی، کمتر در ایزادآور یقطع
 ;Scott, 2007; Tohidifar et al., 2009)است 

Tayefeh et al., 2011; Yousefi et al., 2017)، 
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ش یبرنامه ثابت پا یر کشورها دارایکه سا یحالدر
 یکی(. در Risely et al., 2013پرندگان زادآور هستند )

 .Tohidifar et alاز اندک مطالعات صورت گرفته، 
قان و مناطق مجاور آن ی( پرندگان زادآور تاالب م2009)

 یاز زادآور یقطعشواهد که  قرار دادند یرا مورد بررس
 Yousefi etگر ید یاگونه پرنده ثبت شد. در مطالعه 17

al. (2017به بررس )پرندگان زادآور استان خراسان  ی
 یآورپرندگان را جمع یپرداخته و شواهد زادآور یرضو

 54 یاز زادآور ینمودند. در مطالعه مذکور شواهد قطع
در  یآورن شواهد زادیشتریگونه پرنده ارائه شده است. ب

دن یا دیشدن صدا  دهیبر اساس شن یاستان خراسان رضو
 ,.Yousefi et alشده است ) یآورها جمعجوجه

تواند  یم ها گونه یو ثبت مکان زادآور یی(. شناسا2017
مناطق داغ  ییو شناسا یحفاظت یهایزیردر برنامه

رد. بنابه ضرورت یپرندگان مورد استفاده قرار گ یزادآور
 یشود از راهنما یشنهاد میش پرندگان زادآور پیثبت و پا

ثبت پرندگان زادآور  یاستفاده شده در مطالعه حاضر برا
ز استفاده یاستان سمنان ن شده حفاظتر مناطق یدر سا
 شود. 
مه اول یدر ن یا گونه ی، غناییهواو ط آبیل شرایدل هب

ت یگذران پارک از جمع شتر بوده، پرندگان تابستانیسال ب
مانند ماجراد، کال  ییها برخوردار هستند. محدوده یشتریب

آب، کوه و دشت  یل وجود دائمیشور و کال حرب به دل
منطقه  یدر غنا یقابل توجه تأثیرانبوه،  یاهیا پوشش گی

توران قلمداد  یداشته و از مناطق مهم پرندگان پارک مل
که در خارج از  یا هیحاش یها گر محدودهیشوند. از د یم

 یقرار داشته و غنا شده حفاظتر منطقه پارک و د
است، کال مرا، تلخاب و  مؤثرآنها بر پارک  یباال یا گونه
ها  ن محدودهیت ایژه کالته دلبر هستند. اهمیبه و

قابل توجه است.  یپرنده نگر یها تیسا عنوان به
پرندگان قابل  یها تین باتوجه به آنکه اغلب جمعیهمچن

هو، یاه، کبک، تیکوکر شکم س، یشکار، مانند کوکر گندم
ست دارند، بر یمذکور ز یها جه در محدودهیزاغ بور و دل

که محدوده  ییآنجاازگردد.  یم تأکیدشتر آنها یحفاظت ب
ط یمورد مطالعه تحت حفاظت سازمان حفاظت مح

ان یرمجاز توسط شکارچیست قرار دارد شکار غیز
ن شود. با ای یپرندگان منطقه محسوب نم یبرا یدیتهد

حال حضور تعداد بسیار زیاد شترهای سرگردان و 
هایی که باعث آسیب به پوشش گیاهی، منابع  ساربان

آب، آبشخورهای حیات وحش و همچنین شکار حیات 
توان  یرا م یمتوال یها یسال شوند و خشک وحش می

 دات پرندگان در منطقه دانست. ین تهدیمهمتر

 

 سپاسگزاری
ژه یو ست استان سمنان، بهیط زیاز اداره کل حفاظت مح

 یدکتر محمدعل یر و آقایدامنگ یان دکتر عباسعلیآقا
های ارزنده  یو راهنمای یمنابع مال تأمین خاطر به ،یبیاد

بانان  طیمح ین همکاریعلمی پژوهش حاضر و همچن
، یوسفیاله  ان روحیژه آقایو کش منطقه به زحمت

محسن ، احمد شیرخانی، ن فعالپوری، حسیعبدالصالح گر
 یدهایل و انجام بازدیتسه یبرا یو حسن خان احمدی

 .گردد می ی، تشکر و قدردانیدانیم
 

REFERENCES 
Barros, F.M.; Peres, C.A.; Pizo M.A.; 

Ribeiro, M.C. (2019). Divergent flows 

of avian-mediated ecosystem services 

across forest-matrix interfaces in 

human-modified landscapes. 

Landscape Ecology; 34: 879-894. 

doi.org/10.1007/s10980-019-00812-z 

Behrouzi-Rad, B. (2018). Identification 

and species diversity of grassland birds 

in Arasbaran Protected Area 

grasslands. Journal of Animal 

Environment; 10: 91-100. (in Farsi) 

Chambers, S.A. (2008). Birds as 

environmental indicators: review of 

literature. Parks Victoria Technical 

Series, No. 55. Parks Victoria, 

Melbourne. 

Cornwallis, L. (1975). The comparative 

ecology of eleven species of Wheatear 

(genus Oenanthe) in S. W. Iran. DPhil 

https://doi.org/10.1007/s10980-019-00812-z


 1400اول، پیاپی سی و هفتم، تابستان ، شماره دهمسال شناسی جانوری تجربی، علمی ـ پژوهشی زیستمجله   60

thesis, Oxford University. 

Darvishsefat, A.A. (2006). Atlas of 

Protected Area of Iran. University of 

Tehran, Tehran, Iran. (in Farsi) 

Hagemeijer, E.J.M.; Blair, M.J. (1997). 

The EBCC Atlas of European Breeding 

Birds: their distribution and abundance. 

T and AD Poyser, London. 

Heinzel, H.; Fitter, R.; Parslow, F. (1998). 

Birds of Britain and Europe. 

HarperCollins Publishers. Italy. 
Isaksson, C. (2018). Impact of urbanization 

on birds. In: Tietze D. (eds) Bird 

Species. Fascinating Life Sciences. 

Springer, Cham. doi.org/10.1007/978-3-

319-91689-7_13 

IUCN (2020). The IUCN Red List of 

Threatened Species. IUCN Red List of 

Threatened Species. Version 2020-21. 

Jalalpour, M.; Hojati, V. (2017). The study 

of bird fauna of Abbas Abad Wildlife 

Refuge in Isfahan Province. Journal of 

Animal Environment; 9: 75-86. (in Farsi) 

Kaboli, M.; Aliabadian, M.; Tohidifar, 

M.; Hashemi, A.; Roselaar, C.C. 

(2012). Atlas of Birds of Iran; 

Department of Environment of Iran, 

Tehran, Iran. (in Farsi) 

Khani, A.; Kaboli, M.; Yousefi, M.; 

Sheykhi Ilanloo, S.; Nourani, E.; Karami, 

M. (2014). Bird’s species richness and 

their biological characteristic in Sarakhs 

region in north- eastern Iran. Journal of 

Animal Biology; 7: 31-42. (in Farsi) 

Khani. A.; Nourani, E.; Kafash, A.; Shaykhi 

Ilanloo, S.; Alipour J.; Yousefi, M. 

(2015). Artificial waterbodies in Sarakhs: 

Important stopover sites for migratory 

birds in north- eastern Iran. Sandgrouse; 

37: 71-78. 
Khaleghizadeh, A. (2007). Review of the 

ornithological literature of Iran. 

Podoces; 2: 53-60. 

Mansouri, J. (2008). A guide to the Bird 

of Iran. 2nd ed., Tehran, Farzaneh book 

publication; 513. (in Farsi) 

Nezami, B. (2020). Species diversity of 

Parver Protected  Area in Semnan 

province. Experimental Animal 

Biology; 8: 45-57. (in Farsi)  
Nezami, B. (2017). Asiatic Cheetah 

(Ecology and Status of Asiatic Cheetah 

in Iran) – Jahade Daneshgahi. (in Farsi) 

Niemi, G.J.; McDonald, M.E. (2004). 

Application of ecological indicators. 

Annu. Rev. Ecol. Evol. Syst; 35: 89-111. 

doi.org/10.1146/annurev.ecolsys.35.1122

02.130132 

Porter, R.; Aspinall, S. (2010). Birds of 

the Middle East, 2nd ed: London, 

Christopher Helm; 384. 
Risely, K.; Massimino, D.; Newson, S.E.; 

Eaton, M.A.; Musgrove, A.J.; Noble, 

D.G.; Procter, D.; Baillie, S.R. (2013). 

The Breeding Bird Survey 2012. BTO 

Research Report 645. British Trust for 

Ornithology, Thetford. 

Schweizer, M.; Liu, Y. (2018). Avian 

diversity and distributions and their 

evolution through space and time. In: 

Tietze D. (eds) Bird Species. Fascinating 

Life Sciences. Springer, Cham. 

doi.org/10.1007/978-3-319-91689-7_8 
Scott, D.A. (2007). A review of the status 

of the breeding water birds in Iran in 

the 1970. Podoces; 2(1): 1-21. 

Scott, D.A. (1989). Birds in Iran. In: 

Yarshater E. (Ed.). Enyclopedia Iranica; 

4: 265-272. 

Scott, D.A.; Hamadani, H.M.; Mirhosseyni, 

A.A. (1975). The birds of Iran. Tegran, 

Iran: Department of the Environment. 
Sekercioglu, C.H. (2006). Increasing 

awareness of avian ecological function. 

Trends in Ecology & Evolution; 21: 464-

471. doi.org/10.1016/j.tree.2006.05.007  
Sheykhi Ilanloo, S.; Yousefi, M.; Khani, 

A.; Ashouri, A.; Rezaei, H.R.; Kafash, 

A. (2014). Diversity and population 

size of birds in Naqadeh suburban 

habitats, North Western Iran. Journal of 

Animal Environment; 6: 53-69. 

Svensson, L.; Mullarney, K.; Zetterstrom, 

D. (2010). Collins Bird Guide: The 

Most Complete Guide to the Birds of 

Britain and Europe. Harper Collins Ltd. 

Tayefeh, F.H.; Zakaria, M.; Amini, H.; 

Ghasemi, S.; Ghasemi, M. (2011). 

https://www.iucnredlist.org/en
https://www.iucnredlist.org/en


 61 توران، استان سمنان  یپرندگان پارک مل یحفاظت تیغنا و وضعیوسفی و همکاران:  

Breeding Waterbird Populations of the 

Islands of the Northern Persian Gulf, 

Iran. Podoces; 6: 49-58. 

Tohidifar, M.; Kaboli, M.; Karami, M.; 

Sadough, M.B. (2009). Observations on 

breeding birds of Meyghan Wetland and 

adjacent areas, Markazi Province, West-

Central Iran. Podoces; 4: 124-129. 

Trautmann, S. (2018). Climate change 

impacts on bird species. In: Tietze D. 

(eds) Bird Species. Fascinating Life 

Sciences. Springer, Cham. 
doi.org/10.1007/978-3-319-91689-7_12 

Yousefi, M.; Khani, A.; Sheykhi Inanlou, 

S.; Nourani, E.; Kafash, A. (2017). 

Long-term breeding bird survey in 

Khorasan-e-Razavi province along 

with a framework for monitoring 

breeding birds in Iran. Experimental 

Animal Biology; 6: 107-118. (in Farsi) 

Yousefi, M.; Shokrane, M.; Sheykhi 

Iianloo, S. (2015). Bird species 

richness in Bavanat County, north east 

of Fars province. Experimental Animal 

Biology; 4: 69-78. (in Farsi) 

  
 


