فصلنامه علمي ـ پژوهشي زیستشناسي جانوري ،سال هفتم ،شماره اول ،پاییز  ،39دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان

شناسایی فون پرندگان پارک ملی ساریگل در شمال شرق ایران
علیرضا محمدی ،*1انوشه کفاش ،1مسعود یوسفی ،1محمد تقدیسی

2

1ـ گروه محيط زيست دانشگاه تهران ،دانشکده منابع طبيعي ،پرديس کشاورزي و منابع طبيعي ،تهران ،ايران
2ـ اداره محيط زيست ،خراسان شمالي ،اسفراين ،ايران
مسئول مکاتباتarmohammadi1386@ut.ac.ir :

چکیده
پرندگان بخش عمده مهرهداران ایران را تشکیل ميدهند و در سطح وسیعي از مناطق خشک و بیاباني ،نواحي جنگلي ،سواحل ،جزایر ،دریاچه-
ها و سایر نقاط کشور پراکندهاند .با توجه به اینکه پرندگان از عناصر عمده اغلب اکوسیستمهاي دنیا به شمار ميروند ،هدف این مطالعه
شناسایي پرندگان پارک ملي ساریگل ميباشد که به عنوان یکي از مهمترین مناطق حفاظت شده در شمال شرق ایران است .این پژوهش به
مدت  1سال از اردیبهشت ماه  1931تا اردیبهشت ماه  1931در این منطقه صورت گرفت .پارک ملي ساریگل با مساحتي حدود  0011هکتار
در شرق شهرستان اسفراین و در استان خراسان شمالي واقع شده است .شناسایي پرندگان براساس پرواز ،رنگ ،اندازه ،رفتار و صدا با استفاده
از دوربینهاي دوچشمي  11* 01انجام شد .براساس نتایج بدست آمده  50گونه پرنده ( 11،5درصد از پرندگان ایران) شناسایي شد که که
سي و شش گونه متعلق به راسته گنجشکسانان ( ،)Passeriformesچهار گونه متعلق به راسته کبوتر سانان ( ،)Columbiformesسه
گونه متعلق به راسته سبزقبا سانان ( ،)Coraciiformesدو گونه متعلق به راسته ماکیانسانان ( ،)Galliformesدو گونه متعلق به راسته
پرستوسانان ( ،)Apodiformesدو گونه متعلق به راسته جغدسانان ( ،)strigiformesشش گونه متعلق به راسته عقابسانان
( ،)Falconiformesیک گونه متعلق به راسته شبگردسانان ( )Caprimulgiformesو یک گونه هم متعلق به راسته کوکوسانان
( (Cuculiformesمي باشد.
کلمات کلیدی :پرندگان ،پارک ملي ساریگل ،شهرستان اسفراین ،شمال شرق ،ایران

مقدمه
پرندگان بخش عمده مهرهداران کشور را تشکیل ميدهند .به

بخش اعظم خاک آن را مناطق خشک و نیمه خشک تشکیل

شکلي که از میان  1111گونه مهرهدار شناخته شده در ایران

ميدهد ،اما به هیچ وجه چهره یکنواختي ندارد .تنوع سیما و

[ ]10 ،10 ،11 ،0 ،6 ،1حدود  501گونه آن را پرندگان

منظر کشور ایران ،قبل از هر چیز مدیون تضادهاي اقلیمي،

شامل ميشود [ .]3پرندگان در سطح وسیعي از مناطق

دامنه تغییرات ارتفاعي و موقعیت جغرافیایي آن است.

خشک و بیاباني ،نواحي جنگلي ،سواحل ،جزایر ،دریاچهها

کشور ایران به دلیل موقعیت جغرافیایي منحصر به فرد خود

و سایر نقاط کشور پراکندهاند .نقش انکار ناپذیر پرندگان به

داراي تنوع قابل توجهي از پرندگان با خاستگاه جغرافیایي

عنوان شاخصهاي زیستي و نشانگرهاي آني تغییرات

متفاوت است بطوریکه در تالقي سه منطقه جانوري

محیطي به مطالعات مربوط به این رده جانوري در سالهاي

پالئارکتیک ،اورینتال ،اتیوپیا (آفروتروپیکال) قرار گرفته است

اخیر رونق خاصي بخشیده است [ .]1کشور ایران اگرچه از

و سهم عمدهاي از فون پرندگان جهان را به خود اختصاص

نظر بوم شناختي در منطقه خشک جهان قرار گرفته است ،و

ميدهد [ .]11کشور ایران همچنین با دارا بودن  115ناحیه
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مهم براي پرندگان بومي ،زمستانگذران و جوجهآور بهاره و

است که از آن جمله ميتوان به شناسایي و بررسي پرندگان

تابستانه ،رتبه اول را در منطقه خاورمیانه به خود اختصاص

پارک ملي خجیر و سرخهحصار [ ]9و شناسایي و بررسي

داده است و بر این اساس به عنوان یک مکان کلیدي در

فون پرندگان در فضاي سبز ناحیه شهري اوین تهران و

منطقه مذکور تلقي ميشود [ .]11بحث تنوع زیستي امروزه

مقایسه آن با فون پرندگان در دهه  1951شمسي [ ]5اشاره

از موضاعات بسیار مهم در زمینه حفاظت از حیات وحش

کرد .با وجود مطالعات فراون در ارتباط با فون پرندگان در

است .حفظ گونهها ،استمرار و تداوم اکوسیستمها که ضامن

مناطق مختلف کشور مطالعات بسیار اندکي در ارتباط با

بقاي محیط زیست ميباشد ایجاب ميکند نسبت به

پرندگان در شمال شرق ایران صورت گرفته است .بنابراین

شناسایي گونهها ،زیستگاههاي آنها و همچنین بررسي

باتوجه به دانش اندک موجود در ارتباط با پرندگان شمال

نوسانات جمعیت گونهها براساس روشهاي علمي اقدام

شرق ایران و همچنین پرندگان خشکيزي مطالعه و بررسي

شود تا بتوان از تغییرات صورت گرفته مطلع و روشهاي

فون پرندگان پارک ملي ساریگل را میتوان گامي در جهت

مناسب را جهت کنترل به کار گرفت [ .]15بنابراین حفظ

شناخت پرندگان شمال شرق ایران و مخصوصاً پرندگان

حیات وحش که یکي از شاخصهاي زیستي اکوسیستمها و

خشکيزي دانست.

یکي از معیارهاي مهم تنوع زیستي محسوب ميشود مستلزم

مواد و روش کار

شناخت گونهها ،ارتباط گونهها با یکدیگر و با زیستگاهشان

پارک ملي ساریگل بـا موقعیـت جغرافیـایي  50درجـه و 96

ميباشد .عدم شناخت کافي از جانوران واهمیت آنها در

دقیقه تا  50درجه و  00دقیقه طول شرقي و  96درجـه و 55

حفظ تنوع زیستي و تاثیرات متقابلشان بر محیط ،موجب

دقیقه تا  90درجه و  8دقیقه عرض شمالي ،با وسعتي معادل

شده تا در بسیاري از مناطق برخي از گونههاي جانوري و

 0190هکتار در  00کیلومترى شـرق شهرسـتان اسـفراین در

زیستگاه مورد نیازشان ازبین رفته و حتي در بسیاري از

استان خراسان شـمالي واقـع شـده اسـت (شـکل  .)1دامنـه

مناطق حفاظت شده نسل بسیاري از گونهها در خطر

ارتفاعي پارک ملي ساریگل از  1011متر تا  0301متر اسـت.

انقراض قرار بگیرد [ .]3اغلب مطالعات فونستیک پرندگان

اقلیم منطقه نیمه خشک معتدل بوده که متوسـط بارنـدگي و

ایران به پرندگان آبزي و کنار آبزي مربوط میشود که از

متوسط درجه حرارت سالیانه منطقه به ترتیب  009میليمتـر

آنجمه ميتوان به بررسي تغییرات ماهانه تنوع و تراکم

و  10درجه سـانتيگـراد گـزارش شـده اسـت .پـارک ملـي

پرندگان آبزي و کنار آبزي به منظور مدیریت تاالبهاي

ساریگل به لحاظ تنوع ساختار پستي و بلنـدي داراي چشـم

بینالمللي سلکه و سیاه کشیم [ ،]0شناسایي و مقایسه فصلي

انــداز متنــوعي نظیــر توــه ماهورهــا ،نــواحي صــخرهاي و

تنوع و تراکم پرندگان آبزي تاالب هاي بین المللي کالهي و

کوهستانهاي مرتفع و دشتها است که به ایـن دلیـل تنـوع

تیاب در تنگه هرمز [ ،]0شناسایي پرندگان پارک ملي بوجاق

قابل توجهي از گونههاي گیاهي و جانوري را در خود جـاي

کیاشهر [ ]8و بررسي تنوع گونهاي پرندگان آبزي و

داده است .در این مطالعه که به مدت یک سال از اردیبهشت

کنارآبزي زمستان گذران در تاالبهاي آالگل ،آلماگل ،آجي-

تــا دي مــاه  1931در پــارک ملــي و منطقــه حفاظــت شــده

گل و گمیشان [ ]19اشاره کرد .برخالف مطالعات متعدد در

ساریگل صورت گرفت جهـت شناسـایي پرنـدگان از روش

ارتباط با پرندگان آبزي و کنار آبزي مقاالت منتشر شده

پیمایشي استفاده شد .بدین منظـور در داخـل هـر منطقـه در

اندکي در ارتباط با پرندگان خشکي زي ایران در دسترس

مسیرهاي خاصي به صورت پیاده حرکت نموده و شناسایي
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پرندگان در عرصه بر اساس نحوه پرواز ،شکل ظاهري ،رنگ

 ]18صــورت گرفــت جهــت مشــاهده پرنــدگان از دوربــین

آمیزي پر و بال نوع رفتار و صداي خاص گونه و با اسـتفاده

دوچشــمي  )bygish( 11* 01روســي و دوربــین عکاســي

از از کتابهاي راهنمـایي مختلـف صـحرایي پرنـدگان [،10

دیجیتالي سوني استفاده شد.

شکل 1ـ موقعیت پارک ملي و منطقه حفاظت شده ساریگل در شمال شرق ایران همراه با وضعیت پستي و بلندي منطقه و عوارض
انساني پیرامون آن

نتایج
در پارک ملي ساریگل در مجموع تعداد  56گونه شناسایي

گونه متعلق به راسته پرستوسانان ( ،)Apodiformesدو

شد که براساس نتایج حاصل از پژوهش حاضر  95گونه

گونه متعلق به راسته جغدسانان ( ،)strigiformesشش

متعلق به راسته گنجشکسانان ( ،)Passeriformesچهار

گونه متعلق به راسته عقاب سانان ( ،)Falconiformesیک

گونه متعلق به راسته کبوترسانان ( )Columbiformesو

گونه متعلق به راسته شبگردسانان ()Caprimulgiformes

سه گونه متعلق به راسته سبزقباسانان (،)Coraciiformes

و

کوکوسانان

دو گونه متعلق به راسته ماکیانسانان ( ،)Galliformesدو

( )Cuculiformesميباشد.
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یک

گونه

هم

متعلق

به

راسته
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.ـ پرندگان شناسایي شده به همراه وضعیت آنها در پارک ملي ساریگل1 جدول
وضعیت

نام راسته

اسم علمی

نام فارسی

ردیف

مقیم

Falconiformes

Aquila chrysaetos

عقاب طالیي

1

مقیم

Falconiformes

Gypaetus barbatus

هما

0

مقیم

Falconiformes

Buteo buteo

سارگوه معمولي

9

زمستان گذران

Falconiformes

Spparo whawk

قرقي

0

مقیم

Falconiformes

Falco tinnunculus

دلیجه

5

تابستان گذراني و جوجه آوري

Falconiformes

Falco pelegrinoides

شاهین

6

مقیم

Galliformes

Alectoris Chukar

کبک

0

مقیم

Galliformes

Ammoperdix griseogularis

تیهو

8

مقیم

Columbiformes

Streptopelia dacaocta

یاکریم

3

مقیم

Columbiformes

Streptopelia senegalensis

قمري خانگي

11

مقیم

Columbiformes

Culumba livia

کبوترچاهي

11

مقیم

Columbiformes

Pterocles orientalis

باقرقره شکم سیاه

10

مهاجر عبوري

Cuculiformes

Cuculus canorus

کوکوي معمولي

19

مقیم

Strigiformes

Athene noctua

جغد کوچک

10

مقیم

Strigiformes

Bobo bubo

شاه بوف

15

تابستان گذران و مهاجر عبوري

Caprimulgiformes

Aprimmulguse uropeaus

شبگردمعمولي

16

تابستان گذراني و جوجه آوري

Apodiformes

Apus apus

باد خورک معمولي

10

تابستان گذراني و جوجه آوري

Apodiformes

Apus melba

باد خورک کوهي

18

تابستان گذراني و جوجهآوري

Coraciiformes

European Roller

سبز قبا

13

تابستان گذراني و جوجهآوري

Coraciiformes

Merops apiaster

زنبورخوار

01

تابستان گذراني و جوجه آوري

Coraciiformes

Upupa epops

هد هد

01

تابستان گذراني و جوجهآوري

Passeriformes

Emberiza bruniceps

زرده پره سر سرخ

00

تابستان گذران

Passeriformes

Melanocephala Emberiza

زرده پره سرسیاه

09

تابستان گذراني و جوجهآوري

Passeriformes

Buchanani Emberiza

زرده پره سر خاکستري

00

مقیم

Passeriformes

Passer montanus

گنجشک درختي

05

تابستان گذراني و جوجهآوري

Passeriformes

Petronia brachydactyla

گنجشک خاکي

06

مقیم

Passeriformes

Passer domesticus

گنجشک خانگي

00

تابستان گذراني و جوجهآوري

Passeriformes

Petronia Petronia

گنجشک کوهي

08

مهاجر عبوري

Passeriformes

Lanius collurio

سنگ چشم پشت سرخ

03

تابستان گذران

Passeriformes

Lanius excubitor

سنگ چشم بزرگ

91

مهاجر عبوري

Passeriformes

Lanius isabellinus

سنگ چشم دم سرخ

91

مقیم

Passeriformes

Galerida cristata

چکاوک کاکلي

90

مقیم

Passeriformes

Eremophila alpestris

چکاوک شاخدار

99

تابستان گذراني و جوجهآوري

Passeriformes

Rhodopechys obsoleta

سهره خاکي

90

مقیم

Passeriformes

Cardueli schloris

سهره سبز

95
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96

غراب

Corvus corax

Passeriformes

مقیم

90

زاغي

Pica pica

Passeriformes

مقیم

98

زاغ نوک سرخ

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Passeriformes

مقیم

93

سسک درختي بزرگ

Hippolais languida

Passeriformes

تابستان گذراني و جوجهآوري

01

سسک جنبان

Scotocerca inquieta

Passeriformes

مقیم

01

دم چتري

Cercotrichas galactotes

Passeriformes

تابستان گذراني و جوجهآوري

00

چک

Saxicola torquatus

Passeriformes

تابستان گذراني و جوجهآوري

09

چکچک کوهي

Oenanthe oenanthe

Passeriformes

تابستان گذراني و جوجهآوري

00

چک چک ابلق

Oenanthe pleschanka

Passeriformes

تابستان گذراني و جوجه آوري

05

دم سرخ معمولي

Phoenicurus Phoenicurus

Passeriformes

تابستان گذران

06

دم سرخ سیاه

Phoenicurus ochruros

Passeriformes

تابستان گذراني و جوجه آوري

00

سینه سرخ

Erithacus rubecula

Passeriformes

تابستان گذراني و جوجه آوري

08

طرقه کوهي

saxatilis Munticola

Passeriformes

تابستان گذراني و جوجه آوري

03

طرقه بنفش

Munticola solitarius

Passeriformes

تابستان گذراني و جوجه آوري

51

توکاي سیاه

Turdus merula

Passeriformes

تابستان گذراني و جوجه آوري

51

دم جنبانک ابلق

Motacilla alba

Passeriformes

مقیم

50

دم جنبانک سر زرد

Motacilla citreola

Passeriformes

تابستان گذراني و جوجه آوري

59

صعوه کوهي

Prunella collaris

Passeriformes

تابستان گذراني و جوجه آوري

50

چلچله کوهي

Hirundao rupestris

Passeriformes

تابستان گذراني و جوجه آوري

55

مگس گیر سینه سرخ

Ficedula parva

Passeriformes

مهاجر عبوري

56

مگس گیر راه راه

Muscica pastriata

Passeriformes

تابستان گذراني و جوجه آوري

50

کمرکلي کوچک

Sitta neumayer

Passeriformes

مقیم

بحث
پرندگان به دلیل این که موجوداتي انتخابگر در نوع

کننده سالمت و پویایي اکوسیستم و چرخههاي غذایي و

زیستگاه خود بوده و حساسیت زیادي به ساختار پوشش

همچنین پویایي سایر اجتماعات جانوري مانند پستانداران

گیاهي دارند ميتوانند به عنوان نمایه مناسب ،براي سنجش

کوچک جثه است .در پارک ملي ساریگل در مجموع 58

کیفیت زیستگاه مورد استفاده قرار گیرند [ .]1پارک ملي

گونه شد که از این تعداد  96گونه متعلق به راسته

ساریگل از جمله مناطق بکر استان خراسان شمالي محسوب

گنجشکسانان ميباشد که در مجموع  69/03درصد از این

ميگردد که از کوهستانيترین مناطق استان نیز بشمار مي-

گونهها را تشکیل ميدهد .از بین این  95گونه  01گونه

رود .تنوع گیاهي و زیستگاهي منطقه و نیز وجود درههاي

جوجه آور 11 ،گونه مقیم 9 ،گونه تابستان گذران و 9گونه

پر آب متعدد باعث جذب گونههاي زیادي از پرندگان شده

مهاجر عبوري ميباشند که به ترتیب % 8/5 ،% 08/5 ،% 61

است .منطقه تنوع باالیي از پرندگان شکاري روز و شب

و  %8/5از راسته گنجشکسانان را تشکیل ميدهند.

پرواز چون سارگوه معمولي ،دلیجه ،شاف بوف و جغد

همانطور که مشخص است بیشترین درصد پرندگان

کوچک وجود دارد که حضور این پرندگان شکاري تضمین

گنجشکسان در این منطقه زادآوري ميکنند که این نشان
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دهنده اهمیت این منطقه براي پرندگان زادآور ميباشد و

 -9بهروزي راد ،ب .و دیاني ،ا .1966 .پرندگان پارک ملي

ميبایست بیش از پیش به این منطقه به خاطر گونههاي

خجیــر و ســرخه حصــار تهــران .ســازمان حفاظــت محــیط

زادآور آن توجه شود و مناطق جوجهآوري آنها حفاظت

زیست.

شود .در بین این گونهها برخي داراي گستره پراکنش

 -0بهـــروزي راد ،ب ،.حســـن زاده کیـــابي ،ب.1980 .

وسیعي در سطح کشور ميباشند مانند گنجشک خانگي و

شناسایي و مقایسـه فصـلي تنـوع و تـراکم پرنـدگان آبـزي

برخي نیز داراي پراکنش محدود به شمال شرق ایران هستند

تاالبهاي بینالمللي کالهي و تیاب در تنگه هرمـز .مجلـه

مانند زرده پره سر سرخ .از آنجایي که منطقه اهمیت باالیي

علوم محیطي ،سال پنجم ،شماره سوم ،صفحات .119-106

براي گونههاي زادآور دارد ،پیشنهاد ميگردد مطالعات جامع
و گستردهاي به طور منظم به منظور شناسایي گونههاي

 -5خالقي زاده رستمي ،ا .1980 .شناسایي و بررسي فون

زادآور و میزان موفقیت زادآوري هر یک از گونههاي

پرندگان در فضاي سبز ناحیه شهري اوین تهران و مقایسه

جوجه آور صورت گیرد.

آن با فون پرندگان در دهه  1951شمسي .مجله علوم
محیطي ،شماره  ،0صفحات .18-91
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