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 تقدیر و تشکر
 

ب سپاس خدای را که سخنوررا،  رر سخدرر، اب انادوخد ب رخناردد ا،  رخنعر، دانخا  خای اب ددادوخد 
کررود ا،  حق اب را  زارر، ددرادود. سالم ب ربرر اع محنّد ب خاددا، پاك اب  طخا عا، ماوخرم   خن ندخا، کخه 

 ...بجررما، بامدار بجرررا، اسا؛ ب دفعين پيرسده اع ررنوا، ايشا، تا ربز رسداخيز

زيسا اسدا،  رر اين مجال اع خرر الزم می رادن ااددا از عوايا مديعکل محدعم اراره کل حفاظا محيط
رغدغۀ ايشا، دسبا اه اين  رده اسيار مهن رر کشرر ب ايوکه تا حخد تخرا، از نذراايجا، غعای تشکع دناين اااا 

طعح  ا ب پعبژه  ای حفاظا از ميش معغ  نراره حنايا دنرره ادد. از  نکار محدعم جواب نقای رکدع جبخاری 
جواب نقای مهودس خسعب خليلی طعح کنال تشکع را رارم.  اه خاطع زحنات ايشا، رر اداقار قعاررار ب رعبع اين

 زحنات زياری را رر معاحل مندلف طعح مدقبل  عريددد که رايسدۀ تقديع اسا. 

الزم می رادن از نقای مهودس احندی مسئرل محدعم اراره محيط زيسا ارکا، تشکع دناين  فعری که اا 
رزرنود عشق می برزر. از مهنخا، دخرازی ايشخا، رر طخی تنام عشق ب عالقه اه  دف حفاظا از اين  وجيوۀ ا

حضرر ايوجادب ب رادشجريادن رر رهعسدا، ارکا، کنال سپاس ب تشخکع را رارم.  از رادشخجريا، عزيخزی  خر، 
نقای مسارر ال رت  مهدی کامعا، ب افشين رابرپواه که  نراره  نعاه اوده رر مطالاات ميدادی ارره ادد تشکع ب 

 ين. ساارت ب خرربندی تنامی عزيزا، نرزبی قلبی من می اارد.قدررادی می دنا
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 جدول زمان بندی )تاریخ های مهم(

 

 (1394 نذرماه( ارائۀ ابلين دسنه طعح اقدام )1

 (1394 ماه اسفود( اع زاری کار اه تنووی ب تبارل دظعات )2

 (1394 فعبررينه )( عنلياتی دنرر، اقدامات پيش ايوی رد3

 

 توجه:
اين طعح اقدام لزبما اايد  ع سه سال يکبار اازدگعی ب اه ربز رسادی ررر. رر صررتی که مساله ای پخيش ايوخی 

دشده اعای جنايا يا جنايا  ای ااقی مادده يا زيسدگاه اتفاق ايفدار  ع ه سخعيادع اايخد کخار عبه تنووخی 

 رر طعح مررر اازدگعی قعار  يعر.  تشکيل جلسه راره ب اقدامات پيش ايوی رده

 
 محدودۀ جغرافیایی مدنظر در طرح اقدام

 

 اسدا، نذراايجا، غعای ب اسدا، کعرسدا،
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 دیباچه

 
ميش معغ رر ايعا، رر نسداده ادقعاض اسا ب اه زاا، علنی اايد ن، را  رده ای قعار  عفده رر طبقه اه رخدت رر 

( قلنخدار دنخرر. IUCN, 2015س مايار  سدعۀ جغعافيايی ب فعابادی جنايا )( اع اساCRماعض خطع ادقعاض )

اين ازر دعين پعدده رارای قدرت پعباز ب زيبا  ارزری کندع از يرز نسيايی ددارر!  اين پعدخده از ادخراع دامالينخات 

ب ارم رواخدی ضعاه می ايود از سگ  ای بلگعر  کنباين  ا  ب حدی کاال  ای اعق ب تلفن. بيز ی  ای زيسدی 

مهن رداب ر وده ادقعاض  دعخ تکثيع دسخل پخايين  يک عاملاين  رده ديز مزيد اع علا رده اسا  ازر ی جثه 

)فقط رب يا سه تنن(  حساسيا  ای رفداری ماره  ا رر ترليدمثل ب ... ب ااالخعه جنايا اسخيار کر خک )رخايد 

اين که سعدررا ايخن  ردخه اخا  تا قبل ازنرره اسا. نيا قطاه( که  عراای ژدديکی اعای  رده ايجار د 30کندع از 

نيود ا،  گرده رر ااره ما قضابت می دنايود؟ ادقعاض  رده ای  دبايد اقدامی دنرر؟ خرررسعدررا ابع ب ريع  عه 

  شن  ا اه ارکا، ربخده رده اسا. رر قع، ايسا ب يکن اا اين  نه مکادات  تجعاه ب تنوص!

 کافی است کمی بیندیشیم!

 

 

را اه دام ميش معغ ) رده سال( دامگذاری ررر تا رايد فع وگ حفاظا علنی ب  1395پيشوهار می ررر سال  »

 «عنلی از اين  رده اا ارزش را ارتقا انشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 حفاظت از میش مرغ ملی برنامه عملخالصه طرح 
 

عار مخی  يخعر امخا مداسخفاده اخا قخ Vulnerableميش معغ  رده ای اسا که ا ع ه رر مقياس جهادی رر طبقه 

بضايا اسيار دگعا، کووده ای رر کشرر ايعا، رب اه رب می اارد اه طرری که رر مقياس ملی می ترا، اين  رده 

را  رده ای اه ردت رر ماعض خطع ادقعاض رردظع  عفا )اا ترجه اه مايار  ای کا ش جنايا ب زما،  مايخار 

ای اتحاريۀ جهادی حفاظا(. جنايدی که رر کل کشرر اعنبرر می  عرر )اع ع مايار  سدعۀ جغعافيايی حضرر ب ساي

قطاه رر کشرر می اارد. زيسدگاه اين  45تا  30اساس مقاالت مودشعه ب  فدگری رفا ی اا مسئرلين بقا( اين 

ايخد ا رده اه ردت تحا تاثيع فااليا  ای کشابرزی   عا ب تغييعات کاراعی اراضی می اارد. اقدامات حفاظدی 

 سعياا مبدوی اع مديعيا فااالدۀ زيسدگاه ب حفظ مواطقی بسيع از اراضی ادب، کشا ب کار پعکار اارد. 
 

 تهدیدهای عمده
 

پيش رب رر حفاظا از اين طبق اعرسی  ای اه عنل نمده ب معبر موااع بسيع  عرامل زيع از مهندعين تهديد ای 

 دا يز  کن  مدرسط  دسبدا زيار  زيار  رديد  اسيار رديد . مقياس مررر اسدفاره عبارت اسا از رده می اارد

( پايين ارر، رديد فعابادی جنايا ب اا احدنال اسيار زيار رخيل ارر، عرامل ژدديکی اه بيخهه رادخش رر فخعب 1

 تاثيع اسيار رديد() اعر،  ع ه ايشدع جنايا رر  عراب ادقعاض

)کليه فااليا  ای مخعتبط اخا عنليخات  خای  مد، جرجه  ا( فااليا  ای کشابرزی اه بيهه رر فول اه رديا ن2

 )تاثيع رديد( نماره سازی اراضی  کارا  رارا  اعرارا  اسدفاره از ادراع دهاره  ا ب ...(

( عدم مديعيا صحيح پسنادد ا رر اعخی زيسدگاه  ای ااقی مادده که موجع اه جلب اسياری از طانه خرارا، 3

 دسبدا زيار()تاثيع  ا لی ب بحشی می  عرر

 )تاثيع زيار( ن اه اه بضايا  ردهاعرارا تنن ترسط افعار دا( 4

 مدرسط(تاثيع )طبيای طانه خرارا، ( 5

 اقدامات حفاظتی با اولویت باال
 

 ( خعيداری محورالت کشا رده اعای سه سال مدرالی جها جلر يعی از اعرارا رر زما، جرجه نبری1

 مندلف علنی( اعنبرر رقيق جنايا اه ريره  ای 2
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 ( تباررواسی ب مطالاات تورع ژدديکی  رده ب تايين حداقل جنايا زيسدنود3

 ( مديعيا پسنادد رر زيسدگاه  ا ب حذف سگ  ای بلگعر4

 ب ن ا ی رسادی اه بيهه رر مجامع عنرمی از قبيل دناز ای جناه ب رساده  ای محلی( نمرزش 5

 دسبا اه بضايا دگعا، کوودۀ  رده ( تهيه مسدود نمرزری اعای ارتقای ن ا ی معرم7

 ( اعقعاری بضايا فرق الااره ب پايش فشعره رر ربره زارنبری8

( حلقه  ذاری ب ررياای ما راره ای جرجه  ا رر صررتی که تباات موفی اع اقای ندها رر پی ددارده اارد )اا اخذ 9

 مشابره از مدنووين اين النللی(
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 رده بندی و سیستماتیک گونه  )بقا و زآداوری )چرخه حیات 

 ویژگی های ریختی و ظاهری میش مرغ  مسیرهای مهاجرت و جابجایی 

 رژیم غذایی  برنامه های حفاظت بین المللی 

 مدیریت و حفاظت از میش مرغ در ایران و سایر کشورها  ضعیت قانونی و برنامه های بین المللیو 

 

 

 

 

 فصل اول:

 ارزیابی زیست شناختی 
 

 
 

 

 



 

F   ربانهم اقدام ربای حفاظت از میش مرغ  رد کشور 
  

 اطالعات کلیدی پایه 1-1

 رده بندی و جایگاه سیستماتیک گونه 1-1-1
1  

از ب  Otitidae ۀاز خخادرار Otis جخو   ردخۀ ( توهخا1-1)رخکل ( Otis tarda Linnaeus, 1758) ميش معغ 

کشخدزار ای پهوخابر حبراخات ب اسخدپی ب    خایررخخا  زمين ای بسيع ایرر ررااسا که راسدۀ ررداسادا، 

. ميش معغ رر مواطق جورای ب معکزی ربپا ب رر اسياری از مواطق ماددله نسيا زارنبری کودعلفزار ا زدد ی می

ررصد جنايا اين پعدده رر پعتغال ب اسپاديا قعار رارر  60می دنايد. اع اساس اعرسی  ای اه عنل نمده ايش از 

(del Hoyo et al. 1996اين پ .) ب اا دام علنی  1758عدده ترسط کارل ليوه رر سالAvis tarda  دخام  خذاری

 Bustard( از ريشخۀ يردخادی Otisب دام جخو  ن، ) Bistarda عريد. دام ادگليسی اين پعدده از ريشه فعادسری 

رر زاخا،  مشدق  عريده اسا. البده اين باژه treadاز ريشۀ اسپاديايی  tardaمشدق  عريده اسا. دام  ردۀ ياوی 

که اه ريرۀ راه رفدن ب اسديل پعدده اراره می دنايد را می ترا، « کود ب ن سده»التين ديز کاراعر رارده ب ماادی 

 (.Encycopedia of Life 2015از ن، اعرارا دنرر )

ميش معغ سوگين بز، تعين پعددۀ رارای قدرت پعباز ارره ب رارای ربريندی جوسی رديدی می اارد ب از ايخن 

 Kori bustard (Ardeotis nigriceps)ظع ديز موحضع اه فعر می اارد. رر درعی از ميش مخعغ  خا اخا دخام د

سخادديندع ب طخرل کلخی اخد،  90-105الودتع ارر، تارس ب رم ايشدعين بز، ثبا رده اسا. ارتفاع پعدده اين 

کيلر عم مدغيع مخی  8/5-18 مدع می اارد. بز، رر دع ا از 1/2-7/2ماارل  Wingspanسادديندع ب  115حدبر 

(. البده بز، افعار رر جنايا  ای مندلف مدفابت می اارد اخه del Hoyo et al. 1996; Gerald 1983اارد )

می اارد. ايشخدعين بز، ثبخا  97/11رر نلنا،  82/9رر اسپاديا  2/9عورا، مثال رر ربسيه ميادگين بز، دع ا تا 

 ,Dunning 2008, Alonso et al. 2009کيلر عم  زارش  عريده اسا ) 5/13رده تاکور، از اعيداديا ب ماارل 

Gerald 1983, del Hoyo 1996) کيلر عم ديز از اسپاديا ب موچرری  21ب  19. البده  زارش  ايی از بز،  ای

 75-85(. ماره  ا مانرالً از دظع اااار اد، کر کدع از دع ا می اارود Gerald 1983, Naish 2010بجرر رارر )

 delساددی مدع می اارد ) 180ساددی مدع ب طرل رب سع اال  ن حدبر  90ساددی مدع ارتفاع اد، ب طرل ماارل 

Hoyo et al. 1996 کيلر عم(.  1/3-8(. بز، ماره  ا ديز منکن اسا تا يک سرم دع ا پايين اارد )اين 
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  : گونۀ مورد مطالعه1-1شکل          9

 

 ویژگی های ظاهری 1-1-2

سخازی اين پعدده رارای  عر، ب پا ای کشيده  االها ب موقار پهخن ب پع خای ردگاردخگ اسخا ب ربی زمخين الده

 ذارر؛ پ  کود ب رر  ع ربره تننگذاری ديز رب تا  هار تنن میار تننگذاری میکود. ميش معغ رر فول اهمی

نيود. ميش معغ يکی از ازر دعين پعدد ا، ايعا، اسا ب از دظع رکل ب جثه  ا اه رديا میربز جرجه 27الی  25از 

رسخد. پع خای کيلخر عم می 15ربا ا زياری اه ارقلنر، رارر. طرل اد، ن، اه يک مدع ب بزدش اخه اخيش از 

 ای ععضی سياه ب رر قسنا رکنی  کخامالً سخفيد ردخگ اسخا. معغ رر قسنا پشا دنرری سيع اا راهميش

معغ کخه کندخع ررر. اين پا ای قری  اعای ميشميش معغ پا ای قری ب الودی رارر که اه سه ادگشا خدن می

اسا ب اا ايوکه پعبازش قری اسا  اغلب رر  ب محداط دجاری رارر. اين پعدده اسيار زبررکود  ا نيا زيپعباز می

ررر. دع ب ماره اين پعدده ربيه اه  ن  سدود بلی دع ا جثه ازر دعی راردد. پعدده ربر يا منفی میمقاال خطع می

مادودی معکب از مرپع ای سفيد رر رب طعف صررت دع االغ درار الرطی ردگی رر داحيه سيوه رارر ب پع ای سبيل

 ر.ررن، ريده می

 رژیم غذایی 1-1-3

( ارره ب از ادراع ايدن  ای غذايی رر فورل مندلخف اسخدفاره Omnivorousميش معغ  رده ای  نه  يزخرار )

ررصخد رژيخن غخذايی  4/48می دنايد. پهب ش  ای صررت  عفده رر رنال غعب اسپاديا حاکی از ن، اسا کخه 

ررصد از راده ب اذر  6/10ررصد از ای مهعه  ا، ب  9/40پعددۀ االغ از مرار  يا ی تشکيل رده اسا رر حالی که 

 (Animalia)حيرادات  سلسلۀ

 (Avesپعدد ا، ) ردۀ

 (Gruiformesررداسادا، ) راستۀ

 Otitidae خانوادۀ

 Otis جنس
Linnaeus, 1758 

 Otis tarda گونه
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اسدفاره دنرره اسا.  نا، جنايا رر طی فول زمسدا، عندتا از مرار  يا ی ب راده ب اذر اسدفاره دنرره اسخا. 

از مرار  يا ی مررر عالقه اين پعدده می ترا، اه لگرم  ا  يردجه  ادگرر  راده  ای خشخک  وخدم  جخر ب دنخرر  

Dandelion  اراره دنرر. حشعات عنرماً ايشدعين ايدن رر مرار غذايی حيرادی می اارد اه بيخهه افخعار دااخالغ رر

مثخل زدبرر خا ب ...  Hymenoptera( اه بيهه ادراع سرسک  ا  Coleopteraفول اهار ب تااسدا،. قاب ااال، )

Orthoptera دعين ايدن  ای غذايی  سدود که مثل ملخ  ا  کعيکا  ا ب الکرسا  ا  جيعجيعك  ا ب ... از ايش

ترسط اين پعدده مررر اسدفاره قعار می  يعدد. از مهعه رارادی که منکن اسا ترسط اين  رده مررر اسدفاره قخعار 

(. del Hoyo 1996 يعر می ترا، اه جردد ا،  قررااغه  ا  مارمرلک  ا ب جرجه  خای پعدخد ا، ارخاره دنخرر )

 . پعرازدداادی میکوود ب رر ندجا اه ريدهه طعف دقاط معتفع پعباز می ا اه محض احساس خطع  امعغميش

 زادآوریبقاء و  1-1-4

سينايی که اعای نريا،  ذاری ترسط ماره اددناب می ررر مانرالً رر مواطق ااز  ویژگی های آشیانه تولیدمثلی:

ب اين پعدده اه ردت دسخبا اخه  ب اه بيهه رر اراضی کشابرزی )کشا غالت( )مانرال کشا زمسداده( قعار رارر

پعددۀ ماره قبخل از تنخن  خذاری يخک اخدالالت محيطی حساس می اارد. نرياده ربی زمين  ذارده می ررر. 

منعبطی ربی خاك اا درك خرر ايجار می کود رر ااضی مرارر مقخداری علرفخه اهخن فشخعره   ررال کر ک ب

الده  زيوی زمادی که پررش  يا ی محل اددناب الدخه اخه  ااورا، نسدع الده مررر اسدفاره قعار می ر د. پ  از

 اددازه ای که تأمين امويا ب اسددار پعدده را فعا ن نبرر

: فول ترليد مثل ميش معغ رر اهار ب اا افزايش طرل مدت ربز رعبع می فصل تولیدمثل و نمایش های جنسی

 نعاه اسا رر ميش معغ اه مثااه پعدد ا، ررر مانرالً طرالدی رد، مدت ربروايی که اا افزايش رمای محيط 

مورسيکليک رسا خرش تغيعات فيزيرلرژيکی می رردد که اا افزايش  ررمردهای جوسی  نعاه اسا. تظا عات 

پعددۀ دع اخا ادجخام دنايشخات پخع  شخايی رم خخرر را جفا ياای از طعف پعدده دع رر ابايل صبح نغاز می ررر   

پع ای ثادريه مرجرر رر رب طعف اد، اه رکل  ل سفيد ب ازر ی ررمی نيخد  می کود اطرريکه  اوررت  دع ااز

ب  ا ی صخدا ای دسخبداً نرام ب  می  يعر  عر، پعدده مدررم رده ب زيع  لر حالا اار کوک اه خرر( 3-1)رکل 

ايشخات اخا ادجخام دن می اارد. پعدده دع رر اين حالا پعددۀ ماره رر صحوه دظاره  ع  وگی از ن، رويده می ررر

کيلخرمدع  6مانرالً قلنخعب حخدبر جوسی تالش می کود اع تادر زبجها ب حکن رادی اع قلنعب تاعيف رده ايفزايد 



 

 

 

 

. پ  از اددناب ب رسيد، اه يخک بضخايا پايخدار جفخا معاع می اارد که پعددۀ ريگعی حق بربر اه ندعا ددارر

)احنخدی  راره  خای  ی امن ب نرام مخی پخعرازر يعی رعبع می ررر پعدده ماره اعای الده  زيوی اه ردبال مکاد

 .مدشع دشده(

 

 (1394ميش معغ دگهداری رده رر اراره محيط زيسا رهعسدا، ارکا، )عک  ترسط دارری  خعرارماه  1-1رکل 

ميش معغ مانرال رب عدر تنن )اه ددرت يک يا سه تنن(  ذارده کخه رر  اندازه دسته تخم و مراقبت والدینی:

ردگ تننها خاکسدعی زيدردی اا لکخه  خای رررخا ب  ربز( تفعيخ می  عردد.  25-27ار  فده )طی کندع از  ه

 خعم اسخا کخه رر عخعض رب الخی سخه ربز  150تيعه تع می اارد تننها دسبداً ازرگ ب بز، مدرسط ندها حدبر 

 25اه جرجه   ذارده می رردد. ربره ادکرااسير، اال فاصله پ  از نخعين تنن رعبع می ررر زما، تبديل تنن

( رر ررخا سخرتاب  ادخدازۀ رسخدۀ تنخن را 2011مطالاخه عبخدالکعينی ب  نکخارا، )ربز طرل می کشخد .  28تا 

44/0±8/2 (5n= اعنبرر دنرره ادد.  احدنال اين که پ  از يک اخدالل يا نرفدگی مخاره نرخياده را تخعك کوخد )

ی ااددای اه رديا امد، جرجه  خا  مخارر جرجخه  خا را اسيار زيار اسا اه بيهه رر ااددای ربرۀ زارنبری. رر ماه  ا

  دايا می دنايد ب منکن اسا زار ا، تا ربرۀ ترليدمثلی سال نتی اا مارر ااقی انادود. 
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تحقيقات دشخا، راره  ااربری تننها ب معاقبا از جرجه  ا ااهدۀ پعددۀ ماره اسا ب پعدده دع رخالدی رر ن، ددارر.

، الده  رب يا سه اار اه ن، دزريک ررر ادب، ايوکه اه تننها رسا ازدخد پعدخده اسا که ا ع کسی اه قود ريد

 الده را تعك ب جای ريگعی را اعای تنن  ذاری اددناب  می کود. 

: فقط رر صررتی که عرامل ادسا، موشاء اه بيهه اعرارا محورالت تاثيع موفی اع اقای جرجه موفقیت زادآوری

جرجخه  خا ررصد( )مشا دات رنوخی(.  80قيا زارنبری دسبدا ااالسا )ايش از  ا ب تنن  ا ااقی دگذاردد مرف

پ  از ايعب، نمد، از تنن کامالً داترا، ب تقعيباً ادب، قدرت حعکا ارره ب از محرطۀ الده زيار ربر دنی رخردد 

ی اه ردت پوها، می رردد ب رر ابايل زدد  رر  وگام احساس خطع االا  نعدگ ارر، اا محيط رر زيع  ارته  ا

می کود دظع ررنن را اطعف خرر جلب ب اا ايجار  ب رر  وگام اعبز خطع مارر سای تحا معاقبا مارر می اارود.

. ررخد جرجخه  خا رر ابايخل رسادی اه جرجه  ايش مووعف دنايخد سع ب صدا ب  ا ی حنله  ررنن را از نسيب

 .)احندی  مذاکعات رفا ی(يعسد سه کيلر عم م ب ياطرريکه رر ماه ابل بز، ندها اه رزدد ی اسيار سعيع اسا ا

ايين ارر، فعابادی  رده رر اسدا، نذراايجا، غعای  امکا، مطالاخات مرفقيخا زارنبری کخه ديخاز اخه اا ترجه اه پ

اازريد از نرياده  ا رارر رر حال حاضع بجرر ددارر  عاکه حساسيا پعدده مخاره اخع رسخدکاری نرخياده موجخع اخه 

 زارنبری ب ضعاه رديد اه تکثيع دسل خرا د رد. کا ش رديد مرفقيا 

 

 (2011: نرياده ميش معغ رر مزرعه دنرر ررا سرتاب )اع فده از عبدالکعينی ب  نکارا، 2-1رکل 



 

 

 

 

 

 : دنايش  ای زارنبری )اقدباس از ايودعدا(3-1رکل 

 

 

 مهاجرت و جابجاییمسیرهای  1-1-5

ه ب ررياای افعار فعا ن ديامده اسا اطالعاتی رر خورص مهاجعت اا ترجه اه اين که  ورز رر کشرر امکا، مطالا

ين  رده که رر کعرسدا، مشا ده رده ادخد )رر اين رر رسدعس ديسا ب اساسا اين مرضرع که تادار مادبری از ا

پايش  ای ميدادی صررت پذيعفدخه نيا  نا، جنايا ارکا، می اارود يا خيع مشنص ديسا. ررا زريوه اااتر( 

رر کعرسدا، ب  ندا،  يچ مشا ده ای را رر پی ددارا ب مواحبه اخا محخيط اادخا، ب  1394دا، ب پاييز رر تااس

قطاه رر ررا  12رر اين خورص رر پی ددارا. لذا اا ترجه اه مشا ده تادار کاررواسا، معارطه ديز دديجه ای 

اه دظع می رسد جنايا مرجرر رر   ( ) فدگری رفا ی اا اراره محيط زيسا ارکا،(1394)نذرماه  قازليا، ارکا،

ررا  ای ارکا، رزيددا ارره ب رسا اه مهاجعت دنی زدوخد. اوخااعاين الزم اسخا کليخه اقخدامات مخديعيا ب 

حفاظا از اين  رده که می ترا، دام ن، را دجات  رده از ادقعاض داميد رر اين رهعسدا، مدنعکز رده ب عاجال اا 
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شوهاری رر اين طعح اه حفاظا از ن، ب مديعيا جنايا  پعراخا. رر تايين تين تنووی ب تنووی اررجه پي

 غيع اين صررت منکن اسا رر فاصله ای ده  ودا، ربر اين  رده ر ار ادقعاض ملی ررر. 

 

 

 (و بین المللی میش مرغ گونه ای )در مقیاس ملیمدیریت و حفاظت از  1-1-6

ده  ايی اسا که رر ايعا، اا ريسک ادقخعاض رب اخه  رجنله از ( Otis tarda Leinnaeus, 1758)  ميش معغ

ب رر صررت غفلا از تهديد ا يا عرامل موجع اه کا ش رديد جنايا اين  رده ب محدبر رخد،  سخدعۀ ربسا 

الزم اه ذکع اسا که ميش معغ رر طبقات تهديد جغعافيايی حضرر  رده مسلناً اين  رده را از رسا خرا ين رار. 

( BirdLife International 2012عر )يقعار می   Vulnerableهادی حفاظا رر طبقه فهعسا قعمز اتحاريۀ ج

ايوکه ايخن  ردخه رر اسخيار از دقخاط کشخرر ر خار ض ن، رر مقياس ملی بجرر رارر کنابلی رر ايعا، امکا، ادقعا

اسخدا،    اه عورا، مثال رر اسدا،  ای نذراايجا، رعقی   ندا،  ب قسخنا بسخيای ازادقعاض محلی رده اسا

اا ترجه اه  (.Barati et al. 2015) کعرسدا، که سااقۀ حضرر  رده ثبا رده ارر اين  رده ريشه کن رده اسا 

رر اادخدا  رعح خدمات ب عورا، طعح که حرل محرر حفاظا می اارد )مباحث مبدوی اع زيسا رواسی حفاظخا(

درا، رر نخع مهندعين عرامل موجع اه الزم اسا رر خورص علل ب عرامل کلی موجع اه ادقعاض احث رده تا ا

 کخه راردد بجرری  ردا رد عراملکا ش رديد جنايا ب سقرط  رده رر  عراب ادقعاض را مررر اعرسی قعار رار. 

  فخا تخرا،ی می سار  اه. ررددی م  ا  رده ازی  عب  يا يک ادقعاض اه موجع نيعمسدقيغ طرر اه يا ناًيمسدق

ی اخيطبی عنلکعر خا ادجخامی اعا تراددی دن ب سايد خرر طيمح رر دمثليترل ب تايحۀ ارام اه قارر کهی ا  رده

 مثال ر د رخ يکباره اه  رده يک ادقعاض اسا منکن. رد خرا د موقعض کود مکا، دقلی ديجد طيمح اه خرر

 رر بی جيتخدر رخکلی اه وديفعا نيااين که  يا عري ی م اع رر را سدگاهيزی تنام کهی سنّی ا ودهينال عيتاث تحا

 اخه موجخعی طيمح سايز عرامل اا سهيمقا رری کيژدد عراملی دسب ايا نی اايارز. افدد اتفاق سال  زارا،ی ط

 اثخع رر ادقعاض ازی حاک لهايفس رر رده ثبا ررا د اين وکهيا. اسا رادشنودا، جيرای  ا احث ازی يک  ادقعاض

 ديرخا.  سدود ن، پاسخ ردبال اه نيمحقق که اسای مهن الرُسی طيمح سايزی  ا دهيپد يا اسای تکامل علل

 «مخا سخاعات نينخخع» کداب رر( 2003)  ير نيمارت  وادکه  دبارد ذ ن از ربر  ودا، زيد ادسا،ۀ  رد ادقعاض

 ادقخعاض دگخعا، شخدعيا حفاظا رواسا، سايز امعبزه. راددی م اشعی داارر عرامل از رای تکورلرژ ب نياقل عييتغ



 

 

 

 

 نيا از حفاظای  ا اعدامهی ساز ارهيپ قيطع از تا ادد تالش رر ب  سدودی ادساد عرامل اثع رر  عفده ردابی  ا

  ردخهی ماعفخ سدگاه يز بيتنع  ا ی نلرر  حد  از شيا اعرارا قيطع از  ا ادسا،. نبردد عنل اه مناداا ربدد

 .ررددی م  ا  رده ادقعاض اه د،يانش سععا ااعث...  بی افعاط رکار  ا 
 

اارود ب کنياب ارر، اايد دقطۀ تنعکز تحقيقات  ا  کنياب میادد که اکثع  ردهجنايا دشا، رارهرواسا، زيسا

 ادد.  ايی که رر ماعض خطع يا رر ماعض تهديد  سدود ب يا دارر ارره يا ر ار کا ش رديدی  شدهاارد؛  رده

 

 (1392کارا،  )اقدباس از دارری ب  ن مدل برطۀ ادقعاض اعای جنايا  ای کر ک :4-1رکل 

 

مثبخا قخعار  1 ا قعار راردد  رر حلقۀ اخازخرر ايی که رر جزايع يا ااغ بحش ای کر ک   نادود جناياجنايا 

ررر. اه تبع ن،  تغييعپذيعی يا توخرع نميزی ب رادش ژدديکی می عفده ب کر ک ارر، اددازه جنايا ااعث ررب،

عای زيسدنودی ضعبری اسا  اعازش ب رايسدگی کا ش يافده  عرر ب از ندجايی که اين مساله اژدديکی کن می

                                                 
1- Positive feedback 
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نميخزی  رادخش ژدديکخی   ای اازخرر مثبخا رخامل ررب،ب اددازه جنايا  کا ش ايشدعی دشا، می ر د. حلقه

 عردد. مساله کليدی اين اسا که تورع زيسدی  ای جنايا رواخدی ارره که موجع اه ادقعاض میراد  ب پديده

اه بيهه رر مررر مسائلی دگخعا، اخرر کخه  2وده ب اقاء طرالدی مدت ضعبری اسا. مايکل سرلهاعای تکامل رر ني

 ا ب مالحظخات موجخع اخه رخکل  يخعی نيد ب اين دگعادی ای دارر اه بجرر می ای کر ک  ردهاعای جنايا

 (  عريد. MVPمفهرم جنايا کنيوه زيسدا )

رامل توارفی ژدديکی رر جنايا  ا ترام اا کا ش اددازۀ مشکالت ربزافزب، جنايا رواخدی )رمر عافيکی( ب ع

زيسدی ) عراب  ای ادقعاض( رر جنايا  ای توزل يافده تخا زيخع سخطح  3ندها  اه  نعاه امکا، بقرع پديدۀ نلی

نسداده  موجع اه پيشوهار باژه حداقل جنايخا زيسخدنود ترسخط مدنووخين زيسخا رواسخی حفاظخا  عريخد. 

دار افعار يک جنايا از اين سطح پايين تع اارد احدنخال احيخای ن، جنايخا اسخيار مدنووين مادقددد ا ع تا

پايين ارره ب سعدررا ن، را ادقعاض  رقن خرا د زر. رر عنل دنی ترا، اا قطايا رر مخررر ادقخعاض سخنن اخه 

 خای حيخات  مکعراً ترسط مديعا، جنايا MVPميا، نبرر  اوااعاين اايد اه ايا، احدناالت اسوده دنرر. امعبزه 

بحش مررر اسدوار قعار می  يعر که البده اين اصطالح اه خاطع رب پارامدع   وخدا، باضخح ديسخا: ميخزا، قااخل 

ررصد اقا رسا يافدوی ديسا( ب ربرۀ زمادی مددظع. اه عورا، مثال رافع  100قبرلی از احدنال اقا )می رادين که 

ررصد  99اددازه ای از جنايا که از راد  اقای ماارل اعااع اسا اا کر کدعين  MVP( اذعا، می رارر 1981)

رر طی  زار سال اعخرررار اارد. ا ع ه ايوها نرما،  ايی مطلرب می اارود اما اا ترجه اه رعايط فالخی محخيط 

الزم اسخا اطالعخاتی رر مخررر پريخايی جنايخا   MVPزيسا اه دظع دامنکن می نيود. اخعای اخعنبرر رقيخق 

زيسدگا ی  رده اه رسا نيد که تاکور،  وين ددايجی رر رسدعس دنخی اارخود تخا کخه رر رمر عافی ب دياز ای 

ررصد رر طی صد سال نيوده  95راسدای اقای  زارساله  رده  ا اه ندها اسدوار دنرر. البده رايد ميزا، اقا ماارل 

  عردد:جع میاعر که اه کا ش جنايا مو( سه عامل مهن را دام می1981) 4رافع قاال قبرل تع اارد.

ب مرفقيا ترليدمثلی  اقا ب معگ ب ميع رر سطح فعر  کخه  تغييعات توارفی رر دعخعرامل توارفی رمر عافيکی: 

منکن اسا اه صررت رادسی )توارفی( ااعث ادقعاض  رده  عردد. ا ع جنايا از مادبری از افعار تشکيل رده 
                                                 

2- Michale Sule 
3- Alee 
4-Shaferr 



 

 

 

 

ا. ا ع يک ماره فقط يک فعزدد دع ترليد کود ب سپ  اارد سعدررا تک تک افعار اعای اقای جنايا  حياتی اس

ررصد يک جنايا ره  زار فعری از درعی قعبااغه رر  95از اين اعبر  جنايا رب اه ادقعاض خرا د رفا. يا ا ع 

فعر ااقی ماددۀ اين جنايا اه درعی قارر اه احيای جنايا خرا ود ارر  500اثع يک عامل ايناری زا از اين اعبدد 

فخعر اخاقی مادخده اسخيار  5فعری از اين اعبدد راد  احيای جنايا ترسخط  100ررصد يک جنايا  95 اما ا ع

ضايف می اارد. مرقايدی را تورر کويد که تنامی اين پوج فعر ااقی مادده دع اارود )رايد ماره  ا رر اعااع عامل 

الغ ااقی مادده اارود ب امکا، جفا  يعی ايناری زا حساس تع ارره ادد(. ب يا منکن اسا رب دع دااالغ ب سه مارۀ ا

بجرر ددارده اارد. اه اين تعتيب اين جنايا ااقی مادده اه رليل درسا، رديد رر ساخدار سخوی ب جوسخی ر خار 

ادقعاض می  عرر. حدی رر اعخی  رده  ا فقط بجرر تراز، رر ساخدار سوی ب جوسی ديز کفايا دنی کوخد الکخه 

د که تحعيک اجدناعی اعای جفا  يعی را اه  نعاه رارده اارد مرضخرعی کخه جنايا اايد اه حدی ازرگ اار

اا دام تاثيع نلی مررر اراره ب اعرسی قعار  عفا. نلی اه اين مرضرع ارخاره دنخرر  1931ترسط باررر نلی رر سال 

ه تحعيخک که  رده  ايی مثل  رز، قعمز ب سار ا فقط رر  عبه  ای اجدناعی اقا می يااود ب اخعای زارنبری اخ

 ای اجدناعی دياز راردد. يک از دنرده  ای اارز اين قضيه کنياب رد، افعار يک  رده ب عدم رسدياای اه جفا 

ترسط افعار  رده می اارد مرضرعی که رر مررر اعخی  رده  ا مثل بال نای ب يرز نسيايی اتفاق افداره اسا. اين 

ز  رده  ا اه رليل عدم رريافا  اگ از افخعار  نوخرع خخرر مساله رر مررر  يا ا، دارر ديز صارق اسا ب اعخی ا

اارد. تغييع جنايا زمخادی کخه  ايی از عرامل توارفی رمر عافيکی میرسدنرش ادقعاض می رردد. ايوها مثال

(. 1994 5فعر اارد )از دظع ادقعاض( اسيار رارای ا نيا اسا )کالی 50الی  30تادار افعار جنايا کندع از حدبر 

يش ايوی اثعات عرامل رمر عافيکی الزم اسا پارامدع ای رمر عافيکی از قبيل سخاخدار سخوی  جوسخی ب اعای پ

اه دظع می رسد ميش مخعغ رر ايخعا، از ايخن عامخل  . عردداددازۀ جنايا  دعخ زار ب بلد ب معگ ب ميع را اعنبرر 

فخعر رر کخل کشخرر!(  50ندخع از )ک موجع اه ادقعاض اه ردت مداثع رده اسا. جنايا اه ردت پايين اين  رده

(Barati et al. 2015) ازر ی جثه ب نسيب پذيعی رديد اه ادقعاض ااعث فخعب اخعر،  ع خه ايشخدع  ردخه رر  

  عراب ادقعاض رده اسا. 

                                                 
5-Caughley 
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تکامل ادب، تغييعات ژدديکی منکن ديسا ب عدم بجرر  وين تغييعاتی دهايداً اه کا ش عرامل توارفی ژدديکی: 

اض  مودهی خرا د رد. اکثع مطالاات ژدديکی حخاکی از ن،  سخدود کخه افخعاری کخه لرکخرس تورع ب سپ  ادقع

اارود. تورع ژدديکی تع میتع  اعای اقا رايسده دعبزيگرس ايشدعی راردد رر مقايسه اا افعار اا تورع ژدديکی پايين

طخرل  ترليخد مثخل اخرره ب  خا رر يااد. رادش ژدديکی جرررد ی غيعتوارفی ژ،رر اثع رادش ژدديکی کا ش می

 عرر. ا ع اددازۀ جنايا اه قدر کفايا ازرگ اارد   ن رادش ژدديکخی ب  خن نميزی ايجار میايشدع رر اثع ررب،

ايخن  ای کر ک اددازه مشخکل نفخعين اسخا. ررب، نميزی کا ش خرا د يافا. اوااعاين اين مساله رر جنايا

عدم بجرر جنايا  ای محلی ب يا جنايخا  خای سخيوک  عامل ديز اه رليل کر ک ارر، جنايا ميش معغ ب

 قطاا رر کا ش  ع ه ايشدع  جنايا تاثيع  ذارده اسا. 

عبارت اسا از تغييعات توارفی اجزای کيفی محيط ب زيسدگاه مثل اقلين  مرار عرامل توارفی زيسا محيطی: 

طانه  طانه خخرار  رقيخب  ادگخل ب يخا غذايی  نب  پواه  ناليوده  ا ب ربااط اا سايع  رده  ايی که منکن اسا 

پاترژ، اارود. از ااد دظعی ررك تاثيع اين عرامل اع اقای جنايا  ودا، مشکل ديسا امخا کنّخی دنخرر، ندهخا 

اسيار مشکل ب پيچيده خرا د ارر. رليل ايوکه اسياری از تحليل  ای زيسدنودی جنايا  وخين فاکدرر خايی را 

 نين پيچيد ی ندهاسا. عندتاً اين مدل  خا از فاکدرر خای زيسخا محيطخی کندع بارر مدل  ا می دنايود ديز 

خاصی اعای اعرسی تاثيع ندها اع يکی يا  ود عامل رمر عافيکی اسدفاره می کوود. مثالً از ندجايی که نب ب  خرا 

ای پيش رر اقای پسداددارا، دقش مهنی ايفا می دنايد رر تحليل زيسدنودی جنايا ربااه سا، جاکرئين مدلی اع

(. اه طرر کلی ا خع 2000 6ايوی اقای افعار رر مقاال ميزا، تغييعات ساليادۀ ااردد ی ايجار  عريد )ردي  ب ابتر،

ترادود تغييع حاصله رر دعخ ررد جنايا از خرر دعخ ررد جنايا ازر دع اارد عرامل توارفی زيسا محيطی می

 موجع اه ادقعاض جنايا  عردد.

ای رراماتيک ب درظهرری  ر، طرفا،  ا که رر فراصل زمادی دامشنوی رخ می ر ود. پديده   کاتاسدعبف  ا:

البده اين عرامل اه درعی رر  عبه قبلی يا  نا، عرامل توارفی زيسا محيط قاال تقسين اودی می اارود اما اه 

مخی رخردد. رر  لحاظ داپيرسدگی اين عرامل ب ااقی  ذاردن اثعاتی رديدتع  اه عورا،  عب ی مجزا رسده اوخدی

PVAs  مانرالً ميزا، معگ ب ميع اتفاق افداره ررجنايا رر اثع بقرع اين پديده  ا پيش ايوی می ررر ب ده تاثيع

                                                 
6-Denis and Oton 



 

 

 

 

ندها اع مثالً دعخ زار ب بلد. رر اين  هار عامل فرق اه دظع می رسد عرامل توارفی ژدديکی کندعين تخاثيع را اخع 

(. البدخه اقخای الودمخدت 1988 7اه مدت ااقی مخی  ذاردخد )لوخدیاه بيهه رر پيش ايوی  ای کرت MVP اعنبرر

(. البده  هار عامل فخرق را دنخی 2003 8جنايا رر دهايا اه تورع ژدديکی اسدگی خرا د رارا )ريد ب فعادکهام

ترا، اه سار ی رر يک مدل جنع زر. رااطۀ اين عرامل اا ن اسيار پيچيده تع از يک رااطۀ سارۀ افزايش اسا! ب 

 9ناالً اازخررر ای مثبا زياری اه  نعاه خرا ود رارا  نادود ندچه که رر  عراب ادقعاض ) يلپخين ب سخرلهاحد

( تشعيح  عريد. اه عورا، مثال تکّه تکّه رد ی زيسدگاه اه عورا، يک عامل از عرامخل توخارفی زيسخا 1986

زيعجنايا  ا را قطع می دنايد ب اه  محيطی ميزا، پعاکوده رد، افعار را اه ردت کا ش راره ب مبارلۀ ژ، ميا،

(. ادقعاض معغ خلوگ زار رر سراحل اتالدديک از 1994 10تبع ررب، نميزی ديز افزايش می يااد )فا عيگ ب معيام

مايوه تا بيعجيويا را اه خاطع ايابريد. پ  از تاثيع فاکدرر ای زيسا محيطی )رکار افعاطی ب تنعيخب زيسخدگاه( 

دی موفعر رر جزيعه ای کر ک محدبر رده ب رر ماعض ادراع پديده  ای کاتاسخدعبفيک افعار اين  رده اه جناي

مثل نتش سرزی  ب عرامل توارفی زيسا محيطی ايشدعی از قبيل طانه خراری ب ايناری  ا قعار  عفدود ب اه 

دخه  عريخد اين تعتيب تراز، رمر عافيکی جنايا اه  ن خررره ب احدناالً مشکالت ژدديکی موجع اه ادقخعاض  ر

تعکيب تنامی اين پارمدع خای اسخيار مساله ادقعاض اين پعدده اا ميش معغ قاال قياس می اارد. (. 1981)رافع 

مدورع تاثيع ذار اع جنايا اه يک مدل جامع تقعيباً امعی غيعمنکن اسا. اه عالبه ا ع  ن ادرا، فعضخاً مخدلی 

خرا د رارا: اه رسا نبرر، تاداری قاال قبخرل اخعای جامع را ايجار دنرر مادع ازرگ ريگعی اع سع راه بجرر 

بارر کعر، ندها رر مدل. حدی پارامدع ای پايه ای مثل دعخ زار ب بلد ب معگ ب ميع سن بيخهه را اخعای اعخخی از 

 ای تايخين کووخده  کا ش زيسدگاه اه ادقعاض(. 1998 11 رده  ای دنی ترا، محاسبه دنرر )ايسيوگع ب بسدفال

اارد.  هخار عامخل ادقخعاض اخه  ای زمين میمرضرعی که مشکل عندۀ اسياری از اکرسيسدن موجع می  عرر 

  عرر:صررت زيع ايا، می

                                                 
7- Lande 

8- Reed and Frankham 

9- Gilpin and Soulé 

10-Fahrig and Merriam 

11- Beissinger. and Westphal 
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 رکار ايش از حد 

 تنعيب ب تکه تکه رد ی زيسدگاه 

 ای ماعفی رده رده  

 ای ادقعاضحلقه  

اا دعخ ررد  ميش معغ( ) نادود  ای ازرگ جثه ايی که دسبا اه رکار افعاطی ايشدع حساس  سدود   رده رده

پذيعدد اه بيهه ا ع جزيخعۀ مخررردظع کر خک  ای جزايع ديز دسبا اه ادقعاض نسيباارود.  رده( کن میrذاتی )

 ای ادسخادی مثخل اارد. زيسدگاه اه خاطع ادجام ترسخاهاارد. ربمين عامل ادقعاض  کا ش بساا زيسدگاه می

  عرر. ساخا ب ساز  کشابرزی ب ... تنعيب می

 ا کرتخاه اخرره ب  ذارر. ا خع فاصخله لکخهتکّه تکّه رد، زيسدگاه اثعات  ردا ردی ربی پريايی جنايا ااقی می

ب ا خع «  يخدما، دعمخی رخده» ا جااه جا رردد )ادب، تحنل  زيوه زيار(  زيسدگاه  ا ادرادود اين اين لکه رده

داميده می «  يدما، زاع»پع  زيوه اارد  زيسدگاه   ا غيع منکن يا ا رر اين لکهفراصل زيار اارد ب حعکا  رده

اارخود  عرامخل تع ايشدع رر ماعض خطع ادقخعاض می ای زيسدگا ی کر ک  حيرادات کر ک جثهررر. رر لکه

 ای کر خک اخه برطخۀ  ا را رر لکّخهموجع اه ادقعاض توارفی )مثل عرامل نب ب  رايی  ايناريها( ايشدع  ردخه

اارد. عامل  هارم از  هار پذيع دنی ای ربر افداره احدناالً امکا،رديزه رد، مجدر رر لکّهکشادود. کلادقعاض می

اارخد کخه اخه ردبخال ادقخعاض ابليخه رخ  ای ثادريخه میعامل ادقعاض موجع اه ادقعاض  مجنرعه ای از ادقعاض

 ا ديخز اخه ادد  اين  ردخهض ردهی بااسده اارود که موقعي ا ای ريگع اعای اقاء خرر اه  ردهر ود. ا ع  ردهمی

اارد. يخا  ا اه خاطع ادقعاض ميزاا، میزبری موقعض خرا ود رد. يک حلقه مشنص از اين مررر ادقعاض ادگل

رخردد. عقخاب جوگلخی ديرزلوخد  ای طانخه ر خار ادقخعاض میخرارا، ازر ی که اه خخاطع ادقخعاض  ردخهطانه

(Harpagornis moorei که حدبر )kg 13-10 دنرر حدبر ، رارا ب از پعدد ا، ازرگ زمين زی تغذيه میبز

 ميالری موقعض  عريد. 1400سال 

عامل بز، رر ادقعاض اعخی  رده  ا  عاملی تاثيع ذار می اارخد. ا خع انخرا ين ريسخک  رد نادگرده که اراره 

 ادقعاض را اه صررت يک رااطه دشا، ر ين خرا ين رارا:

 سيب پذيعی = ريسک ادقعاضنسيب پذيعی(+ تهديد+ ن ×)تهديد



 

 

 

 

( بيه ی  ای سعردی  رده که ن، را اه ادقعاض حساس می 1ريسک ادقعاض يک  رده تااای اسا از 

( اع نکوش اين اين رب عامل. تهديد اخه 3( ردت ب ما يا فعايود ای ادسادی موجع اه تهديد  رده ب 2دنايد ب 

سا رر مجنرعۀ عرامل فرق  دقش مهنخی ايفخا خرری خرر می ترادد عاملی اصلی محسرب ررر ب  ن منکن ا

 .دنايد

 وضعیت قانونی، حفاظت ملی و بین المللی گونه 1-1-7

ميش معغ  رده ای رر اصل ساکن علفزار ا ارره اسا که اه معبر رجحا، زيسدگا ی خرر را اه زيسخدگاه  خای 

 .Collar et alقعار می  يعر ) Vulnerableکشابرزی تغييع راره اسا.  رده ای که رر مقياس جهادی رر طبقه 

(. اين  رده رر ضنينۀ يک قادر، حفاظا از پعدخد ا، بحشخی اربپخا ب رر ضخنينۀ ربم کورادسخير، اخع، 1994

(Bern Convention( ضنينۀ يک کورادسير، ان  )Bonn Convention .ب ضنينۀ ابل سايدي  قخعار رارر )

ش مخعغ تشخکيل رخده اسخا کخه البدخه رر  خعبه کار عبه تنووی مخي Birdlife Internationalرر مرسسۀ 

رر بين اع زار  عريد ترصيه  عريد  1988تنووی پعدد ا، اسدپی ب علفزار ارغام  عريد. رر دشسدی که رر سال 

 1994که تنامی تالش  ای حفاظدی  رده اايد اع حفظ زيسدگاه ب ده فقخط  ردخه مدنعکخز  خعرر. رر مخاه مخی 

ريد تا رر خورص بضايا ميش معغ رر اربپا ب ابلريا  ای ب اقدامات مهن رر کار ا ی رر مجارسدا، اع زار  ع

ب  BirdLife Internationalراسدای حفاظ از  رده رر اربپا مررر احث قعار  يعر. رر اين کار اه که اخه تخالش 

ا،  جاماۀ حفاظا از طبياخا ب پعدخد ا، مجارسخدا، اع خزار  عريخد دنايوخد ادی از کشخرر ای الغارسخدا،  نلنخ

مجارسدا،  پعتغال  ربسيه  اسلرباکی  اسپاديا  تعکيه ب اعيداديا حضرر راردود. اع اساس مذاکعات صررت  عفده رر 

اين دشسا اساس تدبين طعح اقدام اين النللی اعای حفاظا از ميش معغ رخکل  عفخا. اخع اسخاس مقخاالت 

وادی ب پعکار ب تغييعات لودسکيپ ترسخط مودشعه ميش معغ دسبا اه اعخررر اا خطرط اددقال ديعب  کشابرزی ص

 زار فعر رر رديا می اارد. رر اسياری از  57تا  44ادسا، نسيب پذيع می اارد. جنايدی که اعنبرر می  عرر اين 

دقاط رديا مثل ربه جزيعه ايبعی  ربسيه   ين  ايعا، ب معاکش رر صررتی که اقدامات فرری صررت دپذيعر ايخن 

را د رد. تا اه امعبز  رادش ما از رفدار ب ارم رواسی   رده تاحد زيخاری افخزايش يافدخه  رده ارزرنود موقعض خ

اسا ب امکا، کودعل تهديد ای مهن ب حفاظا اينن  رده رر مزارع غالت اه بيهه فعا ن می نيد. اين  ردخه رر 

 اددناب  عريد.  2014رر  گونه سالمجارسدا، اه عورا، 
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 ش گونه در دنیا و ایرانپراکن  )بقا و زآداوری )چرخه حیات 

 گستره پراکنش جهانی  مسیرهای مهاجرت و جابجایی 

 پراکنش در ایران و وضعیت آن در استان های مختلف  برنامه های حفاظت بین المللی 

 مدیریت و حفاظت از میش مرغ در ایران و سایر کشورها  وضعیت قانونی و برنامه های بین المللی 

 فصل دوم:

 فراوانی و پراکنش
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 و وضعیت پراکنش آن در جهان و ایران جمعیت میش مرغ 2-1

 پراکنش میش مرغ در دنیا و روند جمعیت آن 2-1-1
 

ررحال »قطاه اعنبرر رده ب ربدد جنايا  17100-20800طبق نخعين اعنبرر ا  جنايا ميش معغ رر اربپا اين 

رر ررجه ب  ررصد(  80)ايش از  قطاه 13750ذکع رده اسا. ايشدعين جنايا رر رديا رر اسپاديا االغ اع « کا ش

قطاه از اين پعدده )ماارل حدبر  100-200قطاه(. رر تعکيه  زارش حضرر  1800ااد رر ربسيه قعار رارر )حدبر 

( فعابادی اين  ردخه را رر رديخا ارائخه 2014نلردسر )ثبا رده اسا. يک ررصد از جنايا اين پعدده رر کل اربپا( 

 ای طبياخی  رخکار  اه ای  ذرده اه رليل محدبر رد، زيسخااين پعدده طی سال(. 2-1دنرره اسا )جدبل 

 1372اسخا. رر سخال ربيه ب اخدالل رر مواطق زيسا ب تننگذاری ن،  رر ماعض تهديد ادقعاض قعار  عفدهای

ا،  ای اادی کا ش  شخنگيع ايخن پعدخده رر اسخدمعغ رر  ندا، بجرر رارا که طی سالرادزره قطاه ميش

معغ رر  ندا، ريخده رخده ب اخه  فدخه کاررواسخا، فقط سه پعدده ميش 81ملنرس اسا اه طرری که رر سال 

معغخی رر اسخدا، ريخده سخال اسخا کخه  خيچ ميش  وخدسازما، حفاظا محيط زيسا اسدا،  ندا، اکوخر، 

 (1382)معارط اه سال   ندا، ريده رده اسا. رهعسدا، اسدناار رر ميش معغ 23اسا؛ بلی طی  زارری دشده

اليشخل کوود ب رر حال حاضخع  خن رر زريوخه ب  خن رر ر ا زدد ی میرر ررا ابااتر ) ه به تر(  ن ميش معغ

  .اددمشا ده رده

 
 

 (EU27ارزياای فهعسا قعمز : اددازۀ جنايا زارنبر ب ربدد ن، رر اربپا )اع عفده از 1-1جدبل 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
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 )اع عفده از  زارش اتحاريۀ جهادی حفاظا( : دقشه ربدد جنايا زارنبر ميش معغ رر اربپا3-1رکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Alonso, 2014رر کشرر ای مندلف ) : فعابادی ميش معغ2-1جدبل 
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 جهانی پراکنش گسترۀ 2-1-2

موطقه ای بسيع را رر حرزۀ زيسا جغعافيايی پالئارکديک ارغال مخی دنايخد از مخعاکش ب پعتغخال رر  ميش معغ

ه اه يخک رنال رعق  ين رر رعق اين حرزه. سااقاً اين افعار رر اين کنعاود ااريک ب کشيدتا پالئارکديک غعب 

اسدپ سال پيش  تنعيب ب اخدالل رر  50ادد اما رر ربيسا سال  ذرده ب اه بيهه رر ايا موفعر تالق رارده جن

 ا ب علفزار ا اه قدری رديد ارره اسا که زيعجنايا  ای اين جنايا ازرگ اه زيسدگاه  ايی ايزبله محخدبر 

پعتغخال  اسخپاديا  اتخعيش  نلنخا،   طبق  زاررات اين النللی  جنايا  ايی از ميش مخعغ رر مخعاکش  رده ادد.



 

 

 

 

مجارسدا،  الغارسدا،  ير رسالبی  ربمخادی  مرلخدابی  تعکيخه  ايخعا،  ربسخيه  اکخعاين  قزاقسخدا،  اسلرباکی  

 خزارش  خايی از (. Collar 1985, Kollar 1996قعقيزسدا،  تاجيکسدا،  ازاکسدا، اخه ثبخا رسخيده اسخا )

رر (.  Meinertzhagen 1938کشرر افغادسدا، ديز بجخرر رارر ) Danaghoriمشا دات زمسداده رر ررا  ای 

ربسيه  مغرلسدا،  رنال ب غعب  ين  ب اه تادار اسيار کن رر ژاپن  کعۀ رنالی ب جورای  پاکسدا، ب يک رکررر 

 از حضرر اين  رده بجرر رارده اسا.موفعر از ميادنار ديز  زارش  ايی 

سدن اه ردت کا ش يافده اسا.  سدعۀ ترزيع  رده رر غعب پالئارکديک  سدعۀ حضرر  رده رر قعب، درزر ن ب اي

اه ردت تکه تکه رده اسا ب اه اين تعتيب جنايا  خای زارنبر ايزبلخه از  خن مداخدری تشخکيل رخده اسخا 

(Frago 1986:که رر ارامه مررر اراره قعار می  يعر ) 

 رنال نفعيقا  معاکش 

 ربه جزيعه ايبعی  اسپاديا ب پعتقال 

 نا،  ررا  ای لهسدا،  نلنا، ب لهسدا،نل 

 ،حرزه کارپاتين  اتعيش  معاکش  اسلراکی  صعاسدا،  ربمادی ب الغارسدا 

 اربپای رعقی  انش اربپايی ربسيه ب اکعاين 

 ،خابرمياده  تعکيه ب انش  ای غعب ايعا 

حدی مهخاجع مخی جنايا  ای ميش معغ رر رعق حرزه پعاکوش جهادی خرر مهاجع ارره ب رر سايع انش  ا تا

اارود. رر ربسيه اين پعدد ا، اه سنا کعينه  اکعاين ب اراضی پسا خزری راغسدا، ب نذراايجا، مهاجعت مخی 

رر پاييز رسا اخه جااجخايی مخی دنايود. رر  عجسدا،  ارموسدا،  ب رعق تعکيه  ايعا، ب ععاق اعخی جنايا  ا 

لهسدا، ب حرزه قفقاز اخه موخاطق زمسخدا،  خذرادی -زدود. رر زمسدا،  ای مالين جنايا  ای مدالق اه نلنا،

محلی حعکا می دنايود. اما رر رعايطی که رعايط سنا زمسدا، حاکن اارد منکن اسا مسخيع ای ربرتخعی 

 جااجا  عردد. 
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 (2010: جنايا  ای زارنبر رر رديا )اع عفده از نلردسر ب پاالسين  2-1جدبل 

 

 ت ها در استان ها()وضعیت جمعی پراکنش در ایران 2-1-3

 

اع اساس  زارش  ای مودشع رده  ميش معغ رر سال  ای  ذرده رر اسدا،  ای  ندا،  کعمادشاه  نذراايجا، 

رعقی  نذراايجا، غعای ب کعرسدا، پعاکود ی رارده اسا ب اه احدنال زيار جنايا اين  رده فقخط محخدبر اخه 

رد. موطقۀ مرکعيا، که رر جورب اسدا، نذراايجا، غعای انش  ايی از اسدا، نذراايجا، غعای ب کعرسدا، می اا

ب رنال کعرسدا، باقع رده اسا رر حال حاضع مامن اصلی اين  رده اه رنار می نيد )عبدالکعينی ب احنخدی  

2012 .) 



 

 

 

 

 
 (2012قدباس از عبدالکعينی ب احندی ده رر حال حاضع  موطقه مرکعيا، ): محدبرۀ حضرر  ر1-2رکل 

 
 

 

  رده رر سايع اسدا،  ا فالی محدبرۀ حضرر: 2-2رکل 
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اع اساس سعرناری  ای صررت پذيعفده تا کور، می ترا، ربدد جنايا را رب اه کا ش  زارش دنرر که حاکی 

از بضايا احعادی  رده رر اسدا، نذراايجا، غعای رارر. مرلف اه  نعاه تخين تحقيقخاتی  هخار دفخعه  رر پخايش 

 ندا، ب کعرسدا، مرفق اه مشا ده فعری از اين  رده دشد. رر دنررار زيع ربدخد صررت پذيعفده رر اسدا،  ای 

 (1394جنايا دنايش راره رده اسا )اع اساس راره  ای اخذ رده از اراره محيط زيسا  ارکا،  

 

 : تغييعات جنايا ميش معغ رر طی  هارره سال زيسدگاه  ای حاريه رر رهعسدا، ارکا،3-2رکل 

 تصادی گونهارزش های اق 2-2

 ارزش های اقتصادی حیات وحش 2-2-1

دين ميلير،  رده ربی  ب اپعرازين. ا ع ه حدبر يک 12اعای پعراخدن اه اين مرضرع الزم اسا ااددا اه باژۀ حيات بحش

زمين رواسايی رده اسا  مهعه رارا، فقط سه ررصد ب مهعه رارا، خشکی زی کندع از رب ررصد از اين کل را اه خرر 

رارا، اه بيهه  رواخدی اه مهعه  ای ارم  ای معرمی ب حدی پهب ش  ا  ايوش مشی می ر ود.  ورز ن خط اخدواص

بحش  (. ررحال حاضع اصطالح حيات2002  کالرك ب می 2000پعدد ا، ب پسداددارا، ماطرف اسا )بيليامز ب راالين 

( 1933کالسيک نلدبلئرپرلد  مديعيا رکار )لئرپرلد  ای قاال رکار را رر اع می  يعر. حدی رر کداب  اسيار ايشدع از  رده

 يعدد.  را رر اع می 13 ای اهعه اعراری رردده انشی کر ک از رب کلنۀ حيات بحش اه اين دکده اراره می ررر که  رده

( رر درردۀ خرر رر مررر دقش جاددارا، کر ک رر جها،  اه ا نيا منلرقات کر ک اه بيهه حشعات رر 1987بيلسر، )

 ای موااع زيسدی تاکور، ارائه رده   ای مدادری از ارزش اودی دنايد. تقسين  ا تاکيد می دار ب کارکعر اکرسيسدنساخ
                                                 

12- Wildlife 

13- Wild life  
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 ای طبياا ابلين اصل احدياط   سازر که حفظ  عکدام از  عخ ب ردده ( خاطعدشا، می1953اسا.  نچوين لئرپرلد )

د امعبزه تفکع حفاظا از تنامی مرجررات ررحال  سدعش رس  ررنوداده رر حفاظا از ن، اسا. خرربنداده اه دظع می

(. قادر، فدرال حيات بحش اياالت مدحده ديز اه اين طيف  سدعره از مرجررات زدده 1998می اارد )سيزچ ب  نکارا، 

ادررا، رسود ديز تنامی ج بحش اه تبع می (. مقاالت ب مدردی که اخيعاً رر مررر حيات1997اراره می دنايد )اين ب رابلود 

  ارلن ب راايوسر، 2002  کعاسنن 1997 يعدد )مثالً مرلدر، ب ساددرسر،  نزار ب رر اعخی مرارر  يا ا، را رر اع می

دنايد  بحش را اه اين صررت ترصيف می ( اقدامات مديعيا حيات1937بحش) (. ابلين رنارۀ مجلۀ مديعيا حيات2003

ديلی ب  مک«. اارود اسدای حفاظا از تنامی فر، ب فلرر ارمی میمباحث زيسا رواخدی جوبشی ازر دع رر ر»... که 

 اودی دنرردد: بحش را اه رب رسدۀ مسدقين ب غيعمسدقين تقسين  ای حيات ( ارزش1995 نکارادش )

 ارزش های مستقیم 2-10-1

 ر:ترا، اه صررت زيع تقسين اودی دنر ارزرهايی را که مسدقيناً اه ادسادها موفاا رسادی می کوود می
 . ... ارزش اسدفارۀ موعفی: اسدفارۀ غيعاازاری از موااع زيسدی مثال  رب  يزمی  رکار محدبر ب 

 . ... ارزش اسدفارۀ ترليدی: ارزش تجاری اسدحوال الرار  ما ی  پعدد ا، ب 

 های غیرمستقیم ارزش  2-10-2

 بحش را اه صررت زيع تقسين اودی دنرر: ترا، ارزرهای غيعمسدقين حيات می

 (  تنارای پعدد ا، ب ...؛3-2زش معارط اه اسدفارۀ غيعموعفی: مثل پهب ش علنی )رکل ار 

 ايی اعای نيوده؛ ارزش اددناب: ارزش حفظ  زيوه  

 .ارزش بجرری: ارزش احساسات اخالقی از بجرر حيات بحش 

 
 حيات بحش رعکا  عب ی از رادشجريا، رر کار اه دنرده ای از ارزش علنی  نمرزری ب پهب شی :4-2رکل 
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 ا بز، مدفابتی راردد که البده  موافع افعار ذيوفع ديز ای تاثيع ديسا.  نچوين ارزش  ای ماوری حيات بحش  اين ارزش

  ای اقدواری رر راسدای حفاظا از حيات بحش ديسدود.  مثل ارزش اخالقی  ودا، ترجيه پعقدرتی رر مقايسه اا ارزش

 
 ای از ادراع ارزش  ای حيات بحش ارزش زيبايی رواخدی دنرده :5-2رکل 

 ای   يعی محيطی اغلب ارزرهايی اعجسده   ه رر تونين ادين تعتيب سررر ی مالی  اارر ی اقدواری ب پايداری زيسا

 عردد. اه ج ای طبيای راردد  محسرب می سطرح ااال ب  ه رر سطح محلی ب ميا، افعاری که ارتباطی توگاتوگ اا محيط

 تع اه دظع می رسد:  ای حيات بحش کامل ی زيع از ارزشاين رليل تقسين اود

 ا نيا اقدواری حيات بحش؛ 

 ا نيا غذايی حيات بحش؛ 

 دقش ارم رواخدی حيات بحش؛ 

  اجدناعی حيات بحش. –ا نيا فع وگی 



 

 

 

 

اه  ای موفی يا ماکرس را ديز اه  نع بحش اعخی ارزش  ايی که تاکور، ذکع  عريددد  نگی مثبا ارردد اما حيات ارزش

 ای زيا،   ا   تنعيب ااغات ب مزارع ترسط اعخی  رده رارر. اه عورا، مثال زيا، بارره از سری اعخی  رردنرارا، اه رام

 ا می اارد. البده اين که کدام ارزش را مثبا ب کدام يک را موفی تلقی کوين اه  ای از اين درع ارزش رسا، ب ... دنرده

ای  رسفود امعی   ا اه  له نرده از دظع يک حامی حيات بحش رايد حنله  عگريد اه فعر اسدگی رارر. اه عورا، د

طبيای اارد.  عاکه بی مادقد اسا  لۀ رام  ا دبايد اه  سدعۀ خادگی  عگ  ا تجابز می دنرردد يا ايوکه دبايد طانه 

موفی محسرب می  عرر.  کن می دنررين! اما از دظع يک رامدار  اين مرضرع ارزری  ای طبيای  عگ را رر طبياا ريشه

بحش رر  تع حيات ا ع ه ارزش کوردی حيات بحش اه دراۀ خرر اسيار مهن اسا اما اا  ذرا زما، رايد ارزش ررخشا،

  ايی رر نيوده اعای ساز اری اشع اه تغييعات محلی ب جهادی دهفده اارد. ايجار فعصا

کل اسا ررحالی که رر کشرر ای ترساه يافده اين بحش رر کشرر ای ررحال ترساه مش ارزياای ا نيا اقدواری حيات

بحش  ودا، اا صوايع  مرضرع اه عورا، يک رردۀ رادشگا ی نمرزش راره می ررر. رر کشرر ای رنال  صواا حيات

 ای از فااليدهای غيعرسنی را تشکيل می ريگع تفابت ددارر ررحاليکه رر اکثع کشرر ای جورب اين صواا  انش عنده

 بحش مثل ارزش زيبايی  ای حيات ررر ترجه ديسا. رر  ع رب انش رنال ب جورب انشی از ارزشر د ب  ودا، م

ترا، اه صررت کّنی ايا، دنرر. اه اين تعتيب   ای اخالقی را دنی رواخدی  ارزش نمرزری  ارزش ارم رواخدی ب يا ارزش

 ربيکعر اقدواری فقط اه اعخی از ارزرها محدبر اسا:

بحش از طعيق اعرارا ) ه اه صررت زدده ب  ه   ايی که اه باسطۀ ندها موااع حيات   فاالياارزش موعفی حيات بحش

 اه صررت غيع زدده( مررر اهعه اعراری قعار می  يعر. 

( اضافه می دنايود که حدی GNPبحش سررر ی رارده ب اه مقدار ترليد داخالص ملی )  ای معتبط اا حيات تنامی فااليا

 132حيات بحش اه  GNPرر زينبابه ميزا،  1989ملی می اارد. رر سال  GNP کشابرزی ب GNP قاال مقايسه اا

بحش رتبۀ ابل يا ربم فااليدهای اقدواری را اه خرر  ميلير، رالر نمعيکا  رسيد. رر تادزاديا ب کويا اکرترريسن حيات

 ا اعنبرر تادار افعار رر يع رر فااليا ايی اعای مسدودسازی ي اخدواص می ر د. رر نمعيکای رنالی سالهاسا که اعدامه

  ای حيات  ای ايا، ارزش بحش ررحال ادجام اسا. اين ااد اقدواری يکی از ادراع راه  ای تفعجی بااسده اه حيات

 يعدد ا، ربلدی ب غيعربلدی محسرب می ررر. اه عالبه   بحش اسا که فاکدرری مهن ب قاال مالحظه اعای تونين

( اما 5-2ترا، اعای حيات بحش دام اعر )رکل  رواخدی را ديز می ايی رواخدی  علنی نمرزری ب ارم ای غذايی  زيب ارزش

سال رر  16سازی يا مسدودسازی ن، مشکل اسا. رر اياالت مدحده  ع پوج سال يکبار ميزا، مشارکا االغين ااالی  کنّی

ررر. اين  اياالت مدحده محاسبه می بحش ب نازيا،  ای تفعجی معتبط اا حيات بحش ترسط سعبي  حيات فااليا

نيد. رر نخعين اعرسی ادجام رده  بحش محرر  اه حساب می اطالعات اازاری مهن رر کّنی سازی اثع اقدواری تفعج حيات

ادد که از اين  بحش رعکا دنرره  ای تفعجی معتبط اا حيات ميلير، دفع رر فااليا 5/87ميالری  االغ اع  2006رر سال 

ميلير، رالر  122ميلير، دفع(. اين افعار مبلغی االغ اع  71عين سهن اه تنارای بحرش ارتباط رارر )االغ اع مقدار  ايشد

 ا رغل ايجار رده ب ماليات  ا ب مبالغ اخذ  صعف ادجام اين فااليا  ای تفعجی دنرره ادد. رر پی اين فااليدها ميلير،

قاال ترجهی را اعای کنک اه فااليا  ای حفاظدی فعا ن نبرره رده اعای فعبش پعبادۀ رکار ب ما يگيعی ديز مبالغ 

 اسا. 
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 اعخی از ارزرهای حيات بحش رر اين رکل اه توريع کشيده رده اسا 6-2رکل 

 

سال رر کادارا رر  15ررصد افعار ااالی  84ديز حاکی از ن، اسا که االغ اع  1996تحقيقات ادجام رده رر کادارا رر سال 

ميليار رالر ررنمد حاصله از اين  11جی معتبط اا طبياا رعکا رارده ادد. اعنبرر می  عرر ايش از فااليا  ای تفع

اصطالحی جهادی اسا که رر تنامی کشرر ا مررر اسدفاره قعار می  يعر ب « سفعی»فااليا  ا ارره اسا. باژه فارسی 

دف مشا دۀ حيات بحش ادجام می ررر. رر کويا  ای حيات بحش اه بيهه نفعيقا می اارد که اا   حاکی از سفع رر پارك

 نادطررکه اراره  عريد اکرترريسن ب ترريسن صواا ابل مبارله کوودۀ ارز ارره ب انش اصلی ن، را حيات بحش اه خرر 

ميلير، رالر  803ميزا، ررنمد اين کشرر از ترريسن بااسده اه حيات بحش ماارل  2006اخدواص می ر د. رر سال 

ررصد ترليد داخالص ملی را اه خرر اخدواص می ر د. رر تادزاديا اين مقدار اه االغ اع يک  60اسا که حدبر  نمعيکا ارره

 ميليارر رالر می رسد.

 ارزش های ایجاد شده در اثر حفاظت از میش مرغ

حفاظا از ميش معغ ااعث افزايش تورع زيسدی می رخرر. اخه عوخرا، مثخال تجعايخات اخه رسخا امخده اخعای 

 رده  18عا، نلنادی دشا، راره اسا از زما، رعبع اعدامه  ای اقدام اعای حفاظا از ميش معغ ايش از پزب شگ

(.  نچوخين Langgemach and Watzke 2013از سايع پعدد ا، ديز مجدرا مواطق سااق را ارغال دنرره ادد )



 

 

 

 

مدورع تعی که سخااقا  سخدعه  ای مهعه  ا، ب جردد ادی مثل بل  ا ديز ايشدع ب مدادر رده ب  رده  ای  يا ی

پعاکوش محدبری راردود رعبع اه  سدعش دنرردد. رر ادگلسدا، مشنص رده اسا که رر اراضخی حفاظخا از 

 فدگری رفا ی اخا ريريخد باتخعز(. از ميش معغف اين  فا تا  شا پعدده تهديد رده نريا،  زيوی کعره ادد )

معغ مودفع رده ادد  می ترا، اه ادراع سوقع ا  رخا ين  خا  سايع  رده  ايی که اه درعی از اعدامه حفاظا ميش 

 کبک  ا  پيپا  ا   کابك  ا  ب ادراع سوجاب  ای زميوی ب خزدد ا، اراره کعر )رر اتحاريه اربپا(. 
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 فصل سوم:

 زیستگاه 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 زیستگاه 3-1

کوود. ب... زدد ی می   تاکسدا،  ام  دنرر  يردجه ای  ود ا  ايشدع رر کشدزار ای مسطح مادود مزرعهمعغميش 

« سخرتاب» ن اکور، ررا اين پعدده از مواطقی که اخدالالت ادسادی اه طرر موظن بجرر رارر اجدواب می دنايد. 

معغ رر کشرر اسا. اين مکا، اه رليل رعايط مطلرب ب موحوع افعر خخرر ارکا، مهندعين زيسدگاه پعدده ميش

اسا. ررا سرتاب که يک پهوه تپه ما رری معغ رر سطح کشرر تبديل ردهگاه پعدده دارر ميشاه مهندعين زيسد

 25تخا  20ررر  ساالده پخذيعای رامل می ارکا، از ترااع رهعسدا، حناميا،  کدار را رر ربسدای 400اه بساا 

درع پعدده دارر اسا. از سری اراره کل حفاظا از محيط زيسا نذراايجا، غعای اين موطقه اه عورا، قطاه از اين

ده ب مهندخعين محخل تجنخع ب زارنبری مخيش مخعغ رر ايخعا، معغ رر نذراايجا، غعای اعخالم رخپوا گاه ميش

ب کادی  ااجرددمحل زيسا اين پعدده رر نذراايجا، غعای مواطق نزار  . اعالم رده اسا ارکا،  ای اسدپیررا

  حناميا، ب يوگجه رر ارکخا، اسخا. اخيخعاً احخداس دنسخدين معکخز تحقيقخات ب ررا سرتاب سيب رر مهااار ب

 نغاز رده اسا. ارکا، کشرر رر رهعمعغ مطالاات ميش

 زیستگاه های مهم حال حاضر در کشور 3-1-1

 زيسدگاه  ای مهنی که رر موطقه مرکعيا، اعای ميش معغ اه ثبا رسيده ادد عبارتود از:

  ارکا، –حناميا، زيسدگاه ررا سرتاب 
  ارکا، –زيسدگاه ررا يوگيجه ب نلبالغ 
  ،ارکا، –زيسدگاه ررا سه کاديا 

 

کيلرمدعی رعق رهعسدا، ارکا، ب رر مسيع جارۀ ارکا، خ مهااار مرسرم اه جاره اع ا، باقخع  3ررا سرتاب رر 

ه ب پسدی ب الوخديهايی رده اسا. اين ررا که رر ميا،  ود تپۀ کن ارتفاع محسرر رده اسا کامالً مسطح دبرر

 کدار می اارخد کخه اخا احدسخاب  200رر اراضی ن، مشا ده می  عرر. مساحا اين  شن ادداز اه طرر تقعيبی 

نمار مشا دات پعددۀ ميش مخعغ رر  %80 کدار ديز االغ می  عرر   اما ايش از  400الی  300زميوهای مجابر اه 

اب می اارد )احندی  مخذاکعات رخفا ی(. مخالکين زميوهخای فول اهار معارط اه معکز زيسدگاه ياوی ررا سرت

دفع از ا الی ربسدای حناميا، می اارود که تا کور، دسبا اه کشابرزی رين پايبود اخرره  50ررا سرتاب حدبر 

 ادد. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B4%D8%AA_%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%88&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B4%D8%AA_%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%88&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86
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مدع می اارد. کشا غالب موطقه  ودم  9درع اافا خاك موطقه لرمی   رسی ب سطح ايسدايی ناهای زيع زميوی 

مساحا اراضی اين ررا را اه خرر اخدواص راره اسخا ب ااخد از ن، تيخعۀ اقخرالت  %60که ايش از  می اارد

 100سطح زيعکشا زميوهای ررا سرتاب را رامل می  عرر. حدبر  %40اريهه دنرر ب عدس می اارد که قعيب

 3ب  2د جزب معاتع ررجخۀ  کدار از اراضی ريب رار موطقه ديز که عندتاً راموه ب قلۀ تپه  ای کن ارتفاع می اارو

محسرب می  عردد. يکی از اهدعين مشنوه  ای ررا سرتاب که ن، را تبديل اه يخک زيسخدگاه رخش رادخگ 

کعره اسا رباج کشا رين رر ن، اسا که  نين امع مرجب رده اسا تا تعرر کشابرزا، ب مارخين نالت رر ن، 

 موطقه رر طرل سال رر حداقل منکن اارد .

ا  ودم زار ای بسيع موطقه مکادی عالی اعای تنن  خذاری ب اخدفخای پعدخده را فخعا ن نبرره الزم اه ذکع اس 

اسا  از طعفی از ندجا که ميش معغ عالقه بافعی اه  اروی تغذيخه ای رخرر رارر بجخرر کشخدزار ای دنخرر ب 

 ای اسيار قاال ترجه عدس رر اين داحيه می ترادد رر جلب ترجه ميش معغ اسيار مؤثع اارد . اما يکی از پارامدع

رر مادد اری پعدده رر اين قسنا از کشرر  عالقنودی ب ح  احدعام معرم موطقه دسبا اه اين پعدده می اارخد 

که ندعا  نچر، مهنادی عزيز رر دظع معرم خردگعم ب ميهنا، ربسا اين ريار جلره  ع دنرره اسا.  رر صررتيکه 

ا رين اه ريره کشا مکاديزه اا اسدفاره از ناياری اارادی سرق بضايا کشابرزی موطقه از حالا فالی ياوی کش

پيدا دکود  می ترا، اين ررا را اه عورا، مواسب تعين زيسدگاه ميش مخعغ رر موطقخه ب حدخی رر کخل کشخرر 

 ماعفی دنرر.

 زیستگاه ینگیجه و آلبالغ 3-1-2

رر که اصطالحاً اه ررخا يوگيجخه ب حد فاصل اين رب ربسدای يوگيجه ب نلبالغ اراضی دسبداً مسطحی بجرر را

کيلرمدعی رعق رهع ارکا، باقع  عريده اسخا زيسخدگاه  2الی  1نلبالغ ماعبف اسا . اين ررا که رر فاصله 

پاييزه ميش معغ محسرب می ررر. ااد از اعرارا محورل اراضی ررا سرتاب مانرالً پعدد ا، ميش مخعغ اخه 

 ول پاييز رر اين داحيه ربيا ميگعردد.اين ررا دقل مکا، کعره ب اغلب ابقات رر ف

قطاه  21رر ررا يوگيجه رر تاريخ سيزر ن نذر ماه ارر که تادار  85ايشدعين نمار مشا ده ميش معغ رر سال  

از اين پعدده ترسط  ارر اجعايی اراره حفاظا محيط زيسا ارکا، مشا ده رده اسا )احندی  راره  ای مودشع 

جه ب نلبالغ ديز تيعه  عاميوه اريهه  ودم می اارد ب رر مااقی باحخد ای زراعخی دشده(. زراعا غالب ررا يوگي



 

 

 

 

حبراات ب راده  ای ربغوی از جنله کلزا ديز کشا می ررر . ا الی ربسدا های يوگيجه ب نلبالغ ديز اخا رقخا ب 

اره حفاظخا حساسيا زدد ی ميش معغها را ردبال می کوود ب  ع رده تهديد پخيش ربی پعدخده را سخعيااً اخه ار

 کدار می اارد ب اا محاسخبه  300محيط زيسا ارکا، اطالع می ر ود. مساحا اراضی زراعی اين ررا حدبر 

  کدار االغ می  عرر.  600الی  500 کدار اراضی معتای جنااً مساحا زيسدگاه اه حدبر  200

 

 زیستگاه سه کانیان 3-1-3

رر ن، اه کعات مشا ده  عريده اسا.  خع  وخد مشخا ده  اين زيسدگاه ديز يکی از مکادهايی اسا که ميش معغ

پعدده رر اين زيسدگاه اه سهرلا رردهای سرتاب ب يوگيجه ديسا اما نمار مشا دات حاکيسا کخه پعدخده مخيش 

معغ اين ررا را ااورا، يکی از زيسدگا های خرر اددناب کعره اسا.  مشنوات اين ررا ديز از کليه جهخات 

کيلخرمدع  30رزه رهعسدا، ارکا، ربا ا رارر. اين زيسدگاه تا معکز رخهع ارکخا، حخدبراا زيسدگا های ريگع ح

 کدار می اارد .الزم اه ذکع اسا سه کاديا، يک ربسدای خخالی  200فاصله رارده ب مساحا تقعيبی ن، حدبر 

نمار مشا دات از سکوه ارره که  نين امع می ترادد يکی از راليل سکوی  زيد،  ميش معغ رر اين موطقه اارد. 

نلبالغ رر حرزۀ اسدحفاظی رهعسدا، ارکا، دشخادگع  –سالهای  ذرده رر ررا سرتاب حناميا، ب ررا يوگيجه 

اين مطلب اسا که خرربنداده  ورز اين رب زيسدگاه اوررت محلی امن ب مواسب اعای ارامخۀ زدخد ی )تغذيخه  

قطاه ای از ميش مخعغ رر ايخن  25الی  8 ای  تنن  ذاری ب جرجه نبری( اين پعدده دارر اسا  اطرريکه رسده

 .)احندی  مذاکعات رفا ی( زيسدگا ها مشا ده می رردد

عليعغن سه ماه پايش مدابم رر اسدا،  ای  ندا، ب نذراايجا، رعقی  يچ پعدخده ای رر ايخن اسخدا،  خا ثبخا 

کن رده اسا. اخه دظخع مخی دگعريد ب اه احدنال زيار اين  رده از اسياری از مواطق  سدعش پيشين خرر ريشه 

رسد تا حدبر پوج سال پيش رر موطقه زريوه اااتر رر اسدا، کعرسدا، تاداری ميش معغ ترسط ارميخا، مشخا ده 

رده ادد که  ودا، قاال اسدوار ديسا. رر سال  ای اخيخع  خيچ پعدخده ای از ايخن اسخدا،  خزارش دشخده اسخا 

زيسا اسدا، کعرسدا،(. البدخه احدنخال مهخاجعت محلخی )مذاکعات رفا ی اا کارکوا، اراره کل حفاظا محيط 

 جنايا ارکا، اه اين اسدا، بجرر رارر.  
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 1نلبالغ ب قازليا، رر دنخررار -حداکثع جنايا مشا ده رده رر  عسال اعای زيسدگا های ررا سرتاب  يوگيجه

 83-80سه اا سالهای رر ررا سرتاب حناميا، رر سالهای اخيع رر مقاي جنايا ميش معغ. دشا، راره رده اسا

 86فطاه ميش معغ االغ رر اهار  27ارره اسا. مشا ده  87ب  86افزايش يافده ب ايشدعين نمار معارط اه سالهای 

رر ررا سرتاب حناميا، حاکی از ن، اسا که اين موطقه  محل مواسبی اعای ترليد مثل ميش مخعغ اخرره ب رر 

(. Amini 2000يخهه ای اخعای زارنبری اعخخرررار مخی اارخد)مقايسه اا ريگع زيسدگا های ايخعا، از ا نيخا ب

رر ررا سرتاب حناميا،  ايخن زيسخدگاه مخی  87قطاه از اين پعدده رر زمسدا،  35 نچوين اا ترجه اه مشا دۀ 

نلبالغ ديخز يکخی از مهندخعين -ترادد محل مواسبی اعای جنايا زمسدا،  ذرا، ميش معغ اارد. ررا يوگيجه

کشرر احساب می نيد)راره  ای مودشع دشده دريسوده( که جنايا قاال مالحظه ای از اين  زيسدگا های پاييزه 

 رده را رر خرر جای راره اسا. نمار مشا دات رر طرل ربره مررر مطالاه ايشدع رر فول پاييز ب زمسدا، ارره ب 

ا ترجخه اخه بجخرر مشا ده رخده اسخا. ررخا قازليخا،  اخ 87قطاه( رر زمسدا،  33حداکثع جنايا اين پعدده )

) موااع تغذيۀ ميش معغ رر فول سعما( ايشدع اه عورا، يک زيسدگاه زمسداده  کشدزار ای فعابا، يردجه ب ربدر

ب رر طرل فول زمسدا، رر اين  86قطاه ارره که رر سال  13مطعح اسا.  نچوين حداکثع نمار اين پعدده تادار 

ا ترجه اه افزايش ربيه حفاظدی اراره حفاظا محيط زيسا زيسدگاه مشا ده رده ادد.  ع ه جنايا ميش معغ ا

( کخا ش قااخل مالحظخه ای 1994-1991) ارکا، رر سالهای اخيع افزايش يافده بلی رر مقايسه اا ر ۀ  ذرخده

(. رکار غيع قادردی  تعرر عرامل مزاحن رر فول ترليد مثل)اعراردن تنن ب جرجه( 2000اميوی  دشا، راره اسا )

رزی سودی اه ربرهای مکاديزه از مهندعين تهديدات ميش معغ می اارود. اخا ترجخه اخه کخا ش ب تبديل کشاب

-رديد جنايا ميش معغ ررطرل ر ۀ اخيع رر ايعا،    ن اکور، ررا زار ای سرتاب)زيسدگاه اهاره(  يوگيجخه

)اقدباس از  اب می نيود)زيسدگاه زمسداده( از مهندعين زيسدگا های کشرر احس )زيسدگاه پاييزه( ب قازليا، نلبالغ

 احندی ب  نکارا،  راره  ای مودشع دشده(.

 و ویژگی های محل های آشیان گذاری و فعالیت گزینش زیستگاه  3-2

طبق تاعيف  زيسدگاه موااع ب رخعايط مرجخرر رر قبل از پعراخدن اه اين انش الزم اسا زيسدگاه تاعيف ررر. 

. زيسدگاه مجنرعه ب اقا ب ترليدمثل ن،  رده را حنايا می کوديک موطقه اسا که ترسط يک  رده ارغال رده 

(. اين موااع عندتا موااای مثخل غخذا  Thomas, 1979ای از موااای خاص اسا که مررر دياز ار اديسن  اسا )



 

 

 

 

(. Leopold, 1933پواه  نب ب اعخی فاکدرر ای خاص مررر دياز اعای اقخا ب مرفقيخا ترليخدمثلی مخی اارخود )

رر ن، جا موااع مررر دياز  رده رر راسدای اقای ن، فعا ن ررر را می ترا، زيسدگاه داميخد. اخه ايخن   عجايی که

تعتيب کعيدر ای مهاجعت ب اددشار ب  نچوين اراضی که جاددارا، رر طی فورل زارنبری ب غيعزارنبری ارغال 

 می کوود ديز زيسدگاه محسرب می رردد.

 آناستفاده از زیستگاه و گزینش  3-2-1

اسدفارۀ  رده از موااع فيزيکی ب زيسدی رر زيسدگاه اراره می دنايد. يک زيسدگاه منکخن اسدفاره از زيسدگاه  اه 

 عيز  الده  زيوی ب يا سايع ديازمودی  ای حيات مررر اسا رر راسدای تغذيه  اهعه  يعی از پواه  نريا،  زيوی  

 يعی ب ...( منکن اسا تاحدی زيسخدگاه را اخه انخش  خای  اسدفاره قعار  يعر.  وين طبقاتی )مثل تغذيه  پواه

مندلف تقسين دنايد اا اين حال  نپررادی  ايی اين انش  ا مندلف مشا ده خرا د رد. منکن اسا رر يک 

موطقه خاص  ودين طبقه زيسدگا ی بجرر رارده اارد مثالً منکن اسا موطقه ای که اعای تغذيه مررر اسدفاره 

 (.Litvaitis et al. 1996الده  زيوی  پواه  عفدن ب ... ديز مررر اهخعه اخعراری قخعار  يخعر ) قعار می  يعر اعای

 زيوش زيسدگاه فعايودی سلسله معاتبی ب رر اع  يعددۀ مجنرعه ای از تونين  يعی  ای غعيزی يخا اکدسخاای 

(. اعخخی  خا Hutto, 1985رفداری اعای اددناب درع زيسدگاه مررر اسدفاره رر مقياس  ای مندلف می اارخد )

ا ع ه مبحث (. Rosenwieg, 1981 زيوش زيسدگاه را ااعث می ررر )  عقيده راردد تونين  يعی اعای تغذيه

تغذيه فقط يکی از  ودين رفدار موجع اه  زيوش زيسدگاه محسرب می ررر. يک زيسدگاه مانرال اه خاطع ارائۀ 

 زيوش مخی رخرر کخه ا ب الده  زيوی )يا نريا،  زيوی( پواه  کيفيا ب کنيا مرار غذايی ب محل  ای اسدعاح

منکن اسا تغييعاتی فولی را دشا، ر ود. ا ع يک  رده يخا يخک فخعر اخه طخرر « مايار ا»البده  عکدام از اين 

دااعااعی از  ع کدام از فاکدرر ای مذکرر اهعه  يعی دنايد می ترا،  زيوش زيسدگاه را اه ن، مايار ای خخاص 

(. اعخی از محققين کرريده ادد تا ايخدۀ  خزيوش زيسخدگاه را اخا Block and Breenan, 1993معتبط ساخا )

(. Hilden, 1965تنايز قائل رد، اين فاکدرر ای تکاملی ب االفال يا ای باسطه اه رکل ريگعی ايا، دنايوخد )

زيوش زيسدگاه ترسط اه عور، مثال مرفقيا ترليدمثلی ب اقای يک  رده راليلی تکاملی ب غايی  سدود که اع  

يک  رده تاثيع می  ذاردد رر حالی که فاکدرر ای ای باسطه ب االفال اه عورا، کليد ايی اعای تايين مطلرايخا 

از عراملی که اع پيچيد ی  زيوش . (Hilden, 1965)يک زيسدگاه مثل تعکيب پررش  يا ی عنل می دنايود 



47 

 

اراره کعر که منکخن اسخا  ک اع نکوش اين  رده ای مهنزيسدگاه می افزايود می ترا، اه رقااا اه عورا، ي

( رده يا ترزيع مکادی  رده رر زيسدگاه را Block and Brennan, 1993موجع اه تسهيل رر  زيوش زيسدگاه )

 Block(. طانه خراری ديز دقش مهنی رر  زيوش زيسدگاه ايفا می دنايخد )Keen, 1982دنايد )می مشنص 

ad Brennan, 1993حضرر  ردۀ طانه خرار منکن اسا مادع  زيوش زيسدگاه ررر ب منکن اسا اخا  ( ب حدی

(. اه اين Rosenweig, 1981حذف طانه خرار  زيسدگا ی که سايع موااع مررر دياز را رارر مجدرا ارغال  عرر )

ل پديده  ايی وش زيسدگاه فعايود رفداری اسيار فاالی می اارد.  ع کدام از  رده  ا رر محيط اه  ردبايتعتيب  ز

  سدود که اه طرر مسدقين يا غيعمسدقين اا موااع مررر دياز ندها اعای ترليدمثل  اقا ب ارامۀ حيات ارتباط راردد.
 

 کمک داده های حضورمدلسازی توزیع با  3-2-2

محل  خای حضخرر  ردخه مدلسازی اعای پيش ايوی ترزيع جغعافيايی  رده  ا اع اساس رعايط زيسا محيطی 

مهنی رر زيسا رواسی تحليلی ارره ب رر مسايل ريگعی مثل حفاظا  طخعح ريخزی موخاطق حفاظخا تکويک 

 Petersonرده  ارم رواسی  تکامل  اپيدميرلرژی  مديعيا  رده  ای مهاجن ب سايع حرزه  ا ديز کخاراعر رارر )

and Shaw, 2003 رسدعس می اارود (.  ه  اه  ع ربی راره  ای حضرر ب عدم حضرر اعای ايجار مدل  ا رر

 ,Corsi et al. 1999; Guisan et al. 1998ب اوااعاين می ترا، از ربش  ای نماری مندلفی را اسدفاره دنرر )

Scott et al. 2002 )(. عليعغن بجرر ادراع راره  ای حضرر )اه بيهه رر مرزه  ای تاريخ طبيای ب  عاخاريرم  خا

اخديار رارا ب حدی رر صررت بجرر اين راره  ا مدل  ای ترليد راره  ای عدم حضرر را دنی ترا، اه راحدی رر 

رر اين قبيل مطالاات محل ثبا  رده اا يک (. Franklin et al. 1995رده اا سئراالت زياری رباه رب  سدود )

جفا راره که مندوات جغعافيايی محل حضرر  رده را دشا، می ر ود مشنص رده ب اين راره  ا ژئخررفعد  

موطقۀ مررر مطالاه ديز اه ربکه ای از پيکسل  ا اا اااار تاعيف رده تقسين می  عرر.  دف از مدل می  عردد. 

سازی پيش ايوی مطلرايا زيسدگاه اعای  رده اه عورا، تااای از مدغيع ای زيسا محيطی می اارد  مدلی کخه 

ين يک  رده رامل مجنرعه ای از اع نريا، ارم رواخدی مررر اسدفارۀ  رده مبدوی اسا. نريا، ارم رواخدی اويار

رعايطی اسا که اعای  رده امکا، اقای ررازمدت را فعا ن می نبرر ررحالی که نريا، باقای انشخی از نرخيا، 

(. نرخيا، Hutchinson, 1957ارم رواخدی اويارين می اارد که  رده باقااً تحا ن، رعايط زدد ی می دنايخد )

دلفی از قبيل تاثيع عرامل ادسادی  اخع نکوش  خای زيسخدی ب يخا مناه راليل اخدی حقيقی منکن اسا ارم رو



 

 

 

 

 ;Moisen et al. 2006) مرادع جغعافيايی اع سع راه اددشار ب کلرديزه رخد، از نرخيا، اويخارين کخر کدع اارخد

Anderson et al. 2003 محل  ای حضرر  ردخه تحخا تخاثيع (. رر اين ريرۀ مدلسازی فعض اع اين اسا که

می اارد ب ده زيسدگاه جاذب )که منکن اسا  رده رر ندجا حضرر رارخده اارخد اخدب، ايخن کخه  زيسدگاه موبع

البده رعايا اين فعض رر رعايط الزم اعای اقای ررازمدت  رده ادب، مهاجعت اه راخل ب خارج را رارده اارد(. 

بخق تاعيخف  رخعايط (. طMoisen et al. 2006مررر  رده  ايی که تحعك اااليی راردد  ودا، نسا، ديسخا )

زيسا محيطی رر محل حضرر  رده دنرده  ايی از ديچ حقيقی می اارود. اوااعاين مدل  ای مبدوی اع نريا، ارم 

تقعيبی از نريا، ارم رواخدی حقيقی رر موطقه مررر مطالاه ب اااار زيسا محيطی مررر مالحظخه مخی رواخدی 

دبارود  يچ اميدی اعای مشنص دنرر، نريا، اويخاری ب  ا ع نريا، حقيقی ب نريا، اوياری اع ن موطبق اارد.

مدلسازی حضرر  رده رر محل  ای حضخرر  اعاینرا د رارا  عاکه اطالعات ضعبری مدل دنرر، ن، بجرر د

فعا ن دنرا د نمد.  وين مشکالتی اه بيهه زمادی که زيسدگاه  ای مررر مطالاه کر ک اارود ايشدع  ريداسا 

افيايی بسيع  ن تعکيب جاماه تغييعات مکادی را دشا، می ر خد ب  خن رخعايط زيسخا ررحاليکه رر مواطق جغع

محيطی مدورعی رر اخديار  رده می اارد. اه اين تعتيب اا کنی تالش اعای ثبا دقاط حضرر انش ايشخدعی از 

ده کل  ه مدل ايجار ر(. Peterson and Kluza, 2003نريا، ارم رواخدی اويارين دنرده اعراری خرا د رد )

دياز ای نريا، ارم رواخدی  رده را رر اع اگيعر يا خيع  مواطق حضرر پيش ايوی رده بسيع تع از ترزيع حقيقخی 

 رده خرا ود ارر. اه خاطع ادراع عرامل منکن )از قبيل مرادع جغعافيايی رر اعااع پعاکوش  اع نکوش  ای زيسدی 

 رده  ای مادبری خرا ود ارر که تنامی موخاطقی را ( ب محيط  ای رسدنرش تغييع رر اثع فااليا  ای ادسادی

ارغال دنايود که دياز ای ندها را اعطعف می دنايود. اغلب می ترا، ترزيع حقيقی  رده را اا حخذف موخاطقی کخه 

 دجا حضرر ددارر اهدع اعنبرر دنرر.مطنئن  سدين  رده رر ن

 رفده رر مدلسازیفعضيات ارم رواخدی رر اددناب مدغيع ای زيسا محيطی اه کار 

الف( تطااق زمادی اايد اين محل  ای حضرر ب مدغيع ای زيسا محيطی بجرر رارده اارد مثالً دبايخد کخاراعی 

فالی اراضی را اعای محل  ايی اه کار اعر کخه از راره  خای مخرزه  خای تخاريخ طبياخی اخه رسخا نمخده ادخد 

(Anderson et al. 2003) 
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رر مقياسی معتبط تحا تاثيع قعار ر ود مقياسی که از حخد ب حخدبر جغعافيخايی ب ب( مدغيع ا اايد ترزيع  رده را 

(. اه عورا، مثال مدغيع ای اقلينی مثخل رمخا ب اخارش رر Pearson et al. 2006 دف از مدلسازی اعمی نيد )

 ا را رر  مثل ارتفاع ب جها ترزيع  ردهی که مدغيع ای ترپر عافيک لمقياس  ای جهادی ب ميادی مواسبود رر حا

مقياس ميادی ب کر ک تع تحا تاثيع قعار می ر ود ب مدغيع ای معتبط اا پررش اراضی مثل ررصد تاج پررش 

 اه کار می ربر ترزيع  رده رر مقياس خعر را تحا تاثيع قعار می ر د.   ردهکه رر مدلسازی ترزيع 

را تحا تاثيع قعار مخی  اين مدل  ا عرامل مدادر ريگعی ديز بجرر راردد که صحا مدل  ای ايجار رده ترسط

لبده اعخی از اين مرارر رر مررر ربش  ای مدکی اع راره  ای حضرر ب عدم حضرر ديز صارقود. محل ر ود که ا

 ای حضرر منکن اسا ر ار اريبی  عردد مثالً اغلب اين مواطق اه ردت اا حضرر جاره  ا  ربرخادخه  خا ب يخا 

(. محخل دقخاط حضخرر دخرعی Reddy and Davalos, 2003ردخد )ع ای رسدعسخی  نبسخدگی رايسخايع مسخ

خرر نبسدگی دشا، می ر ود اه بيهه زمادی که دقاط حضرر رر يک موطقۀ کر خک ب رر مجخابرت  خن جنخع 

نبری رده اارود. ردت دنرده  يعی ب ريره  ای مررر اسدفاره رر دنرده  يعی اغلب رر مواطق مندلخف ععصخه 

حيطی ديز (. عدم کفايا دقاط حضرر ب  نچوين مدغيع ای زيسا مAnderson et al. 2003مدفابت می اارد )

 مدی مدل رر پيش ايوی دقاط حضرر  رده  عردد.منکن اسا ااعث کا ش کارن

اه موظرر ثبا مدغيع ای تاثيع ذار اع حضرر ب اسدفاره از زيسدگاه ترسط  رده  مدغيع  ای مندلفخی رر 

از ندجاييکه رر مبحث  زيوش زيسدگاه مدغيع ای زيسدگا ی اايد ددد.  ای حضرر ب عدم حضرر ثبا  عري محل

(  ب پررش  يا ی ديز  ن از دظع سخاخدار ب  خن Johnson, 1980رر مقياس  ای مندلفی اددازه  يعی رردد )

فيزبدرمی  درع  رده يا تاکسر، مررر اعرسی قعار  يعر لذا اه اين موظرر مدغيع ای زيسخدگا ی رر محخل تغذيخۀ 

(.  نچوخين Dueser and Shugart, 1978ار اا کنک پالت رايعه ای اه رااع ره مدع  اددازه  يعی  عريد )افع

مدع(  10رر دقاطی که افعار صيد  عريددد ديز مدغيع ای زيسدگا ی عالبه اع اين پالت  رر محدبرۀ اافع )اه رااع 

ددايج کاسده رده ب صحا ددخايج افخزايش   مذاکعات رفا ی( تا از ميزا، اريبی رر Krystufekديز سوجش رد )

 فهعسا  عريده ادد. 3-2(. مدغيع ای ثبا رده رر جدبل Krebs, 1999يااد )
 

 تحلیل های آماری در مطالعۀ گزینش زیستگاه 3-2-3



 

 

 

 

اه موظرر مشنص کعر، مدغيع ای مؤثع رر اددناب زيسدگاه  مدغيع ای زيسدگا ی اددازه  يعی رده ااورا، 

مدل ر عسير، موطقی اه ربش حذف کنيوه يک اه يک مدغيع ای کن اثخع مخررر اسخدفاره قخعار  مدغيع مسدقل رر

 عفا.  نچوين اه موظرر تايين مرثعتعين فاکدرر رر اددناب ب اسدفاره از زيسدگاه از تجزيه اه مؤلفه  خای اصخلی 

(14PCAاسدفاره  رد ب اعای رواسايی مهندعين مدغييع ای ارم رواخدی تاثيع  ذار ا ) ع  رده اا اسدفاره از راره  ای

حضرر ب عدم حضرر فعر  از  نبسدگی دقطه ای اايسعيال اهعه  يعی رد. قبل از ادجام نداليز ای نماری  رر مرارر 

لزبم پيش فعضهای  ع نزمر، از جنله دعمال ارر، ترزيع راره  ا  خطی ارر، رااطه ر عسيردی ب  نچوين  نگوی 

 اسدفاره  عريد.   SPSS 16  عفا. رر تحليل  ای نماری از اسده دعم افزاریباريادسها مررر اعرسی قعار 

 

 عملیات آماری رگرسیون 3-2-3-1

رر ر عسير، ساره اعرسی ترزيع ااقينادده  ا ب ربااط اين ندها فعض  خای ر عسخير، را تبيخين مخی دنايخد 

ط خط ر عسير، ااقينادده اسخا(. ا خع )تفابت اين مدغيع مشا ده رده مدغيع بااسده ب مقدار پيش ايوی رده ترس

 فعض  ای الزم اعای ر عسير، صارق اارود  ااقينادده  ا اايد مشنوات زيع را رارده اارود:

  قخعار 2تا  -2ررصد ااقی مادده  ای اسداددارر رده اين  95ترزيع ندها تقعيبا دعمال اارد )ياوی تقعيبا +

 (Smirnov-Kolmogorov يعدد( )نزمر، 

 دها اعای تنامی مقاريع مدغيع مسدقل ثااا اارد)از دنررار ااقينادخده  خای اسخداددارر رخده رر بارياد  ن

مقاال مقاريع پيش ايوی رده اسدفاره می ررر(. ا ع باريخاد  ثااخا اارخد الگخريی رر پخعاکوش دقخاط 

ع مدغيع مشا ده يافا دنی ررر. رر صررتی که بارياد  مدغيع بااسده ثااا اه دظع دعسد می ترا، مقاري

بااسده را تبديل کعره ب سپ  مجدرا ر عسير، را اا مدغيع تبديل رده اجعا دنرر. از تبديالتی مثل جذر 

 ب لگاريدن ب ... می ترا، اسدفاره کعر. 

 .وگامی که ااقينادده  ا رر مقاال مقاريع پيش ايوی رده دنررار رردد دبايد الگريی مشا ده ررر  

 دقل از يکديگع اارود.اايد ااقينادده  ا تقعيبا مس 

                                                 
14- Principal Component Analysis 
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اعرسی خطی ارر،: اايد مدغيع بااسده رر مقاال مدغيع مسدقل دنررار  عرر. رر اين حالا دقاط رر اطعاف يک خط 

مسدقين جنع می رردد. ا ع رااطه اين مدغيع مسدقل ب بااسده خطی دبارد رر اين دنررار يخک موحوخی مشخا ده 

 خطی دبارد می ترا، از تبديل راره اسدفاره کعر.خرا د رد. ررصررتی که رااطه اين رب مدغيع 

اعرسی مسدقل ارر،: اايد تنامی مشا دات مسدقل از يکديگع اارود. ياوی مقدار يک مشا ده اه  يچ طعيقی اا 

مقدار مشا ده ريگع رااطه ای ددارده اارد. ررصررتی که مشا دات دزريک اه  خن اارخود مخی تخرا، از نزمخر، 

Durbin-Watson تغييع می کود. ا ع  نبسدگی اين ااقينادده  ای  4ه کعر. مقدار اين نماره اين صفع تا اسدفار

اارد. ا ع اين نماره اه صفع دزريک رخرر دشخا، ر وخده  2نماره اايد دزريک اين مدرالی بجرر ددارده اارد مقدار 

تا  5/1رده اين نماره اين بجرر  نبسدگی مثبا اين ااقی مادده ی مدرالی اسا. اه طرر کلی ا ع مقدار مشا ده 

 اارد جای دگعادی رر مررر رعايا اين فعض بجرر ددارر. 5/2

اعای اددازه  يعی قدرت رااطه خطی اين مدغيع بااسده ب يک مدغيع مسدقل ب  :ضعيب  نبسدگی پارريال )جزئی(

اسدفاره مخی رخرر. رر عين حال کودعل اثعات مسدقل ريگع يا ثااا دگاه راردن ن، از ضعيب  نبسدگی پارريال 

 اين ضعيب   نبسدگی اين رب مدغيع را دشا، می ر د  وگاميکه اثعات سايع مدغيع ا حذف رده اارود.

ر عسير، موطقی )لجسديک(: زمادی که اا يک مدغيع اسنی رب مقداری يا رب ارزری )مثال دع/ماره  حضرر/ عخدم 

ب  سدين از ر عسير، لجسديک ساره می ترا، اسخدفاره حضرر  زدده/ غيع زدده ب ... (  ب يک مدغيع پيرسده رباه ر

کعر. مدغيع اا مقياس اسنی مدغيعی بااسده ب مدغيع پيرسده مدغيعی مسدقل می اارد. ر عسير، لجسديک سخاره 

ربيه ر عسير، خطی می اارد مگع ايوکه مدغيع بااسده رارای مقياس اسنی اارد ب اددازه  يعی يا سوجش دنی 

اين ر عسير، رسدياای اه اين مرضرع اسا که نيا احدنال رسخدياای اخه مقخداری خخاص از  ررر.  دف از ادجام

مدغيع اسنی رر  عب مدغيع مسدقل می اارد؟ ب احدنال ن،  قدر اسا؟ رر اين حالا ماارله ای تشکيل می  عرر 

 پيش ايوی می دنايد.  Xرا اه ازای  ع مقدار از مدغيع  Yکه مقدار مدغيع 

مشنص می رردد( ب مدغييع  ای پيش ايوی کووده طبقه  1ب  0بااسده ربحالده اارد )رب حالا اا  زماديکه مدغييع

را اع اساس مجنرعه ای از مدغييع ای بااسده  ب اا اسدفاره  1ای ب يا کنی اارود  می ترا، احدنال ربيدار حالا 

 (.2000پيش ايوی کعر ) رسنع ب لنشر  ز يعاز رااطه 
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1X.,.2X  ب ... مدغييع  ای پيش ايوی کووده مسدقل ب
0

ب ... ضعايب موطقی  سدود. اا اسدفاره از ضعايب  

( رر  ع دقطه از زيسدگاه را 1محاسبه رده ترسط ر عسير، موطقی می ترا، احدنال حضرر  رده )احدنال ربيدار 

گا ی پيش ايوی کعر. اعای اسدفاره از اين ربش دياز اه راره  ای اع اساس مجنرعه ای از مدغييع ای زيسد

حضرر ب عدم حضرر  رده می اارد. دقاط حضرر ب عدم حضرر الده اه عورا، مدغييع  ای بااسده ب مدغييع ای 

 زيسدگا ی اه عورا، مدغييع بااسده رر اين تحليل بارر رددد. 

را می ترا، اعای ميزا،  Nagelkerke (1991) طايا ضعيب ق اعرسی اعدبار مدل  ای ر عسير، لرجسديک:

ارره ب  ع  ه ميزا،  مدغييع 1تا  0ضعيب از تطااق مدل اا راره  ای اکار رفده رر ن، مررر اسدفاره قعار رار. اين 

اين ضعيب ااالتع اارد  مدل اهدع می ترادد مدغييع بااسده را پيش ايوی کود. اعای اعرسی ماوی رار ارر، ضعايب 

       Hosmer Lemeshow Lack of Fit tes اسدفاره رد.  نچوين از  Waldعسير، موطقی از نماره ر 

اعای اعرسی تواسب اعازش مدل اا راره  ای اکار رفده رر ترليد ن، اسدفاره  عريد.  اعای اعرسی ايشدع  (2000)

ن ربش  ررصد پيش ايوی  ای ( ديز اهعه  يعی رد. رر ايLiu et al. 2005) 15اعدبار مدل از ربش صحا کلی

صحيح مدل از دقاط حضرر ب عدم حضرری که رر جعيا، تهيه مدل اکار  عفده دشده ادد  اه عورا، ماياری از 

اسا. رر صررتيکه احدنال  16صحا مدل اسدفاره می ررر. اعای ايوکار دياز اه تايين ميزا، اهيوه دقطه اعيد ی

ميزا، ااالتع اارد  اه عورا، دقطه حضرر  رده رر دظع  عفده می ررر  حضرر  رده رر  ع دقطه از زيسدگاه از اين

ب رر صررتيکه از اين ميزا، کندع اارد اه عورا، دقطه عدم حضرر ن، پيش ايوی می ررر. تايين اين دقطه رر 

 حقيقا مرازده ای اين ايشيوه کعر، طبقه اودی صحيح  دقاط حضرر )اا اددناب مقدار اعيد ی کندع( ب کنيوه

کعر، طبقه اودی داصحيح دقاط عدم حضرر ) اا اددناب مقدار اعيد ی ايشيوه( اسا. ررصررتيکه راره  ای مجزا 

ررصد راره  75اعای تايين صحا کلی مدل مرجرر دبارد می ترا، مدل را اا انشی از راره  ا )اه عورا، مثال 

 را نزمر، دنرر. ررصد ااقی مادده 25 ا( اجعاء دنرره ب ترادايی مدل رر پيش ايوی 

                                                 
15 -Overall Accuracy 

16 -Cutoff value 



53 

 

پ  از تايين ميزا، اهيوه دقطه اعيد ی ررصدی از  ع رب رسده از دقاط که اطرر صحيح ترسط مدل طبقه اودی 

 رده ادد  تايين می  عرر. رر مررر ترزيع مدغيع ای مسدقل رر اين ر عسير، پيش فعضی بجرر ددارر.

 

 : مدغييع ای مررر اددازه  يعی رر پالت  ای اسدقعار يافده1-3جدبل 
 دحرۀ سوجش دنار درع مدغيع  عبه مدغيع ا

ی 
متغیرها

ک
توپوگرافی

 ب دقشه GPSاا کنک  EL ارتفاع از سطح رريا 

 SLP طبقۀ ريب

 AZM طبقۀ جها

 ELV طبقۀ ارتفاع

ی
ش گیاه

ش
ی پو
متغیرها

 

  COP غوای  رده ای

 HGT رسطارتفاع مد 

 IMB  رده  ای مهن رر زارنبری

 TYP تيپ

 FEI حضرر ايدن  ای مررر تغذيه  رده

 COV سطح پررش

 DEN تعاکن 

متغیرها

صله
ی فا

 

 GISاا اسدفاره از دقشه رر محيط  DIS فاصله تا دزريکدعين جاره  ربسدا ب رهع

 DIW فاصله تا دزريکدعين موبع نب

 

 عیوزت مدل سازی 3-3

رر راسدای مدلسازی ترزيع  رده رر مواطق مررر مطالاه ب پيش ايوی سايع دقاط احدنالی حضرر  رده اع  اساس 

راره  ای مرجرر از ربش نددعبپی ايشيوه اسدفاره  عريد. ادين موظرر دقاط حضرر  رده رر فايل اکسل اا فعما 

CSV ررصد از راره  ا اعای نزمر،  30افزار  عريددد.  نماره رده ب ب اه  نعاه اليه  ای زيسدگا ی بارر دعم

 ای نماری اسا که اه طرر تعين ربشيکی از مددابل ROCاعدبارسوجی مدل کوار  ذارده رددد. موحوی 

 et al. 2009ررر )ايوی اسدفاره می ای پيش ا اعای ارزياای صحا مدلسازی ترزيع  رده سدعره رر مدل

Palialexisسطح زيع موحو .)( یAUC اعااع اا احدنال قدرت تشنيص ميا، دقاط حضرر ب عدم حضرر ترسط )

(. اه عبارت ريگع احدنال ايوکه مدل اعای يک دقطه حضرر توارفی Phillips et al. 2004يک مدل اسا )

اددناب رده احدنال حضرر ااالتعی از يک دقطه عدم حضرر توارفی اددناب رده رر دظع اگيعر. مقاريع مندلف 

اارد ايا، کووده توارفی ارر، مدل  5/0اسا.  وادچه سطح زيع موحوی اعااع اا  1تا  5/0زيع موحوی اين  سطح



 

 

 

 

ترادد دقاط حضرر ب عدم حضرر را از يکديگع تفکيک اارد  مدل اه اهدعين دحر می 1اعااع اا  اسا. ا ع اين مقدار

 9/0تا  8/0ررر  ا ع اين مدل خرب فعض میاارد مدل يک  8/0تا  7/0دنايد. ا ع مقدار سطح زيع موحوی اين 

اارد  قدرت تشنيص مدل اسيار عالی  9/0اارد مدل يک مدل عالی اسا ب  وادچه سطح زيع موحوی ايش از 

 SPSS 16.0از دعم افزار ای  ROC(. اعای اجعای موحوی (Giovanellia et al., 2008ررر رر دظع  عفده می

  .ه رداسدفار Idrisi Klimanjaro  14.0ب

 مدل سازی به شیوۀ حداکثر بی نظمی 3-3-1

 راملکه  رد اسدفاره یمدلساز رر کال، اسيمق رر یطيمح یع ايمدغ از رسده  هار از پهب ش نيا رر

 یع ايحضرر ادسا، ب مدغ  یب الود یپسد یهايه يب   (Land cover) نيسعزم پررش پيت اه معارط یع ايمدغ

 نيتام یاعا زراعی ی اپيت اه ميش معغ  یااال یبااسدگ(. اا ترجه اه 4-3اسا )جدبل  ارره يینب ب  را

 مررر نيسعزمپررش  پيمعتبط اا ت عيمدغ نياه عورا، مهندع زراعی ی اپيت پهب ش نيا رر  يیغذا یاز ايد

 فاصله ب اسدفاره بزارت جهارکشابرزی رر رده هيته یاراض پررشموظرر از دقشه  نيترجه قعار  عفا. اد

رامل فاصله  زيمعارط اه حضرر ادسا، د یع ايمحاسبه رد. مدغ ArcGIS افزاردعم رر زراعی ی الکه تا یدسياقل

 یاعراردقشه سازما، رر رده هيته ی ادقشه از اسدفاره اا یاصل ی اجاره تا فاصله ب یادساد ی ااز سکرددگاه

. رد هيته (Hijmans et al. 2005)  يیرا  ب نب اطالعات اادک از يی را ب نب یع ايمدغ. رد محاسبه کشرر

 از نمده ادسا ی اراره یاايکه اا اسدفاره از رربد اسايتنام رد يیاعا يینب ب  را عيمدغ 19اادک راره رامل  نيا

 ع ا يمدغ نياز ا یاعخ ی( ااالMulticollinearity) ی ننط اه ترجه اا .اددرده جاريا ی رارواس ی اسدگاهيا

 عفا. از مدغيع ای  قعار اسدفاره مررر ی( رر مدلسازUncorrelated (r < 0.8))  نبسده عيغ یع ايمدغ فقط

 ا ب فيزير عافی ارتفاع از سطح رريا ب ريب ديز اه عورا، مهندعين مدغيع ای تأثيع ذار اع دحره ترزيع دا نراری

يی اا تفکيک حدبر  يک کيلرمدع ) سعزمين رر مدلسازی اسدفاره رد. اا ترجه اا اددازه سلرل مدغيع ای نب ب  را

30 s × 30 s .جغعافيايی( سايع مدغيع ا ديز اا  نين اددازه سلرل تهيه رددد 
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 : مدغيع ای مررر اسدفاره رر ايجار مدل نددعبپی ايشيوه رر ترزيع  رده مررر مطالاه2-3جدبل 

 منبع توصیف متغیرهای پیش بینی کننده

 USGS 2004 ا ارتفاع از سطح رري ترپر عافيک

 USGS 2004 ريب

 FRWO 2002   زراعیفاصله تا دزريکدعين لکه  پررش زمين

 Frwo 2002 فاصله تا دزريک تعين سکرددگاه  ا مداخالت ادسادی

 فاصله تا جاره  ا
Frwo 2002 

 Hijmans et al. 2005 اارش سالياده ايرکليناتيک

 Hijmans et al. 2005 فولی ارر، اارش

 Hijmans et al. 2005 ش رر خشک تعين يک  هارماار

 Hijmans et al. 2005 اارش رر پعاارا، تعين يک  هارم

 Hijmans et al. 2005 ميادگين رمای سالياده 

 Hijmans et al. 2005 رما ب تغييعات فولی ن،

 Hijmans et al. 2005 ميادگين رمای  عمدعين ماه سال

 Hijmans et al. 2005 ماه سالميادگين رمای سعرتعين 

 

 تحلیل داده ها 3-3-2

اسدا، نذراايجا، غعای رر  ميش معغايوی مواطق رارای پدادسيل حضرر اين پهب ش اه موظرر پيشرر 

( اسدفاره رد. اين ربش رر Maximum Entropy Algorithmاز الگرريدن ايشيوه ای دظنی ) ب کعرسدا،

 Phillips et al. 2006; Kumarزی صعفا حضرر عنلکعر اهدعی رارر ) ای مدلسامقايسه اا سايع ربيه 

 ای ساره تع عنلکعر اهدعی راردد  از ربش GAMsب  GLM(. رر اين مدل  ای صعفا حضرر  مانرالً 2009

(. اه طرر کلی می ترا،  فا Phillips et al. 2007عنلکعر اهدعی رارر ) GARPيا اه عورا، مثال مکسوا از 

 ای حضرر / عدم  ای ر عسيردی  ود مدغيعه ب ديازمود رارهسازی نماری مبوی اع ربشای مدل اغلب ربش

- ايی از ربش ای خطی عنرمی ب ررخا ر عسير، ب طبقه اودی مثالاارود. مدلحضرر اعای ساخا مدل می

صررت رر اغلب  کوود. رر  ع ای حضرر / عدم حضرر  رده اسدفاره میسازی از راره ايی اسا که اعای مدل



 

 

 

 

 ای  ايی که توها مبدوی اع راره ای عدم حضرر قاال اطنيوا، بجرر ددارر. اوااعاين از ريگع ربشمرارر راره

 (.Pearson et al. 2007ررر )اسدفاره می MAXENTب  ENFA  GARPحضرر  رده  سدود مادود 

 ای افزايشی يا قبيل مدل  ا ازايوی ترزيع  ردهسازی پيشاعای مدل )سودی( ای کالسيک ربش

 ايی رر مررر رکل پاسخ  رده  ا رامل پيش فعض ای پارامدعيک  سدود. اين مدلر عسير، لجسديک مدل

 ای ارم رواخدی بجرر دداردد  ا عنرما رر رارهاما اين بيه ی )از قبيل خطی ارر،(اه فاکدرر ای محيطی  سدود 

ر ود. اين امع موجع اه ايجار ی دسبا اه تغييعات محيطی دشا، می ای پيچيده ب مدغيع ا اغلب پاسخب  رده

سازر. رر ررر ب عنل تفسيع را رر فعنيود ای ارم رواخدی رررار می ای اردباه ب غيع منکن زيسدی میپاسخ

راری رر صررت بجرر ارتباطات غيع خطی ب پيچيده  ای ماویتحليل )سودی( ای نماری کالسيک دديجه مدل

 (.Bedia et al. 2011) کوودايوی کووده فعا ن دنی ا ب مدغيع ای پيشساين کال

ربش مکسوا عنلکعر اهدعی رر مقايسه اا سايع ربش  ا  وگام کنبرر تادار دقاط حضرر رارر 

(Hernandez et al. 2006; Gastón and García-Viñas 2011 الگرريدن حداکثع نددعبپی درعی ربيه .)

)ايشدعين ربا ا اه يکسادی   يعی اسا که اه ارزياای احدنال ترزيع مقاريع حداکثع نددعبپیمبدوی اع مارين يار

(Closest to uniformمدأثع از محدبريا )مکادی  داری از مدغيع ای محيطی تأثيع ذار اع دحره ترزيع 17 ای

هدع از دقاط حضرر از تااع (. اعای اهعه  يعی اPhilips et. al., 2006; Elith et al., 2011پعرازر ) رده می

 Crossنزمايی مدقاطع )  يعی رد. اا ربش راسدی رر راسدای نزمر، مدل ترليد رده اهعه Maxentتکعار رر 

validation ره اار تکعار ادجام  عريد )(Hernandez et al. 2006; Philips et. al., 2006). اعای ا ا ی از .

اسدفاره رد. اين موحوی از دنررار کعر،  ROCرر  رده از موحوی ترادايی مدل اعای پيش ايوی دقاط عدم حض

 ;Fielding and Bell, 1997)حساسيا )مثبا حقيقی( رر اعااع بيهه اد، )مثبا کاذب( اه رسا می نيد 

Phillips et al., 2006) اا اه رسا نمد، نمارۀ .AUC  مساحا زيع موحوی(  سطح نسدادۀ اعازش مدل اه(

ا نمد. رر يک مدل اهيوه اه ازای  ع دقطۀ حضرر يک دقطۀ پيش ايوی رده تالق می  يعر ب راره  ا را اه رس

AUC  ماارل يک ب رر مدلی که حضرر  رده را اه صررت توارفی پيش ايوی می دنايدAUC  خرا د  5/0اعااع

وباط اع اساس را ی اسا اعای پيش ايوی ب يا اسد (MaxEnt) وهينددعبپی ايش  .(Phillips et al. 2006)ارر 

                                                 
17- Constraints 
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(. ايدۀ مکسوا اع اعنبرر ترزيع Jaynes, 1957ريشه  ای اين ربش اه نمار اعمی  عرر ). اطالعاتی داکامل

احدنالی يک پديده اا اتکا اع ترزيع احدنالی نددعبپی ايشيوۀ انشی از اين پديده مبدوی می اارد. زمادی که اين 

 عفده می ررر پيکسل  ای موطقۀ مررر مطالاه فضايی را ريره رر مدلسازی فقط دقاط حضرر  رده  ا اه کار 

که ترزيع احدنالی مکسوا رر ن، فضا تاعيف می ررر را تشکيل می ر ود. پيکسل  ايی که اعای ندها دقاط 

حضرر ثبا رده اسا دقاط دنرده را تشکيل راره ب پديده  ا عبارت خرا ود ارر از مدغيع ای اقلينی  ارتفاع  

پررش  يا ی  ب سايع مدغيع ای زيسا محيطی. اين ريره ديز  نادود اسياری از مدل  ای طبقات خاك  تيپ 

 ريگع رارای مزايا ب ماايبی اسا. مزايای اين ريرۀ مدلسازی را می ترا، اه صررت زيع خالصه دنرر:

 .ر( اين ريره فقط اه راره  ای دقاط حضرر  رده ب اطالعات محيطی کل موطقۀ مررر مطالاه دياز رار1

( اين ريره  ن از راره  ای پيرسده می ترادد اهعه  يعر  ن از راره  خای طبقخه ای ب اخع نکوش  خای اخين 2

 مدغيع ای مندلف را ديز رر اع می  يعر.

که تضخنين مخی دنايوخد  دمدی رر اين ريره پيش ايوی رده ادن( الگرريدن  ای تايين کووده ب غيعاحدنالی کار3

 رش ر د.ترزيع احدنالی اهيوه را پر

  يا تنايز قايل رد.ا( خعبجی مدل اه صررت پيرسده ارائه می ررر ب می ترا، اين مواطق مندلف از دظع مطلر4

 

 48اا ترجه اه رفدار افعار اين  رده  مندوات افعار مشا ده رده ثبا  عريد اه اين تعتيب اه طرر کلی 

ثبا  عريد ب مدل ترزيع  رده  دقطه رر کعرسدا،()ب رب  دقطه رر محدبرۀ حضرر  رده رر اسدا، نذراايجا، غعای

(. رر رکل ارائه رده ميادگين کسب رده از ره تکعار دنخايش راره رخده اسخا. دقشخۀ 5-4اه رسا نمد )رکل 

کيلرمدع معاع( ايشدعين مقدار  1/4379ررصد کل موطقۀ مررر مطالاه ) 45/7ترزيع االقره  رده دشا، می ر د که 

 (.5-4( )جدبل 1تا  6/0اص می ر د )راموۀ اين تواسب را اه خرر اخدو



 

 

 

 

 

 

 : پيش ايوی زيسدگاه  ای مطلرب اعای ميش معغ رر مواطق حضرر1-3رکل 

 : مساحا ب ررصد احدنال ترزيع  رده رر سه کالسۀ از ارقام3-3جدبل 
Category Maxent P-value Area 

)2(km 

Proportion (%) 

Unsuitable 0 – 0.3 4379 74.78 

Low suitable 0.3 – 0.6 10445 17.77 

Highly suitable 0.6 – 1 43955 7.45 

بقدی خعبجی ربتايی مررر دظع اسا )مثالً زيسدگاه مطلرب رر اعااع زيسدگاه دامطلرب(  مقدار نسداده اعای 

ر کالسه اودی دقشۀ مطلرايا پيرسده اه مطلرب/دامطلرب ا نيا رارده اعای  زيوش سطرح نسدادۀ اهيوه ر
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تشنيص مواطق مطلرب از دامطلرب اعرسی ايشدعی مررر دياز خرا د ارر. نزمر،  ای مسدقل از سطح نسداده 

اعای  AUCدشا، می ر ود که مدل اه خرای ترزيع  ردۀ مررر مطالاه را پيش ايوی دنرره اسا. مقدار ميادگين 

ديز اسيار پايين ارره اسا  AUC ( اسا. مقدار ادحعاف مايار اعای6-4)رکل  933/0مدل ترليد رده ماارل 

 ( که  دشا، ر وده مقدار  نسادی رر اين تکعار ای صررت  عفده اسا.015/0)

 

 رده جاريمدل ا یاعا یموحو عيب مساحا ز ROC ی: موحو2-3 رکل
 



 

 

 

 

 

 اارد یم يیع ايمدغ  ه عيتاث تحا ميش معغ ر د یم دشا، که پاسخ یموحو: 3-3 رکل
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 تاثیرگذار بر انتخاب زیستگاهمتغیرهای  3-3-3

 

 جک دايف ايادگع ا نيا مدغيع ا رر مدل سازی اسا خعبجی: 4-3 رکل

 

 مدل رگرسیون منطقی 3-3-4

تحليل راره  ا اا نداليز ر عسير، موطقی حاکی از ن، اسا که حضرر  رده اه ردت تحا تاثيع قااليخا موخعف 

  فاصله تخا سخکرددگاه  خای ادسخادی( ب پواه ايجار رده) ی يا رر ررجۀ ااد ميزا، پيرسدگی پررش  مرار غذايی

ديخز يکخی از فاکدرر خای  ب  نچوين سکرددگاه  ای ادسادی ب ااغات ررخدی اسا. فاصله تا دزريکدعين موبع نب

(. تحليل راره  ای پالت  ای حضرر ب عدم حضخرر 4-3اسيار مهن رر  زيوش زيسدگاه اين  رده  اسا )جدبل 

دجام ر عسير، موطقی اه ربش حذف يک اه يک مدغيع  ای کن ا نيا ديخز حخاکی از ارتبخاط حاصل از  اافعار 

(  2Rماوی رار اين اددناب محل فااليا ب مدغيع مارۀ غذايی  فاصله تا موااع نب  ارره اسا. ميخزا، مجخذبر نر )

ررمخدل  .سخدگا ی   اسخادشا، ر وده ترا، ااالی مدل رر ترجيه اسدفاره از زيسدگاه رر ارتباط اا مدغيع خای زي

  پواه ايجخار رخده اخا  يا خا،  فاصله تا موااع نب  ماره غذايیمدغيع بارر رده ب رر  ام نخع مدغيع ای  9مذکرر  

 (. 4-3جدبل ) مادددد ااقیمدل  رر فاصله تا سکرددگاه  ای ادسادیب  تعاکن  يا ا،

 حضرر عدم ب حضرر یپالتها رر رده ثبا ی ا راره یاعا یموطق ر،ير عس نزمر، جيددا: 4-3جدبل
ضخخخعيب  مدغيع ا

β 
نمخخخخخارۀ  

Wald  
Exp(β) 

 

 

سخخخخخخطح 
 ماواراری

R  معاخخخخخع

 دايجگعك

  <001/0 459/0 56/23 232/0 مارۀ غذايی 
 

879/0 
 <005/0 214/0 34/10 276/0 فاصله تا موااع نب

 <005/0 365/0 43/21 165/0 پواه ايجار رده اا  يا ا، 



 

 

 

 

 <005/0 566/0 80/10 354/0 تعاکن  يا ا،

 <05/0 387/0 39/18 289/0 فاصله تا سکرددگاه  ای ادسادی

 
 وادچه نزمر، خرای اعازش  رسنع ب لنشر ماوی رار اارد  مدل اعازش خرای اا راره  ای اکار رفده رر ايجار 

 ن، ددارر. 
 

 اعای مدل ر عسير، لرجسديک 18: ددايج نزمر، خرای اعازش  رسنع لنشر5-3جدبل 

ررجه  مجذبر کای
 نزاری

Sig. 
 

87/7 4 715/0 

 

 مساحت زیستگاه مطلوب 3-3-5

 
  کدار  1210339  :مطالاه مررر موطقه کل مساحا
  کدار 100012 مطلرب: زيسدگاه مساحا

 

 مساحا ب سهن  ع رهعسدا، از کل مواطق مطلرب: 6-3جدبل 
Suitable (%) Suitable (ha) 

 

 مياددبنب 10891 10.89

 مهااار 18351 18.35

 را ين رژ 7400 7.40

 ارکا، 49604 49.60

 سقز 7498 7.50

 ملکا، 5953 5.95

 

 بررسی اعتبار مدل  3-3-6

ررصد ااقی مادده  ميزا،  75ررصد راره  ای حضرر ب عدم حضرر ب اجعای مدل اا اسدفاره از  25اا کوار  ذاردن 

که بارر مخدل دشخده  حضرر ب عدم حضرردقاط  %5/89حداقل  اساراخص صحا کلی دشا، رار که مدل قارر 

ای ديز مريد اين دديجه  يخعی  . ددايج حاصل از نزمر،  نبسدگی اايسعيال دقطهاه خرای پيش ايوی کودارردد را 

اه دحری که  نبسدگی اايسعيال دقطه ای اين مدغيع حضخرر ب يخا عخدم حضخرر فخعر ب سخايع مدغيع خای  اسا

                                                 
18- Hasmer-Lemeshow 
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𝑟bs) قااخل تغذيخهايخدن  خای  حضخررااالتعين ميزا، بااسدگی اين حضرر  رده ب زيسدگا ی حاکی از بجرر  =

0.94, 𝑃 < 𝑟bs(  ب تعاکن ررخدا، )0.001 = 0.59, 𝑃 <  (  اسا. 0.001

 

 روابط انسان و گونه 3-4

 
( اه دظع می رسد فااليا  ای صررت  عفده ترسخط کارکوخا، ارارات 1394اع اساس مذاکعات رفا ی )احندی  

حيط زيسا رهعسدادی ب اراره کل محيط زيسا نذراايجا، غعای ب تبليغات ب ن خا ی انشخی صخررت  عفدخه م

 %80ااعث ايجار عالقه مودی رر عنرم معرم رر خورص حفاظا از اين پعدده رده اسا. از ادجايی که ايش از 

اب مخی اارخد )احنخدی  نمار مشا دات پعددۀ ميش معغ رر فول اهار معارط اه معکز زيسدگاه ياوی ررخا سخرت

اراره مخی دفع از ا الی ربسدای حناميخا،  50حدبر  که ترسط ررا سرتاب اراضی رين فدگری رفا ی( مالکين 

يکی از پارامدع ای اسيار قاال ترجه رر مادد اری پعدده   عرر دقش مهنی رر حفاظا از اين  رده خرا ود رارا.

حخد فاصخل عرم موطقه دسخبا اخه ايخن پعدخده مخی اارخد. مرر اين قسنا از کشرر  عالقنودی ب ح  احدعام 

کيلخرمدعی رخعق رخهع  مرسرم اه ررا يوگيجه ب نلبالغ  که رر يک يا رب يوگيجه ب نلبالغ اراضی  ربسدا ای

ميش معغ محسرب می ررر. ااد از اعرارا محوخرل اراضخی ررخا سا زيسدگاه پاييزه  ارکا، باقع  عريده ا

عغ اه اين ررا دقل مکا، کعره ب اغلب ابقات رر فول پاييز رر اين داحيه ربيا سرتاب مانرالً پعدد ا، ميش م

ررا يوگيجه ترسط  خارر اجعايخی اراره حفاظخا محخيط نذرماه رر رر قطاه  21تادار  1385رر سال   ميگعردد.

ا  خا ر رده اسا. ا الی ربسدا های يوگيجه ب نلبالغ اا رقا ب حساسيا زدد ی مخيش مخعغ ثبازيسا ارکا، 

ا محيط زيسا ارکا، اطالع می ر وخد ردبال می کوود ب  ع رده تهديد پيش ربی پعدده را سعيااً اه اراره حفاظ

ديز يکی از مکادهايی اسا که مخيش مخعغ رر ن، اخه سه کاديا، زيسدگاه  (. 1394) فدگری رفا ی اا احندی  

سهرلا رردهای سرتاب ب يوگيجه ديسخا کعات مشا ده  عريده اسا.  ع  ود مشا ده پعدده رر اين زيسدگاه اه 

اما نمار مشا دات حاکيسا که پعدده ميش معغ اين ررا را ااورا، يکی از زيسدگا های خرر اددناب کعره اسا 

سه کاديا، يک ربسدای خالی از سکوه ارره که  نين امع می ترادد يکی از راليل سکوی  زيد،  ميش مخعغ رر 

 کخه رررنار می نيد ، که يکی از زيسدگا های اصلی  پاييزۀ ميش معغ اه ررا يوگيجۀ ارکا اين موطقه اارد.

کيلرمدعی رعق ارکا،( ب رهعك فع وگيا، باقع  عريده اسا  ادب، تعريد اسدقعار 2حد فاصل ربسدای يوگيجه )



 

 

 

 

اين رهعك مسکردی رر قلب زيسدگاه اثعات زيادباری اددبال رارده که کخا ش مشخا دۀ مخيش مخعغ رر ررخا 

مهندعين کيلرمدعی رعق ررا يوگيجه از ن، جنله اسا  اما  سهب حعکا ندها اه سری ررا نلبالغ رر  يوگيجه

کاراعی اراضی زراعی را رر پی رهعك فع وگيا، اه راخل زيسدگاه اسا که   سدعش فاز ربم ، کوودهدگعا دکده

های نای اا اسدفاره از ربکه تبديل کشابرزی سودی اه صوادی ب تبديل زميوهای کشا رين اه زميورارده اسا.  

ريگخع محسخرب مخی  مکا،  خایعدده اه  ای ناياری اارادی ب  قطعه ای از عرامل تغييع زيسدگاه ب دقل مکا، پ

ن، . اسدفاره از سنرم رفع نفات دباتی اثعات مسدقين ب غيع مسدقين اع ميش معغ رارده اسا . اثعات مسدقينررر

د، جرجه  ا از تنن ب طی معاحل ررد ابليه می اارد کخه اخدليل تخأثيع معارط اه  نزمادی سنپاری اا خارج ر

مسدقين سن اع ربی پعدده ااعث از اين رفدن جرجۀ درپا می ررر . از اين رفدن حشعات مررر تغذيه ميش معغ رر 

االيا کنبايوهای ررب کوودۀ غالت کخه اخع اسخاس  فاثع سنپاری ديز اثع غيع مسدقين سنرم نفا کش می اارد. 

 عفده رد، جرجه  ای کر ک می ررر . زخنی ا ی صررت می  يعر مرجب زيع ععف محلی رر ساعات ربادگ

رد، يک جرجه ميش معغ رر تااسدا، سال  ذرده رر ررا سرتاب حناميا، رر اثع اعخررر اا کنباين ب اددقال ن، 

ل اهار معرم محلخی اخعای رر فوزيسا ارکا، مؤيد اين مطلب اسا.  ترسط ا الی ارمی اه ارارۀ حفاظا محيط

يافدن  يا ا، خرراکی داخراسده نرامش موطقه را اع  ن زره ب مرجب تنعيب نرياده  ا مخی رخردد.  تاخدار کخن 

رکاراادا، ب بساا زيار مواطق  کودعل رکار غيع قادردی را اسيار مشکل کخعره اسخا. البدخه اخا ادجخام اقخدامات 

ر زيسدگا ها ب معاقبدهای رقيق رباده ربزی مشکل رکار پعدخده  سدعرۀ فع وگی ب تبليغی رر ربسدا ای  نجرا

 .(1393)احندی   تا حدبر زياری معتفع  عريده اسا
 
 

   کنوانسیون ها، معاهدات و الزامات ملی و بین المللی 3-5

ميش معغ  رده ای ساکن علفزار اسا که رجحا، زيسدگا ی خرر را اه زيسخدگاه  خای کشخابرزی تغييخع راره 

ب رر ندکخ  يخک  ردخه  خای پعدخده بحشخی  Vulnerable (Collar et al. 1994)ين  رده رر طبقه اسا. ا

اتحاريه اربپا ب ضنينه ربم کورادسير، اع،  ضنينه يک کورادسير، ان ب ضنينه يک کورادسير، موخع تجخارت 

( تاکيد  عريخد 1988( قعار رارر. رر دشسا اع زار رده رر بين )CITESاين النللی  رده  ای رر ماعض خطع )

که اعای حفاظا از اين پعدده اايد ايشدع اع زيسدگاه تاکيد  عر تا  رده ب اهدع اسا اع مخديعيا زيسخدگاه تکيخه 
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اا اع زاری  ار ا ی رر مجارسدا،  1994دنرر تا مثال تکثيع رر اسارت يا پعبرش جرجه  ا رر اسارت. رر ماه می 

دی ن، رر ايوخده اع خزار رخد. اع خزار کووخده ايخن کار خاه  رر خورص بضايا ميش معغ ب ابلريا  ای حفخاظ

Birdlife International  بHungarian Ornithological and Nature Conservation Society  ارره ب

دنايود ادی از الغارسدا،  نلنا،  مجارسدا،  پعتغال  ربسيه  اسلرباکی  اسپاديا  تعکيخه ب اعيداديخای کبيخع رر ايخن 

مودشع  عريد ب رر سال  1996طعح اقدام اعای حفاظا از ميش معغ  رر رعق نسيا رر سال ر راردود. کار اه حضر

اه ربز رسادی  عريد. اعدامه  ای مديعيا اراضخی طبياخی ب يخا کشخابرزی رر اسخپاديا  پعتغخال  اتخعيش   2009

نخا، ب مجارسخدا، از اادخدای مجارسدا،  نلنا،  صعاسدا،   اه اجعا ررنمد ب اعدامه  ای پعبرش جرجه  خا رر نل

اا جرجه  ای مودقل رده از ربسخيه رر اعيداديخای کبيخع  2003اه اجعا رسيد. اعدامه ماعفی مجدر رر سال  1970

  ادجام پذيعفا.

Great Bustard MoU 

کشرر رامل نلبادی  اتعيش   17ب رر راسدای حفاظا از جنايا  ای ااقی مادده ميش معغ رر رديا  2000رر سال 

سوی ب  عز رين  الغارسدا،  کعباسی  جنهرری  ک  اتحاريخه اربپخا  نلنخا،  يردخا،  مجارسخدا،  مرلخدابی  ار

لهسدا،  ربمادی  اسلرباکی  اسلربدی  مقدبديه ب اکعاين اعای  نکخاری رر ايخن زميوخه ترافخق دنرردخد. يکخی از 

اه ضخنينه ربم کورادسخير، الحاق ميش معغ  CMCتونين  ای مهن کوفعاد  اع زار رده اا رعکا اعضای 

 را امضا دنرره ادد که عبارتود از   MoUارر.  نچوين  هار سازما، مهن ديز 

 International Council for Game and Wildlife Conservation (CIC)  

 IUCN  

 UNEP/CMS Secretariat  

 Birdlife International,  

قطاه توزل يافده ارر  2000دگعادی  ای مرجرر رر مررر ميش معغ که جنايا ن، رر معکز ب رعق اربپا اه حدبر 

دنرر تا از کا ش رديد اين جنايا  ا ب ادقخعاض  MoUاين کشرر ا را اه امضای تفا ن دامه ای تحا عورا، 

احدنالی ندها پيش  يعی ررر. اين تالش  ا اع مديعيا زيسدگاه ب حفظ اراضی بسيای ادب، کشخابرزی پعکخار 

دنعکز می اارد. تنامی امضا کوود ا، اين سود مداهخد توها اع حفاظا از ميش معغ م MoUمدنعکز رده اسا. 

 رددد که :

 از ميش معغ حفاظا کوود ب رر صررت امکا، زيسدگاه  ای  ذرده را احيا دنايود 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Council_for_Game_and_Wildlife_Conservation
https://en.wikipedia.org/wiki/IUCN


 

 

 

 

 ع رده اعرارا از جنايا  ا منورع می اارد مگع اا  دف علنی بب رر راسدای حفاظا از  رده  

 ی ب تنامی اراضی که ماره  ا اه پعبرش جرجه  خا حداکثع تالش اعای حفاظا زيسدگاه  اراضی زارنبر

 می پعرازدد

  رواسايی ب پايش ب طبقه اودی تنامی فعايود ا ب اقداماتی که ااعث رر خطع قعار رار،  رده می رردد ب

 اقدام رر راسدای مديعيا اين تهديد ا ب اعدالی حفاظا

 عای اعدامه ريزی جهخا احيخای مخيش دقشه سازی زيسدگاه  ای اخيعا ر ا رده ب خالی از افعار  رده ا

 معغ از طعيق اداقار قعاررار ايی اا کشابرزا، ب زارعا،

 تالش اعای رواسايی ب حفاظا از زيسدگاه  ای االقره زارنبری 

  ،تالش اعای حفاظا از تک تک افعار ب حدی فقط يک فعر ب يا  عب ی کر ک رر سايا  ای زمسدا

  ذرادی رر علفزار ا ب مواطق کشابرزی

  که رر ضنينه اجعای طعح اقدام توريب ردهMoU ارائه رده اسا 

 MoUنشست ها و کنفرانس های برنامه ریزی شده متعاقب 

  دشسا مداهدينMoU   2004سپدامبع  18رر اتعيش 

   2008درامبع  11دشسا اکعاين 

  2013دشسا مجارسدا،  نبريل 

حیط زیست ملل متحد( یونپ  و سپی ( )برنامه مCMSکنوانسیون حفاظت از گونه های وحشی مهاجر )

 :2013ام اس، هشتم تا بیست و یکم آوریل، مجارستان، 

رر  MoUرر اين کورادسير،  اعدامه اقدام اعای حفاظا از ميش معغ اخه توخريب رسخيد )کورادسخير، اخن  

ارر خورص حفاظا ب مديعيا جنايا  ای ميش معغ رر خابرمياده ب اربپا( رر اين اعدامه اه اخدوار اه مر

زيع اراره رده اسا. اقدامات قادردی اعای حفاظا از  رده رر سعاسع  سدعۀ حضرر ن،   ه زيسخدگاه  خای 

طبيای ب  ه زيسدگاه  ای دينه طبيای  مثل اراضی اسدپی  دينه اسدپی   علفزار ا  اراضی کشابرزی  اراضی 

 سدود اايد تحا حفاظخا  دينه کشا رده. اراضی تنعيب رده که اعای اسدقعار مجدر ميش معغ ضعبری

قادردی قعار  يعدد. اعای مديعيا اين  ردخه الزم اسخا اراضخی زارنبری  سخايا  خای زمسخدا،  خذرادی ب 
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مهاجعت مررر محافظا قعار  يعدد. حفظ ب ارتقای کيفيا زيسدگاه ميش معغ رر اراضخی خخارج از موخاطق 

 حفاظا رده ضعبری می اارد.

رر حال اجعا می اارد الزم اسا خط مشی  ا ب قخادر،  خذاری ادجخام رر مواطقی که کاراعی سودی اراضی 

ررر تا زيسدگاه  ای مواسب فعا ن نيود. کشرر ای عضر اتحاريه اربپا الزم اسا اعدامخه  خای مخعتبط اخه 

( ب اعدامه  ای موطقخه ای اجخعا  عردخد. اايخد رر راسخدای اقخدامات ESAsمواطق حساس زيسا محيطی )

زی  قعاررا ايی اا کشابرزا، مواقد  عرر مثال اعای  عخش کارا محورالت  تغييخع مقدضی رر ااره کشابر

 اين کشا )غالت ب لگرميوه  ا( ... . زما، اودی کشا اراضی اايد اا  عخه حيات پعدده توظين  عرر. 

ی اايد ادجام ررر ب ارامه يااد اه بيهه رر مواطقی که ميش معغ اخعای زمسخدا،  خذراد  کشا يردجه ب کلزا

اددناب می دنايد. ساخا ب ساز جاره  ا  راه ن ن  اتراا،  ساخا کنعاود ای سخبز ب نايخاری اايخد اجدوخاب 

ررر. احداس فو  اايد مدقرف ررر تا از جااجايی راحا اين پعدد ا، جلر يعی دونايد. اه بيهه رر موخاطقی 

رب می رردد )مانرال اه طخرر  که ميش معغ رر پعبرش جرجه  ا ب تفعيخ مرفقيا نميز ندها اا رکسا رباه

موظن اين اتفاق می افدد( اايد اقدامات عاجلی صررت پذيعر. رر مواطقی که تعاکن ميش معغ ااالسخا اايخد 

اعدامه  ای حفاظا اه رکلی صحيح ادجام پذيعر ب رعايط زارنبری را ارتقا انشد. سگ  ای بلگعر  رباخاه 

 راردد کودعل رردد.   ا  ب رغال  ا اايد رر مواطقی که مکعرا حضرر

رر ايعا، طبق موراه  ای جديد  ميزا، جعينه مالی داری از رکار ميش معغ ربيسخا ميليخر، ريخال مخی 

اارد. خسارت داری از تنعيب نرياده يک سرم اين مبلغ ب خسارت زر، اه تنن اين پعدده ديز يک سرم اين 

بحشی از لحاظ مطالبه ضخعر ب زيخا، رر جلسخه رخررای  اهای جادررا،مبلغ می ترادد جعينه مالی رر پی رارده اارد )

 اسا(.مطعح رده ب کليات ن، اه توريب رسيده  1393/10/29جنهرر رر تاريخ رئي   رياساعالی محيط زيسا اه 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

خط مشی ها و سیاست های ملی در حال اجرا، تحقیقات و حفاظت و اقدامات  6- 3
 اخیر

 

فااليا  ايی رر رر ربسدای حناميا، سرتاب  معکز پايش جنايا ميش معغ  رر اسدا، نذراايجا، غعای اا احداس 

راسدای حفاظا از اين  رده رر ماعض خطع ادقعاض رر مقياس ملی رر حال ادجام اسا ب پايش جنايا معتبا 

 اره  ای اعرارا رده اراره می ررر.ادجام می پذيعر اه عورا، مثال اه دنرده ای از فعم  ای تکنيل رده از ر

قعار رار، اين پعدده اع عورا، لر ری  نچوين اعخی فااليا  ای فع وگی رر راسدای حفاظا از اين پعدده مثل 

مسااقات ب فدراسير، رر حال ادجام می اارد.  نچوين رر راسدای حفاظا از اين پعدده  مسدودی ديز تهيه رده 

 اسا. 

 )اع عفده از اراره محيط زيسا رهعسدا، ارکا،( رهعسدا، ارکا،زيسدگا های  -1387فعم مشا دات پعدده ميش معغ رر سال    

ف
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 - جفا ياای ررا سرتاب حناميا، 11    5 8/1/87 0800 1

 - تظا عات جوسی سرتاب حناميا، ررا 23    4 18/1/87 0630 2

 - پعباز ررا سرتاب حناميا، 21     30/1/87 0700 3

 - تغذيه ررا سرتاب حناميا، 14     4/2/87 0630 4

 - پع شايی ررا سرتاب حناميا، 5    5 12/2/87 1030 5

 - تغذيه ررا سرتاب حناميا، 7     30/2/87 0600 6

 - پياره ربی ب تغذيه ب حناميا،ررا سرتا 11     9/3/87 0700 7

 - پعباز ررا سرتاب حناميا، 5     18/3/87 1700 8

 - معاقبا از الده ررا سرتاب حناميا، 4    4 31/3/87 0530 9

 - تغذيه ررا سرتاب حناميا، 9     2/4/87 1700 10

 - تغذيه ررا سرتاب حناميا، 4     8/4/87 0630 11

 - پعباز را يوگيجه ب نلبالغر 4     20/4/87 1730 12

 - پعباز ررا يوگيجه ب نلبالغ -     12/5/87 0600 13

 - پعباز ررا يوگيجه ب نلبالغ 12     19/6/87 0630 14

 - تغذيه ررا يوگيجه ب نلبالغ 11     28/6/87 0730 15

 - تغذيه ب پعباز ررا سرتاب حناميا، 5     9/7/87 0900 16

 - تغذيه ب پعباز ررا يوگيجه ب نلبالغ 7     21/7/87 1730 17

 - تغذيه  ررا سرتاب حناميا، 18  8   28/8/87 0700 18

 - تغذيه  ررا سرتاب حناميا، 25  12   29/8/87 0730 19

  پعباز ررا يوگيجه ب نلبالغ 21     22/9/87 0900 20

  پعباز ررا يوگيجه ب نلبالغ 33     24/9/87 1000 21

  تغذيه  ررا سرتاب حناميا، 35     18/10/87 1630 22

  تغذيه ب پعباز ررا سرتاب حناميا، 23     27/10/87 1700 23

  تغذيه ب پعباز ررا سرتاب حناميا، 29     14/11/87 0800 24

  تغذيه  ررا سرتاب حناميا، 23  8   22/11/87 0600 25

  پعباز ررا يوگيجه ب نلبالغ 6    6 25/11/87 0600 26

  پعباز ررا سرتاب حناميا، 17     4/12/87 1600 27

  تغذيه ررا سرتاب حناميا، 37    6 8/12/87 0700 28
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  تغذيه ررا سرتاب حناميا، 15    3 10/12/87 0600 29

  راه رفدن  ررا سرتاب حناميا، 12     12/12/87 1730 30

 

نعيب رده ادجام رده اسا )اراره حفاظخا محخيط زيسخا   نچوين فااليا  ايی اعای ماعفی زيسدگاه  ای ت

 ذکع رده اسا. 1388. رر رکل زيع تادار افعار مشا ده رده رر سال ارکا،(
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 )گزارش تهیه شده توسط اداره محیط زیست بوکان( زیستگاههای تخریب شده و یا در حال نابودی

 

 

 

 

 

 

 زیستگاه   مساحت    موقعیت جغرافیایی    وضعیت زیستی  آخرین مشاهدات میش مرغ   عوامل مؤثر در تخریب زیستگاه  

 کیلومتری شمالغرب مهاباد( 20)دشت آزاد و باجوند 

             25 )2km  )49' N 036  11و' E 045         حفر چاههای کشاورزی     82قطعه بترتیب در تیرماه  2و  3نیمه فعال 

               تبدیل کشاورزی سنتی                           86و مرداد ماه                                                                                    

 به کشاورزی مدرنیزه                                                                                                                    

 کیلومتری شمالغرب مهاباد(  25)دشت حسن آباد 

            20(2km   )51' N 036   58و' E 045              حفر چاههای کشاورزی،                             82قطعه در تیرماه  4نیمه فعال 

                       گسترش کشاورزی مکانیزه                                                                                                                   

 و تبدیل دیمزارها به باغ                                                                                                 

 کیلومتری جنوب مهاباد( 35)کانی سیب 

            15(2km   )27' N 036  49و' E 045               تخریب مراتع و زیستگاه          82قطعه در تیر ماه  2نیمه فعال 

 کیلومتری جنوب غربی بوکان( 26)دشت میسالم

           10 (2km)  25' N 036 55و' E  045        تخریب مراتع، شکار بی رویه،       شمسی 70و  60غیر فعال          دهۀ 

 افزایش کشتزارهای آبی و باال                                                                                                                                       

 رفتن تردد کشاورزان                                                                                                                                  

 کیلو متری جنوب غربی بناب( 15)وع قره قشالقمنطقۀ شکار ممن 

         480(2km  )N  45' 045  وE 04'  037       افزایش تردد کشاورزان، حفر   86قطعه در آبان و آذر ماه  25   نیمه فعال               

                     نهرهای آب و  تبدیل                                                                                                                           

 زمینهای دیم به آبی                                                                                                 

 کیلومتری شمالغرب ارومیه( 15)منطقۀ نازلو 

              -       46' N 037  12و' E 045           شمسی          گسترش شهر نشینی، تخریب  70غیر فعال         اوایل دهۀ             

                                                                                                               مراتع و افزایش باغستان ها                                                                                                                    
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 سومفصل 
 تهدیدها

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ش روارزیابی تهدیدهای گذشته و پی 3-1

  نا،  رده که اراره رد ريسک ادقعاض  رده  ا  را می ترا، اه صررت يک رااطه دشا، رار:

 نسيب پذيعی(+ تهديد+ نسيب پذيعی = ريسک ادقعاض ×)تهديد

( بيه ی  ای سعردی  رده که ن، را اه ادقعاض حسخاس 1اا اين بصف ريسک ادقعاض يک  رده تااای اسا از 

( اع نکوش اين اين رب عامل. تهديد 3فعايود ای ادسادی موجع اه تهديد  رده ب  ( ردت ب ما يا2می دنايد ب 

اه خرری خرر می ترادد عاملی اصلی محسرب ررر ب  ن منکن اسا رر مجنرعۀ عرامل فرق دقش مهنی ايفا 

مخثالً دنايد مثالً تنعيب کلی زيسدگاه تنامی  رده  ای ارمی ن، زيسدگاه را ريشه کن خرا د دنخرر رر حاليکخه 

(. رقيقا اين مرضخرع 1984رکار اعای  رده  ايی خطعنفعين خرا د ارر که دعخ ترليدمثلی پاييوی راردد )ريامردد 

رر مررر ميش معغ صارق اسا دظع اه دعخ ررد اسيار پايين  رده اه لحاط اددازه رسده تنن کر ک  ب فعابادخی 

دا ردی دام اعره ادد که رر ادقعاض سهين می اارود پايين جنايا رر کشرر. تاکور، محققين از عرامل سعردی  ر

(. می ترا، اين عرامل را اه سه  عبه عندۀ زيع تقسين اودی دنرر 2000  پرربي  ب  نکارا، 1997)مک کيوی 

 که اه درعی اا تباررواسی جاددارا، ديز رر ارتباط  سدود:

ربرۀ اارراری  اددازۀ رسدۀ درزارا،  زما، فااليا  ( صفاتی اا اداطاف پذيعی فورتيپيکی کن مثالً اددازۀ اد،  طرل1

 ب سطح غذايی. مانرالً تفابت اين  رده  ا از اين دظع اه تغييعات تکاملی ارتباط راردد تا تفابت  ای زيسدگا ی.

( صفات اا اداطاف پذيعی فورتيپيکی ااال مثل اددازۀ  سخدعۀ خخادگی  تخعاکن جنايخا ب جوبخه  خای سخازما، 2

کن اسا جنايا  ای مندلف يک  رده اه رليل تفابت  ای زيسدگا ی از دظع اين صفات تفخابت اجدناعی. من

 (.1983  مک ربدالد 1999  کاپلع 1999 ايی رارده اارود ) اپنن ب  نکارا، 

رر اين قسنا رب عامل مرقايا ب اددازۀ  سدعه رارای ا نيا می اارود. اعخی مکا،  ا مثل جزايخع  ( جغعافيا:3

(. مانخرالً مرقايخا  خای 2000اه بيهه اا ريسک ادقعاض اااليی رباه رب می اارود )مخک ب اخالنفررر  اقيادرسی

مکادی  رده  ای خريشابدد پيشيوۀ مشدعك ندها را دشا، می ر ود بيه ی خاصی که رر رادش جغعافيای زيسدی 

ار می اارود اا ريسک ادقعاض مررر اعرسی قعار می  يعر.  رده  ايی که از  سدعۀ جغعافيايی کر ک تعی اعخررر

(. البده اددازۀ  سدعۀ جغعافيايی يک  رده اه بيه ی  ای سعردی ن، 1997ااالتعی رباه رب می اارود )مک کيوی 

مثل ترادايی اددشار  رده ديز اسدگی خرا د رارا.  عبه ابل کامالً مسالۀ تباررواسی )فيلخرژدی( را مخواک  مخی 
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اسدفاره کعر ا ع راره  ا الگری تبارراخدی خاصی را دشا،  ʎاخدی می ترا، از دنايد. اعای سوجش الگری تباررو

 (. 1999اعااع صفع خرا د ارر ب اا افزايش قعااا فيلرژدديک اين مقدار اه يک دزريک خرا د رد )پا ل  ʎدد ود 

 

 تهدیدها و نگرانی های جهانی  3-1-1

سال ديز افزايش يااد ايشدعين  15ميزا، می ترادد تا  طرل عنع طبيای ميش معغ حدبر ره سال می اارد اما اين

سال می اارد. اه دظع می رسد ميزا، معگ ب ميع دع ا اه  28طرل عنع ثبا رده اعای ميش معغ  ا رر طبياا 

رليل جدال رر فورل قبل از فول زارابری ايشدع از ماره می اارد. حدی منکن اسا يخک دخع اخالغ رر ربسخال 

مانرال  شدار ررصد ميش معغ  ا رر سال ابل حيخات ب عنخدتا رر اثخع طانخه از اين اعبر.  ااددای اين جدال  ا

خراری از اين می ربدد. ميش معغ پعدده ای زمين زی اا قدرت پعباز پايين می اارد. طانه خخرارا، تنخن  خا ب 

مخرش  خا   عاز خا جرجه  ا را اغلب پعدد ا، رکاری  کالغ  ا  جرجه تيغی  ربااه  رخغال  سخنرر ا  راسخر ا  

تشکيل می ر ود مودهی دقش ربااه  ا ب کالغ  ا اازرتع می اارد.  عسوگی رديد رر طی فول زمسدا، يکی از 

اه طررکلی رر سطح اين النللی ره تهديد عنده اعای مخيش عرامل مهن معگ ب ميع رر فول زمسدا، می اارد. 

 (:Szabolcs, 2009معغ دامبعره می ررر )

 اهش زیستگاه های مناسب از نظر ساختار پوشش گیاهیاز بین رفتن و ک (1

افزايش فشار کشا ب کار ااعث کا ش سطح زيسدگاه  ای طبيای رده اسا از طعفی اسدفاره از کرر ا ب کشا 

( که ااعث کا ش بساا مواطق پرريده از Palacin et al. 2012محورالت جديد مثل ذرت ب  ل نفدااگعرا، )

کرتاه قد اعای پعبرش جرجه  خا الزم . ساخدار پررش  يا ی ررر ازريار يافده اساپررش  يا ی کرتاه قد می 

(. تعاکن ايشدع رام  ا ريسک لگد رد، تنن  ا ب نرياده  خا را رر پخی state of Brandenburg, 2009اسا )

ب، رر رارر. تکه تکه رد ی زيسدگاه  ا رر اثع  سدعش ساخا ب ساز ب تبديل کاراعی اراضی اه رخکلی ربزافخز

(. مطالاخات دشخا، مخی ر خد اخا  سخدعش Lane et al. 2001, Szabolcs 2009حخال افخزايش مخی اارخد )

 .Lane et alساخدار ای ادسا، ساخا ب ررخدکاری   نراره فاصله ای را از اين سخاخدار ا حفخظ مخی دنايخد )

2001, Osborne et al. 2001ردخه مخی اارخد  (. کا ش زيسدگاه يکی از راليل عنده ب مهخن کخا ش ايخن 

(Szabolcs 2009 .) 



 

 

 

 

 .Palacin et al( ارامخه يااخد )extensiveاعای مقااله اا اين تهديد  اهدع اسا کشا ب کار سودی ب کخن کخار )

(. ااالبه تبديل مزارع اه علفزار ا  بجرر خاك لنا رر کوار پررش  يا ی حابی رهد کنک خرا د کعر 2012

(. کارخا  ردخه  خای ررخدخی ب Taylor 2011يا، ب ملخ  ا افخزايش يااخد )تا مرار غذايی پعبتئيوی مثل اودپا

 (. Langgemach 2014 سدعش جوگل  ای رسا کارا فاال اايد مدرقف  عرر )

  برخورد با خطوط انتقال نیرو (2

 Janssميش معغ قدرت پعباز  ودا، خرای ددارر ب منکن اسا اه راحدی اا خطرط اددقال ديعب اعخررر دنايد )

and Ferrer 2000 اعخررر اا اين سازه  ا اه بيهه تباات خطعداکی اعای جنايا  خای محلخی رر اخع رارر .)

(Szabolcs 2009 اه بيهه رر مراقای که اين خطرط رر دزريکی محل  ای تغذيه  زارنبری  زمسدا،  ذرادی )

خطرط اددقال ديعب از اخين مخی ررصد ميش معغ  ای دااالغ رر اثع اعخررر اا  55قعار رارده اارود. رر اسپاديا  

اخه  9/3تخا  9/0(. پهب ش  ا رريافدود که معگ ب ميع سالياده رر ميش معغ اين Martin et al. 2007ربدد )

کيلرمدع خطرط اددقال ديعب می اارد. اددقال ديعب از طعيق زيع زمين می ترادد ريسخک  02/4تا  58/1ازای  ع 

ديز تا کور، سه مررر اعخررر ميش معغ )اه بيهه افعار دااالغ( اخا کااخل  رر ايعا،اعخررر اا ندها را کا ش ر د. 

 ای اددقال اعق ب کاال  ای مدالق اه رعکا منااعات رر سال  ای پخيش  خزارش رخده اسخا ) فدگخری 

 رفا ی اا اراره محيط زيسا ارکا،(.

 تخریب تخم ها و از بین رفتن جوجه ها در عملیات های کشاورزی (3

ايی که رر مزارع کشابرزی عندتا نريا،  زيوی می دنايد دسبا اه عنليات  ای کشابرزی ميش معغ از ندج

(. مزارعی که معتبا رنن زره می رردد ب يا قبل از خررکفا رد، جرجه  ا Szabolcs 2009حساس می اارد )

نعيب رده که (. ررصد نرياده  ايی تRocha et al. 2013اعرارا می رردد رر رام افداره ب از اين می ربدد )

ررصد )مجارسدا،(  35ررصد )اسپاديا(   15رر کشرر ای مندلف اعنبرر رده اسا اه اين صررت می اارد: 

(Szabolcs 2009, Rocha et al. 2013 اين مساله ده فقط نرياده  ا را .)می سازر الکه پواه الزم اعای  داارر

پررش  يا ی موجع اه افزايش ريسک طانه خراری  اين پعدده  ااد از اعرارا را از اين می اعر. کا ش ميزا،

ترسط « رام کشوده»(. اين پديده تحا عورا، Gotmark, 2002ترسط سايع طانه خرارا، ب پعدد ا، می ررر )

اراضی  ه حيات ب اقای پعدد ا، زمين زی باه کار اعره رده اسا. اوااعاين اين تارينچ 1858ديلسر، رر سال 
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اعقعار ارره اسا که امعبزه اا کشابرزی مکاديزه اين رااطه از  ن  سسده رده  کشابرزی درعی ارتباط خاص

اسا. البده می ترادد اا تاخيع ادداخدن اعرارا محورالت ب  نچوين عدم کار رر مزارع اه مدتی طرالدی کنی از 

ت رر اين تايين زب،  ای اافع اعای نرياده  ا ب عدم اعرارا محورالاار اين مشکالت کاسا.  زيوه ربم 

مدع معاع رر اطعاف نرياده  ا اعنال می ررر. زمادی که  900. رر مجارسدا، مواطق اافع ايش از مواطق می اارد

اين زب، کر کدع اارد ماره  نرياده را تعك خرا د کعر. رر نلنا، مساحا صد مدع معاع مررر اسدفاره قعار می 

 (. Dorothee 2014يااد )مدع معاع افزايش   250×250 يعر ب مقعر رده اسا اه 

 طعمه خواری (4

طبق اعخی پهب ش  ای صررت  عفده  ميزا، طانه خراری از تنن  ا ب جرجه  ا مکعرا اتفاق می افدد 

(Martin et al. 2007; Langgemach 2008; Rocha et al. 2013 مهندعين طانه خرارا، عبارتود از .)

خرارا،  می ترا، اه سنرر  راکن  سگ  عقاب  ا قاال ذکعدد  ربااه مانرلی ب کالغ  ا می اارود. از سايع طانه

(Langgemach 2008( ،مارتين ب  نکارا .)رريافدود که رر اسپاديا حدبر 2007 )ررصد معگ ب ميع جرجه  44

 ا رر اثع طانه خراری اتفاق می افدد. رر نلنا، اعای کاسدن از فشار طانه خراری از فو   ايی اسدفاره می 

رر اراضی بسيع اه بيهه رر زمادی که افعار پعبرش يافده رر ظع می رسد اسدفاره از فو  اسدعاتهی ررر. اه د

اسارت ر اسازی می رردد را کار مواسبی اارد. رکار رد، ترسط طانه خرارا، مهنی  ر، ربااه مانرلی ب 

 Langgemach) کالغ  ا مرفقيا زارنبری پعدد ا، زمين زی اه بيهه ميش معغ  ا را افزايش می ر د 

(. حضرر  رده  ای طانه خرار ازرگ جثه ای مثل  عگ می ترادد ميزا، حضرر طانه خرارا، ميادی مثل 2008

 ربااه را کودعل دنايود. 

 ناکافی بودن منابع غذایی متشکل از بندپایان (5

عای ميش کاراعر نفا کش  ا موجعاه کا ش فر، اودپايا، ب  نچوين نفات می  عرر که موبع غذايی مهنی ا

(. اه طرر طبيای کا ش موااع غذايی رر رسدعس ااعث Bravo and Ponce 2012معغ  ا محسرب می رردد )

(. کشا ار اديک می ترادد اين Boatman et al. 2004کا ش مرفقيا زارابری رر اين پعدد ا، می ررر )

راضی کشا ار اديک رر مقايسه اا تهديد را اه حداقل اعسادد. مطالاات دشا، می ر د ميزا، غوای  رده ای رر ا



 

 

 

 

 .Bengtsson  et alررصد افزايش می ر د ) 30کشا غيع ارکاديک ميزا، غوای  رده ای حشعات طانه را تا 

2005 .) 

 تغییرات اقلیمی (6

( سوارير ای مندلفی را اعای تغييع اقلين ايا، می دنايد از افزايش IPCCپول اين النللی تغييعات نب ب  را )  

(. اين مساله اع حيات اسياری از Solomon et al. 2007دگين جها، اين رب تا رش ررجه سادديگعار )رمای ميا

(. مدل  ای پيش ايوی حاکی از جااجايی  سدعه حضرر Huntly 2007 رده  ای پعدده تاثيع خرا د  ذارا )

اعای ارغال مواطق  ميش معغ  ا اه سنا ععض  ای رنالی می اارد. از ندجاييکه ميش معغ پعدده قدرتنودی

 جديد ديسا احدناال رر ارغال اين مواطق  ودا، مرفق دنرا د ارر. 

 شکار  (7

 ;Alonso et al. 2003يکی از عرامل اسيار مهن رر کا ش جنايا اين  رده اا رداب ااال رکار می اارد )

Palacin and Alonso Lopez, 2008ی اارد. رر اعخی (. رر تنامی کشرر ا امعبزه رکار اين پعدده منورع م

کشرر ا  ورز قرادين اه توهايی قارر اه پيش  يعی از رکار ديسدود کشرر ايی مثل ربسيه  اکعاين ب تعکيه 

(Palacin and Alonso Lopez, 2008.)  اا ترجه اه فعابادی اسيار پايين رر ايعا، حدی رکار يک قطاه می

ه اارد. اخيع  زارش  ايی از رکار ب تاکسيدرمی ميش ترادد تباات اسيار خطعداکی را اعای جنايا رر پی رارد

معغ رر ارکا، ارائه رده اسا مودهی  ورز اا قطايا اه اثبات دعسيده اسا ) فدگری رفا ی اا اراره محيط 

 زيسا  رهعسدا، ارکا،(.

 مرگ و میر تصادفی )در طی زمستان های سخت( (8

يااد رسدعسی اه موااع غذايی اا ررراری  ای  رر طرل زمسدا، اه بيهه زما،  ايی که اعف رديد اارش می

اسياری  نعاه خرا د ارر. اعای يافدن غذا ميش معغ  ا پعاکود ی ايشدعی يافده ب اه جسدجر می پعرازدد 

(Streich et al. 1996 اين مساله ااعث افزايش معگ ب ميع ايش از .)ررصد اه رليل  عسوگی رديد  15

 Langgemachاعخررر اا خطرط اددقال ديعب ديز افزايش می يااد ) می ررر البده رر زمسدا،  رکار ب

(. رر نلنا، ب ادگلسدا،  رر مراقع اارش اعف  ای سوگين  مزارع کلزا از اعف پاك می رردد تا ااقی 2008

 مادده موااع غذايی رر رسدعس اين پعدد ا، قعار  يعر. 
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 آشفتگی های انسانی (9

ن اسا ااعث ررر ماره نرياده ب تنن  ا را ر ا دنايد ب يا اقدام اه نرفدگی  ای بارره از سری ادسا، منک

(. رر اسپاديا Szabolcs 2009ايش می ر د )پعباز دنايد که ريسک اعخررر اا خطرط اددقال ديعب را افز

مهندعين اين اخدالالت عبارتود از افعاری که پياره ب يا اا بسايط دقليه مرترری رر اراضی معارطه تعرر می 

. اين مساله اه بيهه اه صررت  عای رام  تعرر کشابرزا، ب بربر افعار اعای جنع نبری  يا ا، راربيی ايوددن

 ب ... رر محدبره حضرر جنايا ايعا، ااعث ايجار نرفدگی ب اخدالل می اارد. 

 در راستای احیای میش مرغ اقدامات صورت گرفته بین المللی 3-1-1 

را تجعاه کعره اسا نلنخا،  1997تا  1940سال از سال  57جنايا رر طی  يکی از کشرر ايی که کا ش رديد

 State ofقطاخه کخا ش يافخا ) 57می اارد. رر اين کشرر جنايا ميش معغ از حدبر سخه  خزار قطاخه اخه 

Brandenburg, 2009 امعبزه تالش  ای بسيای اعای حفاظا از اين  رده رر جعيا، اسخا ب تخاکور، ايخن .)

(. جنايا نلنا، امعبزه رر Langgemach 2014قطاه  عريده اسا ) 165ه افزايش جنايا تا تالش  ا موجع ا

 کدار  5000يا مواطق حفاظا از  رده داميده می رردد حضرر راردد که مساحدی حدبر  SPAسه موطقه مهن که 

از ارضخی را رر   کدار 2100را رر اع می  يعر. رر يکی از اين مواطق سازما، محلی حفاظا از ميش معغ حدبر 

اخديار رارر ب اخه رخدت رژيخن کشخابرزی را اخا  عخخه تکامخل ب حيخات مخيش مخعغ  نا وخگ سخاخده اسخا 

(Langgemach, 2014  رر راسدای تقريا جنايا مرجرر  تنن  ای  ذارده رده رر خارج از موخاطق فخو .)

ااز شا راره می رردد. دعخ  کشی رده جنع ابری رده ب پ  از تفعيخ ب پعبزش جرجه  ا اه  نا، زيسدگاه  ا

(.  زارش رده اسا Eisenberg 2008ررصد اه صررت سالياده مدغيع می اارد ) 40تا  15اقای اين جرجه  ا از 

 165(. اا افزايش جنايخا تخا Langgemach, 2014که اين افعار قارر اه جفا  يعی ب ترليدمثل ديز ارره ادد )

 ن  ا دنی ررر ب جنايا اه دعخ افزايش طبيای خرر بااسده می اارد. فعر ريگع اقدام اه جنع نبری ب تفعيخ تن

رارادی رر نلنا، مشکل اصلی  کا ش ميزا، اقای جرجه  ا رر اثع طانه خراری می اارد اه بيهه ترسط طانه خ

کالغ  ا  عقاب  ا. اعای کاسدن از فشار طانه خراری مواطقی فو    ر، سگ  ا  راسر ا  ربااه  ا  راکن  ا 

 2013شی رده اسا که بساا ا، اين سی تا  فدار  کدار می اارد )رر  ع سه موطقه زارنبری( رر سال ک



 

 

 

 

يک جرجه ب رر اين  1991جرجه رر مواطق فو  کشی رده ررد يافدود رر حالی که اين ميزا، رر سال  21تادار

 Langgemach andر )جرجه اه ررد کامل رسيده ار 14اه طرر مدرسط رر  ع سال  2013تا  2003سال  ای 

Watzke, 2013ی ارره ب اه طرر (. از سايع اقدامات اعای کودعل طانه خرارا، تله  ذاری ترسط رکار يا، محل

(. مديعيا زيسدگاه اا Dorothee, 2014طانه خرار رر اين تله  ا اه رام افداردد ) 372  2013کلی رر سال 

ررصد از محورل سعپا را تا سال اتی رر  10رزا، حداقل  نکاری کشابرزا، محلی ادجامی می ررر ب اين کشاب

 (1-3( دگه می راردد )رکل Bustard stripesدرار ايی اه دام درار ای ميش معغ )

 

 درار ميش معغ اعای ااال اعر، دعخ اقای جنايا  ا رر نلنا، 1-3رکل 

 

اسا  ای تشريقی تبليغ می ررر ب اعای ارتقای کيفيا زيسدگاه اسدفاره از ريره  ای کشابرزی ار اديک اا سي

(. اه تاريق ادداخدن Langgemach 2014 ا فااليا راردد ) SPAرر حال حاضع  فا کشابرز ار اديک کار رر 

اعرارا محورالت رر مواطقی که زارنبری ادجام می ررر ب ر ا کعر، مزارع اه صررت رسا دنررره اعای 

اعای جرجه  ا اعای فعار از فااليا  ای کشابرزی ضعبری اسا  فده ب زما، رار،  10ربره ای طرالدی تع مثل 

ررصد(  75اه اين موظرر تنامی خسارت  ای بارره اه کشابرزا، جبعا، می ررر اين ميزا، ترسط اتحاريه اربپا )
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 ا  SPA(. اين Dorothee 2014; Langgemach, 2014ررصد( پعراخا می ررر ) 25ب ايالا اعدددبررگ )

ددقال ديعب ب ترراين  ای ااری قعار رارر. اعای افزايش پيرسدگی اين اراضی پعبژه اه قطع ررخدا،  خطرط ا

ررخدا، اه بيهه رريف  ای اه  ن پيرسده دنرره اسا تا ميش معغ از  ع رب موطقه اه خرای اهعه مود ررر 

 (2-3)رکل 

 

 : قطع اعخی ررخدا، اعای اتوال رب موطقه رر نلنا،2-3رکل 

 

 

 وطقه پيش ايوی رده اعای پعبرش جرجه  ا رر طعح نتی ماعفی ميش معغ اه سرئد: م3-3رکل 



 

 

 

 

اه طرر پيرسده افعار جنايا از طعيق حلقه  ذاری  ررياای راريريی ب مشخا ده کودخعل مخی رخردد تخا مرفقيخا 

رقيق  اقدامات مندلف مررر اعرسی قعار  يعر  تهديد ا رواسايی رده ب مواطق مررر اسدفاره ترسط ميش معغ  ا

 (. State of Brandenburg 2009تع تحديد حدبر ررر )

کخال  2009تا  2004ن سالهای يرعبع رد. رر ا 2003رر اعيداديای کبيع پعبژه ماعفی مجدر ميش معغ رر سال 

فعر اه ررا  ای ساليسبررگ ر ا رددد که رب ماره اا مرفقيا  عکدام يک جرجه را اه پخعباز ررنبرردخد. رر  86

ررصد ب رر سال ربم اخيش  18ا ترجه اه کن ارر، ميزا، نريا،  زيوی ب جرجه ابری ميزا، اقا حدبر سال ابل ا

جنايدی از موطقه ساراتر ربسيه بارر اعيداديا رد. اا  2014(. تا سال Burnside et al. 2012ررصد رسيد ) 74از 

ع می رسد جنايا  خای اسخپاديايی اين حال يافده  ای اخيع حاکی از فاصله ژدديکی اين جنايا  اسا ب اه دظ

قعااا زدديکی ايشدعی اا جنايا  ای سااق اعيداديايی رارده ادد. ااد از اين يافده  ای ژدديکی تنن  ا رر سال 

فعر رر يک سال اه جنايا اضافه  عريد که ته اه حال ايشدعين تادار ر اسازی  33از اسپاديا بارر رده ب  2014

(. رر حال حاضع اين پعبزه يخک موطقخه ر اسخازی ب Greabustard.org, 2014)ميش معغ رر رديا ارره اسا 

. مواطق ر اسخازی يک موطقه رائنی فو  کشی رده اه بساا  فا  کدار رارر که سايا يک داميده می ررر

اع اساس مايار ای ريسک طانه خراری  مالکيا اراضی  تواسب سينای سعزمين  نرفدگی  ای ادسادی  خطعب 

باز  دزريکی اه سايع جنايا  ا يا زيسدگاه  ای مواسب  نرفدگی  ای ادسخادی اددنخاب  عريددخد. ايخن مرادع پع

 کدار را اا رايزدی يا کشخابرزا،  تحخا اعدامخه  خای جلخب  2800پعبژه تالش می دنايد مواطق اطعاف االغ اع 

فخعر رر سخال  50جنايا اخه مشارکا جرامع محلی  را اعای ميش معغ  ا نماره دنايد.  دف اين پعبژه رسيد، 

پايدار اقا يااد. کل ررا ساليسبرری فعری قارر خرا د ارر  100می اارد عقيده اع اين اسا که جنايدی  2015

 (. RSPB, 2010فعر را رارر ) 200ظعفيا حنايا از تقعيبا 

اسخلراکی  رر اتعيش جنايدی که بجرر رارر انشی از جنايا غعب پادرديا که رر مجارسخدا،  جنهخرری  خک ب

 2012فعر رر سخال  250فعر اه تقعيبا  60از  1990زدد ی می کوود می اارد. جنايا زارنبر رر اتعيش رر سال 

اخا اسخدقارا کوخار  1995(. عنليات حفاظا از مخيش مخعغ رر اتخعيش از سخال Rabb 2012افزايش يافده اسا )

وين رر حال حاضع اقدامات خاصی از  ذاردن انش  ايی از اراضی کشا رده اعای ميش معغ رعبع رد.   نچ

دظع فااليا  ای کشابرزی رر جعيا، اسا ب قعاررار  ايی اا کشابرزا، مواقد رخده اسخا.  خيچ  ردخه نايخاری  
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اسدفاره از نفا کش  ا  کرر ای رينيايی دبايد رر موطقه اسدفاره ررددب رسدعسی اخه موطقخه از ابل نبريخل تخا 

 کدخاری  5150کخل بسخاا  2012(. رر سخال Grosstrappe.at, 2014زما، اعرارا محورل منورع اسا )

(. کل محدبره مررر اسدفاره ترسط جنايا پادردين Raab 2012دام  عفدود ) SPAتحا دظع  قعار  عفده رده ب 

کيلرمدع معاع رر اتعيش قعار رارده اسا  336کيلرمدع معاع ارره اسا که از اين مقدار  515ماارل  2005رر سال 

(Raab et al. 2010 عالبه اع مديعيا زيسدگاه  پعبژه مررر دظع رر اتعيش تالش رارر اعخررر ميش معغ  ا  .)

را اا خطرط اددقال ديعب که مهندعين عامل معگ ب ميع االغين رر اين کشرر  سدود را کا ش ر د. اخعای ايوکخه 

ز عخالم  شخدار ر وخده اسخدفاره رخد ب اا بلداژ ااال ا زيوه  ای اددقال خطرط از زيع زمين ااالسا اعای خطرط 

کيلرمدع از خطرط ديعبی اا بلداژ مدرسخط  47خطرط اا بلداژ کن از زيع زمين مودقل می رردد.  رر فاز ابل پعبژه  

 (4-3ی رددد )رکل کيلرمدع از خطرط اا بلداژ ااال ديز دشاده  ذار 123از زيع زمين مودقل رددد ب 

 

 ديعب : دحره مارك کعر، خطرط4-3رکل 
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 برای حفاظت از میش مرغ، تاریخچه و الزامات برنامه اقدام  4-1

بسطیار   BirdLife Internationalتوسطط  پرندگان( برای حفاظت از IBAsمناطق مهم برای پرندگان )

از ایطن ططرح منتفطع نمطی شطوند و  پیشتر معرفی شده است. با این حال گونه هایی وجود دارند کطه

عموما در جمعیت هطایی ایزولطه، در  نیازهای حفاظتی آنها پوشش داده نمی شود این قبیل از پرندگان

زیستگاه هایی تکه تکه شده و کوچک در یک منطقه وسیع قرار دارند. به این ترتیب نیاز بطه رویکطرد 

جاد گروه عملیطاتی حفاظطت از مطیش مطرغ در ایحفاظتی مبتنی بر گونه به شدت مورد نیاز می باشد. 

هطا و  NGOارگطان هطای دولتطی، سطح ملی برای کشور ایران بسیار ضروری می باشد گروهی که از 

پژوهشکده ها )یا دانشگاه ها( تشکیل شده باشطد. الزم بطه ذکطر اسطت در اتحادیطه جهطانی حفاظطت 

(IUCN کار گروه تخصصی )Bustard امات چنطین گروهطی بطا کطارگروه وجود دارد و بهتر است اقد

، کارگاهی در ذخیره گطاه طبیعطت دارسطکی در چیتطا برگطزار 1997در سپتامبر مذکور هماهنگ باشد. 

گردید تا پیش نویس طرح اقدام برای حفاظت از میش مرغ در آسیا تهیه گطردد. ایطن ططرح در سطال 

 Chan andوزیطع گردیطد )و بروشورهایی در شرق روسیه، مغولسطتان و چطین ت منتشر گردید 1998

Goroshko 1998 .) کارگاهی بین المللی در خصوص حفاظت از مطیش مطرغ در  1999در ماه مارس

 Chan and) در این طرح اقدام به مطوارد ذیطل اشطاره گردیطده اسطت ذخیره گاه تاموجی برگزار شد.

Goroshko, 1998): 

 غیرمجطاز و تخلطف )جمطع آوری  محیط بانان باید دارای ابزار کافی در راستای کنترل شطکار

 .، و ...(GPSتخم و ...( باشند )از قبیل ابزار ارتباطی قوی، وسایل تدافعی، 

 آگاه سازی مدیران و محلیان از قوانین و حقوق حفاظت از گونه 

 و سایر ایتم های آموزشی بطه ویطژه در امطاکن  اطالع رسانی و آموزش از طریق نصب پوستر

زشی باید در خصوص تنطویر افکطار عمطومی نسطبت بطه اهمیطت عمومی )این ایتم های آمو

 متمرکز باشند(موضوع 

  میزان زیان به کشاورزانی که در اثر حفاظت از این گونه وارد می شود بایطد ارزیطابی شطده و

 جبران گردد. 

  قوانین و ضوابط جدیدی بابت مسایلی مثل آتش زدن مزارع، برداشت محصطوالت و ... بایطد

 وضع گردد

 انجات و منابع آالینده باید مورد توجه ویژه قرار گیرندکارخ. 

  در خصوص سگ های نگهبان گله های دام باید مقرارت جدیدی در منطاطق حضطور مطیش

 وضع گردد. مرغ 
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به شکلی رسطمی و نظامنطد ایجاد مناطق حفاظت شده در گسترۀ حضور گونه ضروری است تا بتوان 

از اطالعات پایه بوم شناختی و بیولوژیکی در مورد گونه بهطره حفاظت انجام پذیرد. محیط بانان باید 

مهارت هایی چون تکنیک های مطالعات میدانی، طراحی و اجرای برنامطه هطای آموزشطی،  مند باشند

محطل .  ارزیابی و پایش محیط زیست، مدیریت زیستگاه، کنترل و پیش گیری از آتطش سطوزی و ...

( مدنظر قطرار Micro reserveعنوان مناطق حفاظت شده خرد )های زادآوری میش مرغ می تواند به 

 گیرند.

 مشارکت محلیان در مدیریت زیستگاه

در محل های زادآوری گونه الزم است با همکاری بومیان اثطرات عملیطات هطای کشطاورزی )زمطان 

بطر موفقیطت ( شطخم زمطین و ...سم پاشی، ، استفاده از کود، نوع محصول، کاشت، داشت و برداشت

 زادآوری گونه مورد بررسی قرار گرفته و همزمان آموزش های الزم ارائه گردند. 

صورت می گیرد یکطی از خرید محصول سرپای برخی مزارع که در آن ها آشیانه گذاری و زادآوری 

 اقداماتی است که اثرات مثبت و کوتاه مدتی زیادی را در پی خواهد داشت. 

ابزارهای هشدار آتش سوزی در منطاطق مهطم زادآوری مطی  تسهیالت مقابله با آتش سوزی و نصب

تواند مفید واقع گردد در زیستگاه هایی که آتش سوزی محتمل است احداث آتش بر ضروری است. 

مطالعات پژوهشی در زمینه هطای مسطیرهای مهطاجرت، توزیطع، انطدازۀ جمعیطت و ارجحیطت هطای 

حلقه گذاری، ردیابی ماهواره (. Chan and Gorshko 1998زیستگاهی گونه در آسیا ضروری است )

 ایی دارای اهمیت شایانی است. 

برنامه معرفی مجدد در زیستگاه هایی که میش مرغ قبال حضور داشته است البته احتماالً برنامه تکثیطر 

 Chan andدر اسارت موفقیت آمیز نخواهد بود بطا توجطه بطه تجربیطات حاصطل شطده در گذشطته )

Gorshko 1998) ین اقدامی اثر آنی در حفاظت از گونه در پی نخواهد داشت. و چن 

 هدف اصلی برنامه اقدام ملی 4-1-1

ازدیاد فراوانی جمعیت  در زیستگاه های بوکان به بیش از صد فرد به طوری که جمعیت بطدون تکیطه 

 بر اقدامات عاجل و فوری از قبیل تکثیر در اسارت زیستمندی و بقا داشته باشد.
 

 داف دیگر اجرای طرح اقدام ملیاه 4-1-2

 )احیای جمعیت در استان کردستان )منطقه زرینه اباتو 

 احیای جمعیت در استان همدان 

 



 

 

 

 

 

 نتایج مورد انتظار از برنامه اقدام 4-4

از اعدامه اقدام اا اجعای اعدامه اقدام اددظار می ربر ميزا، تلفات نرياده  ا ب جرجه  ا کا ش يااد. اه اين تعتيب 

فعر افزايش يااد ب جنايا   فدارصررت اجعا اددظار می ربر رر طی پوج سال جنايا اراضی ارکا، حداقل اه رر 

 . ادرادد از  عراب ادقعاض خارج ررر

 تشریح فعالیت ها و عمل بر اساس نتایج مورد انتظار 4-5

 : 1396و  1395اقدامات عاجل در سالهای 

 خعيد محورل سعپا اعای رب سال پياپی 

 سال ربعيا اسدفاره  از نفا کش  ا  کرر ای رينايی ب ناياری غعق نای اه مدت منور 

 عالما  ذاری خطرط اددقال ديعب اا حلقه  ای پالسديکی ردگی 

  ااقی  ذاردن درار ای ميش معغ رر اراضی مندلف رر صررت اعرارا کلزا ب يردجه اه بيهه رر ررا
  ای غازليا،  سرتاب ب سکاديا،

 1398لغایت  1396های  برنامه های سال

 احداس امکادات زيعاوايی اعای تفعيخ ب پعبرش جرجه  ا 

 فو  کشی ب اماره سازی انشی از ررا  ای سرتاب ب غازليا، اعای پعبرش ب دگهداری افعار 

  ،اعدامه ريزی اعای کشا ب زرع ب اداقار قعاررار فينااين سازما، حفاظا محيط زيسا ب زارعا
 عنده مواطق

 

 های اجرایی مورد نیاز برای دستیابی به اهداف پروژه 4-6

  احداس معکز تفعيخ تنن  ا 

 کودعل طانه خرارا، طبيای از طعيق تابيه تله  ا اعای کا ش ميزا، تلفات تنن ب جرجه 

 کشابرزی که فو  کشی رده اارد اعای پعبرش افعاری که اه طرر -احداس معکزی دينه طبيای
 مررری از جنايا جدا می رردد.

 نبرر رقيق جنايا ب اعرسی مسيع ای جااجايی ب مهاجعت رر صررت بجرراع 

  تعغيب کشابرزا، اعای کشا ار اديک ب عدم اسدفاره از سنرم نفا کش ب کرر ای رينايی رر صررت
 امکا،
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 ه حفاظت از میش مرغ و روش اجراچارچوب ها و اصول عمد 4-7

 وضوع و روبه انقراض بودن میش مرغفرهنگ سازی و آشنا نمودن جوامع محلی با اهمیت م

رر راسدای فع وگ سازی اايد ربکه  ای محلی اه خرای ا نيا مرضرع را پررش راره ب اعدامه  ای مدبدی از 
سيکل زدد ی اين پعدده  محدبريا  ای ارم رواخدی  دياز ای زيسدگا ی  ريره تنن  ذاری ب نريا،  زيوی 

کا حرامع محلی الزم اسا اعدامه  ايی از طعيق ائنه جناعات ب اه ارائه ررر.  نچوين رر راسدای جلب مشار
 بيهه تعيبر، دناز جناه رر رهعسدا،  ای حاريه زيسدگاه  ای رواخده رده اجعا ررر.

رر راسدای ميزا، جعينه مالی رکار اين  رده  تنعيب نرياده ب اعراردن تنن ديز الزم اسا ن ا ی رسادی کافی 
 صررت پذيعر.

 عیین محل آشیانه های حاوی تخم و پایش مستمر در دوره تفریخ جوجه هابررسی و ت
اا رعبع فول اهار الزم اسا کليه تين اجعايی پعبژه دسبا اه ااالرفدن مرفقيا زارنبری تالش دنايود. رر اين 

عث راسدا الزم اسا اا رواسايی نرياده  ای فاال ادب، رسدکاری ندها مرقايا محل اا دنار ای خاصی که اا
ايجار نرفدگی ب اضطعاب رر پعدده  ای ماره دشرر مشنص رده ب نرياده  ايی که اه  ع رليلی تعك می رردد 
سعياا رواسايی ب تنن  ا اه معکز تفعيخ مودقل رردد. اا ترجه اه بجرر يک قطاه از اين  رده رر اسارت رر 

مر، ررر )اين مساله اايد رر محيط صررت امکا، يک جفا زدده  يعی رده ب امکا، جفا  يعی رر اساسعت نز
 فو  کشی رده ادجام پذيعر.

 

 تفریخ  تخم و تکثیر در اسارت

 انکوباسیون 
اعای تفعيخ اعخی تنن  ای اه رسا نمده الزم اسا ساخدنادی اا سه اتاق مجزا بجرر رارده اارد رامل اتفاق 

ررجه سلسيرس ب رطراا ماارل  24تا  22رسپشن  اتاق ادکرااسير، ب اتاق  چعی. تهريه مواسب ب رمای اين 
ربز اه طرل می ادجامد ب رر طی اين مدت الزم اسا تنن  24ررصد مررر دياز می اارد. ادکرااسير، تقعيبا  50

مررر دياز می اارد. قبل ررصد  60ررجه سلسيرس ب رطراا  4/37 ا  شا تا ربازره معتبه رر  ع ربز رر رمای 
ررجه حفظ  37ررصد ب رما رر  90رااترر اايد کامال رسدگاه تنيز رده ب رطراا اه از اددقال تنن  ا اه راخل ادک

 ررر. زمادی که تنن  ا تفعيخ رردد ترزين جرجه  ا ب اددازه  يعی اااار اد، اايد معتبا ادجام پذيعر. 
ردد ب ااد از ربز سادديندع اا مرار سلرلزی دگهداری ر 40رر  40سه ربز ابل جرجه  ا اايد رر محل  عمی اا اااار 

ربم اجازه راه رفدن اه جرجه  ا راره ررر. رر  فده ابل الزم اسا جرجه  ا رر محيط فو  کشی رده  اا حداقل 
مدع معاع دگهداری رردد. رر طی  فده ربم ب سرم امکا، دگهداری جرجه  ا رر محيط فو  کشی  100مساحا 

ا ی محل محورر الزم اسا رقيقا  نا، پررش  يا ی مدع معاع ديز بجرر رارر. پررش  ي 1000رده االغ اع 
مررر اسدفاره ميش معغ اارد.  عمايش از کف اعای حفظ رمای مواسبی که لزبما اايد از مارر تامين می رد 

 ضعبری اسا. ااد از ربازره  فده امکا، ر ا سازی جرجه  ا اه طبياا بجرر رارر. 



 

 

 

 

ب مهن اسا. رر رب  فده ابل تغذيه از حشعات اخه بيخهه ادخراع ساعا ابليه اسيار حساس  24تغذيه جرجه  ا رر 
. اين حشعات اايد از زيسدگاه طبيای  رده جنع ابری رده اارود.  ااخد از ربز ملخ  ا ب اودپايا، صررت می  يعر

  فدن قطااتی از غذای  يا ی رامل يردجهف کلزا  ربدر   ودم ب جر قاال اضافه دنرر، اه رژين غذايی اسا
 .پيشوهاری اعای اجعای اين طعح حداقل ماارل پوج ميليارر ريال )اعای ربره سه ساله( اعنبرر می  عرر اررجه

 کنترل طعمه خواران طبیعی
جنع نبری سگ  ای بلگعر لزبما اايد رر طی ربره پوج ساله معتبا ادجام رده ب جنايا ريگع طانه خرارا، اه 

 کودعل  عردد.  الغ  ا   عگ   عاز  رت  ا  کبيهه ربااه ب رغال  سنرر ا
 

 پایش مسیرهای جابجایی و مهاجرت 

ب حداقل پوج  رر راسدای پايش بضايا جنايا  الزم اسا رر سال ابل اعخی از جرجه  ا حلقه  ذاری رده  
فعر اه ررياب  ای ما راره ای مجهز  عردد. رر صررت امکا، می ترا، از طعيق رايزدی اا کشرر ای مجابر 

 دعك رر اين خورص تاعيف دنرر.پعبژه ای مش

 رایزنی با کشورهایی مثل آلمان و انگلستان

رر راسدای اخذ تجعايات سايع کشرر ا رر احيای جنايا ميش معغ تينی کاررواسی اعای اداقار تفا ن دامه 
 .رر اين معاکز حضرر يااود 1396 نکاری ب اخذ تجعايات پعبژه  ای اجعا رده رر اين کشرر  ا رر سال 

 ریف و مشخص نمودن محدوده لک و اتخاذ تدابیر حفاظتیتع

 نادگرده که اراره  عريد ميش معغ رر فعبررين ماه فول زارنبری را رعبع می دنايد ب مانرال يک دع اا حدبر 
پوج ماره جفا  يعی می دنايد. اا اين حال رر فول زمسدا، )حرالی اباسط ری ماه( دع ا پع ريزی را تجعاه می 

پعب اال زارنبری مجدرا ربيش يااد. رر طرل فول زمسدادف دع ا اعتعی خرر را رر  عبه اه کعسی مب  دنايود تا
دشادد رر اين زما، پعدده  ا اعای يکديگع  ارر کعفده ب اا درك  ا اه  ن ضعااتی را بارر می سازدد تا دظع ماره 

ارکا، اتفاق می افدد ب اين محدبره را می  ا را جلب دنايود. اين مساله رر حال حاضع اه دظع رر ررا قازليا، 
دامگذاری دنرر. اا ترجه اه ا نيا اين ربرا، رر مرفقيا زارنبری رر فول اهار الزم اسا اا  Lekترا، محدبر 

پايش رر يک ربره سه ساله محدبره لک اا اافع يک کيلرمدعی تايين رده ب تداايعی اعای کا ش اسدعس 
اتفاق می افدد که الزم اسا  ماهخعراراباسط ارريبهشا ب اباخع تفعيخ تنن  ا رر محيطی رر ندجا ادديشيده ررر. 
اعدامه ريزی رر خورص تاريق زما، اعرارا ب  1395ب  1396  اعای سال 1395اا زما، سوجی رقيق  رر سال 

از سری تين ااقی  ذاردن درار ای ميش معغ اا کشابرزا، قعاررار مواقد رده ب  ع رده ضعر ب زيا، مدرجه ندها 
 پعبژه پعراخا ررر. 

 

 MoUالحاق به تفاهم نامه 

ب اهعه مودی از مزايای ماوری ب ..  MoUيکی از اقدامات عاجلی که الزم اسا صررت پذيعر الحاق ايعا، اه 
 ن، می اارد.

 



89 

 

 نحوۀ اجرای فعالیت ها در استان ها و اولویت بندی آنها 4-8 

جا، غعای اا محرريا رهعسدا، ارکا، ب اا  نکاری اسدا، کعرسدا، اجعای طعح اقدام ملی رر اسدا، نذرااي
اه  1394. اا ترجه اه پايش  ای اخيع ب عدم ثبا افعار رر اسدا، کعرسدا، رر تااسدا، ب پاييز ادجام می پذيعر

 دظع می رسد معکز عنده تنعکز تين پعبژه اايد رر ارکا، ب زيسدکاه  ای ماعفی رده رر اين طعح اارد. 
 
 

 اقدامات و گام های فوری مورد نیاز 4-9

  تشکيل تين مديعيا ب حفاظا از ميش معغ اا  دايا يکی از اعضخای  يخات علنخی رادشخگاه  خا اخا
 تنوص ارم رواسی ب زيسا رواسی حفاظا. 

 )توريب فرری اررجه مررر دياز اعای ادجام طعح رر سه سال ابل ماارل )پوج ميليارر ريال 

 دامه  اداقار تفا نMoU 

  اجعای  ود اعدامه رر دناز ای جناه ب تشکيل جلسات اا ائنه جناعات رر ربسدا  ا اعای ترجيه ب جلب
 مشارکا معرم ب جرامع محلی

  منورعيا ب عدم صدبر پعباده رکار رر محدبره پوج کيلرمدعی ررا  ای رواخده رده ب ماعفی رخده
وظرر کا ش اخخدالالت ب نرخفدگی  خای اعای ميش معغ اعای  ع درعی از پعدد ا، ب پسداددارا، اه م

 محيطی ب دامن رد، زيسدگاه  ا

 خعيد محورالت سعپا رر زيسدگاه  ای زارنبری 

 منورعيا سن پاری  اسدفاره از کرر ای رينيايی ب ناياری غعق نای اه مدت پوج سال 

 ب  ااقی  ذاردن درار ای ميش معغ )لکه  خای دخراری از پررخش زراعخی( رر زيسخدگاه  خای زارنبری
 فااليا 

 تهيه ب تدارك امکادات تفعيخ تنن اا ترجه اه رعايط مذکرر رر طعح 

  اعخررر رديد اا مدنلفين ب صيارا، ب تاکسيدرميسا  ايی که اقخدام اخه رخکار  تنعيخب نرخياده ب يخا
 مرارر. ود ب لحاظ پاراش بيهه کشف اه ايناعراردا تنن می دناي

 ره  فده رر زما، دنايش  ای زارابری تا پ  از تفعيخ  منورعيا  عای  رسفودا، رر فول اهار حداقل
 جرجه  ا اه بيهه رر رسا سرتاب حناميا، حداقل اه مدت ربسال پياپی

 منورعيا بربر افعار مدفعقه اا  دف جنع ابری  يا ا، راربيی ب ... رر ربره پوج ساله 

 

 تشکیالت علمی، اداری، اجرایی مورد نیاز  5-1 

اقدامات پيش ايوی رده رر طعح اقدام الزم اسا اا يکی از رادشگاه  ای کشخرر قخعاررار  رر راسدای پياره سازی
 نکاری  اجعا ب دظعات اع پعبژه مواقد  عرر. حداقل يک عضر  يات علنی رادشگاه اخا تنوخص اخرم رواسخی 

به محخيط رر ايخن راسخدا  خع حيات بحش ب زيسا رواسی حفاظا لزبما اايد  دايا تين پعبژه را اععهده  يعر.
 زيسا رادشگاه اراك نمار ی کامل اعای ادجام اين پعبژه را رارر. 



 

 

 

 

کليه اازار ای پايش ب اعرسی محيطخی . تين پعبژه اايد رامل  هار دفع کاررواس  ب حداقل سه محيط اا، اارد
ز اراضخی اخعای  نادگرده که اراره  عريد زيعساخا اجعايی مررر دياز خعيد انشی ااايد رر اخديار تين قعار  يعر. 

فو  کشی  ايجار ساخدنا، اعای تفعيخ تنن  ا ب رايزدی اا کشرر ای  نجرار رر صررت دياز اعای بارر کخعر، 
 انشی از جنايا اه صررت تنن.

 

 روش های مناسب برای برآورد جمعیت
 

ی رر ربز ای اهدعين ريره پايش رنارش دقطه ا 1394اا ترجه اه فعابادی اسيار پايين جنايا اه بيهه رر سال 
مدرالی )پوج ربز مدرالی رر ساعات مندلف( می اارد. رر صررت امکا، الزم اسا جرجه  ا اا حلقه  خای ردگخی 
حلقه  ذاری رده ب پايش  عردد. رر صررت امکا، از سال سرم می تخرا، اخا دوخب رريخاب  خای مخا راره ای 

ريگع اا ترجه اه بضايا جنايا رر طی سه   يچ  رده پهب ش مسيع ای جااجايی افعار مررر اعسی قعار  يعدد.
 سال نتی مجاز ديسا.

 

 ارزیابی و پایش
 

 اا اعنبرر مرفقيا زارنبری رر  ع ربسال الزم اسا مرفقيا طعح اقدام مررر ارزياای قعار  يعر.
 

 واژه های علمی و تخصصی

 

Bustard strip: رت درار ايی اا ععض انش  ايی از  رده  ای کشا رده مثل کلزا   ودم  يردجه اه صر

ر کل کشدزار اعای تامين محل پواه رر مزرعه ااقی  ذارده می رخرر رر ايخن رااطخه الزم رتا صد مدع  50حدبر 
 اسا زيا، کشابرزا، جبعا،  عرر.

 
SPA مواطق مهن حضرر  رده که رر راسدای حفاظا ب دجات  رده از ادقعاض اه عورا، زيسدگاه  ای احعادی :

 رردد. تداايع بيهه ای اايد رر اين زيسدگاه  ا اه اجعا  ذارده ررر. ب حساس تاعيف می
 

مناطق مهم بر اساس معیار های مختلفی چون غنا، فراوانی، میزان  :(IBAsمناطق مهم برای پرندگان )

  Birdlife Internationalاستفاده و ... در دنیا که در بقای پرندگان بسیار مهم مطی باشطند و از سطوی 

 ی شوند.معرفی م
 

Recolonization : ارغال مجدر مواطق پيشين حضرر مخيش مخعغ مثخل موخاطقی رر اسخدا، کعرسخدا، ب
پعدده قدرتنودی اعای ارغال مواطق جديد اه لحاظ محدبريا  ای ايرلرژيکی ب ارم رواخدی ميش معغ  ندا،. 
 ديسا

Clutch size: ود.اددازه رسده تنن مدرسط  ذارده رده ترسط ماره  ا می  ري 
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Donor Population جنايا ا دا کووده  رر اعخی مرارر که يک جنايخا قخارر ديسخا احيخا رخرر ب قطاخا :
موقعض خرا د رد ب يا رر اعدامه  ای احيای مجدر رر يک زيسدگاه خالی از افعار  رده  می تخرا، اخا مطالاخات 

اه زيسدگاه ماعفی دنرر. اخه جنايخا  ژدديکی از يکی از دزريکدعين جنايا  ا اه لحاظ قعااا زدديکی افعاری را
 موبع اصطالحا جنايا ا دا کووده  فده می ررر. 

 

Incubation،ادکرااسير، ب خراايد، ربی تنن  ا اعای تامين حعارت مررر دياز ب تفعيخ مرفق ن : 

 

 بازنگری و اصالح طرح
 

 الزم ادجام رررسال يکبار الزم اسا طعح مررر اازدگعی قعار  يعر ب اقدامات تا سه   ع رب 
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