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 تقدیر و تشکر
 

سپاس خدای را که سخنوران، در ستودن او بمانندد و مدمارندنان، مدمردن ن مدی ادای او 
ندانند و کومندنان، حق او را نزاردن نتوانند. سالم و دورد بر محّمد و خاندان پاك او، طااران 
م صوم، ام آنان که وجودمان وامدار وجودمان اسی؛ و نفرين پيوسته بر دممنان ايمان تا روز 

 ...زرستاخي

در اين مجال بر خود الزم می دانم ابتدا از عنايی مدديرکل محتدرم حفا دی محديط زيسدی 
دغدغۀ ايمان نسبی به ايدن تمکر نمايم بابی  ، جناب آقای مهندس آراستهاستان آذربايجان غربی

نونه بسيار مهم در کمور و اينکه تا حد توان از طرح اا و پروژه ادای حفا دی از مدير مدر  
زحمای ايمدان در  حمايی نموده اند. از امکار محترم جناب آقای دکتر جباری به خاطرامواره 

آقدای مهنددس کمدال تمدکر را دارم.  و ارائده رانمودادای الزم مدرو  ايدن طدرح ان قاد قرارداد،
قای مهندس اميد يوسفی رياسدی محتدرم اداره آحميد رعناقد رياسی محترم اداره محيط طبي ی و 

 راسدتای دوستان بزرنواری می بامند کده سدال ادا دراز يای وحر و آبزيان ن اری بر امور ح
ايدن حفا ی از تنو  زيستی استان به ويژه نونه ارزممندی چون مدير مدر  تدالر مدی نمايندد. 

ارائه ن رای ارزمدمند، مجدری با در طی انجام اين طرح، برنزاری کارناه و  عزيزان امچنين



جناب آقای مهندس خسرو خليلدی تمکر و قدردانی می نردد.  نطرح را ياری نمودند که از ايما
م اوندی از زحمای زيادی را در مراحل مختلد  طدرح متقبدل نرديدندد کده مايسدتۀ تقددير اسدی. 

امکداران بزرندوارم در درتدر حيدای وحدر و آبزيدان سدازمان محترم محديط طبي دی، و امچندين 
مطال ده نمدوده و ن درای اصدالحی حفا ی محيط زيسی که پير نويس اوليده طدرح را بده دقدی 
  ارزممندی را ارائه نمودند کمال تمکر و امتنان را دارم.

الزم مددی دانددم از آقددای مهندددس احمدددی مسددئول محتددرم اداره محدديط زيسددی بوکددان تمددکر 
نمايم، رردی که با تمام عمق و عالقه به اد  حفا ی از اين ننجينۀ ارزممند عمق می ورزد. 

ن در طی حضور اينجانب و دانمجويانم در مهرستان بوکدان کمدال سدپاس از مهمان نوازی ايما
آقای دکتر رحيم عبدلکريمی نيدز از دوسدتان  بزرندواری مدی بامدند کده نقدر و تمکر را دارم.  

مهمی در حفا ی مير مر  ايفا می نمايند، از خداوند منان برای ايمان توريق بيمتر و سدالمتی 
چون آقای مس ود الاوی، مهدی کامران و ارمين داورپناه کده  از دانمجويان عزيزیآرزومندم. 

امواره امراه بنده در مطال ای ميدانی بوده اند تمکر و قدردانی می نمايم. س ادی و خومبختی 
اميدوارم با يداری تمدامی ايدن عزيدزان، ايدن طدرح بده  تمامی عزيزان آرزوی قلبی من می بامد.
 انقراض ای تلخ تاريخی در کمور باميم.مرحله اجرا رسيده و مانع از تکرار 

 

 نادری مرتضی
 1396 تابستان

 
 
 

 

 چکیده طرح 
 

قدرار مدی نيدرد امدا  Vulnerableمير مر  نونه ای اسی که انرچه در مقياس جهدانی در طبقده 

متاسفانه با وض يی بسيار نگران کننده ای در کمور ايران رو به رو می بامد به طوری که در 

ی )بدا توان اين نونه را نونه ای به مدی در م رض خطر انقراض درن ر نررمقياس ملی می 

اای کاار جم يی و زمان، م يار نسترۀ جغراريدايی حضدور و سداير م يارادای توجه به م يار

اتحاديۀ جهانی حفا ی(. جم يتی که در کل کمور برآورد می نردد )بر اساس مقاالی منتمره و 

قط ه در کمور می بامد. زيستگاه اين نونه به  45تا  30بين  نفتگوی مفاای با مسئولين وقی(

هددای کمدداورزی، چددرا و تغييددرای کدداربری اراضددی مددی بامددد. اقدددامای تحددی تددافير ر اليت مدددی

حفا تی بايد سري ا مبتنی بر مدديريی ر االندۀ زيسدتگاه و حفد  منداطقی وسديع از اراضدی بددون 

ه عمل آمده و مرور منابع وسيع، عوامل زير بامد.  طبق بررسی اای ب «1پرکار»کمی و کار 

                                                 
1-Intensive 



5 

 

از مهمترين تهديداای پير رو در حفا ی از اين نونه مدی بامدد. مقيداس مدورد اسدتفاده عبداری 

 اسی از ناچيز، کم، متوسط، نسبتا زياد، زياد، مديد، بسيار مديد

تيکی به ويژه ( پايين بودن مديد رراوانی جم يی و با احتمال بسيار زياد دخيل بودن عوامل ژن1

 رانر در ررو بردن ارچه بيمتر جم يی در نرداب انقراض )تافير بسيار مديد(

( ر اليی اای کماورزی به ويژه در رصل به دنيا آمدن جوجه اا )کليه ر اليی ادای مدرتبط بدا 2

عمليای اای آمداده سدازی اراضدی، کامدی، دامدی، بردامدی، اسدتفاده از اندوا  نهداده ادا و ...( 

 ديد()تافير م

( عدم مديريی صحيح پسمانداا در برخی زيستگاه اای باقی مانده که منجدر بده جلدب بسدياری 3

 از ط مه خواران االی و وحمی می نردد )تافير نسبتا زياد(

 ( بردامی تخم توسط ارراد ناآناه به وض يی نونه )تافير زياد(4

 ( ط مه خواران طبي ی )تافير متوسط(5

 یت باالاقدامات حفاظتی با اولو
 
سه سال متوالی جهی جلونيری از بردامی در حداقل خريداری محصوالی کمی مده برای  (1

 ، يا تاخير در زمان بردامی و باقی نذامتن نواراای مير مر ، زمان جوجه آوری

 کنترل ط مه خواران به ويژه سگ، روباه، کال ، ری اا و راسواا (2

)بددرای ت يددين نزديدد  تددرين جم يددی از  مبتنددی بددر سدديتوکروم بددی ميتوکندددری ( تبارمناسددی3

  کموراای ديگر(

( راه اندازی مرکز تفريخ و پرورر جوجه اا در محيط طبي ی رنس کمی مده و استاندارد بدا 4

 (Great Bustard Groupمماوره نروه حفا ی از مير مر  )

 اای مورق و ممروح در اين طرح( اعزام تيم کارمناسی برای اخذ تجربه از کمور5

( رايزنی وزاری امور خارجه برای وارد کردن تخم از کموراای اد  و برنزاری کنفرانس 6

 بين المللی حفا ی از مير مر  برای تجميع تجربيای جهانی با امکاری دانمگاه اراک

 ( برآورد دقيق جم يی به ميوه اای مختل  علمی7

 مديريی پسماند در زيستگاه اا ( 8

( آموزر و آناای رسانی به ويژه در مجدامع عمدومی از قبيدل نمازادای جم ده و رسدانه ادای 9

 محلی

 ( تهيه مستند آموزمی برای ارتقای آناای مردم نسبی به وض يی نگران کنندۀ نونه10



 ( برقراری وض يی روق ال اده و پاير رمرده در دوره زادآوری11

نذاری و رديابی مااواره ای جوجه اا در صورتی که تب دای منفدی بدر بقدای آنهدا در ( حلقه 12

 به ويژه پس از سال سوم پی ندامته بامد )با اخذ مماوره از متخصصين بين المللی(

 
انقراض، جم يی اای کوچ ، مديريی زيستگاه، احيای : مير مر ، حفا ی، واژه های کلیدی

 ، تهديدااجم يی
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 جدول زمان بندی )تاریخ های مهم(
 

 (1396 تيرماهطرح اقدام )اصالح مده  نهايی ( ارائۀ نسخه1

 (1396 مهرماه( برنزاری کارناه تخصصی و تبادل ن رای )2

 (1396 آبان ماهمده ) ( عملياتی نمودن اقدامای پير بينی3

 
 توجه:

اين طرح اقدام لزوما بايد ار سه سال يکبار بازنگری و بده روز رسدانی مدود. در صدورتی کده 

مساله ای پير بينی نمده برای جم يی يا جم يی اای باقی مانده يا زيستگاه اتفداق بيفتداد ارچده 

سدري تر بايددد کددارنروه تخصصددی تمدکيل جلسدده داده و اقدددامای پددير بيندی مددده در طددرح مددورد 

دانمگاه اراک به صوری رسمی و با امضای باالترين مقام دانمگاه حامی ر نيرد. بازنگری قرا

 علمی و م نوی اين پروژه می بامد.

 
 محدودۀ جغرافیایی مدنظر در طرح اقدام

 

 آذربايجان غربی و کردستان اای استان

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دیباچه
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را نونه ای قرار نررته در مير مر  در ايران در آستانه انقراض اسی و به زبان علمی بايد آن 

( بدر اسداس م يدار نسدترۀ جغراريدايی و رراواندی CRطبقه به مددی در م درض خطدر انقدراض )

( قلمداد نمود. اين بزرنتدرين پرندده دارای قددری پدرواز و زيبدا، ارزمدی IUCN, 2015جم يی )

گ ادای ولگدرد، کمتر از يوز آسيايی ندارد!  اين پرنده از انوا  ناماليمای ضربه می بيند از سد

کمباين اا، و حتی کابل اای برق و تلفن. ويزنی اای زيستی و بوم مناختی اين نونه نيز مزيد 

بر علی مده اسی، بزرنی جفه ي  عامل مهم متاب دانده انقراض، نرخ تکفير نسل پايين )رقط 

سدديار دو يددا سدده تخددم(، حساسدديی اددای ررتدداری مدداده اددا در توليدددمفل و ... و بدداالخره جم يددی ب

قط ه( که نردابی ژنتيکی برای نونه ايجاد نموده اسی. آيا تا قبدل از  30کوچ  )مايد کمتر از 

اين که سرنومی اين نونه با سرنومی ببر و مير نره خورد نبايد اقدامی نمود؟ آيندنان چگونده 

در باره مدا قضداوی مدی نمايندد؟ انقدراض نونده ای در قدرن بيسدی و يکدم بدا ايدن امده مکاندای، 

 تجربه و تخصص! چمم اا به بوکان دوخته مده اسی.

 کافی است کمی بیندیشیم!
 

را به نام مير مر  )نونه  1397سال سازمان حفا ی از محيط زيسی، پيمنهاد می مود  »

 «يابدارتقا  ،سال( نامگذاری مود تا مايد ررانگ حفا ی علمی و عملی از اين نونه با ارزر
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 بقا و زآداوری )چرخه حیات( • رده بندی و سیستماتیک گونه •

 مسیرهای مهاجرت و جابجایی • مرغویژگی های ریختی و ظاهری میش  •

 برنامه های حفاظت بین المللی • و رفتار رژیم غذایی •

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطالعات کلیدی پایه 1-1

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

 Otitidae ۀاز خانواد Otis جنس نونۀ ( تنها1-1)مکل ( Otis tarda Linnaeus, 1758) مير مر  

اسدتپی و کمدتزاراای   ادایدرخدی، زميناای وسيع بیدر دمیاسی که از راستۀ درناسانان و 

واژه ای يونددانونی مددی بامددد بدده م نددای  Otisنددام . کندددپهندداور حبوبددای و علفزاراددا زندددنی می

 فصل اول:

 ارزیابی زیست شناختی 
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نومواره يا نور، در ار بهار ويمکراايی )سبيل( در صوری مير مر  ندر  داار مدی ندردد 

واژه ای التددين مددی بامددد کدده بدده م نددای  tardaکدده مددبيه نومددواره اددای نندددم مددی بامددد. واژه 

دويددن ايدن پرندده، می بامد. با اين حال ن ر به سدرعی نسدبتا زيداد در حدين پدرواز و « آاسته»

استفاده از اين م نا کمی عجيب می بامد. در اولين رهرسی منتمدر مدده بدا ندام علمدی ايدن پرندده 

 Basquesواژه ای مت لدق بده زبدان  tardaاتحاديه پرنده مناسان بريتانيدا، اذعدان دامدتند کده واژه 

نمی داد انرچه اين اتحاديه در خصوص اين که اين واژه به  «آاستهکند و »می بامد که م نای 

مددير مددر  در مندداطق جنددوبی و مرکددزی روپددا و در چدده م ناسددی توضدديحی ارائدده نمددی نمايددد. 

بسياری از مناطق م تدله آسيا زادآوری می نمايد. بر اساس بررسی اای بده عمدل آمدده بدير از 

(. اين پرندده del Hoyo et al. 1996قرار دارد )درصد جم يی اين پرنده در پرتغال و اسپانيا  60

ندام ندذاری نرديدد. ندام انگليسدی ايدن  Avis tardaو با نام علمدی  1758توسط کارل لينه در سال 

ممتق نرديده  Bustard( از ريمۀ يونانی Otisو نام جنس آن ) Bistardaپرنده از ريمه ررانسوی 

ممتق نرديده اسی. البته اين واژه در زبان  treadی از ريمۀ اسپانياي tardaاسی. نام نونۀ ي نی 

که به ميوۀ راه ررتن و استيل پرنده امداره مدی « کند و آاسته»التين نيز کاربرد دامته و م انی 

 (.Encycopedia of Life 2015نمايد را می توان از آن بردامی نمود )

دی ی دوريختدی جنسدی مدديمير مر  سنگين وزن ترين پرندۀ دارای قددری پدرواز بدوده و دارا

 Koriر به ررد مدی بامدد. در ندوعی از مدير مدر  ادا بدا ندام می بامد و از اين ن ر نيز منحص

bustard (Ardeotis nigriceps)   بلنددتر بدودن تدارس و دم بيمدترين وزن فبدی مدده اسدی. ارتفدا

-7/2ادل م د Wingspanسدانتيمتر و  115سانتيمتر و طدول کلدی بددن حددود  90-105پرنده بين 

 ;del Hoyo et al. 1996کيلونرم متغير مدی بامدد ) 8/5-18متر می بامد. وزن در نراا از  1/2

Gerald 1983 البته وزن اردراد در جم يدی ادای مختلد  متفداوی مدی بامدد بده عندوان مفدال در .)

مدی بامدد. بيمدترين وزن  97/11در آلمدان  82/9در اسدپانيا  2/9روسيه ميدانگين وزن نرادا تدا 

 ,Dunning 2008کيلدونرم ندزارر نرديدده اسدی ) 5/13بدی مدده تداکنون از بريتانيدا و م دادل ف

Alonso et al. 2009, Gerald 1983, del Hoyo 1996) و  19. البتده ندزارر ادايی از وزن ادای

(. ماده اا م موالً Gerald 1983, Naish 2010کيلونرم نيز از اسپانيا و منچوری وجود دارد ) 21

 90سانتی متر ارتفا  بددن و طدول م دادل  75-85اب اد بدن کوچکتر از نراا می بامند از ن ر 

(. del Hoyo et al. 1996سدانتی متدر مدی بامدد ) 180سدانتی متدر و طدول دو سدر بدال ادم حددود 

 کيلونرم(.  1/3-8وزن ماده اا نيز ممکن اسی تا ي  سوم نراا پايين بامد )بين 



 

 

  : نونۀ مورد مطال ه1-1شکل        

 

 ویژگی های ظاهری 2-1-1

ايددن پرنددده دارای نددردن و پااددای کمدديده، بالهددا و منقددار پهددن و پراددای رنگارنددگ اسددی و روی 

کند و در ادر دوره تخمگدذاری کند. مير مر  در رصل بهار تخمگذاری میسازی میزمين النه

آيند. مير مر  يکی اا به دنيا میروز جوجه ۲۷الی  ۲۵نذارد؛ پس از نيز دو تا چهار تخم می

ين پرندنان ايران اسی و از ن ر مکل و جفه مباای زيادی به بوقلمدون دارد. طدول از بزرنتر

مر  در قسدمی پمدی رسد. پراای ميرکيلونرم می ۱۵بدن آن به ي  متر و وزنر به بير از 

اای عرضدی سدياه و در قسدمی مدکمی، کدامالً سدفيد رندگ اسدی. مدير مدر  نخودی سير با راه

مدر  کده مدود. ايدن پاادای قدوی، بدرای ميرسده انگمدی خدتم می پااای قوی و بلندی دارد که به

و محتداط اسدی و بدا  ، خجدالتینجادی دارد. اين پرنده بسيار زودرکند، ااميی زيکمتر پرواز می

مدود. ندر و مداده ايدن پرندده دود يا مخفدی میاينکه پروازر قوی اسی، اغلب در مقابل خطر می

ندوار بلدوطی رنگدی در ناحيده  ،مبيه به ام استند ولی نراا جفه بزرنتری دارند. پرندده ندر بدال 

ن ديددده پراددای سددفيد در دو طددر  صددوری آی از مددو متمددکلمانندی سددينه دارد و پراددای سددبيل

 مود.می

 (Animalia)حيوانای  سلسلۀ

 (Avesپرندنان ) ردۀ

درناسددددددددددددددددددددددددددددددددددانان  راستۀ

(Gruiformes) 

 Otitidae خانوادۀ

 Otis جنس

Linnaeus, 1758 

 Otis tarda گونه
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 (Kjaer 2014در دمی اای بريتانيا )راا مده پس از پرورر در سيستم تفريخ مير مر   :1-1شکل 

 

 

 

 

 و رفتار رژیم غذایی 3-1-1

، چده نيداای ( بوده و از انوا  ايتم اای غذايیOmnivorousمير مر  نونه ای امه چيزخوار )

در رصددول بهددار، پدداييز و زمسددتان رژيددم در رصددول مختلدد  اسددتفاده مددی نمايددد.  و چدده جددانوری

ده و نارس، و نه نيااخواری غالب می بامد. به ويژه جوانه اا، برگ اا، نل اا، دانه اای رسي

و ميددوه نيددز مصددر  مددی نددردد. رژيددم غددذايی بددر اسدداس رصددل، محددل، سددن،  ندداه ريددزوم، سدداقه

غدذايی در رصدل تابسدتان بده نومدتخواری تمايدل بيمدتری  جنسيی، متفاوی مدی بامدد ولدی رژيدم

بامدند امدا  ینمان می داد. حمرای و الرواای آنها مهمتدرين ايدتم ادای غدذايی مدورد اسدتفاده مد

جوجده  مهره دارانی مفل انوا  ول اا، مارمول  اا نيز ممکن اسی مدورد اسدتفاده قدرار نيرندد.

پژوار ديگر  ژيم نيااخواريی ارزاير می يابد.اا عمدتا حمره خوار بوده ولی با ارزاير سن ر

درصددد رژيددم غددذايی  4/48اددای صددوری نررتدده در مددمال غددرب اسددپانيا حدداکی از آن اسددی کدده 

 6/10و  ادادرصدد از بدی مهدره  9/40پرندۀ بال  از مواد نياای تمکيل مده اسدی در حدالی کده 



زمسدتان عمددتا از مدواد درصد از دانه و بذر استفاده نمدوده اسدی. امدان جم يدی در طدی رصدل 

نياای و دانه و بذر استفاده نموده اسی. از مواد نياای مورد عالقه اين پرنده می توان به لگدوم 

اماره نمود. حمرای عمومداً  Dandelionاا، يونجه، انگور، دانه اای خم  نندم، جو و نخود، 

در رصل بهار و تابستان. قاب بيمترين ايتم در مواد غذايی حيوانی می بامد به ويژه ارراد نابال  

 Orthopteraمفدل زنبورادا و ...  Hymenoptera( به ويژه انوا  سوس  ادا، Coleopteraباالن )

مفل ملخ اا، کريکی اا و الکوسی اا، جيرجيرک اا و ... از بيمترين ايدتم ادای غدذايی اسدتند 

ممکدن اسدی توسدط ايدن  که توسط اين پرنده مورد استفاده قدرار مدی نيرندد. از مهدره داراندی کده

نونه مورد استفاده قرار نيرد می توان به جونددنان، قورباغده ادا، مارمولد  ادا و جوجده ادای 

ادا بده محدض احسداس خطدر، بده طدر  نقداط مر مير(. del Hoyo 1996پرندنان امداره نمدود )

 . پردازندبانی میکنند و در آنجا به ديدهمرتفع پرواز می

 دراو مدی اجتماعی می بامند و واحداايی اجتمداعی را تحدی عندوان مير مر  اا پرندنانی به

«Droves » تمکيل می داند. نراا و ماده ادا در دراوادايی جدانانده بده سدر مدی برندد و م مدوال

امگروای ارراد امسن نيز وجود دارد. ممکن اسی در رصل زمستان اين نروه ادا بده تمايل بر 

ام ملحق نردند تا يارتن غذا آسان تر بامد. در طی رصل زادآوری، دراو ماده اا نروه اای ندر 

مدر  پرندده بسديار محتداطی مدی بامدد و در مدير در حال نمداير جنسدی را مالقدای مدی نمايندد. 

به الی پومر نياای مخفی می مود و در موارد عدم وجدود پنداه يدا عددم مواقع خطر رورا در ال

متدری سدطح زمدين و بده  100تدا  30کفايی آن اقدام به پرواز مدی نمايدد. پدرواز در راصدله بدين 

صوری من م انجام می پذيرد. ارنز ناليد نمی کنند ولی بال اا آاسته و پيوسته زده مدی مدوند 

و عمدتا سفيد رنگ به چمم می آيند. پرندنان بدی سدر و صددايی  بالها بلند، با مکا  اای عميق

استند مگر اين که به يکباره دچار استرس موند که صددايی از حفدره بيندی متصداعد مدی ندردد. 

عدم وجود انگمی خلفی به اين م ناسی که اين پرندده نمدی تواندد مداخه نمدينی نمايدد و بندابراين 

آينددد. پرندددنانی بسدديار خجددالتی و مخفددی کددار بددوده و پرندددنانی کددامال زمددين زی بدده حسدداب مددی 

 ممااده آنها به راحتی امکان پذير نيسی.

 زادآوریبقاء و  4-1-1

( آمدداده توليدددمفل مددی 6-4مدداده اددا م مددوال از دوسددالگی و نراددا از چهددار سددالگی )م مددوال بددين 

اسدتادانه بدده ( مدی بامدد. نرادا بددا نمداير ادايی Lekkingبامدند. سيسدتم جفدی نيدری سيسددتم لد  )

نماير اای جنسی می پردازند. ماده قبدل از انتخداب جفدی چنددين ندر را از زيدر ن در خدود مدی 

نذراند و در انتخاب جنس نر بسيار نزينمی عمل می نمايدد. مورقيدی جفدی نيدری بسديار دارای 
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چولگی آماری می بامد به طدوری کده نسدبی بسديار کمدی از نرادا سداير مداده ادا را بدارور مدی 

د. در نماير جنسی نر جفه خود را بزرنتر نمان می داد و رنگ قهوه ای خود را به سفيد سازن

نمان می داد و ساختاری مبيه بالن را به خود می نيرد. پراای بال بده سدمی قددامی انحندا پيددا 

. کرده و باز می موند. دم به صوری سيخ به باال قرار نررته و به سمی پمی بدن انحنا می يابد

داخل نردن ردرو بدرده مدی مدود و کيسده نلدويی بداد مدی مدود بده طدوری کده ويمدکراای سر به 

ب د از جفی نيری، ماده اا پراکندده مدی مدوند تدا بده )سبيل( سفيد به سمی باال خميده می موند. 

تخدم ندذاری اقددام نمايندد. کلدونی آمديانه بده اديک وجده تمدکيل نمدی ندردد. نرادا نقمدی در آمدديان 

جوجه اا ايفا نمی نمايد. خوابيدن روی تخم اا و پرورر جوجه اا توسدط   سازی يا مراقبی از

ماده به تنهدايی انجدام مدی پدذيرد. مدير مدر  بدر روی زمدين آمديان ندذاری مدی نمايدد. حفدره ای 

کوچ  روی زمين ايجاد می مود و نده نداه بدا کمد  پومدر نيداای آسدتر ندازکی بدرای آمديانه 

نرم و بده طدور متوسدط  150ته می مود. وزن متوسط تخم ايجاد می مود. م موال دو تخم نذام

ميلی متر عرض دارد. رنگ تخم اا از خاکستری تا سدبز يدا متمايدل  57ميلی متر ارتفا  و  80

به قهوه ای با لکه اای تيره تر می بامدد. تخدم ادا م مدوال ب دد از چهدار افتده تفدريخ مدی مدوند. 

ندرم وزن دارندد.  100متدر طدول دامدته و حددودا سدانتی  20جوجه اای تازه به دينا آمده حدود 

رنددگ جوجدده اددا متمايددل بدده خاکسددتری بددا عالئددم تيددره يددا قهددوه ای رو بدددن مددی بامددد. جوجدده اددا 

Nidifagous  نماينددد ولددی در مددی بامددند ي نددی قادرنددد بالراصددله پددس از تفددريخ، آمدديانه را تددرک

بده تغذيده بپردازندد و مدادر بدا صديد حمدرای آن را در منقدار  روزاای اول به تنهايی نمی توانندد

در مددی جوجه اا قرار می داد. با رمد جوجه اا، آنهدا قدادر بده تغذيده بده تنهدايی خوااندد بدود. 

حدود دوماه پرو بدال جوجده ادا امانندد بدالغين مدده و تواندايی پدرواز پيددا مدی نمايندد. م مدوال بدا 

بده تمدرين پدرواز مدی پردازندد.  تقريبدا در سده مدااگی ايدن دويدن، بال زدن و پرر ادای کوتداه 

پرندنان قادر به پرواز در رواصل طوالنی می موند. زادنان در اولين زمستان مستقل می موند 

در سال اول عمر مير مدر  ادا بدال  بدر ولی تا رصل زادآوری سال ب د با مادر باقی می مانند. 

خطراتی که پرندنان زمين زی را تهديدد مدی نمايدد از درصد ممکن اسی اتفاق بيارتد. انوا   80

عوامل نابودی اين پرنده نيز محسوب می نردندد اندوا  پرنددنان مدکاری، کدال  ادا، روبداه ادا، 

سموراا، جوجه تيغی و .... . انرچه با مر مااه مدن جوجه اا تقريبا سه چهدارم وزن بدالغين 

ی چدون روبداه، ندرگ و پرنددنان مدکاری حاصل مده اسی ولی با اين حال انوز ط مه خدواران

بالغين به ويژه اررادی در نروه اا به سر مدی بزرگ جفه قادر به مکار اين پرندنان می بامند. 

سدال عمدر مدی  20تدا  15مدير مدر  در طبي دی م مدوال بدين برند کمتر آسيب پدذير مدی بامدند. 



نمايندد کده احتمداال بده خداطر  نمايند. نراا نرخ مرگ و مير باالتری نسبی به ماده اا تجربده مدی

 مبارزه در طول رصل زادآوری و ممخص تر بودن آنها در چمم ط مه خواران می بامد. 

سيمايی که برای آميان ندذاری توسدط مداده انتخداب مدی مدود م مدوالً  ویژگی های آشیانه تولیدمثلی:

در مناطق باز و به ويژه در اراضدی کمداورزی )کمدی غدالی( )م مدوال کمدی زمسدتانه( قدرار 

دارد و ايددن پرنددده بدده مدددی نسددبی بدده اخددتالالی محيطددی حسدداس مددی بامددد. آمدديانه روی زمددين 

مخروطي روي خاك بدا ندوك  يك نودال كوچك وپرندة ماده قبل از تخم نذاري نذامته می مود. 

خود ايجاد مي كند در ب ضي موارد مقداري علورده بهدم رمدرده ب ندوان آسدتر النده مدورد اسدتفاده 

قرار مي داد. پس از النه نزيني زمداني كده پومدر نيدااي محدل انتخداب النده بده انددازه اي كده 

 تأمين امنيی و استتار پرنده را رراام آورد

: رصدل توليدد مفدل مدير مدر  در بهدار و بدا اردزاير طدول مددی ل و نمایش های جنسییفصل تولیدمث

روز مرو  می مود م موالً طوالنی مدن مدی رومنايی که با ارزاير دمای محيط امراه اسی 

در مير مر  به مفابه پرندنان منوسيکلي  دسی خور تغيرای ريزيولدوژيکی مدی مدوند کده بدا 

اسی. ت اارای جفی يابی از طر  پرنده نر در اوايدل صدبح  ارزاير اورمونهای جنسی امراه

مددي كنددد  پرندددة نددر بددا انجددام نمايمددای پددر نمددايي دم خددود را بصددوری چتددر بددازآغدداز مددی مددود، 

)مدکل بطوريكه پرااي فانويه موجود در دو طر  بدن به مكل نل سدفيد و بزرندي درمدي آيدد، 

و ناای صدااای نسبتاً  مي نيرد نك به خودنردن پرنده متورم مده و زير نلو حالی باد ك( 1-4

مي بامد. پرنده  در اين حالی پرندة ماده در صحنه ن اره نر آرام و ننگی از آن منيده می مود

با انجام نمايمای جنسی تالر می کندد بدر ت ددد زوجهدا و حکدم راندی بدر قلمدرو ت ريد  مدده  نر

. كه پرندة ديگري حق ورود به آندرا ندداردكيلومتر مربع مي بامد  6م موالً قلمرو حدود بيفزايد 

پس از انتخاب و رسيدن به ي  وض يی پايدار جفدی نيدری مدرو  مدی مدود پرندده مداده بدرای 

سدن اولدين  .تمدر نمدده(ن)احمددی، داده ادای م النه نزينی به دنبال مکانی امن و آرام می پردازد

ن پدنج تدا مدر سدالگی اتفداق مدی زادآوری برای ماده اا بين دو تا چهارسدالگی و بدرای نرادا بدي

سدال مدی بامدد.  6/10ارتد. ميانگين طول نسل طبق براورداای انجدام مدده در ايدن طدرح حددود 

 سال می بامد. 15طول عمر اين پرنده در طبي ی حدود 
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 (1394مير مر  نگهداری مده در اداره محيط زيسی مهرستان بوکان )عکس توسط نادری،  :2-1شکل 

مير مر  م موال دو عدد تخم )به ندری ي  يا سه تخم( نذامته  تخم و مراقبت والدینی:اندازه دسته 

رنددگ تخمهددا خاكسددتري  روز( تفددريخ مددی نردنددد.  25-27کدده در طددی کمتددر از چهددار افتدده )

زيتوني با لكه ااي درمدی و تيدره تدر مدي بامدد تخمهدا نسدبتاً بدزرگ و وزن متوسدط آنهدا حددود 

و الدي سده روز نذامدته مدي مدوند. دوره انكوباسديون بدال راصدله نرم اسی كه در عرض د 150

روز طدول مدي كمدد .  28تدا  25پس از آخرين تخم مرو  مي مود زمان تبديل تخدم بده جوجده 

 8/2±44/0( در دمددی سددوتاو، اندددازۀ دسددتۀ تخددم را 2011مطال دده عبدددالکريمی و امکدداران )

(5n= برآورد نموده اند.  احتمال اين که پس از ي  اختالل يا آمفتگی ماده آميانه را ترک کندد )

بسيار زياد اسی به ويژه در ابتدای دورۀ زادآوری. در ماه اای ابتدای بده دنيدا امددن جوجده ادا، 

مادر جوجه اا را ادايی می نمايدد و ممکدن اسدی زادندان تدا دورۀ توليددمفلی سدال آتدی بدا مدادر 

 قی بمانند. با

 هدة پرندة ماده اسی و پرنده نر دخالتي در آن ندارد.ه عا بباروري تخمها و مراقبی از جوجه ا

تحقيقای نمان داده اسی كه انر كسي به قصد ديدن النه، دو يا سه بدار بده آن نزديدك مدود بددون 

مدي انتخداب ديگدري را بدراي تخدم ندذاري اينكه به تخمها دسی بزند پرنده النده را تدرك و جداي 

 كند. 



: رقدط در صدورتی کده عوامدل انسدان منمدداء بده ويدژه بردامدی محصدوالی تددافير موفقییت زادآوری

 80منفی بر بقدای جوجده ادا و تخدم ادا بداقی نگذارندد مورقيدی زادآوری نسدبتا باالسدی )بدير از 

دون جوجه اا پس از بيرون آمدن از تخدم كدامالً نداتوان و تقريبداً بددرصد( )مماادای مخصی(. 

علددی ه قدددری حركددی بددوده و از محوطددا الندده زيدداد دور نمددي مددوند در انگددام احسدداس خطددر بدد

پنهددان مددي مددوند و در اوايددل زندددني بدده مدددی تحددی  امرنددگ بددودن بددا محدديط در زيددر  بوتدده اددا

مي كند ن در دمدمن را بطدر  خدود  مادر س ي ،در انگام بروز خطر  مراقبی مادر مي بامند.

رساني بده جوجده اداير منصدر   جلب و با ايجاد سر و صدا و نااي حمله، دممن را از آسيب

 و يداطوريكه در ماه اول وزن آنهدا بده دبسيار سريع اسی ب حيای. رمد جوجه اا در اوايل نمايد

رراواندی نونده در  ديدمد ايين بدودنبا توجه بده پد .)احمدی، مذاکرای مفاای(يرسد سه كيلونرم م

استان آذربايجان غربی، امکان مطال ای مورقيی زادآوری که نياز بده بازديدد از آمديانه ادا دارد 

در حال حاضر وجود نددارد چراکده حساسديی پرندده مداده بدر دسدتکاری آمديانه منجدر بده کداار 

 مديد مورقيی زادآوری و ضربه مديد به تکفير نسل خوااد مد. 

 

 (2011آميانه مير مر  در مزرعه نخود دمی سوتاو )برنفته از عبدالکريمی و امکاران : 3-1شکل 
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 (، بدون منبعاينترنیمبکه نماير اای زادآوری )اقتباس از  :4-1شکل 

 

 مهاجرت و جابجاییمسیرهای  5-1-1

در بخر اای مختل  دنيا ررتاراای نونانونی از ن ر مهاجری يا سکنی نزينی در بين جم يی 

اای اين پرنده ممااده مدی ندردد. جم يتدی کده در مدبه جزيدره ايبدری قدرار دارد جابجدايی ادای 

محلددی را نمددان مددی داددد. در اروپددای مرکددزی مددير مددر  عمومددا رزيدددنی مددی بامددد ولددی در 

چندصدد کيلدومتری را طدی مدی نمايدد. اراضدی زمسدتان ندذرانی در زمستان اای سخی رواصل 

مناطقی قرار دارد که کمدی غدالی صدوری نررتده بامدد. م مدوال جابجدايی در طدی زمسدتان بده 

عمق بر  بستگی دارد. در موری سدابق عمددتا ايدن نونده نونده ای مهداجر مدناخته مدی مدد بده 

درجده زيدر  30مااده جم يی اا در دمدای استفنای جم يی اکراين که رزيدنی بود با اين حال م

صفر در زمستان حاکی از عدم مهداجری ايدن جم يدی ادا در طدی زمسدتان مدی بامدد. در رصدل 

زمستان، ت دادی مير مر  از عراق و سوريه نيز نزارر مده اند با اين حال اين کده آيدا مدير 

 مر  در اين کموراا زادآوری می نمايد يا خير م لوم نيسی. 

به اين که انوز در کمور امکان مطال ه و رديابی ارراد رراام نيامده اسی اطالعاتی در با توجه 

يدن نونده خصوص مهاجری اين در دسترس نيسی و اساسا اين موضو  کده ت دداد م ددودی از ا

آيدا امدان جم يدی بوکدان مدی بامدند يدا که در کردستان ممااده مدده اندد )در دمدی زرينده ابداتو( 



لبته در خصوص حضور برخدی اردراد در کردسدتان، در سدال ادای اخيدر اممخص نيسی.  ،خير

( نزارر اای تاييد مده ای ديگر وجود ندارد که امدای جدی در راستای 1396تا  1393)بين 

 وض يی بسيار بحرانی نونه می بامد. 

در کردستان و امدان ايک ممااده  1394پاير اای ميدانی صوری پذيررته در تابستان و پاييز 

در ايددن ی را در پددی ندامددی و مصدداحبه بددا محدديط بانددان و کارمناسددان مربوطدده نيددز نتيجدده ای ا

)آذرمداه  قط ه در دمی قازليدان بوکدان 12خصوص در پی ندامی. لذا با توجه به ممااده ت داد 

، بده ن در مدی رسدد جم يدی موجدود در ( )نفتگوی مفاای بدا اداره محديط زيسدی بوکدان(1394

نی بوده و دسی به مهاجری نمی زنند. بنابراين الزم اسدی کليده اقددامای دمی اای بوکان رزيد

مددديريی و حفا ددی از ايددن نوندده کدده مددی تددوان نددام آن را نجددای نوندده از انقددراض ناميددد در ايددن 

مهرستان متمرکز مدده و عداجال بدا ت يدين تديم تخصصدی و تخصصدی بودجده پيمدنهادی در ايدن 

پرداخی. در غير اين صوری ممکن اسی در راصله  طرح به حفا ی از آن و مديريی جم يی 

 ای نه چندان دور اين نونه دچار انقراض ملی مود. 

 

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

نونده ادايی اسدی کده در ايدران بدا ريسد  جملده از ( Otis tarda Leinnaeus, 1758)  مير مدر 

و در صوری غفلی از تهديداا يا عوامل منجدر بده کداار مدديد جم يدی انقراض رو به روسی 

اين نونه و محدود مدن نسترۀ جغراريايی حضور نونه مسلماً اين نونه را از دسی خواايم داد. 

جهانی حفا دی در طبقده  الزم به ذکر اسی که مير مر  در طبقای تهديد رهرسی قرمز اتحاديۀ

Vulnerable يدقدرار مدی ن( ردBirdLife International 2012ولدی در ايدران امکدان انقدرا ) ض آن

اينکه اين نونه در بسيار از نقاط کمور دچار انقراض محلدی مدده در مقياس ملی وجود دارد کما

آذربايجان مرقی، امدان، و قسمی وسي ی از استان کردستان های ، به عنوان مفال در استاناسی

 (.Barati et al. 2015) کده سددابقۀ حضدور نوندده فبددی مدده بددود ايدن نوندده ريمدده کدن مددده اسدی 

بدا مدی بامدد. « به مدی در م رض خطر انقراض»بنابراين رده تهديد اين پرنده در مقياس ملی 

حفا ی می بامد )مباحث مبتنی بر زيسدی توجه به مرح خدمای و عنوان طرح که حول محور 

در ابتدا الزم اسی در خصوص علل و عوامل کلی منجر به انقراض بحث مده  مناسی حفا ی(

تددا بتددوان در آخددر مهمتددرين عوامددل منجددر بدده کدداار مددديد جم يددی و سددقوط نوندده در نددرداب 

ً يمسددتق کدده دارنددد وجددودی نونددانون عوامددلانقددراض را مددورد بررسددی قددرار داد.   طددور بدده يددا ما

 قادرانر مير مر   نفی توانی می سادن به. مير مر  خوااد مد انقراض به منجر ميرمستقيغ
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 بده خدودی  يطبی عملکرداا انجامی برا نتواند و نبامد خود طيمح در دمفليتول و ایيحۀ ادام به

 خوااد انقراض روبه رو دسترسی دامته بامد، به احتمال زياد با سرنومیی ديجد زيستگاه اای

ر اليدی ادای کمداورزی  ريتداف تحدی مدفال دادد رخ يکباره به نونه ي  انقراض اسی ممکن. مد

اای مسموم برای والدين و جوجه ادا  پرکار و استفاده از سموم زراعی که منجر به ايجاد ط مه

چند سدال ی ط در وی جيتدر مکلی به نديررا نيااين که  ياری می نردد. ودر زيستگاه اای زادآ

مدوفر در تهديدد بده انقدراض مدير مدر   عوامدلی نسدب یياامی ابيارز. ارتدبي اتفاق چند داه( )يا

جم يی باقی مانده ی کيژنتبسيار حائز ااميی می بامد و يکی از مهمترين اين مباحث، وض يی 

جم يی بسيار پايين اين نونده بدا توجده بده درون آميدزی مدديد دچدار راندر ژنتيکدی و . می بامد

الی ژنتيکی مديد در جم يی می نردد. موااد نمان می داد ر اليی اای انسدانی بده ايجاد اختال

 و ادا نوندهی م ررد سدتگاه،يز بيتخر اا،ی آلودن ويژه در حوزه کماورزی و بردامی مستقيم، 

در مدکل زيدر  .مدير مدر  در داده ادای اخيدر مدده اسدی انقدراض به دنيبخم سرعی باعث... 

  توجه به عواملی که تمريح نرديد نمان داده مده اسی.سيکل انقراض مير مر  با 

 

)اقتباس از نادری و امکاران،  ی مفل مير مر مدل ورطۀ انقراض برای جم يی اای كوچك :5-1شكل 

1392) 



 

مفبدی  2، در حلقدۀ بدازخورجم يی مير مدر  در دمدی ادای بوکدانااي كوچك، امانند جم يی 

مدود. بده تبدع آميدزي و راندر ژنتيكدي ميقرار نررته و كوچك بودن اندازه جم يدی باعدث درون

نددردد و از آنجددايي كدده ايددن مسدداله بددراي زيسددتمندي آن، تغييرپددذيري يددا تنددو  ژنتيكددي كددم مي

ضروري اسی، برازر و مايستگي كاار يارته و اندازه جم يی، كاار بيمتري نمان می داد. 

ااي جم يدی مدناختی آميزي، رانر ژنتيكدي، مدانس و پديددهازخور مفبی مامل درونااي بحلقه

دانممندان عقيده دارند انر رراواندی يد  جم يدی حتدی اندر  نردند.بوده كه منجر به انقراض مي

ازار ردرد بامدد ولدی عوامدل انسدانی منجدر بده انقدراض و مسداله تخريدب زيسدتگاه  100بير از 

رنومی جم يدی انقدراض خواادد بدود. ايدن عوامدل منجدر بده انقدراض تحی کنترل قرار نگيرد س

ادداي جم يیبدده ويددژه در مددورد . ناميددده مدی مددوند Deterministicاصدطالحا عوامددل قط ددی و يددا 

جم يددی كميندده زيسددتا ايددن موضددو  صددادق اسددی و بدده ايددن دليددل مفهددوم ااي نددادر كوچددك نوندده

(MVP )در خصوص نونه مورد مطال ه اين اسی يکی از نگرانی اای عمده . مکل نررته اسی

انرچه انوز در دنيا  که اندازه جم يی مير مر  به کمتر از حد کمينه زيستمند اری کرده اسی.

ه انجدام نمدده اسدی ولدی بدا اسدتناد بد MVPدر خصوص اين نونه مطال ه ای در رابطه با ت يدين 

تدا  230 توان اين عددد را بدين باره ساير نونه اای پرندنان بزرگ جفه می پيمينه مطال اتی در

بدا اسدتفاده  PVA)امچنين بر اساس تحليل اای زيسدتمندی انجدام مدده،  ررد در ن ر نرری 400

انددازه  بده ذکدر اسدی بايددالبتده الزم . از ورتکس، کده در ادامده مدورد امداره قدرار نررتده اسدی(

با اضداره نمدودن نتدايج بررسدی ادای ژنتيکدی نيدز جم يی کمينه زيستا برای نونه مورد مطال ه 

 ت يين نردد. 

برابددر اسددی بددا کددوچکترين اندددازه ای از جم يددی کدده از  MVP( اذعددان مددی دارد 1981مددارر )

درصددد در طددی اددزار سددال برخددوردار بامددد. انرچدده اينهددا آرمددان اددايی  99مددانس بقددای م ددادل 

يسدی بده ن در نداممکن مدی آيندد. بدرای مطلوب می بامدند امدا بدا توجده بده مدرايط ر لدی محديط ز

الزم اسدددی اطالعددداتی در مدددورد پويدددايی جم يدددی، دمدددونراری و نيازادددای  MVPبدددرآورد دقيدددق 

زيستگاای نونه به دسی آيد که تاکنون چندين نتدايجی در دسدترس نمدی بامدند تدا کده در راسدتای 

درصدد در طدی صدد  95دل بقای ازارساله نونه اا به آنها استناد نمود. البته مايد ميزان بقا م دا

                                                 
2- Positive feedback 
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برد كده بده کداار جم يدی ( سه عامل مهم را نام مي1981) 3مارر سال آينده قابل قبول تر بامد.

 نردند:منجر مي

و مورقيی توليدمفلی، بقا و مرگ و ميدر  تغييرای تصادري در نرخعوامل تصادري دمونراريكي: 

انقدراض نونده نردندد. اندر در سطح ررد، كه ممكن اسدی بده صدوری مانسدي )تصدادری( باعدث 

جم يی از م دودي از ارراد تمكيل مده بامد سرنومی تك تك ارراد براي بقداي جم يدی، حيداتي 

انر يك ماده  ررد کامال صادق اسی. 30اين قضيه دقيقا برای مير مر  با رراوانی حدود  اسی.

ادد رردی. ممکدن رقط يك ررزند نر توليد كند و سپس از بدين بدرود، جم يدی رو بده انقدراض خوا

در افر عوامل مختلد  تصدادری يدا غيرتصدادری رراواندی جم يدی مدير مدر  بده انددازه ای  اسی

دو ندر نابدال  و سده مدادۀ بدال  بداقی ماندده بامدند و امکدان جفدی نيدری وجدود  کاار يابد کده رقدط

جنسدی  ندامته بامد. به اين ترتيب اين جم يی باقی مانده به دليل نوسان مديد در ساختار سنی و

دچار انقراض می نردد. حتی در برخی نونه اا رقط وجود توازن در ساختار سنی و جنسی نيز 

کفايی نمی کند بلکه جم يی بايد به حدی بزرگ بامد که تحري  اجتماعی برای جفی نيری را 

با نام تافير آلی مورد اماره  1931به امراه دامته بامد موضوعی که توسط واردر آلی در سال 

مير مر  که به ويژه ررتار نماير اای جنسی ممخصی ررسی قرار نرری. نونه اايی مفل و ب

ی به تحري  اای اجتماعی نياز رقط در نروه اای اجتماعی بقا می يابد و برای زادآور را دارد

. تغيير منجر به انقراض محسوب می نردندعوامل تصادري دمونراريكي  جزو اين عواملد. دار

ردرد بامدد )از ن در انقدراض(  50الدی  30ت داد ارراد جم يدی كمتدر از حددود  جم يی زماني كه

(. برای پير بينی افرای عوامل دمونراريکی الزم اسی 1994 4بسيار داراي ااميی اسی )كالي

پارامتراای دمونراريکی از قبيل ساختار سنی، جنسی و اندازۀ جم يی، نرخ زاد و ولد و مدرگ 

لبته در خصوص مير مر  وض يی کمی پيچيده تر مدی بامدد کداار ا .نردندو مير را برآورد 

قط ده محددوديی ادای بسديار مدديدی را در مطال ده  40تا  30مديد رراوانی جم يی به کمتر از 

ايدن پرنددده ايجداد نمددوده اسدی و الزم اسددی رقدط اقدددامای عداجلی بددرای اردزاير جم يددی صددوری 

رسد اجازه مطال دای بيولوژيد  کده نزديکدی ب MVPپذيررته و زمانی که جم يی به بير از حد 

به ن ر مدی رسدد مدير مدر  در ايدران از  به آميانه اا و ... در آنها اتفاق می ارتد صادر نردد.

 Barati et) اين عامل منجر به انقراض به مدی متافر مده اسی. جم يی به مدی پايين اين نونه

                                                 
3-Shaferr 
4-Caughley 



al. 2015)باعث ررو بردن ارچه بيمدتر نونده در  ، بزرنی جفه و آسيب پذيری مديد به انقراض

 نرداب انقراض مده اسی. 

تكامل بدون تغييرای ژنتيكي ممكن نيسی و عدم وجدود چندين تغييراتدی عوامل تصادري ژنتيكي: 

نهايتاً به کاار تنو  و سدپس انقدراض، منتهدی خواادد مدد. اكفدر مطال دای ژنتيكدي حداكي از آن 

استند كه اررادي كده لوكدوس اتروزيگدوس بيمدتري دارندد در مقايسده بدا اردراد بدا تندو  ژنتيكدي 

يابدد. راندر بامند. تنو  ژنتيكي در افر رانر ژنتيكدي كداار ميتر ميتر، برای بقا مايستهپايين

آميزي ايجاد توليد مفل بوده و بيمتر در افر درون اا در طولجورمدني غيرتصادري ژن ژنتيكي

نردد. انر اندازۀ جم يی به قدر كفايدی بدزرگ بامدد، ادم راندر ژنتيكدي و ادم درون آميدزي مي

ممكل آررين اسی. به مدی  مير مر  كوچك اله در جم يیبنابراين اين مس كاار خوااد ياری.

اين عامل نيز به دليل کوچ  بدودن جم يدی مدير مدر  و عددم وجدود جم يدی ادای محلدی و يدا 

 جم يی تافير نذامته اسی. قط ا در کاار ارچه بيمتر جم يی اای سين  

يط و عبدداری اسددی از تغييددرای تصددادری اجددزای کيفددی محددعوامددل تصددادري زيسددی محيطددي: 

)مفال استفاده از آری کر اا در ر اليی اای زيستگاه مفل اقليم، مواد غذايی، آب، پناه، آالينده اا 

و روابط با ساير نونه ادايی کده ممکدن اسدی ط مده، ط مده زراعی و ايجاد ط مه اای مسموم( 

)انددوا   ، رقيددب)سددگ اددای ولگددرد در محدددوده مددزرا  کمدداورزی محددل حضددور ارددراد( خددوار

، انگدل و يدا ط مه خوار امانند پرندنان مکاری و برخی نونه اای غيدر ط مده خدوار( پرندنان

پاتوژن بامند. از ب د ن ری درک تافير اين عوامل بر بقای جم يی چندان ممکل نيسی اما کّمی 

نمددودن آنهددا بسدديار ممددکل و پيچيددده خوااددد بددود. دليددل اينکدده بسددياری از تحليددل اددای زيسددتمندی 

وراايی را کمتر وارد مدل اا می نمايند نيز امين پيچيدنی آنهاسی. عمدتاً اين جم يی چنين راکت

مدل اا از راکتورادای زيسدی محيطدی خاصدی بدرای بررسدی تدافير آنهدا بدر يکدی يدا چندد عامدل 

يی از قبيددل کدداار مددديد آب و اددواتغييددرای دمددونراريکی اسددتفاده مددی کننددد. مددفالً از آنجددايی کدده 

به طور کلی انر تغيير حاصله در  .نقر مهمی ايفا می نمايد ر مر ميدر بقای  بارر و خمکی

نددرخ رمددد جم يددی از خددود نددرخ رمددد جم يددی بزرنتددر بامددد عوامددل تصددادري زيسددی محيطددي 

 توانند منجر به انقراض جم يی نردند.مي

پديددده اددای دراماتيدد  و نو هددوری چددون طورددان اددا کدده در رواصددل زمددانی  کاتاسددترو  اددا:

داندد. البتدده ايدن عوامددل بدده ندوعی در نددروه قبلدی يددا امدان عوامددل تصددادری  ناممخصدی رخ مددی

زيسی محيط قابل تقسيم بندی می بامند اما به لحا  ناپيوستگی اين عوامل و باقی نذامتن افراتی 

م مدوالً ميدزان مدرگ و ميدر  PVAsمديدتر، به عنوان نروای مجزا دسدته بنددی مدی مدوند. در 
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افر وقو  اين پديده اا پير بينی می مود و نه تافير آنها بدر مدفالً ندرخ اتفاق ارتاده درجم يی در 

زاد و ولد. در بين چهار عامل روق به ن ر می رسد عوامدل تصدادری ژنتيکدی کمتدرين تدافير را 

(. البتده 1988 5به ويژه در پير بينی اای کوتاه مددی بداقی مدی نذارندد )لنددی MVP برآوردبر 

 6بقددای بلندمدددی جم يددی در نهايددی بدده تنددو  ژنتيکددی بسددتگی خوااددد دامددی )ريددد و ررانکهددام

(. البته چهار عامل روق را نمی توان به سادنی در ي  مدل جمع زد. رابطۀ ايدن عوامدل 2003

بده باام بسيار پيچيده تر از ي  رابطۀ سادۀ ارزاير اسی! و احتماالً بازخوردادای مفبدی زيدادی 

( تمريح نرديد. 1986 7امراه خوااند دامی امانند آنچه که در نرداب انقراض )نيلپين و سوله

تّکده تّکده  عدم وجود ساير جم يی اا در اسدتان ادای ديگدر و در واقدع بده ندوعی به عنوان مفال

ميدزان پراکندده مددن  ،مدنی زيستگاه بده عندوان يد  عامدل از عوامدل تصدادری زيسدی محيطدی

يا جم يی اا وجود  ميان زيرجم يی اا تيکیرا به مدی کاار داده و مبادلۀ ژن مر مير  ارراد

 8درون آميددزی نيددز ارددزاير مددی يابددد )رااريددگ و مريددام ندددارد. ايددن موضددو  باعددث مددی نددردد

دقيقدا مدبيه نونده (. انقراض مدر  خلندگ زار در سدواحل اتالنتيد  از ماينده تدا ويرجينيدا 1994

تافير راکتوراای زيسی محيطی )مکار ارراطی و تخريب زيستگاه( . پس از مير مر  می بامد

ارراد اين نونه به جم يتدی منفدرد در جزيدره ای کوچد  محددود مدده و در م درض اندوا  پديدده 

اای کاتاستروري  مفل آتر سوزی، و عوامل تصدادری زيسدی محيطدی بيمدتری از قبيدل ط مده 

ب توازن دمدونراريکی جم يدی بده ادم خدورده و خواری و بيماری اا قرار نررتند و به اين ترتي

بده ايدن ترتيدب مالح ده (. 1981احتماالً ممکالی ژنتيکی منجر به انقراض نونه نرديدد )مدارر 

ترکيب مير مر  قابل قياس می بامد. انقراض احتمالی مساله انقراض اين پرنده با می نردد که 

بدده يدد  مدددل جددامع تقريبدداً امددری  تمددامی ايددن پارمتراددای بسدديار متنددو  تافيرنددذار بددر جم يددی

غيرممکن اسی. به عالوه انر ام بتوان ررضاً مدلی جامع را ايجاد نمود مانع بزرگ ديگری بر 

سر راه وجود خوااد دامی: به دسی آوردن ت دادی قابدل قبدول بدرای وارد کدردن آنهدا در مددل. 

را بدرای برخدی از نونده حتی پارامتراای پايه ای مفل نرخ زاد و ولد و مرگ و مير سن ويدژه 

ااي ت يين كاار زيستگاه به انقراض(. 1998 9اای نمی توان محاسبه نمود )بيسينگر و وستفال

چهدار عامدل انقدراض بده ، منجر می نردد. بدا توجده بده توضديحای ردوق Deterministicيا  كننده

 نردد:صوری زير بيان مي

                                                 
5- Lande 
6- Reed and Frankham 
7- Gilpin and Soulé 
8-Fahrig and Merriam 
9- Beissinger. and Westphal 



همدی در کداار رراواندی مدير که به ن ر می رسد در نذمدته عامدل م مكار بير از حد •

 مر  بوده اسی.

 تخريب و تكه تكه مدني زيستگاه •

در ايدن خصدوص انرچده مدايد ايدن عامدل تدافير مسدتقيمی ندامدته  ااي م رردي مددهنونه •

اسی ولی نونه اای رقيب در زيستگاه اا به ويژه سگ اای ولگدرد، پرنددنان مدکاری و 

 ... تافير مهمی در وض يی ور لی نونه که رراوانی بسيار پايين اسی دارد.

مته ر ال امانندد )از بين ررتن جم يی مير مر  در زيستگاه اای نذ ااي انقراضحلقه •

اسددتان امدددان، کردسددتان، مرکددزی منجددر بدده تددافيری مددديدا منفددی بددر زيسددتمندی نوندده در 

 کمور مده اسی.

، بده مدكار ارراطدي مير مر  به عنوان بزرنترين پرنده خمکی زی دارای قدری پدرواز بسديار

نونده ايدن ( rندرخ رمدد ذاتدي ) در عدين حدال، مدی بامددحساس  بردامی تخم، بردامی جوجه اا

. دومين عامل انقدراض، (PVAبسيار پايين بوده و احتماال منفی می بامد )بر اساس تحليل ااای 

ادای ر دال ر لدی کدامال بامد. زيسدتگاه مي قابل استفاده در مورد اين نونه كاار وس ی زيستگاه

اخی و ااي انساني مفل سبه خاطر انجام توس هتوسط جاده اا، روستااا و .... احاطه مده اند و 

 . می بامندتخريب در حال ساز، كماورزي و ... 

اا هندذارد. اندر راصدله لّكدتّكه تّكه مدن زيستگاه افرای نونانوني روي پويدايي جم يدی بداقي مي

اا جابده جدا مدوند )بددون تحمدل ازينده زيداد(، زيسدتگاه اا بتوانند بدين ايدن لكدهكوتاه بوده و نونه

اا غير ممكدن يدا پدر اا در بين لكهياد بامد و حركی نونهو انر رواصل ز« چيدمان نرمي مده»

ااي زيسدتگااي كوچدك، حيواندای ناميده می مدود. در لكده« چيدمان زبر»ازينه بامد، زيستگاه 

بامند، عوامل منجر به انقراض تصادري )مفل تر بيمتر در م رض خطر انقراض ميكوچك جفه

كمانند. ااي كوچك به ورطا انقراض ميرا در لّكه ااعوامل آب و اوايي، بيماريها( بيمتر نونه

 مددبامدد. امانگونده کده امداره پدذير نميااي دور ارتداده احتمداالً امكانكلونيزه مدن مجدد در لّكه

عامل وزن در انقراض برخی نونه اا، عاملی تافيرنذار می بامد. انر بخواايم ريس  انقراض 

 دامی: را به صوری ي  رابطه نمان دايم خواايم

 آسيب پذيری(+ تهديد+ آسيب پذيری = ريس  انقراض ×)تهديد

( ويژندی ادای سرمدتی نونده کده آن را بده 1ريس  انقراض يد  نونده تداب ی اسدی از 

( 3( مدددی و ماايددی رراينددداای انسددانی منجددر بدده تهديددد نوندده و 2انقددراض حسدداس مددی نمايددد و 

تواندد عداملی اصدلی محسدوب مدود و ادم برامکنر بين اين دو عامل. تهديد به خودی خدود مدی 

در تحليدل ادای انجدام مدده بدا ندرم  .ممکن اسی در مجموعۀ عوامل ردوق، نقدر مهمدی ايفدا نمايدد

در خصوص احتمال انقراض مير مر  در طدی صدد سدال آتدی بده صدوری  Vortex 10ارزار 
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  جم يی ررد و ي 30. در محاسبای انجام مده بر اساس جم يی متمکل از زير محاسبه نرديد

مدددی بامدددد.   0.800R=و  r= ،lambda=0.95-0.0494منحصدددربه ردددرد ممدددخص نرديدددد کددده 

و ميانگين طول نسل برای مير  4/4برای ماده اا  92/16ميانگين طول نسل برای نراا م ادل 

در ساير مطال ای انجام مده در دنيا به عنوان مفال می مر  م ادل حدود مانزده سال می بامد. 

( امدداره کددرد کدده بدده تحليددل زيسددتمندی جم يددی مددير مددر  در 2016مطال دده پاالسددين )تددوان بدده 

درصد کاار  13مراکر پرداخته اسی. در اين مطال ه اين نتيجه حاصل نرديد که در ار سال 

می بامد. اين محققين اماره می نمايند اندر ايدن  87/0جم يی اتفاق می ارتد و نرخ رمد اندسی 

يددداا متوقدد  نمددوند ايددن جم يددی در طددی بيسددی سددال آتددی دچددار انقددراض رونددد ادامدده يابددد و تهد

 (.8-1)مکل  خوااد مد

 
 13را نمان می داد. بر اساس اين مدل ب د از حدود  در ايران مدلی که احتمال انقراض مير مر  :6-1شکل 
درصد رراوانی کاار  50سال آتی اری مديد جم يتی در اين نونه اتفاق می ارتد و ب د از سی سال حداقل  15تا 

 .خوااد ياری
 



 
 در صدسال آتی در ايران روند کاار رراوانی مير مر  :7-1شکل 

 

 

 

 
 

  در مراکر بر اساس تحليل اای زيستمندی جم يی در نرم ارزار روند کاار جم يی مير مر: 8-1شکل 

 (Palacín et al. 2016ورتکس )
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در مقايسه دو روند می توان ممااده نمود که جم يی مير مر  در ايران در صورتی که 

اقدامای احيای جم يی انجام نمود و علل منجر به کاار ارچه بيمتر رراوانی حذ  نمود 

 بسيار زوتر به انقراض کمانيده خوااد مد. 

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

مير مر  نونه ای در اصل ساکن علفزاراا بوده اسی که به مرور رجحان زيستگاای خدود را 

 Vulnerableبه زيستگاه اای کماورزی تغيير داده اسی. نونه ای که در مقياس جهانی در طبقه 

(. اين نونه در ضميمۀ ي  قانون حفا ی از پرندنان وحمی Collar et al. 1994قرار می نيرد )

(، ضددميمۀ يدد  کنوانسدديون بددن Bern Conventionر ضددميمۀ دوم کنوانسدديون بددرن )اروپددا و د

(Bonn Convention و ضددميمۀ اول سددايتيس قددرار دارد. در موسسددۀ )Birdlife International 

کارنروه تخصصی مير مر  تمکيل مده اسی کده البتده در ندروه تخصصدی پرنددنان اسدتپی و 

در ويدن برندزار نرديدد توصديه نرديدد کده  1988سدال  علفزار ادغدام نرديدد. در نمسدتی کده در

تمامی تالر اای حفا تی نونه بايد بر حف  زيستگاه و نه رقط نونه متمرکز ندردد. در مداه مدی 

کارناای در مجارستان برنزار نرديد تدا در خصدوص وضد يی مدير مدر  در اروپدا و  1994

وپا مورد بحدث قدرار نيدرد. در ايدن اولويی اای و اقدامای مهم در راستای حفا  از نونه در ار

و جام دۀ حفا دی از طبي دی و پرنددنان مجارسدتان  BirdLife Internationalکارناه که به تالر 

برندددزار نرديدددد نماينددددنانی از کمدددوراای بلغارسدددتان، آلمدددان، مجارسدددتان، پرتغدددال، روسددديه، 

صدوری نررتده در ايدن  اسلوواکی، اسپانيا، ترکيه و بريتانيا حضور دامدتند. بدر اسداس مدذاکرای

نمسی اساس تدوين طرح اقدام بين المللی برای حفا دی از مدير مدر  مدکل نرردی. بدر اسداس 

مقاالی منتمره مير مر  نسبی به برخورد با خطوط انتقال نيرو، کمداورزی صدن تی و پرکدار 

تدا  44و تغييرای لندسکيپ توسط انسان آسيب پذير می بامد. جم يتی که برآورد می ندردد بدين 

ازار ررد در دنيا می بامد. در بسياری از نقاط دنيا مفل مبه جزيره ايبدری، روسديه، چدين،  57

ايددران و مددراکر در صددورتی کدده اقدددامای رددوری صددوری نپددذيرد ايددن نوندده ارزمددمند منقددرض 

خوااد مد. تا به امروز، دانر ما از ررتار و بوم مناسی  نونه تاحد زيادی ارزاير يارته اسی و 

کنترل تهديداای مهم و حفا ی ايمن نونه در مزار  غالی بده ويدژه ردراام مدی آيدد. ايدن امکان 

 انتخاب نرديد.  2014در  گونه سالنونه در مجارستان به عنوان 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بقا و زآداوری )چرخه حیات( • پراکنش گونه در دنیا و ایران •

 مسیرهای مهاجرت و جابجایی • پراکنش جهانیگستره  •

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

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

 

 

 

 

 

 

 

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

 فصل دوم:

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

قط ده بدرآورد مدده و  17100-20800طبق آخرين برآورداا، جم يی مير مر  در اروپا بدين 

ذکددر مددده اسددی. بيمددترين جم يددی در دنيددا در اسددپانيا بددال  بددر « درحددال کدداار»رونددد جم يددی 

 1800در درجددده ب دددد در روسددديه قدددرار دارد )حددددود و  درصدددد(  80)بدددير از  قط ددده 13750

قط ده از ايدن پرندده )م دادل حددود يد  درصدد از  100-200قط ه(. در ترکيه نزارر حضور 

( رراواندی ايدن نونده را در دنيدا 2014آلونسدو )فبی مدده اسدی. جم يی اين پرنده در کل اروپا( 

اای گاهای نذمته به دليل محدود مدن زيسدتارنده طی سالاين پ(. 2-1ارائه نموده اسی )جدول 

رويه و اختالل در مناطق زيسی و تخمگذاری آن، در م درض تهديدد انقدراض طبي ی، مکار بی

در اوايل داه افتاد نزارر اايی از حضور مير مر  در استان امدان ارائده اسی. قرار نررته

 نرديد. « ريمه کن»نه از استان امدان نه ب د از ي  داه اين نوامی نرديد ولی متاسف

 (EU27ارزيابی رهرسی قرمز اندازۀ جم يی زادآور و روند آن در اروپا )برنررته از  :1-2جدول 

 

 



 )برنررته از نزارر اتحاديۀ جهانی حفا ی( نقمه روند جم يی زادآور مير مر  در اروپا :1-2شکل 

 

 (Alonso, 2014رراوانی مير مر  در کموراای مختل  ) :2-2جدول 

 

 جهانی پراکنش گسترۀ 2-1-2

منطقدده ای وسدديع را در حددوزۀ زيسددی جغراريددايی پالئارکتيدد  امددغال مددی نمايددد از  مددير مددر 

ممال مرق چين در مرق اين حوزه. سدابقاً ايدن اردراد تا پالئارکتي  مراکر و پرتغال در غرب 

اند اما در دويسدی سدال نذمدته ه به ي  جم يی منفرد ت لق دامته و کميددر اين کمربند باري  

استپ اا و علفزاراا به قدری مديد بوده اسی سال پير، تخريب و اختالل در  50و به ويژه در 

طبق نزارمدای  که زيرجم يی اای اين جم يی بزرگ به زيستگاه اايی ايزوله محدود مده اند.

ير مر  در مراکر، پرتغال، اسپانيا، اتدرير، آلمدان، اسدلوواکی، بين المللی، جم يی اايی از م

مجارسدددتان، بلغارسدددتان، يونوسدددالوی، رومدددانی، مولدددداوی، ترکيددده، ايدددران، روسددديه، اکدددراين، 

(. Collar 1985, Kollar 1996قزاقستان، قرقيزستان، تاجيکستان، ازبکستان به فبی رسيده اسی )

کمدور ارغانسدتان نيدز وجدود دارد  Danaghoriمی اای نزارر اايی از مماادای زمستانه در د

(Meinertzhagen 1938  .) در روسيه، مغولستان، ممال و غرب چين، و بده ت دداد بسديار کدم در
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از ژاپددن، کددرۀ مددمالی و جنددوبی، پاکسددتان و يدد  رکددورد منفددرد از ميانمددار نيددز نددزارر اددايی 

 حضور اين نونه وجود دامته اسی.

قرون نوزدام و بيستم به مدی کاار يارته اسی. نسترۀ توزيع نونه در نسترۀ حضور نونه در 

غرب پالئارکتي  به مدی تکه تکه مده اسی و به اين ترتيب جم يی اای زادآور ايزوله از ام 

 ( که در ادامه مورد اماره قرار می نيرد:Farago 1986مت ددی تمکيل مده اسی )

 ممال آرريقا، مراکر •

 پانيا و پرتقالمبه جزيره ايبری، اس •

 آلمان، دمی اای لهستان، آلمان و لهستان •

 حوزه کارپاتين، اترير، مراکر، اسلواکی، صربستان، رومانی و بلغارستان •

 اروپای مرقی، بخر اروپايی روسيه و اکراين •

 خاورميانه، ترکيه و بخر اای غرب ايران •

در سداير بخدر ادا جم يی اای مير مر  در مرق حوزه پدراکنر جهدانی خدود مهداجر بدوده و 

تاحدی مهاجر می بامند. در روسيه اين پرندنان به سمی کريمه، اکراين و اراضی پسی خزری 

داغسدتان و آذربايجددان مهدداجری مددی نماينددد. در نرجسدتان، ارمنسددتان، و مددرق ترکيدده، ايددران و 

در پداييز دسدی بده جابجدايی مدی زنندد. در زمسدتان ادای ماليدم جم يدی عراق برخی جم يی اا 

لهستان و حوزه قفقاز به مناطق زمستان ندذرانی محلدی حرکدی مدی نمايندد. -ای مت لق به آلمانا

امددا در مددرايطی کدده مددرايط سددخی زمسددتان حدداکم بامددد ممکددن اسددی مسدديراای دورتددری جابجددا 

 نردند. 

 (2010جم يی اای زادآور در دنيا )برنررته از آلونسو و پاالسين، : 3-2جدول 



 

 

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

بددر اسدداس نددزارر اددای منتمددر مددده، مددير مددر  در سددال اددای نذمددته در اسددتان اددای امدددان، 

کرمانماه، آذربايجان مدرقی، آذربايجدان غربدی و کردسدتان پراکنددنی دامدته اسدی و بده احتمدال 

بايجدان غربدی و کردسدتان مدی زياد جم يدی ايدن نونده رقدط محددود بده بخدر ادايی از اسدتان آذر

بامد. منطقۀ موکريان که در جنوب استان آذربايجان غربی و ممال کردستان واقع مده اسی در 

 (. 2012حال حاضر مامن اصلی اين نونه به ممار می آيد )عبدالکريمی و احمدی، 
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 (2012و احمدی قتباس از عبدالکريمی نه در حال حاضر، منطقه موکريان )محدودۀ حضور نو :2-2شکل 

 

 

 کمورنونه در  ر لی محدودۀ حضور :3-2شکل 

بدر اسداس سرمددماری ادای صدوری پذيررتدده تدا کندون مددی تدوان روندد جم يددی را رو بده کدداار 

نزارر نمود کده حداکی از وضد يی بحراندی نونده در اسدتان آذربايجدان غربدی دارد. مولد  بده 

پذيررته در استان اای امدان و کردستان مورق امراه تيم تحقيقاتی چهار نفره، در پاير صوری 

به ممااده رردی از اين نونه نمد. در نمودار زير روند جم يی نماير داده مده اسی )بر اساس 

 (1394بوکان،  اای اخذ مده از اداره محيط زيسی داده



 

 وکانتغييرای جم يی مير مر  در طی چهارده سال زيستگاه اای حاميه در مهرستان ب: 4-2شکل 

 ارزش های اقتصادی گونه 2-2

 ارزش های اقتصادی حیات وحش 1-2-2

نيم  و بپردازيم. انرچه حدود ي  10برای پرداختن به اين موضو  الزم اسی ابتدا به واژۀ حيای وحر

ميليون نونه روی زمين مناسايی مده اسی، مهره داران رقط سه درصد و مهره داران خمکی زی 

اای مردمی و  اا، بينر ممی کل را به خود اختصاص می داند. انوزام خط کمتر از دو درصد از اين

داران به ويژه پرندنان و پستانداران م طو  اسی )ويليامز و  مناختی به مهره اای بوم حتی پژوار

اای  وحر بسيار بيمتر از نونه (. درحال حاضر اصطالح حيای2002، کالرک و می 2000دابلين 

( به 1933ی نيرد. حتی در کتاب کالسي  آلدولئوپولد، مديريی مکار )لئوپولد قابل مکار را در بر م

11اای بهره برداری مونده بخمی کوچ  از دو کلمۀ حيای وحر اين نکته اماره می مود که نونه
را  

( در نومتۀ خود در مورد نقر جانداران کوچ  در جهان، به ااميی 1987نيرند. ويلسون ) در بر می

اای  بندی نمايد. تقسيم اا تاکيد می به ويژه حمرای در ساختار و کارکرد اکوسيستممخلوقای کوچ  

 ( خاطرنمان می1953اای منابع زيستی تاکنون ارائه مده اسی. امچنين لئوپولد ) مت ددی از ارزر

اای طبي ی اولين اصل احتياط اوممندانه در حفا ی از آن   سازد که حف  ارکدام از چرخ و دنده

رسد امروزه تفکر حفا ی از تمامی موجودای درحال نسترر می بامد  مبختانه به ن ر میاسی. خو

(. قانون ردرال حيای وحر اياالی متحده نيز به اين طي  نسترده از 1998)سيزچ و امکاران 

وحر  (. مقاالی و متونی که اخيراً در مورد حيای1997موجودای زنده اماره می نمايد )بين و راولند 

نيرند )مفالً مولتون و  رسند نيز تمامی جانوران آزاد و در برخی موارد نيااان را در بر می می به تبع

 (. اولين ممارۀ مجلۀ مديريی حيای2003، بولن و رابينسون 2002، کراسمن 1997ساندرسون 

مباحث زيسی »... نمايد که  وحر را به اين صوری توصي  می ( اقدامای مديريی حيای1937وحر)

در خصوص «. بامند تی جنبمی بزرنتر در راستای حفا ی از تمامی رون و رلور بومی میمناخ

                                                 
10- Wildlife 
11- Wild life  
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ارزر اای اقتصادی و منارع انسانی حفا ی از مير مر  در کمور می توان به اين موارد اماره 

 نمود:

جلب بودجه اای پژوامی بين المللی از سازمان اای بين المللی برای حفا ی از مير مر  که می 

 اماره نمود: به عنوان نمونه به ارنان اای زيرتوان 

 (/https://www.speciesconservation.orgموسسه حفا ی از حيای وحر بن زياد ) •

 ( /http://greatbustard.orgنروه حفا ی از مير مر  ) •

اره زمين کماورزان، خريد محصول سرپا، استخدام محيط بان، کم  از بوميان برای حفا ی و ... اج

می تواند منارع اقتصادی را برای جوامع محلی در پی دامته بامد. پس از احيای جم يی، برقراری 

مته توراای پرنده نگری داخلی و خارجی می تواند در بين جوامع محلی منارع اقتصادی به امراه دا

ايجاد مراکز اچری، ايجاد محدوده اای رنس کمی مده احتمالی، با تکيه بر بودجه اای داخلی و بامد. 

 خارجی می تواند در راستای ايجاد امتغال در بين جوامع محلی نقر ايفا نمايد. 

 

وحر را به دو دستۀ مستقيم و غيرمستقيم  اای حيای ( ارزر1995نيلی و امکارانر ) م ارزر 

 بندی نمودند: تقسيم

 ارزش های مستقیم

 توان به صوری زير تقسيم بندی نمود: ارزمهايی را که مستقيماً به انسانها منف ی رسانی می کنند می
ارزر استفادۀ مصرری: استفادۀ غيربازاری از منابع زيستی مفال چوب ايزمی، مکار محدود  ➢

در افر پرنده نگری، جلب در خصوص مير مر  می توان به ارزر اای ايجاد مده  و ... .

بازديد از سايی پروژه و ممااده مير مر  در زيستگاه اای  توريسی داخلی و خارجی،

جلب بودجه اای پژوامی خارجی، ايجاد امتغال برای بخر اای اتچری، حفا ی و  طبي ی،

... 

ايجاد ماپ اای مختل  به صوری ريزيکی و يا آنالين با محوريی ارزر استفادۀ توليدی:  ➢

 عروس  و ... تمبر، کاری پستال، مجالی، مير مر  از قبيل انوا  کتب، لباس، 

در تصوير زير نمونه ای عرضه محصوالی مرتبط با مير مر  در ساير کموراا نمان داده 

 مده اسی.



 
و اخذ ورودی برای بازديدکنندنان  ط با مير مر  در بريتانيانمونه عرضه آنالين محصوالی مرتب :5-2شکل 

 از سايی اای طبي ی حفا ی از مير مر 

 

 
 در کموراای اروپايی با محوريی مير مر  و تمبر انتمار مجالی :6-2شکل 

 

در ساير کموراا کم  اای مردمی و عالقه مندان به محيط زيسی و حيدای وحدر نيدز نقدر مهمدی را 

در رراام آوری بودجه بدرای طدرح حفا دی از مدير مدر  ردراام مدی آورد بده عندوان نمونده از خيدرين 

خواسته مده اسی برای بخر اای مختل  پروژه امانند ازينه انتقال ي  تخم به کمدور بدا بودجده کمتدر 

 ( کم  ارائه نمايند:6-2پوند )مکل  600پوند تا خريد ي  انکوباتور پورتابل با بودجه م ادل  5از 
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 : درخواسی کم  از خيرين برای خريد انکوباتور پرتابل در تفريخ تخم مير مر  در بريتانيا7-2شکل 

 

 های غیرمستقیم ارزش 

 تقسيم بندی نمود:وحر را به صوری زير  توان ارزمهای غيرمستقيم حيای می

(، تمامای 8-2علمی )مکل  اای ارزر مربوط به استفادۀ غيرمصرری: مفل پژوار ➢

می توان به ارزر علمی  اين پرندهبه ويژه در مورد  و ...؛ پرنده در زيستگاه طبي ی

پژوامی اماره نمود. با توجه به اين که اين پرنده ويژنی اای ررتاری و موررولوژي  

د مطال ای مختل  ررتاری و بوم مناختی عالوه بر مطال ای منحصربه رردی دار

 مولکولی می تواند برای پژوامگران بسيار جذاب بامد. 

اايی برای آينده و عدم تکرار مجدد سرنومی ببر  ارزر انتخاب: ارزر حف  نزينه ➢

 مازندران و مير ايرانی. 

مير مر  به عنوان سنگين وزن ارزر وجودی: ارزر احساسای اخالقی از وجود  ➢

 .ترين پرنده خمکی زی دارای قدری پرواز



 
با مرکی نروای از دانمجويان در کارناه نمونه ای از ارزر علمی، آموزمی و پژوامی  :8-2شکل 

 محوريی مير مر 

 

اين ارزر اا وزن متفاوتی دارند که البته، منارع ارراد ذينفع نيز بی تافير نيسی. امچنين ارزر 

اای م نوی حيای وحر مفل ارزر اخالقی چندان توجيه پرقدرتی در مقايسه با ارزر اای 

اقتصادی در راستای حفا ی از حيای وحر نيستند. بدين ترتيب سوددای مالی، باردای 

ری زيسی محيطی اغلب ارزمهايی برجسته، چه در تصميم نيری اای سطوح اقتصادی و پايدا

باال و چه در سطح محلی و ميان اررادی که ارتباطی تنگاتنگ با محيط اای طبي ی دارند، 

کامل تر  حفا ی از مير مر محسوب ميجگردند. به اين دليل تقسيم بندی زير از ارزر اای 

 به ن ر می رسد:

 ااميی اقتصادی؛ ➢

 )در زنجيره غذايی(ی غذايی اامي ➢

 ؛مير مر  )به عنوان نمونه کنترل حمرای(نقر بوم مناختی  ➢

 .، زيبايی مناختی، علمی پژوامیاجتماعی –ااميی ررانگی  ➢

وحر در کموراای درحال توس ه ممکل اسی درحالی که در  ارزيابی ااميی اقتصادی حيای

نمگاای آموزر داده می مود. در کموراای توس ه يارته اين موضو  به عنوان ي  رمتۀ دا

وحر چندان با صنايع ديگر تفاوی ندارد درحاليکه در اکفر  کموراای ممال، صن ی حيای

داد و چندان  ای از ر اليتهای غيررسمی را تمکيل می کموراای جنوب اين صن ی، بخر عمده

ارزر  وحر مفل اای حيای مورد توجه نيسی. در ار دو بخر ممال و جنوب بخمی از ارزر

توان به  اای اخالقی را نمی مناختی، ارزر آموزمی، ارزر بوم مناختی و يا ارزر زيبايی

رقط به برخی از ارزمها محدود اسی. صوری کّمی بيان نمود. به اين ترتيب رويکرد اقتصادی 

وحر از طريق  اايی که به واسطۀ آنها منابع حيای ارزر مصرری حيای وحر، ر اليی

وری زنده و چه به صوری غير زنده( مورد بهره برداری قرار می نيرد. بردامی )چه به ص
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( GNPوحر سوددای دامته و به مقدار توليد ناخالص ملی ) اای مرتبط با حيای تمامی ر اليی

 1989ملی می بامد. در سال  GNP کماورزی و GNP اضاره می نمايند که حتی قابل مقايسه با

ميليون دالر آمريکا، رسيد. در تانزانيا و کنيا  132به حيای وحر  GNPدر زيمباوه ميزان 

وحر رتبۀ اول يا دوم ر اليتهای اقتصادی را به خود اختصاص می داد. در  اکوتوريسم حيای

اايی برای مستندسازی يا برآورد ت داد ارراد درنير در  آمريکای ممالی سالهاسی که برنامه

 ل انجام اسی. اين ب د اقتصادی يکی از انوا  راهوحر درحا اای تفرجی وابسته به حيای ر اليی

نيرندنان  وحر اسی که راکتوری مهم و قابل مالح ه برای تصميم اای حيای اای بيان ارزر

اای غذايی، زيبايی مناختی، علمی  دولتی و غيردولتی محسوب می مود. به عالوه، ارزر

سازی يا  ( اما کّمی9-2برد )مکل ان برای حيای وحر نام تو مناختی را نيز می آموزمی و بوم

مستندسازی آن ممکل اسی. در اياالی متحده ار پنج سال يکبار ميزان ممارکی بالغين باالی 

وحر و آبزيان  اای تفرجی مرتبط با حيای وحر توسط سرويس حيای سال در ر اليی 16

قتصادی تفرج مود. اين اطالعای ابزاری مهم در کّمی سازی افر ا اياالی متحده محاسبه می

ميالدی، بال   2006آيد. در آخرين بررسی انجام مده در سال  وحر محور، به حساب می حيای

اند که از اين  وحر مرکی نموده اای تفرجی مرتبط با حيای ميليون نفر در ر اليی 5/87بر 

مبلغی ميليون نفر(. اين ارراد  71مقدار، بيمترين سهم به تمامای وحور ارتباط دارد )بال  بر 

ميليون دالر صر  انجام اين ر اليی اای تفرجی نموده اند. در پی اين ر اليتها  122بال  بر 

اا مغل ايجاد مده و ماليای اا و مبال  اخذ مده برای ررور پروانۀ مکار و ماايگيری  ميليون

 نيز مبال  قابل توجهی را برای کم  به ر اليی اای حفا تی رراام آورده اسی. 

 
 برخی از ارزمهای حيای وحر در اين مکل به تصوير کميده مده اسی :9-2شکل 

 

درصد ارراد  84نيز حاکی از آن اسی که بال  بر  1996تحقيقای انجام مده در کانادا در سال 

سال در کانادا در ر اليی اای تفرجی مرتبط با طبي ی مرکی دامته اند. برآورد می  15باالی 

« سفری»دالر درآمد حاصله از اين ر اليی اا بوده اسی. واژه رارسی ميليار  11نردد بير از 

اصطالحی جهانی اسی که در تمامی کموراا مورد استفاده قرار می نيرد و حاکی از سفر در 



اای حيای وحر به ويژه آرريقا می بامد که با اد  مماادۀ حيای وحر انجام می مود.  پارک

توريسم و توريسم صن ی اول مبادله کنندۀ ارز بوده و در کنيا امانطورکه اماره نرديد اکو

ميزان درآمد اين  2006بخر اصلی آن را حيای وحر به خود اختصاص می داد. در سال 

ميليون دالر آمريکا بوده اسی که حدود  803کمور از توريسم وابسته به حيای وحر م ادل 

تانزانيا اين مقدار به بال  بر درصد توليد ناخالص ملی را به خود اختصاص می داد. در  60

 ي  ميليارد دالر می رسد.

 

 حفاظت از میش مرغ باارزش های ایجاد شده سایر 

حفا ی از مير مر  باعث ارزاير تنو  زيسدتی مدی مدود. بده عندوان مفدال تجربيدای بده دسدی 

حفا دی امده برای پزوامگران آلمانی نمان داده اسی از زمان مرو  برنامده ادای اقددام بدرای 

نونده از سداير پرنددنان نيدز مجدددا منداطق سدابق را امدغال نمدوده اندد  18از مير مر  بير از 

(Langgemach and Watzke 2013 امچنين .)  و جونددنان اردزاير نمدان مدی بی مهره ندان تنو

داد که احتماال ت ديل مسداله رقابدی در امدغال آمديان ادای بدوم مدناختی توسدط ايدن نونده ادا بده 

صوری طبي ی و توسط مير مر  می بامد. امچنين تجربيای نمان داده اسی با احيای جم يی 

دودی دامدتند نونه ادای نيداای متندو  تدری کده سدابقا نسدتره پدراکنر محد مير مر  در بريتانيا

 سی که در اراضی حفا ی از مير مدر مرو  به نسترر نمودند. در انگلستان ممخص مده ا

نفتگدوی مدفاای بدا ديويدد واتدرز(. از بين افی تا امی پرنده تهديد مده آميان نزينی کرده اند )

مدی تدوان بده اندوا  مده حفا دی مدير مدر  منتفدع مدده اندد ساير نونه اايی که بده ندوعی از برنا

نقراا، مااين اا، کب  اا، پيپدی ادا، چکداوک ادا، و اندوا  سدنجاب ادای زميندی و خزنددنان س

 اماره کرد )در اتحاديه اروپا(. 

 میش مرغ  تجارب سایر کشورها در احیای جمعیت 3-2

در کمددوراای مختلفددی کدده مددير مددر  حضددور دارد اقدددامای حفددا تی ويددژه ای بددرای ايددن نوندده 

 برخی از آنها اماره می نردد: برنامه ريزی مده اسی که به

منطقده ای بدده وسدد ی حدددود  2002در سددال  (10-2)مددکل  مجارسددتان Dévaványaدر منطقده 

متر و ارتفا  دو متر منطقه ای از علفزار و  8250اکتار رنس کمی نرديد رنسی به طول  400

دمی را احاطه می نمود. در راستای بررسی تافير اين رنس کمی بر مرگ و مير مير مر  به 

ايدن نونده يد  رسداله ويژه در رصدل نمداير ادای جنسدی، و ميدزان کارامددی آن در حفا دی از 

ميلی  5/2رنسی ساخته مده از مفتول دکتری نيز انجام پذيرری و نتايج اين پژوار نمان داد که 

سدانتی متدر منجدر بده ايجداد برخدورد  200ميلی متری با ارتفدا   60در  60متری و سلول اای 
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امچندين در  مير مر  با اين مانع نمی نردد و برای حفا ی از اين نونه موفر واقع مده اسدی.

اکتار  100پرنده به امراه جوجه اا در ار  98/2اين مطال ه اماره مده اسی که ميزان تراکم 

در واقع  رريی برد قابل تحمل منطقه رنس کمی مده مدی بامدد. ايدن منطقده ردنس کمدی مدده در 

بده  ماه آوريل بيمترين ميزان استفاده توسط مير مر  را دامته اسی در حالی کده در مداه اکتبدر

عنوان مفال کمترين حضور ارراد در اين محدوده نزارر مدده اسدی. جالدب ايدن اسدی کده مدير 

مر  رقط در رصل آميان نزينی از اين منطقه ردنس کمدی مدده عداری از اندوا  ط مده خدوار بده 

در ويژه روباه اا استفاده نموده اسی و در خارج از اين رصول از اين محدوده خارج مده اسی. 

اين رساله دکتری نمان داد که ردنس کمدی بدا ايدن مديوه نمدی تواندد از جابجدايی مدير  واقع نتايج

 (.Tirjak, 2016آزاد مان ی ايجاد نمايد )مر  اا بين اين محدوده و ساير مناطق 

 

جم يی اای پراکنده مير مر  در مجارستان و پروژه ايجاد ارتباط بين المللی بين جم يی اا در : 10-2شکل 

 (Lifeکموراای مجاور )برنررته از پروژه 

 

 معرفی مجدد میش مرغ به بریتانیای کبیر

جم يددی م ررددی مددده بدده بريتانيددا از روسدديه انجددام نددردد. روسدديه دومددين  2013تددا اواخددر سددال 

ردرد را دارا مدی بامدد کده بدر  8000مر  در دنيا بدا جم يتدی م دادل حددود جم يی بزرگ مير 

جم يتی پايدار می بامد. اين جم يی در منطقه ترانس ولگدا  BirdLife Internationalاساس ن ر 



( قددرار دارد. ايددن Saratov( سدداراتو )Oblastدر بخددر جنددوبی روسدديه بدده ويددژه منطقدده ابالسددی )

نررته اندد کده محيطدی جدذاب بدرای آمديان نزيندی مدير مدر  ادا منطقه را مزار  غالی در بر 

رراام می آورد. عالوه بر اين مزرا  مناطق اسدتپی طبي دی و نيمده طبي دی نيدز وجدود دارد. بده 

دليل ر اليی اای کماورزی که دقيقا منطبق بر رصل زادآوری و آميان نزينی ماده اا می بامدد 

ديد  مددن ابدزار االی و ادوای کمداورزی يدا انسدان بسياری از ماده اا با احساس استرس و نز

اا آميان خدود را تدرک مدی نمايندد و بده ايدن ترتيدب آمديان ادای بدی مدماری در رصدل بردامدی 

محصوالی کماورزی که حاوی تخم می بامند راا می نردند لدذا جمدع اوری و انتقدال ايدن تخدم 

 ام می آورد. اا ررصی مناسبی برای م رری جم يی به کموراای ديگر را ررا

 

 يکی از بهترين زيستگاه اای مير مر  در اين کمور مزار  کماورزی در روسيه: 11-2شکل 

( که ماخه ای از آکادمی Severtsovموسسه بوم مناسی و تکامل سورتسو ) 1980از اوايل داه 

. از جوجه اای تفريخ علوم روسيه می بامد نسبی به جمع آوری و تفريخ اين تخم اا اقدام نمود

 2013مده در ايدن موسسده بدرای احيدای مدير مدر  در بريتانيدا بهدره بدرداری نرديدد. در سدال 

ت دادی از تخم اای جمع آوری مده در اسپانيا به بريتانيا منتقل نرديد. مطال ای مولکولی حاکی 

بامدند. در سدال  از آن بود که جم يی مير مر  در بريتانيا به جم يی اسپانيايی نزدي  تدر مدی

 50قط دده مددير مددر  در بريتانيددا راددا نرديددد و بررسددی اددا حدداکی از بقددای  33ت ددداد  2014

درصدی در اولين زمستان می بامد. اين نرخ بقا بيمتر از نرخ بقای اررادی اسی که از روسيه 
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والی )برنررته از وب سايی پروژه احيای مير مر  بريتانيای کبير، جد وارد بريتانيا مده بودند

2017) . 

 

برای انتقال تخم به  ( در دمی اای اسپانياGreat Bustard Groupنروه مير مر  )حضور  :12-2شکل 

 انگلستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زیستگاه 3-1

 تاکسدتان ادا، اای ننددم، نخدود، يونجدهاا، بيمتر در کمتزاراای مسطح مانندد مزرعدهمر مير 

اين پرنده از مناطقی که اختالالی انسانی به طور من م وجود دارد اجتناب کنند. و... زندنی می

مدر  در کمدور اسدی. بوکان مهمتدرين زيسدتگاه پرندده مير« سوتاو»ام اکنون دمی می نمايد. 

مر  يراين مکان به دليل مرايط مطلوب و منحصر بفرد خود به مهمترين زيستگاه پرنده نادر م

 4800حددود اسی. دمی سوتاو که ي  پهنده تپده مدااوری بده وسد ی در سطح کمور تبديل مده

تدا  ۲۰مدود، سداالنه پدذيرای مدامل می بوکدان از توابدع مهرسدتان حماميان اکتار را در روستای

ندو  پرندده ندادر اسدی. از سدوی اداره کدل حفا دی از محديط زيسدی آذربايجدان قط ه از اين ۲۵

ن غربدی اعدالم مدده و مهمتدرين محدل مر  در آذربايجداغربی اين منطقه به عنوان پنااگاه مير

محدل زيسدی ايدن . اعالم مده اسی بوکان اای استپیتجمع و زادآوری مير مر  در ايران دمی

 فصل سوم:

 زیستگاه 
 
 

 
 

 

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
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، حماميدان دمدی سدوتاو و کانی سيب در مهاباد و باجوندپرنده در آذربايجان غربی مناطق آزاد، 

مدر  کمدور در ال دای ميرو ينگجه در بوکان اسی. اخيراً احداث نخستين مرکز تحقيقدای و مط

 آغاز مده اسی. بوکان مهر

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

 زيستگاه اای مهمی که در منطقه موکريان برای مير مر  به فبی رسيده اند عبارتند از:

 بوكان –يستگاه دمی سوتاو حماميان ز( 1
 بوكان –يستگاه دمی ينگيجه و آلبال  ز( 2
 بوكان –يستگاه دمی سه كانيان ز( 3
 

مهرستان بوكان و در مسير جادة بوكان ـ مهابداد موسدوم بده  غربكيلومتري  3دمی سوتاو در 

ده اسدی كدامالً جاده براان واقع مده اسی. اين دمی كه در ميان چندد تپدا كدم ارتفدا  محسدور مد

مسطح نبوده و پستي و بلنديهايي در اراضدي آن ممدااده مدي ندردد. مسداحی ايدن چمدم اندداز بده 

اكتدار  4000الدي  3000اكتار مي بامد كه با احتساب زمينهاي مجاور بده  2000طور تقريبی 

 % آمار مماادای پرندة مير مر  در رصل بهار مربدوط بده80نيز بال  مي نردد ، اما بير از 

مركز زيستگاه ي نی دمی سوتاو مي بامدد )احمددی، مدذاکرای مدفاای(. مدالكين زمينهداي دمدی 

نفر از ااالي روستاي حماميان مي بامند كه تدا كندون نسدبی بده كمداورزي ديدم  50سوتاو حدود 

 پايبند بوده اند. 

مدی متدر مدي بامدد. ك 9نو  باری خاك منطقه لومي ، رسي و سطح ايستايي آبهاي زيدر زميندي 

% مساحی اراضدي ايدن دمدی را بده خدود اختصداص 60غالب منطقه نندم مي بامد كه بير از 

% سطح زيركمی 40داده اسی و ب د از آن تيرة بقوالی بويژه نخود و عدس می بامد كه قريب

اكتار از اراضي ميب دار منطقده نيدز كده  100زمينهاي دمی سوتاو را مامل مي نردد. حدود 

محسدوب مدي نردندد.  3و  2تپه ااي كم ارتفا  مدي بامدند جدزو مراتدع درجدا  عمدتاً دامنه و قلا

يكي از بهترين ممخصه ااي دمی سوتاو كه آن را تبديل به يك زيستگاه مر دانگ كرده اسدی 

رواج كمی ديم در آن اسی كه امين امر موجب مده اسی تا تردد كماورزان و مامين آالی در 

 مكن بامد .آن منطقه در طول سال در حداقل م

الزم به ذكر اسی نندم زارااي وسيع منطقه مكاني عالي براي تخم ندذاري و اختفداي پرندده را  

رراام آورده اسی، از طرري از آنجا كه مير مر  عالقه وارري به چامني تغذيه اي مدور دارد 

 وجود كمتزارااي نخود و عدس در اين ناحيه مي تواند در جلب توجده مدير مدر  بسديار مد فر

بامد . اما يكي از پارامتراداي بسديار قابدل توجده در مانددناري پرندده در ايدن قسدمی از كمدور، 

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/wiki/%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86


عالقمندي و حس احترام مردم منطقه نسبی به اين پرنده مي بامد كه آنرا امچون مهماني عزيز 

در ن ر مردم خونگرم و ميهمان دوسی اين ديار جلوه نر نموده اسی.  در صدورتيکه وضد يی 

منطقه از حالدی ر لدی ي ندی کمدی ديدم بده مديوه کمدی مکدانيزه بدا اسدتفاده از آبيداری کماورزی 

بارانی سوق پيدا نکند، مدی تدوان ايدن دمدی را بده عندوان مناسدب تدرين زيسدتگاه مدير مدر  در 

 منطقه و حتی در کل کمور م رری نمود.

 زیستگاه ینگیجه و آلبالغ

نسبتاً مسدطحی وجدود دارد کده اصدطالحاً بده حد راصل بين دو روستای ينگيجه و آلبال  اراضی 

کيلدومتری مدرق مدهر  2الدی  1دمی ينگيجه و آلبال  م رو  اسدی . ايدن دمدی کده در راصدله 

بوکان واقع نرديده اسی زيستگاه پاييزه مير مر  محسوب می مود. ب دد از بردامدی محصدول 

ده و اغلدب اوقدای در اراضی دمی سوتاو م موالً پرندنان مير مر  به اين دمی نقل مکان کر

 نردند. رصل پاييز در اين ناحيه رويی می

در دمی ينگيجه در تاريخ سيزدام آذر ماه بود که  85بيمترين آمار ممااده مير مر  در سال  

قط ه از اين پرنده توسط نارد اجرايی اداره حفا ی محيط زيسی بوکدان ممدااده مدده  21ت داد 

اسی )احمدی، داده اای منتمر نمده(. زراعدی غالدب دمدی ينگيجده و آلدبال  نيدز تيدره نرامينده 

ندم می بامد و در مابقی واحداای زراعی حبوبای و دانه اای روغنی از جمله کلزا نيز بويژه ن

کمی می مود. ااالی روستااهای ينگيجه و آلبال  نيز با دقی و حساسديی زنددنی مدير مرغهدا 

را دنبددال مددی کننددد و ارنوندده تهديددد پددير روی پرنددده را سددري اً بدده اداره حفا ددی محدديط زيسددی 

اکتدار مدی بامدد و بدا  3000ند. مساحی اراضدی زراعدی ايدن دمدی حددود بوکان اطال  می دا

اکتدار  6000الی  5000اکتار اراضی مرت ی جم اً مساحی زيستگاه به حدود  2000محاسبه 

 بال  می نردد. 
 

 زیستگاه سه کانیان

اين زيستگاه نيز يکی از مکانهايی اسی که مير مر  در آن به کرای ممااده نرديده اسی. ار 

د ممااده پرنده در اين زيستگاه به سهولی دمتهای سوتاو و ينگيجه نيسی اما آمدار ممداادای چن

حاکيسی که پرنده مير مر  اين دمی را ب نوان يکی از زيستگااهای خود انتخاب کرده اسدی.  

ممخصای اين دمی نيدز از کليده جهدای بدا زيسدتگااهای ديگدر حدوزه مهرسدتان بوکدان مدباای 

کيلدومتر راصدله دامدته و مسداحی تقريبدی آن  30اه تدا مرکدز مدهر بوکدان حددوددارد. اين زيستگ

اکتار می بامد .الزم به ذکر اسی سه کانيان ي  روستای خالی از سکنه بوده کده  7000حدود 
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آمدار ممداادای امين امر می تواند يکی از داليل سکنی نزيدن  مير مر  در اين منطقه بامدد. 

آلبال  در حوزة اسدتحفا ي مهرسدتان  –حماميان و دمی ينگيجه  سالهاي نذمته در دمی سوتاو

بوكددان نمددانگر ايددن مطلددب اسددی كدده خومددبختانه انددوز ايددن دو زيسددتگاه بصددوری محلددي امددن و 

مناسب براي اداما زندني )تغذيه، تخم نذاري و جوجده آوري( ايدن پرندده ندادر اسدی، بطوريكده 

)احمدددی،  ن زيسددتگااها ممددااده مددي مددوندقط دده اي از مددير مددر  در ايدد 25الددي  8دسددته ادداي 

 .مذاکرای مفاای(

عليدرغم سدده مدداه پداير مددداوم در اسددتان ادای امدددان و آذربايجددان مدرقی ادديک پرنددده ای در ايددن 

استان ادا فبدی نگرديدد و بده احتمدال زيداد ايدن نونده از بسدياری از منداطق نسدترر پيمدين خدود 

سدال پدير در منطقده زرينده ابداتو در اسدتان ريمه کن مده اسی. به ن ر می رسدد تدا حددود پدنج 

کردستان ت دادی مير مر  توسط بوميان ممااده مده اند که چندان قابل اسدتناد نيسدی. در سدال 

اای اخير ايک پرنده ای از اين استان نزارر نمده اسی )مذاکرای مفاای با کارکنان اداره کدل 

ری محلی جم يی بوکان به اين اسدتان حفا ی محيط زيسی استان کردستان(. البته احتمال مهاج

 وجود دارد.  

آلددبال  و -حددداکفر جم يددی ممددااده مددده در ارسددال بددرای زيسددتگااهای دمددی سددوتاو، ينگيجدده

در دمددی سددوتاو حماميددان در  جم يددی مددير مددر . نمددان داده مددده اسددی 1قازليددان در نمددودار 

و  86رين آمار مربوط به سالهای ارزاير يارته و بيمت 83-80سالهای اخير در مقايسه با سالهای 

در دمی سوتاو حماميان حداکی از  86رط ه مير مر  بال  در بهار  27بوده اسی. ممااده  87

آن اسدی کدده ايددن منطقده  محددل مناسددبی بددرای توليدد مفددل مددير مددر  بدوده و در مقايسدده بددا ديگددر 

(. Amini 2000) زيسددتگااهای ايددران از ااميددی ويددژه ای بددرای زادآوری برخددوردار مددی بامددد

در دمی سوتاو حماميان، اين  87قط ه از اين پرنده در زمستان  35امچنين با توجه به مماادۀ 

-زيستگاه می تواند محل مناسبی بدرای جم يدی زمسدتان ندذران مدير مدر  بامدد. دمدی ينگيجده

ده )داده ادای منتمدر نمد آلبال  نيز يکی از مهمترين زيستگااهای پاييزه  کمور بحسداب مدی آيدد

نويسنده( که جم يی قابل مالح ه ای از اين نونه را در خود جای داده اسی. آمار مماادای در 

 33طول دوره مورد مطال ه بيمتر در رصل پاييز و زمستان بوده و حداکفر جم يی اين پرندده )

بدا توجده بده وجدود کمدتزاراای ردراوان ممااده مده اسی. دمدی قازليدان  87قط ه( در زمستان 

) منابع تغذيۀ مير مر  در رصل سرما( بيمتر به عندوان يد  زيسدتگاه زمسدتانه  و مبدر يونجه

و در طدول  86قط ده بدوده کده در سدال  13مطرح اسی. امچنين حداکفر آمدار ايدن پرندده ت دداد 

رصل زمستان در اين زيستگاه ممااده مدده اندد. نرچده جم يدی مدير مدر  بدا توجده بده اردزاير 



ا ی محيط زيسی بوکان در سالهای اخير ارزاير يارته ولی در مقايسه با رويه حفا تی اداره حف

(. مکار غير 2000امينی، ( کاار قابل مالح ه ای نمان داده اسی )1994-1991) داا نذمته

)بردامددتن تخددم و جوجدده( و تبددديل کمدداورزی  قددانونی، تددردد عوامددل مددزاحم در رصددل توليددد مفددل

ن تهديدای مير مدر  مدی بامدند. بدا توجده بده کداار مدديد سنتی به رومهای مکانيزه از مهمتري

)زيسددتگاه  جم يددی مددير مددر  درطددول داددا اخيددر در ايددران،  اددم اکنددون دمددی زاراددای سددوتاو

)زيستگاه زمستانه( از مهمترين زيسدتگااهای  )زيستگاه پاييزه( و قازليان آلبال -بهاره(، ينگيجه

 ان، داده اای منتمر نمده(.)اقتباس از احمدی و امکار کمور بحساب می آيند

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

طبدق ت ريد ، زيسدتگاه مندابع و قبل از پرداختن به اين بخر الزم اسدی زيسدتگاه ت ريد  مدود. 

مرايط موجود در ي  منطقه اسی که توسط ي  نونه امغال مده و بقدا و توليددمفل آن نونده را 

. زيسدتگاه مجموعده ای از منداب ی خداص اسدی کده مدورد نيداز ارنانيسدم ااسدی مدی کنددحمايی 

(Thomas, 1979 اين منابع عمدتا مناب ی مفل غذا، پناه، آب و برخی راکتورادای خداص مدورد .)

(. ارجدايی کده در آن جدا مندابع Leopold, 1933نيداز بدرای بقدا و مورقيدی توليددمفلی مدی بامدند )

راسددتای بقددای آن رددراام مددود را مددی تددوان زيسددتگاه ناميددد. بدده ايددن ترتيددب مددورد نيدداز نوندده در 

کريدددراای مهدداجری و انتمددار و امچنددين اراضددی کدده جانددداران در طددی رصددول زادآوری و 

 غيرزادآوری امغال می کنند نيز زيستگاه محسوب می موند.

 آناستفاده از زیستگاه و گزینش  1-2-3

نونه از منابع ريزيکی و زيستی در زيستگاه اماره می نمايد. ي  استفادۀ استفاده از زيستگاه، به 

نريدز، النده نزيندی و زيستگاه ممکن اسی در راستای تغذيه، بهره نيری از پناه، آميان نزينی، 

يا ساير نيازمندی اای حيای مورد استفاده قرار نيدرد. چندين طبقداتی )مفدل تغذيده، پنداه نيدری و 

ه را به بخر اای مختل  تقسيم نمايد با اين حال امپومانی اايی ...( ممکن اسی تاحدی زيستگا

بددين بخددر اددا مختلدد  ممددااده خوااددد مددد. ممکددن اسددی در يدد  منطقدده خدداص چندددين طبقدده 

زيستگاای وجود دامته بامد مفالً ممکن اسی منطقه ای که برای تغذيده مدورد اسدتفاده قدرار مدی 

 .Litvaitis et alمدورد بهدره بدرداری قدرار نيدرد )نيرد برای النه نزينی، پنداه ندررتن و ... نيدز 

نزينر زيستگاه ررايندی سلسله مراتبدی و در بدر نيرنددۀ مجموعده ای از تصدميم نيدری  (.1996

اای غريزی يا اکتسابی ررتاری برای انتخاب نو  زيستگاه مورد استفاده در مقياس اای مختل  

ندزينر زيسدتگاه را  ،تصميم نيدری بدرای تغذيده(. برخی اا عقيده دارند Hutto, 1985می بامد )

انرچده مبحدث تغذيده رقدط يکدی از چنددين ررتدار منجدر بده (. Rosenwieg, 1981باعث می مود )
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نزينر زيستگاه محسوب می مود. يد  زيسدتگاه م مدوال بده خداطر ارائدۀ پنداه، کيفيدی و کميدی 

ندزينر مدی مدود کده البتده  مواد غذايی و محل اای اسدتراحی و النده نزيندی )يدا آمديان نزيندی(

ممکن اسی تغييراتی رصلی را نمان داند. انر ي  نونه يا ي  ردرد « م ياراا»ارکدام از اين 

به طور نابرابری از ار کدام از راکتوراای مذکور بهره نيری نمايد می توان ندزينر زيسدتگاه 

ز محققددين (. برخددی اBlock and Breenan, 1993را بدده آن م ياراددای خدداص مددرتبط سدداخی )

کوميده اند تا ايدۀ نزينر زيستگاه را با تمايز قائل مدن بين راکتوراای تکداملی و بالف دل يدا بدی 

بده عندون مفدال مورقيدی توليددمفلی و بقدای (. Hilden, 1965واسطه به مکل ديگری بيان نمايندد )

می نذارند  ي  نونه داليلی تکاملی و غايی استند که بر نزينر زيستگاه توسط ي  نونه تافير

در حددالی کدده راکتوراددای بددی واسددطه و بالف ددل بدده عنددوان کليددداايی بددرای ت يددين مطلوبيددی يدد  

از عواملی که بر پيچيددنی . (Hilden, 1965)زيستگاه مفل ترکيب پومر نياای عمل می نمايند 

اماره  نزينر زيستگاه می ارزايند می توان به رقابی به عنوان ي  برامکنر بين نونه ای مهم

( مدده يدا Block and Brennan, 1993کرد که ممکن اسی منجر بده تسدهيل در ندزينر زيسدتگاه )

(. ط مده خدواری نيدز نقدر Keen, 1982نمايدد )مدی توزيع مکانی نونه در زيسدتگاه را ممدخص 

( و حتی حضور نونۀ ط مه Block ad Brennan, 1993مهمی در نزينر زيستگاه ايفا می نمايد )

اسی مانع نزينر زيستگاه مود و ممکن اسی با حذ  ط مه خوار، زيستگاای کده  خوار ممکن

نر ي(. بده ايدن ترتيدب ندزRosenweig, 1981ساير منابع مورد نياز را دارد مجددا امدغال ندردد )

زيستگاه ررايند ررتاری بسيار ر دالی مدی بامدد. ادر کددام از نونده ادا در محديط بده  دنبدال پديدده 

طور مستقيم يا غيرمستقيم با منابع مورد نياز آنها برای توليدمفل، بقدا و ادامدۀ اايی استند که به 

 حيای ارتباط دارند.
 

 کمک داده های حضورمدلسازی توزیع با  2-2-3

محدل ادای مدلسازی برای پير بينی توزيع جغراريايی نونه اا بر اساس مرايط زيسی محيطی 

بدوده و در مسدايل ديگدری مفدل حفا دی،  حضور نونه تکني  مهمدی در زيسدی مناسدی تحليلدی

طرح ريزی مناطق حفا ی مده، بوم مناسی، تکامل، اپيدميولوژی، مديريی نونه اای مهاجم و 

(. ندده ندداه اددر دوی داده اددای Peterson and Shaw, 2003سدداير حددوزه اددا نيددز کدداربرد دارد )

مدی تدوان از رور  حضور و عدم حضور برای ايجاد مدل اا در دسترس مدی بامدند و بندابراين

 .Corsi et al. 1999; Guisan et al. 1998, Scott et alادای آمداری مختلفدی را اسدتفاده نمدود )

(. عليرغم وجود انوا  داده اای حضور )به ويژه در موزه اای تاريخ طبي ی و ارباريوم 2002

وجود اين  اا( داده اای عدم حضور را نمی توان به راحتی در اختيار دامی و حتی در صوری



در ايدن (. Franklin et al. 1995داده اا مدل اای توليد مده با سئواالی زيدادی روبده رو اسدتند )

قبيل مطال ای محل فبی نونه با ي  جفی داده کده مختصدای جغراريدايی محدل حضدور نونده را 

نمان می داند ممخص مده و اين داده اا ژئدورررنس مدی نردندد. منطقدۀ مدورد مطال ده نيدز بده 

مبکه ای از پيکسدل ادا بدا اب داد ت ريد  مدده تقسديم مدی ندردد. ادد  از مددل سدازی پدير بيندی 

مطلوبيی زيستگاه برای نونه به عنوان تاب ی از متغيراای زيسی محيطی مدی بامدد، مددلی کده 

بر آميان بوم مناختی مورد استفادۀ نونه مبتنی اسی. آميان بوم مناختی بنيادين ي  نونه مامل 

از مرايطی اسی که برای نونه امکان بقای درازمدی را ردراام مدی آورد درحدالی  مجموعه ای

که آميان واق ی بخمی از آميان بوم مدناختی بنيدادين مدی بامدد کده نونده واق داً تحدی آن مدرايط 

تلفدی بده داليدل مخاختی حقيقی ممکن اسدی (. آميان بوم منHutchinson, 1957زندنی می نمايد )

ل انسانی، برامکنر اای زيستی و يا موانع جغراريايی بر سدر راه انتمدار و از قبيل تافير عوام

(. در Moisen et al. 2006; Anderson et al. 2003) کلونيزه مدن از آميان بنيادين کوچکتر بامدد

محل اای حضور نونه تحی تافير زيسدتگاه منبدع مدی اين ميوۀ مدلسازی ررض بر اين اسی که 

زيستگاه جاذب )که ممکن اسی نونه در آنجا حضور دامته بامد بدون اين که مدرايط بامد و نه 

البتده رعايدی الزم برای بقای درازمدی نونه بدون مهاجری به داخل و خدارج را دامدته بامدد(. 

 .Moisen et alايدن ردرض در مدورد نونده ادايی کده تحدرک بدااليی دارندد چنددان آسدان نيسدی )

ط زيسی محيطی در محدل حضدور نونده نمونده ادايی از نديک حقيقدی (. طبق ت ري ، مراي2006

تقريبدی از آمديان بدوم مدناختی حقيقدی می بامند. بنابراين مدل اای مبتنی بر آميان بوم مدناختی 

اندر آمديان حقيقدی و  در منطقه مورد مطال ده و اب داد زيسدی محيطدی مدورد مالح ده مدی بامدد.

يدی برای ممخص نمودن آميان بنيادی و مدل نمودن آن آميان بنيادی برام منطبق نبامند ايک ام

مدلسددازی حضددور نوندده در محددل اددای  بددرایخوااددد دامددی چراکدده اطالعددای ضددروری وجددود ن

حضددور رددراام نخوااددد آمددد. چنددين ممددکالتی بدده ويددژه زمددانی کدده زيسددتگاه اددای مددورد مطال دده 

ترکيب جام ده تغييدرای  کوچ  بامند بيمتر اويداسی درحاليکه در مناطق جغراريايی وسيع ام

مکانی را نمان می داد و ام مرايط زيسی محيطی متنوعی در اختيار نونده مدی بامدد. بده ايدن 

ترتيب با کمی تالر برای فبی نقاط حضور بخر بيمتری از آميان بدوم مدناختی بنيدادين نمونده 

چده مددل ايجداد مدده کدل نيازادای آمديان بدوم (. Peterson and Kluza, 2003برداری خوااد مدد )

مناختی نونه را در بر بگيرد يا خير، مناطق حضور پير بينی مده وسديع تدر از توزيدع حقيقدی 

نونه خوااند بود. به خاطر انوا  عوامدل ممکدن )از قبيدل مواندع جغراريدايی در برابدر پدراکنر، 

نونده ادای ليدی ادای انسدانی( برامکنر اای زيسدتی و محديط ادای دسدتخور تغييدر در افدر ر ا
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م دودی خوااند بود که تمامی مناطقی را امغال نمايند که نيازاای آنها را برطدر  مدی نمايندد. 

نجدا حضدور اغلب می توان توزيع حقيقی نونه را با حذ  مناطقی کده مطمدئن اسدتيم نونده در آ

 ندارد بهتر برآورد نمود.

 محيطی به کار ررته در مدلسازی ررضيای بوم مناختی در انتخاب متغيراای زيسی

ال ( تطابق زمانی بايد بين محدل ادای حضدور و متغيرادای زيسدی محيطدی وجدود دامدته بامدد 

مفالً نبايد کداربری ر لدی اراضدی را بدرای محدل ادايی بده کدار بدرد کده از داده ادای مدوزه ادای 

 (Anderson et al. 2003تاريخ طبي ی به دسی آمده اند )

توزيع نونه را در مقياسی مدرتبط تحدی تدافير قدرار داندد مقياسدی کده از حدد و ب( متغيراا بايد 

(. بدده عنددوان مفددال Pearson et al. 2006حدددود جغراريددايی و اددد  از مدلسددازی برمددی آيددد )

ی کددده لمتغيراددای اقليمدددی مفددل دمدددا و بددارر در مقيددداس اددای جهدددانی و ميددانی مناسدددبند در حددا

مفل ارتفدا  و جهدی توزيدع نونده ادا را در مقيداس ميدانی و کوچد  تدر متغيراای توپونراري  

تحی تافير قرار می داند و متغيراای مرتبط با پومر اراضدی مفدل درصدد تداج پومدر کده در 

 به کار می رود توزيع نونه در مقياس خرد را تحی تافير قرار می داد.  نونهمدلسازی توزيع 

را تحدی  صحی مدل اای ايجاد مده توسط اين مدل اا عوامل مت دد ديگری نيز وجود دارند که

لبتدده برخددی از ايددن مددوارد در مددورد رور اددای متکددی بددر داده اددای تددافير قددرار مددی دانددد کدده ا

حضور و عدم حضور نيز صادقند. محل اای حضور ممکن اسی دچار اريبی نردند مفالً اغلب 

راای دسترسدی امبسدتگی ير مسداين مناطق به مدی با حضدور جداده ادا، رودخانده ادا و يدا سداي

(. محل نقاط حضور نوعی خودامبستگی نمان مدی داندد بده Reddy and Davalos, 2003دارند )

ويژه زمانی که نقاط حضور در ي  منطقۀ کوچد  و در مجداوری ادم جمدع آوری مدده بامدند. 

ه مدی نمونه نيری و ميوه اای مورد استفاده در نمونده نيدری اغلدب در منداطق مختلد  عرصد

(. عدم کفايی نقاط حضور و امچنين متغيراای زيسی Anderson et al. 2003متفاوی می بامد )

 مدی مدل در پير بينی نقاط حضور نونه نردند.حيطی نيز ممکن اسی باعث کاار کارآم

به من ور فبی متغيراای تافيرنذار بر حضور و استفاده از زيستگاه توسط نونه، متغير 

از آنجاييکده در مبحدث ندزينر اای حضور و عدم حضدور فبدی نرديدندد.  اای مختلفی در محل

(  Johnson, 1980زيستگاه متغيراای زيستگاای بايد در مقياس اای مختلفی اندازه نيری مدوند )

و پومر نياای نيز ام از ن ر سداختار و ادم ريزوندومی، ندو  نونده يدا تاکسدون مدورد بررسدی 

ای زيستگاای در محل تغذيۀ ارراد با کمد  پدالی دايدره ای قرار نيرد لذا به اين من ور متغيرا

(. امچنين در نقاطی که ارراد Dueser and Shugart, 1978به م ا  ده متر، اندازه نيری نرديد )



متر(  10صيد نرديدند نيز متغيراای زيستگاای عالوه بر اين پالی، در محدودۀ بارر )به م ا  

مفاای( تا از ميزان اريبی در نتايج کاسته مدده و صدحی ، مذاکرای Krystufekنيز سنجر مد )

 رهرسی نرديده اند. 3-2(. متغيراای فبی مده در جدول Krebs, 1999نتايج ارزاير يابد )
 

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

به من ور ممخص کردن متغيراای م فر در انتخاب زيستگاه، متغيراای زيسدتگاای انددازه 

نيددری مددده ب نددوان متغيددر مسددتقل در مدددل رنرسدديون منطقددی بدده رور حددذ  کميندده يدد  بدده يدد  

متغيراای کم افر مورد استفاده قرار نرری. امچنين به من ور ت يين موفرترين راکتور در انتخاب 

( اسددتفاده  مددد و بددرای مناسددايی 12PCAو اسددتفاده از زيسددتگاه از تجزيدده بدده م لفدده اددای اصددلی )

ييراای بوم مناختی تافير نذار بر نونه با استفاده از داده اای حضور و عدم حضور مهمترين متغ

ررد، از امبستگی نقطده ای بايسدب بهدره نيدری مدد. قبدل از انجدام آناليزادای آمداری، در مدوارد 

لزوم پير ررضهای ار آزمون از جمله نرمال بودن توزيع داده اا، خطی بودن رابطه رنرسيونی 

گنددی واريانسددها مددورد بررسددی قددرار نررددی. در تحليددل اددای آمدداری از بسددته نددرم و امچنددين ام

 استفاده نرديد.   SPSS 16 ارزاری

 

 عملیات آماری رگرسیون

در رنرسيون ساده بررسی توزيع باقيمانده ادا و روابدط بدين آنهدا ردرض ادای رنرسديون را 

مقددار پدير بيندی مدده توسدط خدط تبيين می نمايد )تفاوی بين متغير ممااده مده متغير وابسته و 

رنرسيون باقيمانده اسی(. انر ررض اای الزم برای رنرسيون صادق بامدند، باقيماندده ادا بايدد 

 ممخصای زير را دامته بامند:

درصد باقی مانده اای استاندارد مده بدين  95توزيع آنها تقريبا نرمال بامد )ي نی تقريبا  •

 (Smirnov-rovKolmogo+ قرار نيرند( )آزمون 2تا  -2

واريددانس آنهددا بددرای تمددامی مقددادير متغيددر مسددتقل فابددی بامددد)از نمددودار باقيمانددده اددای  •

استاندارد مده در مقابل مقادير پير بينی مده استفاده می مود(. انر واريانس فابی بامد 

الگويی در پراکنر نقاط ممااده ياری نمی مود. در صورتی که واريانس متغير وابسدته 

وان مقددادير متغيددر وابسددته را تبددديل کددرده و سددپس مجددددا فابددی بدده ن ددر نرسددد مددی تدد

رنرسيون را با متغير تبديل مده اجرا نمود. از تبدديالتی مفدل جدذر و لگداريتم و ... مدی 

 توان استفاده کرد. 

                                                 
12- Principal Component Analysis 
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انگامی که باقيمانده اا در مقابل مقادير پير بينی مده نمودار موند نبايد الگويی ممااده  •

 مود.

 تقريبا مستقل از يکديگر بامند.بايد باقيمانده اا  •

بررسی خطی بودن: بايد متغير وابسته در مقابل متغير مستقل نمودار نردد. در ايدن حالدی نقداط 

در اطرا  ي  خط مستقيم جمع می موند. انر رابطه بين متغيدر مسدتقل و وابسدته خطدی نبامدد 

دو متغيدر خطدی نبامدد در اين نمودار ي  منحنی ممااده خوااد مد. درصورتی که رابطده بدين 

 می توان از تبديل داده استفاده کرد.

بررسی مستقل بودن: بايد تمامی مماادای مستقل از يکديگر بامند. ي نی مقدار يد  ممدااده بده 

ايک طريقی با مقدار ممااده ديگر رابطه ای ندامته بامد. درصدورتی کده ممداادای نزديد  بده 

تغيير  4استفاده کرد. مقدار اين آماره بين صفر تا  Durbin-Watsonام بامند می توان از آزمون 

آماره بايدد نزديد  اين می کند. انر امبستگی بين باقيمانده اای متوالی وجود ندامته بامد مقدار 

بامد. انر اين آماره به صفر نزدي  مود نمان دانده وجود امبستگی مفبی بين باقی مانده ی  2

بامدد جدای نگراندی  5/2تدا  5/1ر ممااده مده اين آماره بين متوالی اسی. به طور کلی انر مقدا

 در مورد رعايی اين ررض وجود ندارد.

برای اندازه نيری قدری رابطه خطی بين متغيدر وابسدته و  :ضريب امبستگی پارميال )جزئی(

ي  متغير مستقل و در عين حال کنترل افرای مستقل ديگدر يدا فابدی نگداه دامدتن آن از ضدريب 

امبسددتگی پارمدديال اسددتفاده مددی مددود. ايددن ضددريب، امبسددتگی بددين دو متغيددر را نمددان مددی داددد 

 انگاميکه افرای ساير متغيراا حذ  مده بامند.

سيون منطقی )لجسدتي (: زمدانی کده بدا يد  متغيدر اسدمی دو مقدداری يدا دو ارزمدی )مدفال رنر

نر/ماده، حضور/ عدم حضور، زنده/ غير زنده و ... (  و ي  متغير پيوسته روبه رو استيم از 

رنرسيون لجستي  ساده می توان استفاده کرد. متغير با مقياس اسدمی متغيدری وابسدته و متغيدر 

مستقل می بامد. رنرسيون لجستي  ساده مبيه رنرسيون خطی مدی بامدد مگدر پيوسته متغيری 

اينکه متغير وابسته دارای مقياس اسمی بامد و اندازه نيری يا سنجر نمی مود. ادد  از انجدام 

اين رنرسيون دستيابی به اين موضو  اسی که آيا احتمال دستيابی بده مقدداری خداص از متغيدر 

ی بامد؟ و احتمال آن چقدر اسی؟ در اين حالی م ادله ای تمدکيل اسمی در نرو متغير مستقل م

 پير بينی می نمايد.  Xرا به ازای ار مقدار از متغير  Yمی نردد که مقدار متغير 



ممخص مي موند( و متغيير ااي پير  1و  0زمانيکه متغيير وابسته دوحالته بامد )دو حالی با 

را بر اساس مجموعه اي  1توان احتمال رويداد حالی بيني کننده طبقه اي و يا کمي بامند، مي 

 (.2000پير بيني کرد )اوسمر و لممو  ز يراز متغييرااي وابسته  و با استفاده از رابطه 

   
)...exp(1
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1X.,.2X  و ... متغيير ااي پير بيني کننده مستقل و
0

و ... ضرايب منطقی استند. با استفاده  

از ضرايب محاسبه مده توسط رنرسيون منطقی مي توان احتمال حضور نونه )احتمال رويداد 

( در ار نقطه از زيستگاه را بر اساس مجموعه اي از متغييرااي زيستگاای پير بيني کرد. 1

ونه مي بامد. نقاط حضور براي استفاده از اين رور نياز به داده ااي حضور و عدم حضور ن

و عدم حضور النه به عنوان متغيير ااي وابسته و متغييرااي زيستگااي به عنوان متغيير 

 وابسته در اين تحليل وارد مدند. 

را مي  Nagelkerke (1991) ضريب قط يی  بررسي اعتبار مدل ااي رنرسيون لوجستي :

ضريب در آن مورد استفاده قرار داد. اين  توان براي ميزان تطابق مدل با داده ااي بکار ررته

بوده و ار چه ميزان اين ضريب باالتر بامد، مدل بهتر مي تواند متغيير  متغيير 1تا  0از 

وابسته را پير بيني کند. براي بررسي م ني دار بودن ضرايب رنرسيون منطقی از آماره 

Wald  استفاده مد. امچنين از Hosmer Lemeshow Lack of Fit tes   (2000)  براي بررسي

تناسب برازر مدل با داده ااي بکار ررته در توليد آن استفاده نرديد.  براي بررسي بيمتر 

( نيز بهره نيری مد. در اين رور، درصد Liu et al. 2005) 13اعتبار مدل از رور صحی کلي

بکار نررته پير بيني ااي صحيح مدل از نقاط حضور و عدم حضوري که در جريان تهيه مدل 

نمده اند، به عنوان م ياري از صحی مدل استفاده مي مود. براي اينکار نياز به ت يين ميزان 

اسی. در صورتيکه احتمال حضور نونه در ار نقطه از زيستگاه از اين  14بهينه نقطه بريدني

اين ميزان باالتر بامد، به عنوان نقطه حضور نونه در ن ر نررته مي مود و در صورتيکه از 

ميزان کمتر بامد به عنوان نقطه عدم حضور آن پير بيني مي مود. ت يين اين نقطه در حقيقی 

موازنه اي بين بيمينه کردن طبقه بندي صحيح  نقاط حضور )با انتخاب مقدار بريدني کمتر( و 

کمينه کردن طبقه بندي ناصحيح نقاط عدم حضور ) با انتخاب مقدار بريدني بيمينه( اسی. 

تيکه داده اای مجزا برای ت يين صحی کلی مدل موجود نبامد می توان مدل را با درصور

                                                 
13 -Overall Accuracy 
14 -Cutoff value 
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درصد داده اا( اجراء نموده و توانايی مدل در پير بينی  75بخمی از داده اا )به عنوان مفال 

پس از ت يين ميزان بهينه نقطه بريدني درصدي از ار  درصد باقی مانده را آزمون نمود. 25

که بطور صحيح توسط مدل طبقه بندي مده اند، ت يين مي نردد. در مورد دو دسته از نقاط 

 توزيع متغيراای مستقل در اين رنرسيون پير ررضی وجود ندارد.

 

 
 
 

 راای مورد اندازه نيری در پالی اای استقرار يارتهمتغي :1-3جدول 

نروه 
 متغيراا

 نحوۀ سنجر نماد نو  متغير

ی 
متغیرها

ک
توپوگرافی

 و نقمه GPSبا کم   EL سطح درياارتفا  از  

 SLP طبقۀ ميب

 AZM طبقۀ جهی

 ELV طبقۀ ارتفا 

ی
ه
ش گیا

ش
ی پو

متغیرها
 

  COP غنای نونه ای

 HGT ارتفا  متوسط 

 IMB نونه اای مهم در زادآوری

 TYP تيپ

 FEI حضور ايتم اای مورد تغذيه نونه

 COV سطح پومر

 DEN تراکم 

متغیرها

ی 
صله

فا
 

 GISبا استفاده از نقمه در محيط  DIS راصله تا نزديکترين جاده، روستا و مهر

 DIW راصله تا نزديکترين منبع آب

 
 عیتوز مدل سازی 3-3

در راستای مدلسازی توزيع نونه در مناطق مورد مطال ه و پير بينی ساير نقاط احتمالی 

حضور نونه بر  اساس داده اای موجود از رور آنتروپی بيمينه استفاده نرديد. بدين من ور 

آماده مده و و به امراه اليه اای زيستگاای  CSVنقاط حضور نونه در رايل اکسل با ررمی 

درصد از داده اا برای آزمون اعتبارسنجی مدل کنار نذامته  30نرديدند.  وارد نرم ارزار

اای آماری اسی که به طور نسترده در مدلترين روريکی از متداول ROCمدند. منحنی 

 et al. 2009مود )بينی استفاده میاای پيراا برای ارزيابی صحی مدلسازی توزيع نونه

Palialexis( سطح زير منحنی .)AUC برابر با احتمال قدری تمخيص ميان نقاط حضور و )

(. به عباری ديگر احتمال اينکه مدل Phillips et al. 2004عدم حضور توسط ي  مدل اسی )

برای ي  نقطه حضور تصادری انتخاب مده احتمال حضور باالتری از ي  نقطه عدم حضور 



اسی.  1تا  5/0نحنی بين تصادری انتخاب مده در ن ر بگيرد. مقادير مختل  سطح زير م

 بامد بيان کننده تصادری بودن مدل اسی. انر اين مقدار 5/0چنانچه سطح زير منحنی برابر با 

تواند نقاط حضور و عدم حضور را از يکديگر تفکي  بامد، مدل به بهترين نحو می 1برابر با 

مود، انر ب ررض میبامد مدل ي  مدل خو 8/0تا  7/0نمايد. انر مقدار سطح زير منحنی بين 

بامد،  9/0بامد مدل ي  مدل عالی اسی و چنانچه سطح زير منحنی بير از  9/0تا  8/0بين 

(. برای (Giovanellia et al., 2008مود قدری تمخيص مدل بسيار عالی در ن ر نررته می

  .استفاده مد Idrisi Klimanjaro  14.0و SPSS 16.0از نرم ارزاراای  ROCاجرای منحنی 

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

 استفاده یمدلساز در کالن اسيمق در یطيمح یراايمتغ از دسته چهار از پژوار نيا در

و  یپست یهايژنيو  ،(Land cover) نيسرزم پومر پيت به مربوط یراايمتغ ماملکه  مد

 یوابستگ(. با توجه به 4-3اسی )جدول  بوده يیآب و اوا یراايحضور انسان و متغ ،یبلند

 یااپيت پژوار نيا در ،يیغذا یازااين نيتام یبرا زراعی یااپيت به مير مر   یباال

 نيتوجه قرار نرری. بد مورد نيسرزمپومر  پيمرتبط با ت ريمتغ نيبه عنوان مهمتر زراعی

 تا یدسياقل راصله و استفاده وزاری جهادکماورزی در مده هيته یاراض پومرمن ور از نقمه 

 زيمربوط به حضور انسان ن یراايمحاسبه مد. متغ ArcGIS ارزارنرم در زراعی یاالکه

 هيته یاانقمه از استفاده با یاصل یااجاده تا راصله و یانسان یاامامل راصله از سکونتگاه

 آب اطالعای بان  از يیاوا و آب یراايمتغ. مد محاسبه کمور یبردارنقمه سازمان در مده

 يیبرا يیآب و اوا ريمتغ 19بان  داده مامل  ني. امد هيته (Hijmans et al. 2005)  يیاوا و

-مده جاديا یاوامناس یااستگاهيا از آمده بدسی یااداده یابيکه با استفاده از درون اسیيتمام دن

 ريغ یراايمتغ رقط راا،يمتغ نياز ا یبرخ ی( باالMulticollinearity) یامخط به توجه با .اند

نرری. از متغيراای ارتفا   قرار استفاده مورد ی( در مدلسازUncorrelated (r < 0.8)) امبسته

اا و از سطح دريا و ميب نيز به عنوان مهمترين متغيراای تأفيرنذار بر نحوه توزيع ناامواری

ايی با ريزيونراری سرزمين در مدلسازی استفاده مد. با توجه با اندازه سلول متغيراای آب و او

جغراريايی( ساير متغيراا نيز با امين اندازه سلول  s × 30 s 30تفکي  حدود  ي  کيلومتر ) 

 تهيه مدند.
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 : متغيراای مورد استفاده در ايجاد مدل آنتروپی بيمينه در توزيع نونه مورد مطال ه2-3جدول 

 منبع توصیف متغیرهای پیش بینی کننده

 USGS 2004 ارتفا  از سطح دريا  توپونراري 

 USGS 2004 ميب

 FRWO 2002   زراعیراصله تا نزديکترين لکه  پومر زمين

 Frwo 2002 راصله تا نزدي  ترين سکونتگاه اا مداخالی انسانی

 راصله تا جاده اا
Frwo 2002 

 Hijmans et al. 2005 بارر ساليانه بيوکليماتي 

 Hijmans et al. 2005 رصلی بودن بارر

 Hijmans et al. 2005 بارر در خم  ترين ي  چهارم

 Hijmans et al. 2005 بارر در پرباران ترين ي  چهارم

 Hijmans et al. 2005 ميانگين دمای ساليانه 

 Hijmans et al. 2005 دما و تغييرای رصلی آن

 Hijmans et al. 2005 ميانگين دمای نرمترين ماه سال

 Hijmans et al. 2005 ميانگين دمای سردترين ماه سال

 

 تحلیل داده ها 2-3-3

استان در  مير مر بينی مناطق دارای پتانسيل حضور اين پژوار به من ور پيردر 

( Maximum Entropy Algorithmاز الگوريتم بيمينه بی ن می ) آذربايجان غربی و کردستان

اای مدلسازی صررا حضور عملکرد بهتری استفاده مد. اين رور در مقايسه با ساير رويه 

و  GLM(. در بين مدل اای صررا حضور، م موالً Phillips et al. 2006; Kumar 2009دارد )

GAMs اای ساده تر عملکرد بهتری دارند يا به عنوان مفال مکسنی از  از رورGARP 

-اای مدل(. به طور کلی می توان نفی اغلب رورPhillips et al. 2007عملکرد بهتری دارد )

اای حضور / عدم اای رنرسيونی چند متغيره و نيازمند دادهسازی آماری مبنی بر رور

اای خطی عمومی و درخی رنرسيون و طبقه بندی بامند. مدلحضور برای ساخی مدل می

اای حضور / عدم حضور نونه از دادهسازی اايی اسی که برای مدلاايی از رورمفال

اای عدم حضور قابل اطمينان وجود ندارد. کنند. در ار صوری در اغلب موارد دادهاستفاده می



، ENFAاای حضور نونه استند مانند اايی که تنها مبتنی بر دادهبنابراين از ديگر رور

GARP  وMAXENT استفاده می( مودPearson et al. 2007.) 

اای اا از قبيل مدلبينی توزيع نونهسازی پيربرای مدل )سنتی(ی کالسي  اارور

اايی در اا مامل پير ررضاای پارامتري  استند. اين مدلارزايمی يا رنرسيون لجستي  مدل

اا اما اين ويژنی )از قبيل خطی بودن(مورد مکل پاسخ نونه به راکتوراای محيطی استند 

اای پيچيده و متغيری نسبی اا اغلب پاسخاختی وجود ندارند و نونهاای بوم منعموما در داده

اای امتباه و غير ممکن زيستی داند. اين امر منجر به ايجاد پاسخبه تغييرای محيطی نمان می

اای آماری سازد. در نتيجه مدلمود و عمل تفسير را در ررآينداای بوم مناختی دموار میمی

داری در صوری وجود ارتباطای غير خطی و پيچيده بين م نیاای تحليل )سنتی(کالسي  

 (.Bedia et al. 2011) کنندبينی کننده رراام نمیاا و متغيراای پيرکالس

رور مکسنی عملکرد بهتری در مقايسه با ساير رور اا انگام کمبود ت داد نقاط 

(. الگوريتم حداکفر Hernandez et al. 2006; Gastón and García-Viñas 2011حضور دارد )

آنتروپی نوعی رويه مبتنی بر مامين يادنيری اسی که به ارزيابی احتمال توزيع مقادير حداکفر 

نامی از  15اای( متأفر از محدوديیClosest to uniform)بيمترين مباای به يکسانی ) آنتروپی

 ;Philips et. al., 2006پردازد )مکانی نونه می متغيراای محيطی تأفيرنذار بر نحوه توزيع

Elith et al., 2011 برای بهره نيری بهتر از نقاط حضور از تابع تکرار در .)Maxent  در

 Crossآزمايی متقاطع ) نيری مد. با رور راستی راستای آزمون مدل توليد مده بهره

validation ده بار تکرار انجام نرديد )(Hernandez et al. 2006; Philips et. al., 2006). برای .

استفاده مد. اين  ROCاناای از توانايی مدل برای پير بينی نقاط عدم حضور نونه از منحنی 

منحنی از نمودار کردن حساسيی )مفبی حقيقی( در برابر ويژه بدن )مفبی کاذب( به دسی می 

)مساحی  AUC. با به دسی آمدن آمارۀ (Fielding and Bell, 1997; Phillips et al., 2006)آيد 

زير منحنی(، سطح آستانۀ برازر مدل به داده اا را به دسی آمد. در ي  مدل بهينه به ازای 

م ادل ي  و در مدلی که  AUCار نقطۀ حضور ي  نقطۀ پير بينی مده ت لق می نيرد و 

 Phillips)خوااد بود  5/0برابر  AUCحضور نونه را به صوری تصادری پير بينی می نمايد 

et al. 2006).  نهيآنتروپی بيم (MaxEnt)  راای اسی برای پير بينی و يا استنباط بر اساس

(. ايدۀ مکسنی بر Jaynes, 1957ريمه اای اين رور به آمار برمی نردد ). اطالعاتی ناکامل

برآورد توزيع احتمالی ي  پديده با اتکا بر توزيع احتمالی آنتروپی بيمينۀ بخمی از اين پديده 

                                                 
15- Constraints 
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زمانی که اين ميوه در مدلسازی رقط نقاط حضور نونه اا به کار نررته می  مبتنی می بامد.

مود پيکسل اای منطقۀ مورد مطال ه رضايی را که توزيع احتمالی مکسنی در آن رضا ت ري  

می مود را تمکيل می داند. پيکسل اايی که برای آنها نقاط حضور فبی مده اسی نقاط نمونه 

باری خوااند بود از متغيراای اقليمی، ارتفا ، طبقای خاک، تيپ را تمکيل داده و پديده اا ع

پومر نياای، و ساير متغيراای زيسی محيطی. اين ميوه نيز امانند بسياری از مدل اای 

ديگر دارای مزايا و م ايبی اسی. مزايای اين ميوۀ مدلسازی را می توان به صوری زير 

 خالصه نمود:

قاط حضور نونده و اطالعدای محيطدی کدل منطقدۀ مدورد مطال ده ( اين ميوه رقط به داده اای ن1

 .نياز دارد

( اين ميوه ام از داده اای پيوسته می تواند بهره نيرد ام از داده اای طبقده ای و بدرامکنر 2

 اای بين متغيراای مختل  را نيز در بر می نيرد.

که تضمين  در بينی مده انمدی در اين ميوه پيآ( الگوريتم اای ت يين کننده و غيراحتمالی کار3

 می نمايند توزيع احتمالی بهينه را پومر داد.

( خروجددی مدددل بدده صددوری پيوسددته ارائدده مددی مددود و مددی تددوان بددين مندداطق مختلدد  از ن ددر 4

  يی تمايز قايل مد.بمطلو

 

با توجه به ررتار ارراد اين نونه، مختصای ارراد ممااده مده فبی نرديد به اين ترتيب بده طدور 

 )و دو نقطده در کردسدتان( نقطه در محددودۀ حضدور نونده در اسدتان آذربايجدان غربدی 48 کلی

. در مکل ارائه مده ميانگين کسدب مدده (1-3فبی نرديد و مدل توزيع نونه به دسی آمد )مکل 

درصدد کدل  45/7از ده تکرار نماير داده مده اسی. نقمۀ توزيع بالقوه نونه نمدان مدی دادد کده 

کيلومتر مربع( بيمترين مقدار تناسب را بده خدود اختصداص مدی  1/4379 ه )منطقۀ مورد مطال

(. براسدداس نقمدده خروجددی ارائدده مددده نسددبی مسدداحی زيسددتگاه اددای 1تددا  6/0)دامنددۀ بددين داددد 

مطلددوب، بددا مطلوبيددی کددم و نددامطلوب ارائدده مددده اسددی کدده ممددااده مددی نددردد ميددزان مسدداحی 

(. امچنين تالر نرديد با 3-3صد می بامد )جدول زيستگاه اای با مطلوبيی باال حدود افی در

تکيه بر داده اای حضور از ساير مدل اا برای ترسيم نقمه اای توزيع و مطلوبيی زيسدتگاای 

، بدايوکاليم، دامدين امداره نمدود. بدا SVMنيز بهره نيری مود. از اين مدل اا می تدوان بده مددل 

می بامد از توضديح ايدن مددل « Action plan»يا « طرح اقدام»توجه به ماايی اين نزارر که 

 . (7-3تا  4-3)مکل اای  اا اجتناب می نردد



 

 

 پير بينی زيستگاه اای مطلوب برای مير مر  در مناطق حضور :1-3شکل 

 طبقهمساحی و درصد احتمال توزيع نونه در سه : 3-3جدول 

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 

وقتی خروجی دوتايی مورد ن ر اسی )مفالً زيستگاه مطلوب در برابر زيستگاه نامطلوب(، 

مقدار آستانه برای کالسه بندی نقمۀ مطلوبيی پيوسته به مطلوب/نامطلوب ااميی دامته برای 

نزينر سطوح آستانۀ بهينه در تمخيص مناطق مطلوب از نامطلوب بررسی بيمتری مورد نياز 
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ن اای مستقل از سطح آستانه نمان می داند که مدل به خوبی توزيع نونۀ خوااد بود. آزمو

 933/0برای مدل توليد مده م ادل  AUCمورد مطال ه را پير بينی نموده اسی. مقدار ميانگين 

( که  015/0نيز بسيار پايين بوده اسی ) AUC( اسی. مقدار انحرا  م يار برای 2-3)مکل 

 نمان دانده مقدار امسانی در بين تکراراای صوری نررته اسی.

 

 مده جاديمدل ا یبرا یمنحن ريو مساحی ز ROC ی: منحن2-3 شکل             

 



 

 بامد یم يیراايمتغ چه ريتاف تحی مير مر  داد یم نمان که پاسخ یمنحن: 3-3 شکل
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در نرم ارزار موداکو )محدوده سبز پررنگ مناطق با مطلوبيی باال و   SVMمدل سازی به ميوه : 4-3 شکل

 احتمال حضور نونه را نمان می داد(

 

 

 



 

 : خروجی مدل بايوکاليم که محدوده اصلی ر لی نونه را نمان می داد5-3شکل 
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 که محدوده اصلی ر لی نونه را نمان می داد دامين: خروجی مدل 6-3شکل 

 



 

که در نرم ارزار موداکو اجرا مده اسی. محدوده سبز رنگ عرصه اای با  مکسنی: خروجی مدل 7-3شکل 
 مطلوبيی باال برای حضور مير مر  را نمان می داد. 

 

 متغیرهای تاثیرگذار بر انتخاب زیستگاه

بر اساس مدل اای مورد استفاده برای بررسی و مبيه سازی زيستگاه مير مر  مهمترين 
متغيراای موفر در حضور و استفاده از زيستگاه توسط اين نونه متغيراای توپونراري  به 
ويژه ميب و حضور زيستگاه اای کماورزی زراعی علوره ای )و نه باغای و درختی و 

زير بر اساس مدل ارائه مده در ميوه حداکفر بی ن می ااميی درختچه ای( می بامد. در مکل 
 متغيراای مورد استفاده در مدل سازی نمان داده مده اسی.
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زيستگاه به ميوه حداکفر بی  ااميی متغيراا در مدل سازی که نمان داندهج  ناي   خروجی :8-3 شکل

 می بامد ن می

 

 مدل رگرسیون منطقی 3-3-3

تحليل داده اا با آناليز رنرسيون منطقی حاکی از آن اسی که حضور نونه به مدی تحدی تدافير 

( و پندداه ايجداد مددده) نيداایدر درجدۀ ب ددد ميدزان پيوسددتگی پومدر  مددواد غدذايیقابليدی مصدر  

و امچندين سدکونتگاه ادای  اسی. راصله تا نزديکترين منبع آب  راصله تا سکونتگاه اای انسانی

نيز يکی از راکتوراای بسيار مهم در نزينر زيستگاه ايدن نونده  اسدی  اغای درختیانسانی و ب

حاصددل از  انجددام (. تحليددل داده اددای پددالی اددای حضددور و عدددم حضددور ارددراد 4-3)جدددول 

رنرسيون منطقی به رور حذ  ي  به ي  متغير اای کم ااميدی نيدز حداکی از ارتبداط م ندی 

مادۀ غذايی، راصله تا منابع آب، بوده اسی. ميزان مجدذور  دار بين انتخاب محل ر اليی و متغير

غيراددای ( نمددان دانددده تددوان بدداالي مدددل در توجيدده اسددتفاده از زيسددتگاه در ارتبدداط بددا مت 2Rآر )

متغيرادای  بده ابقدای 1-3متغيراای وارد مدده براسداس جددول درمدل مذکور   .اسی زيستگاای

راصدله تدا سدکونتگاه و  تدراکم نياادان، ايجاد مده بدا نياادانپناه ، راصله تا منابع آب، ماده غذايی

 (. 4-3جدول ) منتهی نرديدمدل  در اای انسانی

 

 حضور عدم و حضور یپالتها در مده فبی یاا داده یبرا یمنطق ونيرنرس آزمون جينتا :4-3جدول

ضددريب  متغيراا
β 

آمددددددددارۀ  
Wald  

Exp(β) 

 

 

سدددددددددددطح 
 م ناداری

R  مربددددددددع

 نايجگرک

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

879/0 
 <005/0 214/0 34/10 276/0 راصله تا منابع آب

 <005/0 365/0 43/21 165/0 پناه ايجاد مده با نيااان 

 <005/0 566/0 80/10 354/0 تراکم نيااان

 <05/0 387/0 39/18 289/0 راصله تا سکونتگاه اای انسانی



 
چنانچه آزمون خوبي برازر اوسمر و لممو م ني دار بامد، مدل برازر خوبي با داده ااي 

 بکار ررته در ايجاد آن ندارد. 
 

 براي مدل رنرسيون لوجستي  16نتايج آزمون خوبي برازر اوسمر لممو :5-3جدول 

درجه  مجذور کاي
 آزادي

Sig. 
 

87/7 4 715/0 

 
 مساحت زیستگاه مطلوب 4-3-3

 اکتار  1210339  :مطال ه مورد منطقه کل مساحی
 اکتار 100012 مطلوب: زيستگاه مساحی

 

 مساحی و سهم ار مهرستان از کل مناطق مطلوب: 6-3جدول 

Suitable (%) Suitable (ha) 
 

 مياندوآب 10891 10.89

 مهاباد 18351 18.35

 مااين دژ 7400 7.40

 بوكان 49604 49.60

 سقز 7498 7.50

 ملكان 5953 5.95

 

 

 

 بررسي اعتبار مدل  5-3-3

 75درصددد داده اددای حضددور و عدددم حضددور و اجددرای مدددل بددا اسددتفاده از  25بددا کنددار نذامددتن 

% نقداط 5/89حدداقل  اسدیماخص صحی کلي نمان داد که مدل قادر درصد باقی مانده، ميزان 

. نتدايج حاصدل از بده خدوبي پدير بيندي کنددکده وارد مددل نمدده بودندد را  حضور و عدم حضور

بدده نحددوی کدده امبسددتگی  ای نيددز مويددد ايددن نتيجدده نيددری  اسددیآزمددون امبسددتگی بايسددب نقطدده

بايسب نقطه ای بين متغير حضور و يا عدم حضور ررد و سداير متغيرادای زيسدتگاای حداکی 

𝑟bs) قابددل تغذيددهايددتم اددای  حضددوراز وجددود بدداالترين ميددزان وابسددتگی بددين حضددور نوندده و  =

0.94, 𝑃 < 𝑟bs(، و تراکم درختان )0.001 = 0.59, 𝑃 <   (  اسی. 0.001

مطال ای پيمين در ساير نقاط دنيا نمان می داد نزينر زيستگاه توسط مداده ادا بدا نرادا تفداوی 

اايی دارد به عنوان مفال ماده اا در انتخاب محل آمديانه منداطقی را ندزينر مدی نمايندد کده ديدد 

د از سدازه ادا و سداختاراای انسدانی بده انددازه کداری راصدله دامدته بامدد. ارقی مناسبی دامته بام
                                                 

16- Hasmer-Lemeshow 
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م موال آميانه در مناطقی ساخته می مود که روبه جنوب بوده و از دمای کاری برخوردار بامد. 

در اين مطال ه بده تداخير  (.Magana et al. 2010اين زيستگاه اا در مزار  غله واقع می بامند )

 راعی تاکيد رراوانی مده اسی. در بردامی محصوالی ز

 

 روابط انسان و گونه 3-4
 

( به ن ر می رسد ر اليی اای صوری نررته توسدط 1394بر اساس مذاکرای مفاای )احمدی، 

کارکنان ادارای محيط زيسی مهرستانی و اداره کل محيط زيسی آذربايجان غربی و تبليغای و 

آناای بخمی صوری نررته باعث ايجاد عالقده منددی در عمدوم مدردم در خصدوص حفا دی از 

% آمار مماادای پرندة مير مر  در رصل بهدار 80نجايی که بير از اين پرنده مده اسی. از ا

اراضدی مربوط به مركز زيستگاه ي نی دمی سوتاو مي بامد )احمدی، نفتگوی مفاای( مدالكين 

اداره مدی ندردد نقدر مهمدی نفر از ااالي روستاي حماميان  50حدود  که توسط دمی سوتاو ديم

ي از پارامترااي بسيار قابل توجه در ماندناري پرنده يك در حفا ی از اين نونه خوااند دامی.

حدد مردم منطقه نسبی به اين پرنده مي بامدد. در اين قسمی از كمور، عالقمندي و حس احترام 

 موسوم بده دمدی ينگيجده و آلدبال   کده در يد  يدا دو ينگيجه و آلبال  اراضی  روستااایراصل 

مير مر  محسوب می مود. ب د ستگاه پاييزه  سی زيکيلومتری مرق مهر بوکان واقع نرديده ا

از بردامی محصول اراضی دمی سوتاو م مدوالً پرنددنان مدير مدر  بده ايدن دمدی نقدل مکدان 

 21ت دداد  1385در سدال   کرده و اغلدب اوقدای در رصدل پداييز در ايدن ناحيده رويدی ميگردندد.

مده  فبیيط زيسی بوکان دمی ينگيجه توسط نارد اجرايی اداره حفا ی محآذرماه در در قط ه 

ادا را دنبدال مدی  اسی. ااالی روستااهای ينگيجه و آلبال  با دقی و حساسيی زندنی مير مر 

ی محيط زيسی بوکان اطال  مدی کنند و ارنونه تهديد پير روی پرنده را سري اً به اداره حفا 

انهدايی اسدی کده نيدز يکدی از مکسه کانيدان زيستگاه  (. 1394داند )نفتگوی مفاای با احمدی، 

مددير مددر  در آن بدده کددرای ممددااده نرديددده اسددی. اددر چنددد ممددااده پرنددده در ايددن زيسددتگاه بدده 

سهولی دمتهای سدوتاو و ينگيجده نيسدی امدا آمدار ممداادای حاکيسدی کده پرندده مدير مدر  ايدن 

دمی را ب نوان يکی از زيستگااهای خود انتخاب کرده اسی سه کانيدان يد  روسدتای خدالی از 

 بوده که امين امر می تواند يکی از داليل سکنی نزيدن  مير مدر  در ايدن منطقده بامدد.سکنه 

حد  که درممار مي آيد دمی ينگيجا بوكان كه يكي از زيستگااهاي اصلي  پاييزة مير مر  به 

كيلومتري مرق بوكان( و مهرك ررانگيان واقع نرديدده اسدی، بددون 2راصل روستاي ينگيجه )

ن مدهرك مسدكوني در قلدب زيسدتگاه افدرای زيانبداري بددنبال دامدته كده كداار ترديد اسدتقرار ايد



كيلدومتري مدرق  سدهمماادة مير مر  در دمی ينگيجه و حركی آنها به سوي دمی آلبال  در 

مددهرك  نسددترر ردداز دوم ن کنندددهنگددرا مهمتددرين نکتددهدمددی ينگيجدده از آن جملدده اسددی، امددا 

تبددديل اراضدي زراعدي را در پدی دامدته اسدی.   كداربريررانگيدان بده داخدل زيسدتگاه اسدی كده 

كماورزي سنتي به صن تي و تبديل زمينهاي كمی ديم به زمينهاي آبي با استفاده از مدبكه اداي 

ديگددر  مکددان اددایرنددده بدده آبيدداري بدداراني و  قطددره اي از عوامددل تغييددر زيسددتگاه و نقددل مكددان پ

مسدتقيم و غيدر مسدتقيم بدر مدير مدر   . استفاده از سموم درع آرای نباتي افرایمحسوب مي مود

آن مربوط بده امزمداني سمپامدي بدا خدارج مددن جوجده ادا از تخدم و دامته اسی . افرای مستقيم

طي مراحل رمد اوليه مي بامدد كده بددليل تدأفير مسدتقيم سدم بدر روي پرندده باعدث از بدين رردتن 

ر سمپامي نيز افدر غيدر جوجا نوپا مي مود . از بين ررتن حمرای مورد تغذيه مير مر  در اف

 اليی كمباينهاي درو كنندة غالی كه بدر اسداس  عدر  محلدي رمستقيم سموم آری كر مي بامد. 

نررته مددن جوجده اداي كوچدك مدي مدود . ااي صوری مي نيرد موجب زير در ساعای مبانگ

زخمددي مدددن يددك جوجدده مددير مددر  در تابسددتان سددال نذمددته در دمددی سددوتاو حماميددان در افددر 

زيسی بوكان م يدد ايدن  با كمباين و انتقال آن توسط ااالي بومي به ادارة حفا ی محيطبرخورد 

در رصل بهار مردم محلي براي يارتن نيااان خوراكي ناخواسته آرامدر منطقده را مطلب اسی. 

بر ام زده و موجب تخريب آميانه ادا مدي مدوند.  ت دداد كدم مدكاربانان و وسد ی زيداد منداطق، 

انوني را بسيار ممكل كرده اسی. البتده بدا انجدام اقددامای نسدتردة ررانگدي و كنترل مكار غير ق

تبليغي در روستاااي امجوار زيستگااها و مراقبتهاي دقيق مبانه روزي ممدكل مدكار پرندده تدا 

 .(1393)احمدی،  حدود زيادي مرتفع نرديده اسی
 
 

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

مددر  نوندده ای سدداکن علفزارااسددی کدده رجحددان زيسددتگاای خددود را بدده زيسددتگاه اددای مددير 

و در آنکدس  Vulnerable (Collar et al. 1994)کمداورزی تغييدر داده اسدی. ايدن نونده در طبقده 

يدد  نوندده ادددای پرنددده وحمدددی اتحاديدده اروپددا و ضدددميمه دوم کنوانسدديون بدددرن، ضددميمه يددد  

کنوانسيون بن و ضدميمه يد  کنوانسديون مندع تجداری بدين المللدی نونده ادای در م درض خطدر 

(CITES( قرار دارد. در نمسی برنزار مده در وين )تاکيد نرديد که بدرای حفا دی از 1988 )

بيمتر بر زيستگاه تاکيد نرد تا نونه و بهتر اسی بر مديريی زيسدتگاه تکيده نمدود اين پرنده بايد 

بددا برنددزاری  1994تددا مددفال تکفيددر در اسدداری يددا پددرورر جوجدده اددا در اسدداری. در مدداه مددی 

نارناای در مجارستان در خصوص وضد يی مدير مدر  و اولويدی ادای حفدا تی آن در ايندده 
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 Hungarian Ornithologicalو  Birdlife Internationalاه، برندزار مدد. برندزار کنندده ايدن کارند

and Nature Conservation Society  ،بوده و نمايندنانی از بلغارستان، آلمان، مجارستان، پرتغال

طدرح اقددام روسيه، اسلوواکی، اسپانيا، ترکيه و بريتانيای کبيدر در ايدن کارنداه حضدور دامدتند. 

بده  2009منتمدر نرديدد و در سدال  1996رق آسديا در سدال برای حفا ی از مير مدر   در مد

روز رسانی نرديدد. برنامده ادای مدديريی اراضدی طبي دی و يدا کمداورزی در اسدپانيا، پرتغدال، 

اترير، مجارستان، آلمان، صربستان،  به اجرا درآمد و برنامه اای پرورر جوجه اا در آلمان 

با جوجه ادای  2003امه م رری مجدد در سال به اجرا رسيد. برن 1970و مجارستان از ابتدای 

  منتقل مده از روسيه در بريتانيای کبير انجام پذيرری.

Great Bustard MoU 

کمدور  17و در راستای حفا ی از جم يی اای باقی ماندده مدير مدر  در دنيدا  2000در سال 

مامل آلبانی، اترير، بوسنی و ارزنوين، بلغارستان، کرواسی، جمهوری چ ، اتحاديه اروپدا، 

آلمان، يونان، مجارستان، مولداوی، لهسدتان، رومدانی، اسدلوواکی، اسدلوونی، مقدونيده و اکدراين 

نه توارق نمودند. يکدی از تصدميم ادای مهدم کنفدرانس برندزار مدده بدا برای امکاری در اين زمي

الحاق مير مر  به ضميمه دوم کنوانسيون بود. امچندين چهدار سدازمان  CMCمرکی اعضای 

 را امضا نموده اند که عبارتند از   MoUمهم نيز 

• International Council for Game and Wildlife Conservation (CIC)  

• IUCN  

• UNEP/CMS Secretariat  

• Birdlife International,  

 2000نگرانی اای موجود در مورد مير مر  که جم يی آن در مرکز و مرق اروپا به حدود 

نمدود تدا از  MoUقط ه تنزل يارته بدود ايدن کمدوراا را بده امضدای تفداام نامده ای تحدی عندوان 

ين جم يی اا و انقراض احتمالی آنها پير نيدری مدود. ايدن تدالر ادا بدر مدديريی کاار مديد ا

تنهددا بددر  MoUزيسددتگاه و حفدد  اراضددی وسددي ی بدددون کمدداورزی پرکددار متمرکددز مددده اسددی. 

 تمامی امضا کنندنان اين سند مت هد مدند که :حفا ی از مير مر  متمرکز می بامد. 

 زيستگاه اای نذمته را احيا نمايند از مير مر  حفا ی کنند و در صوری امکان ➢

ارنوندده بردامددی از جم يددی اددا ممنددو  مددی بامددد مگددر بددا اددد  علمددی وو در راسددتای  ➢

 حفا ی از نونه

حداکفر تالر برای حفا ی زيستگاه، اراضی زادآوری و تمامی اراضی که ماده ادا بده  ➢

 پرورر جوجه اا می پردازند

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


ا و اقداماتی کده باعدث در خطدر قدرار دادن مناسايی و پاير و طبقه بندی تمامی ررايندا ➢

 نونه می موند و اقدام در راستای مديريی اين تهديداا و اعتالی حفا ی

نقمه سدازی زيسدتگاه ادای اخيدرا رادا مدده و خدالی از اردراد نونده بدرای برنامده ريدزی  ➢

 جهی احيای مير مر  از طريق ان قاد قرارداداايی با کماورزان و زارعان

 سايی و حفا ی از زيستگاه اای بالقوه زادآوریتالر برای منا ➢

تالر بدرای حفا دی از تد  تد  اردراد و حتدی رقدط يد  ردرد و يدا نروادی کوچد  در  ➢

 سايی اای زمستان نذرانی در علفزاراا و مناطق کماورزی

 ارائه مده اسی MoUکه در ضميمه اجرای طرح اقدام تصويب مده  ➢

 MoUنشست ها و کنفرانس های برنامه ریزی شده متعاقب 

 2004سپتامبر  18در اترير،  MoUنمسی مت هدين  ➢

 2008نوامبر  11نمسی اکراين،  ➢

 2013نمسی مجارستان، آوريل  ➢

 2017نمسی بلغارستان، می  ➢

( )برنامه محیط زیست ملل متحد( یونی  و سیی ام CMSکنوانسیون حفاظت از گونه های وحشی مهاجر )

 :2013اس، هشتم تا بیست و یکم آوریل، مجارستان، 

در اين کنوانسيون، برنامه اقدام برای حفا ی از مدير مدر  بده تصدويب رسديد )کنوانسديون 

در خصوص حفا ی و مديريی جم يی اای مير مدر  در خاورميانده و اروپدا(  MoUبن، 

انونی بدرای حفا دی از در اين برنامه به اختصار به موارد زير اماره مده اسی. اقددامای قد

نوندده در سراسددر نسددترۀ حضددور آن، چدده زيسددتگاه اددای طبي ددی و چدده زيسددتگاه اددای نيمدده 

طبي ی، مفل اراضی استپی، نيمه استپی،  علفزاراا، اراضی کماورزی، اراضی نيمه کمی 

مده. اراضدی تخريدب مدده کده بدرای اسدتقرار مجددد مدير مدر  ضدروری اسدتند بايدد تحدی 

ر نيرندد. بدرای مددديريی ايدن نونده الزم اسددی اراضدی زادآوری، سددايی حفا دی قدانونی قددرا

اای زمستان نذرانی و مهاجری مورد محار ی قرار نيرند. حف  و ارتقای کيفيی زيستگاه 

 مير مر  در اراضی خارج از مناطق حفا ی مده ضروری می بامد.

ممددی اددا و در منداطقی کدده کدداربری سددنتی اراضددی در حددال اجددرا مددی بامددد الزم اسددی خددط 

قانون نذاری انجام مود تا زيستگاه اای مناسب رراام آيند. کموراای عضدو اتحاديده اروپدا 

( و برنامدده اددای ESAsالزم اسددی برنامدده اددای مددرتبط بدده مندداطق حسدداس زيسددی محيطددی )

منطقه ای اجرا نردند. بايد در راستای اقدامای مقتضدی در بداره کمداورزی، قرارداادايی بدا 
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چدرخر کامدی محصدوالی، تغييدر بدين کمدی )غدالی و ندردد مدفال بدرای  کماورزان من قدد

 لگومينه اا( ... . زمان بندی کمی اراضی بايد با چرخه حيای پرنده تن يم نردد. 

و ادامده يابدد بده ويدژه در منداطقی کده مدير مدر  بدرای  بايد انجدام مدود  کمی يونجه و کلزا

ده اددا، راه آاددن، اتوبددان، سدداخی زمسددتان نددذرانی انتخدداب مددی نمايددد. سدداخی و سدداز جددا

کمربنداای سبز و آبيداری بايدد اجتنداب مدود. احدداث ردنس بايدد متقدو  مدود تدا از جابجدايی 

راحی اين پرندنان جلونيری ننمايد. به ويژه در مناطقی کده مدير مدر  در پدرورر جوجده 

اين اتفداق اا و تفريخ مورقيی آميز آنها با مکسی روبه رو می موند )م موال به طور من م 

می ارتد( بايد اقدامای عاجلی صوری پذيرد. در منداطقی کده تدراکم مدير مدر  باالسدی بايدد 

برنامه اای حفا ی به مکلی صحيح انجدام پدذيرد و مدرايط زادآوری را ارتقدا بخمدد. سدگ 

 اای ولگرد، روباه اا، و مغال اا بايد در مناطقی که مکررا حضور دارند کنترل موند. 

مصوبه اای جديدد، ميدزان جريمده مدالی نامدی از مدکار مدير مدر  دويسدی  در ايران طبق

ميليون ب می بامد. خساری نامی از تخريب آميانه ي  سوم اين مبل  و خساری زدن به 

بهدای جدانوران تخم اين پرنده نيز ي  سوم اين مبل  می تواند جريمه مالی در پی دامته بامد )

جمهدور در رئديس  رياسدیدر جلسده مدورای عدالی محديط زيسدی بده وحمی از لحا  مطالبه ضرر و زيدان 

 اسی(.مطرح مده و کليای آن به تصويب رسيده  ۱۳۹۳/۱۰/۲۹تاريخ 

 

 خط مشی ها و سیاست های ملی در حال اجرا، تحقیقات و حفاظت و اقدامات اخیر 6- 3

 

در روستای حماميان  در استان آذربايجان غربی با احداث مرکز پاير جم يی مير مر ، 

ر اليی اايی در راستای حفا ی از اين نونه در م رض خطر انقراض در مقياس ملی سوتاو 

در حال انجام اسی و پاير جم يی مرتبا انجام می پذيرد به عنوان مفال به نمونه ای از ررم 

رانگی اده اای بردامی مده اماره می مود. امچنين برخی ر اليی اای راای تکميل مده از د

عنوان لونوی مسابقای و  قرار دادن اين پرنده بهدر راستای حفا ی از اين پرنده مفل 

ردراسيون در حال انجام می بامد. امچنين در راستای حفا ی از اين پرنده، مستندی نيز تهيه 

 مده اسی. 

 مهرستان بوکان()برنررته از اداره محيط زيسی  1387ادای پرنده مير مر  در سال ررم مما :7-3جدول 

ف
دی
ر

 

 تهدیدات در زمان مشاهده رفتار در زمان مشاهده مکان مشاهده تعداد مشاهدات تاریخ ساعت



نر
ده 
ما

جه 
جو

وم 
عل
ام
ن

 

ع
مو
ج
م

 

 - جفی يابی دمی سوتاو حماميان 11    5 8/1/87 0800 1

 - ت اارای جنسی دمی سوتاو حماميان 23    4 18/1/87 0630 2

 - پرواز دمی سوتاو حماميان 21     30/1/87 0700 3

 - تغذيه دمی سوتاو حماميان 14     4/2/87 0630 4

 - پرنمايی دمی سوتاو حماميان 5    5 12/2/87 1030 5

 - تغذيه دمی سوتاو حماميان 7     30/2/87 0600 6

 - پياده روی و تغذيه دمی سوتاو حماميان 11     9/3/87 0700 7

 - پرواز دمی سوتاو حماميان 5     18/3/87 1700 8

 - مراقبی از النه دمی سوتاو حماميان 4    4 31/3/87 0530 9

 - تغذيه دمی سوتاو حماميان 9     2/4/87 1700 10

 - تغذيه دمی سوتاو حماميان 4     8/4/87 0630 11

 - پرواز دمی ينگيجه و آلبال  4     20/4/87 1730 12

 - پرواز دمی ينگيجه و آلبال  -     12/5/87 0600 13

 - پرواز دمی ينگيجه و آلبال  12     19/6/87 0630 14

 - تغذيه دمی ينگيجه و آلبال  11     28/6/87 0730 15

 - تغذيه و پرواز دمی سوتاو حماميان 5     9/7/87 0900 16

 - پروازتغذيه و  دمی ينگيجه و آلبال  7     21/7/87 1730 17

 - تغذيه  دمی سوتاو حماميان 18  8   28/8/87 0700 18

 - تغذيه  دمی سوتاو حماميان 25  12   29/8/87 0730 19

  پرواز دمی ينگيجه و آلبال  21     22/9/87 0900 20

  پرواز دمی ينگيجه و آلبال  33     24/9/87 1000 21

  تغذيه  حمامياندمی سوتاو  35     18/10/87 1630 22

  تغذيه و پرواز دمی سوتاو حماميان 23     27/10/87 1700 23

  تغذيه و پرواز دمی سوتاو حماميان 29     14/11/87 0800 24

  تغذيه  دمی سوتاو حماميان 23  8   22/11/87 0600 25

  پرواز دمی ينگيجه و آلبال  6    6 25/11/87 0600 26

  پرواز دمی سوتاو حماميان 17     4/12/87 1600 27

  تغذيه دمی سوتاو حماميان 37    6 8/12/87 0700 28

  تغذيه دمی سوتاو حماميان 15    3 10/12/87 0600 29

  راه ررتن  دمی سوتاو حماميان 12     12/12/87 1730 30

 

 ذکر مده اسی. 1388در مکل زير ت داد ارراد ممااده مده در سال 

 
 1388ت داد ارراد ممااده مده به تفکي  ماه اای سال : 9-3شکل 
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 زيستگااهای تخريب مده و يا در حال نابودی )نزارر تهيه مده توسط اداره محيط زيسی بوکان:  8-3جدول 

 زيستگاه   مساحی    موق يی جغراريايی    وض يی زيستی  آخرين مماادای مير مر    عوامل م فر در تخريب زيستگاه  

 کيلومتری ممالغرب مهاباد( 20)دشت آزاد و باجوند 
             25 )2km  )49' N 036  11و' E 045         حفر چااهای کماورزی     82قط ه بترتيب در تيرماه  2و  3نيمه ر ال 

به  تبديل کماورزی سنتی               86و مرداد ماه                                                                                    
 کماورزی مدرنيزه        

 کيلومتری ممالغرب مهاباد(  25)دشت حسن آباد 
            20(2km   )51' N 036   58و' E 045              حفر چااهای کماورزی،                             82قط ه در تيرماه  4نيمه ر ال 

و تبديل  نسترر کماورزی                                                                                                                    
 ديمزاراا به با  

 کيلومتری جنوب مهاباد( 35)کانی سیب 
            15(2km   )27' N 036  49و' E 045               تخريب مراتع و زيستگاه          82قط ه در تير ماه  2نيمه ر ال 

 کيلومتری جنوب غربی بوکان( 26)دشت میسالم
           10 (2km)  25' N 036 55و' E  045       تخريب مراتع، مکار بی رويه،       ممسی 70و  60 غير ر ال          داۀ 

تردد ارزاير کمتزاراای آبی و                                                                                                                   
 کماورزان            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غربی بناب( کيلو متری جنوب 15)منطقۀ شکار ممنوع قره قشالق 
         480(2km  )N  45' 045  وE 04'  037       ارزاير تردد کماورزان، حفر   86قط ه در آبان و آذر ماه  25   نيمه ر ال   

 زمينهای ديم به آبی  ب و  تبديل نهراای آ                                                                                                                    

 کيلومتری ممالغرب اروميه( 15)منطقۀ نازلو 
              -       46' N 037  12و' E 045           ممسی          نسترر مهر نمينی، تخريب  70غير ر ال         اوايل داۀ    

                       مراتع و ارزاير باغستان اا                                                                                                                                                                                                                     

 چهارمفصل 
 تهدیدها

 

 

 

 

 



71 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزیابی تهدیدهای گذشته و پیش رو 4-1

مير مر  نونه ای با نستره حضور تاريخی بسيار وسيع بوده اسی که به دليل تغيير ميوه 

از ميوه سنتی به ميوه  به ويژه در قرن بيستمکماورزی و زراعی محصوالتی چون غالی 

صن تی و استفاده از مامين آالی و سمپامی مزار  به مدی با کاار جم يی در بسياری از 

نقاط دنيا روبه رو بوده اسی و به اين دليل اقدامای زيادی برای احيای اين نونه در سراسر دنيا 

ر افر ر اليی اای به عقيده محققين، مرگ و مير باالی جوجه اا داز پير تر آغاز مده اسی. 

و يا نابودی آميان اا و يا راا مدن تخم اا توسط مادر به دليل  (Ena et al. 1987) کماورزی

و امچنين ط مه خواران طبي ی به ويژه روباه  استرس اای محيطی به ويژه ر اليی اای انسانی

نقر مهمی در کاار رراوانی اين نونه و حتی انقراض آن در  (Magana 2007اا و کال  اا )

در اروپای مرکزی کنترل ط مه  .(Magana et al. 2010بسياری از نقاط جهان ايفا می نمايد )

به (. Frago et al. 2001خواران منجر با پايدار مدن جم يی روبه انقراض مير مر  نرديد )

صن تی و تکه تکه مدن زيستگاه اا در افر طور کلی مکار، تخريب زيستگاه، کماورزی 

ر اليی اای انسانی از مهمترين عوامل کاار مديد مير مر  در دنيا به ممار می آيند 

(Heredia et al. 1996).  با توجه به عمليای اای ميدانی، اطالعای و سوابق موجود و مصاحبه

ای کماورزی مکانيزه و کاار و نفتگو با کارمناسان با قط يی می توان اذعان دامی ر اليی ا

بقای جوجه اا به امراه رمار ط مه خواری، تکه تکه مدن زيستگاه و عدم وجود پناه کاری 

برای آميان نزينی ماده اا مهمترين تهديداای حال حاضر جم يی مير مر  در بوکان به ممار 

از پرداختن به آنها  با اين حال علل تهديد مير مر  موارد ديگری نيز می بامد که قبل می آيند.

 الزم اسی به ماايی کلی عوامل تهديد کننده حيای وحر اماره نردد:

 امان نونه که اماره مد ريس  انقراض نونه اا  را می توان به صوری ي  رابطه نمان داد:

 آسيب پذيری(+ تهديد+ آسيب پذيری = ريس  انقراض ×)تهديد



( ويژنی اای سرمدتی نونده کده آن را 1با اين وص  ريس  انقراض ي  نونه تاب ی اسی از 

( 3( مدی و ماايی ررايندداای انسدانی منجدر بده تهديدد نونده و 2به انقراض حساس می نمايد و 

برامکنر بين اين دو عامل. تهديد به خودی خدود مدی تواندد عداملی اصدلی محسدوب مدود و ادم 

عوامل روق نقر مهمی ايفا نمايد مفالً تخريب کلی زيستگاه تمامی نونه ممکن اسی در مجموعۀ 

اددای بددومی آن زيسددتگاه را ريمدده کددن خوااددد نمددود در حاليکدده مددفالً مددکار بددرای نوندده اددايی 

(. دقيقدا ايدن موضدو  در 1984خطرآررين خوااد بود که نرخ توليددمفلی پدايينی دارندد )دياموندد 

ندرخ رمدد بسديار پدايين نونده بده لحداط انددازه دسدته تخدم مورد مير مدر  صدادق اسدی ن در بده 

کوچ ، و رراوانی پدايين جم يدی در کمدور. تداکنون محققدين از عوامدل سرمدتی نوندانونی ندام 

(. مدی 2000، پدورويس و امکداران 1997برده اند که در انقراض سهيم می بامند )مد  کيندی 

مود که به نوعی با تبارمناسی جاندداران توان اين عوامل را به سه نروه عمدۀ زير تقسيم بندی ن

 نيز در ارتباط استند:

( صفاتی با ان طا  پذيری رنوتيپيکی کم مدفالً انددازۀ بددن، طدول دورۀ بدارداری، انددازۀ دسدتۀ 1

نددوزادان، زمددان ر اليددی و سددطح غددذايی. م مددوالً تفدداوی بددين نوندده اددا از ايددن ن ددر بدده تغييددرای 

 ای زيستگاای.تکاملی ارتباط دارند تا تفاوی ا

( صفای با ان طا  پذيری رنوتيپيکی باال مفل اندازۀ نسترۀ خانگی، تراکم جم يی و جنبه اای 2

سازمان اجتماعی. ممکن اسی جم يی اای مختل  ي  نونه به دليل تفاوی اای زيسدتگاای از 

لدد ، مد  دونا1999، کداپلر 1999ن ر اين صفای تفاوی اايی دامته بامند )چاپمن و امکاران 

1983.) 

در ايدن قسدمی دو عامدل موق يدی و انددازۀ نسدتره دارای ااميدی مدی بامدند. برخدی  ( جغراريا:3

مکان اا مفل جزاير اقيانوسی بده ويدژه بدا ريسد  انقدراض بدااليی روبده رو مدی بامدند )مد  و 

(. م موالً موق يی اای مکانی نونه اای خويماوند پيمينۀ ممترک آنها را نمان 2000بالمفورد 

می داند ويژنی خاصی که در دانر جغراريای زيستی مورد بررسی قرار می نيرد. نونه اايی 

که از نسترۀ جغراريايی کوچ  تری برخوردار می بامند با ريس  انقراض باالتری روبده رو 

(. البته اندازۀ نسترۀ جغراريايی ي  نونده بده ويژندی ادای سرمدتی 1997می بامند )م  کينی 

انتمددار نوندده نيددز بسددتگی خوااددد دامددی. نددروه اول کددامالً مسددالۀ تبارمناسددی آن مفددل توانددايی 

استفاده کرد انر  ʎ)ريلوژنی( را من کس می نمايد. برای سنجر الگوی تبارمناختی می توان از 

برابر صفر خواادد بدود و بدا اردزاير قرابدی  ʎداده اا الگوی تبارماختی خاصی را نمان نداند 

 (. 1999ي  نزدي  خوااد مد )پانل  ريلوژنتي  اين مقدار به
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 تهدیدها و نگرانی های جهانی  1-1-4

سدال نيدز  15طول عمر طبي ی مير مر  حددود ده سدال مدی بامدد امدا ايدن ميدزان مدی تواندد تدا 

سدال مدی بامدد. بده  28ارزاير يابد بيمترين طول عمر فبی مده برای مير مر  اا در طبي دی 

اا به دليل جدال در رصول قبل از رصل زاداوری بيمتر از ن ر می رسد ميزان مرگ و مير نر

م موال ماده می بامد. حتی ممکن اسی ي  نر بال  در دوسال ابتدای اين جدال اا از بين برود. 

امتاد درصد مير مر  اا در سال اول حيای و عمدتا در افر ط مه خواری از بدين مدی روندد. 

مير مر  پرنده ای زمين زی با قدری پرواز پايين می بامد. ط مه خواران تخم اا و جوجه اا 

را اغلب پرندنان مکاری، کال  اا، جوجه تيغی، روباه، مدغال، سدموراا، راسدواا، مدور ادا، 

تمکيل می داند منتهی نقر روباه ادا و کدال  ادا بدازرتر مدی بامدد. نرسدنگی مدديد در  نرازاا

به طدورکلی در طی رصل زمستان يکی از عوامل مهم مرگ و مير در رصل زمستان می بامد. 

(. مطال دای Szabolcs, 2009سطح بين المللی ده تهديد عمده برای مير مر  ندامبرده مدی مدود )

نمان می دادد ايدن تهديدداا در ايدران نيدز کدامال وجدود دامدته و بقدای مجری و تيم اجرای طرح 

 مير مر  را تهديد می نمايند. 

 از بین رفتن و کاهش زیستگاه های مناسب از نظر ساختار پوشش گیاهی (1

ارزاير رمار کمی و کار باعث کاار سطح زيستگاه اای طبي دی مدده اسدی از طرردی اسدتفاده 

( کده باعدث Palacin et al. 2012جديد مفل ذری و نل آرتابگردان )از کوداا و کمی محصوالی 

. سدداختار کدداار وسدد ی مندداطق پومدديده از پومددر نيدداای کوتدداه قددد مددی مددود ازديدداد يارتدده اسددی

(. state of Brandenburg, 2009کوتداه قدد بدرای پدرورر جوجده ادا الزم اسدی )پومدر نيداای 

آميانه اا را در پی دارد. تکه تکه مدنی زيستگاه تراکم بيمتر دام اا ريس  لگد مدن تخم اا و 

اا در افر نسترر ساخی و ساز و تبديل کاربری اراضی به مکلی روزارزون در حال اردزاير 

(. مطال ای نمان مدی دادد بدا نسدترر سداختاراای Lane et al. 2001, Szabolcs 2009می بامد )

 .Lane et alساختاراا حف  می نمايدد )انسان ساخی و درختکاری، امواره راصله ای را از اين 

2001, Osborne et al. 2001 کاار زيستگاه يکی از داليدل عمدده و مهدم کداار ايدن نونده مدی .)

 (. Szabolcs 2009بامد )

( ادامدده يابددد extensiveبددرای مقابلدده بددا ايددن تهديددد، بهتددر اسددی کمددی و کددار سددنتی و کددم کددار )

(Palacin et al. 2012ب دالوه تبددي .) ل مدزار  بده علفزارادا، وجدود خداک لخدی در کندار پومدر

نياای حاوی مهد کم  خوااد کرد تا مواد غذايی پروتئينی مفل بندپايان و ملخ اا اردزاير يابدد 



(Taylor 2011  کامی نونه اای درختی و نسترر جنگل اای دسدی کامدی ر دال بايدد متوقد .)

 (. Langgemach 2014نردد )

  نیرو برخورد با خطوط انتقال (2

مير مر  قدری پرواز چندان خدوبی نددارد و ممکدن اسدی بده راحتدی بدا خطدوط انتقدال نيدرو 

(. برخورد با اين سدازه ادا بده ويدژه تب دای خطرنداکی Janss and Ferrer 2000برخورد نمايد )

( به ويژه در مواق ی که اين خطوط در Szabolcs 2009برای جم يی اای محلی در بر دارد )

 55اددای تغذيدده، زادآوری، زمسددتان نددذرانی قددرار دامددته بامددند. در اسددپانيا، نزديکددی محددل 

 Martinدرصد مير مر  اای نابال  در افر برخورد با خطوط انتقال نيرو از بين می روند )

et al. 2007 بده  9/3تدا  9/0(. پژوار اا دريارتند که مرگ و مير ساليانه در مدير مدر  بدين

تر خطدوط انتقدال نيدرو مدی بامدد. انتقدال نيدرو از طريدق زيدر کيلدوم 02/4تدا  58/1ازای ار 

در ايددران نيددز تددا کنددون سدده مددورد زمددين مددی توانددد ريسدد  برخددورد بددا آنهددا را کدداار داددد. 

برخورد مدير مدر  )بده ويدژه اردراد نابدال ( بدا کابدل ادای انتقدال بدرق و کابدل ادای مت لدق بده 

گوی مفاای با اداره محديط زيسدی مرکی مخابرای در سال اای پير نزارر مده اسی )نفت

 بوکان(.

 تخریب تخم ها و از بین رفتن جوجه ها در عملیات های کشاورزی (3

مير مر  از آنجايی که در مزار  کماورزی عمدتا آميان نزينی می نمايد نسبی به عمليای 

(. مزارعی که مرتبا مخم زده می موند و يا Szabolcs 2009اای کماورزی حساس می بامد )

 .Rocha et alقبل از خودکفا مدن جوجه اا بردامی می موند در دام ارتاده و از بين می روند )

(. درصد آميانه اايی تخريب مده که در کموراای مختل  برآورد مده اسی به اين 2013

 .Szabolcs 2009, Rocha et al)مجارستان( ) درصد 35درصد )اسپانيا(،  15صوری می بامد: 

می سازد بلکه پناه الزم برای اين پرنده  ب د از  نابود(. اين مساله نه رقط آميانه اا را 2013

بردامی را از بين می برد. کاار ميزان پومر نياای منجر به ارزاير ريس  ط مه خواری 

دام »يده تحی عنوان (. اين پدGotmark, 2002توسط ساير ط مه خواران و پرندنان می مود )

ه حيای و به کار برده مده اسی. بنابراين بين تاريخچ 1858توسط نيلسون در سال « کمنده

اراضی کماورزی نوعی ارتباط خاص برقرار بوده اسی که امروزه  بقای پرندنان زمين زی و

ختن با کماورزی مکانيزه اين رابطه از ام نسسته مده اسی. البته می تواند با تاخير اندا

بردامی محصوالی و امچنين عدم کار در مزار  به مدتی طوالنی کمی از بار اين ممکالی 

ت يين زون اای بارر برای آميانه اا و عدم بردامی محصوالی در اين کاسی. نزينه دوم 
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متر مربع در اطرا  آميانه اا اعمال  900. در مجارستان مناطق بارر بير از مناطق می بامد

که اين زون کوچکتر بامد ماده، آميانه را ترک خوااد کرد. در آلمان مساحی  می مود. زمانی

متر مربع ارزاير   250×250صد متر مربع مورد استفاده قرار می نيرد و مقرر مده اسی به 

 (. Dorothee 2014يابد )

 طعمه خواری (4

را طبق برخی پژوار اای صوری نررته، ميزان ط مه خواری از تخم اا و جوجه اا مکر

(. مهمترين ط مه Martin et al. 2007; Langgemach 2008; Rocha et al. 2013اتفاق می ارتد )

خواران عبارتند از روباه م مولی و کال  اا می بامند. از ساير ط مه خواران  می توان به 

( 2007(. مارتين و امکاران )Langgemach 2008سمور، راکن، سگ، عقاب اا قابل ذکرند )

درصد مرگ و مير جوجه اا در افر ط مه خواری اتفاق می  44دريارتند که در اسپانيا حدود 

ارتد. در آلمان برای کاستن از رمار ط مه خواری از رنس اايی استفاده می مود. به ن ر می 

اد پرورر يارته در در اراضی وسيع به ويژه در زمانی که ارررسد استفاده از رنس استراتژی 

اساری رااسازی می موند رااکار مناسبی بامد. مکار مدن توسط ط مه خواران مهمی چون 

روباه م مولی و کال  اا مورقيی زادآوری پرندنان زمين زی به ويژه مير مر  اا را ارزاير 

(. حضور نونه اای ط مه خوار بزرگ جفه ای مفل نرگ می Langgemach 2008می داد  )

 د ميزان حضور ط مه خواران ميانی مفل روباه را کنترل نمايند. توان

 ناکافی بودن منابع غذایی متشکل از بندپایان (5

کاربرد آری کر اا منجربه کاار رون بندپايان و امچنين آرای می نردد که منبع غذايی مهمی 

منابع (. به طور طبي ی کاار Bravo and Ponce 2012برای مير مر  اا محسوب می موند )

 .Boatman et alغذايی در دسترس باعث کاار مورقيی زاداوری در اين پرندنان می مود )

(. کمی ارناني  می تواند اين تهديد را به حداقل برساند. مطال ای نمان می داد ميزان 2004

غنای نونه ای در اراضی کمی ارناني  در مقايسه با کمی غير ارکاني  ميزان غنای نونه 

 (. Bengtsson  et al. 2005درصد ارزاير می داد ) 30ط مه را تا ای حمرای 

 تغییرات اقلیمی (6

( سناريواای مختلفی را برای تغيير اقليم بيان می IPCCپنل بين المللی تغييرای آب و اوا )  

(. Solomon et al. 2007نمايد از ارزاير دمای ميانگين جهان بين دو تا مر درجه سانتيگراد )

(. مدل اای Huntly 2007بر حيای بسياری از نونه اای پرنده تافير خوااد نذامی )اين مساله 

پير بينی حاکی از جابجايی نستره حضور مير مر  اا به سمی عرض اای ممالی می بامد. 



از آنجاييکه مير مر  پرنده قدرتمندی برای امغال مناطق جديد نيسی احتماال در امغال اين 

 د بود. مناطق چندان مورق نخواا

 شکار  (7

 Alonso etيکی از عوامل بسيار مهم در کاار جم يی اين نونه با متاب باال مکار می بامد )

al. 2003; Palacin and Alonso Lopez, 2008 در تمامی کموراا امروزه مکار اين پرنده .)

نيستند ممنو  می بامد. در برخی کموراا انوز قوانين به تنهايی قادر به پير نيری از مکار 

با توجه به  (.Palacin and Alonso Lopez, 2008کموراايی مفل روسيه، اکراين و ترکيه )

رراوانی بسيار پايين در ايران حتی مکار ي  قط ه می تواند تب ای بسيار خطرناکی را برای 

جم يی در پی دامته بامد. اخير نزارر اايی از مکار و تاکسيدرمی مير مر  در بوکان 

اسی منتهی انوز با قط يی به افبای نرسيده اسی )نفتگوی مفاای با اداره محيط  ارائه مده

 زيسی، مهرستان بوکان(.

 مرگ و میر تصادفی )در طی زمستان های سخت( (8

در طول زمستان به ويژه زمان اايی که بر  مديد بارر می يابد دسترسی به منابع غذايی با 

يارتن غذا مير مر  اا پراکندنی بيمتری يارته و  دمواری اای بسياری امراه خوااد بود. برای

 15(. اين مساله باعث ارزاير مرگ و مير بير از Streich et al. 1996به جستجو می پردازند )

درصد به دليل نرسنگی مديد می مود البته در زمستان، مکار و برخورد با خطوط انتقال نيرو 

لمان و انگلستان، در مواقع بارر بر  اای (. در آLanggemach 2008نيز ارزاير می يابد )

سنگين، مزار  کلزا از بر  پاک می موند تا باقی مانده منابع غذايی در دسترس اين پرندنان 

 قرار نيرد. 

 آشفتگی های انسانی (9

آمفتگی اای وارده از سوی انسان ممکن اسی باعث مود ماده آميانه و تخم اا را راا نمايد و 

 Szabolcsاير می داد )مايد که ريس  برخورد با خطوط انتقال نيرو را ارزيا اقدام به پرواز ن

(. در اسپانيا مهمترين اين اختالالی عبارتند از اررادی که پياده و يا با وسايط نقليه 2009

. اين مساله به ويژه به صوری چرای دام، تردد موتوری در اراضی مربوطه تردد می نمايند

رای جمع آوری نيااان دارويی و ... در محدوده حضور جم يی کماورزان و ورود ارراد ب

 ايران باعث ايجاد آمفتگی و اختالل می بامد. 

 در راستای احیای میش مرغ اقدامات صورت گرفته بین المللی 4-2 
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را تجربده  1997تدا  1940سال از سدال  57يکی از کموراايی که کاار مديد جم يی در طی 

 57در ايدن کمدور جم يدی مدير مدر  از حددود سده ادزار قط ده بده  کرده اسی آلمان می بامدد.

(. امروزه تالر اای وسي ی برای حفا ی از State of Brandenburg, 2009قط ه کاار ياری )

قط ده نرديدده  165اين نونه در جريان اسی و تاکنون اين تالر اا منجر به ارزاير جم يی تدا 

يا مناطق حفا ی  SPAوزه در سه منطقه مهم که (. جم يی آلمان امرLanggemach 2014اسی )

اکتدار را در بدر مدی نيدرد. در  5000از نونه ناميده می موند حضور دارند که مساحتی حدود 

اکتدار از ارضدی را در  2100يکی از اين مناطق سازمان محلی حفا دی از مدير مدر  حددود 

مير مدر  امااندگ سداخته  اختيار دارد و به مدی رژيم کماورزی را با چرخه تکامل و حيای

(. در راستای تقويی جم يی موجود، تخم اای نذامته مده در خارج Langgemach, 2014اسی )

از مناطق رنس کمی مده جمع اوری مده و پس از تفريخ و پروزر جوجه اا به امان زيستگاه 

انه درصدد بده صدوری سدالي 40تدا  15اا بازنمدی داده مدی مدوند. ندرخ بقدای ايدن جوجده ادا از 

(. نددزارر مددده اسددی کدده ايددن ارددراد قددادر بدده جفددی نيددری و Eisenberg 2008متغيددر مددی بامددد )

ررد ديگر اقدام به جمدع  165(. با ارزاير جم يی تا Langgemach, 2014توليدمفل نيز بوده اند )

 آوری و تفريخ تخم اا نمی مود و جم يی به نرخ ارزاير طبي ی خود وابسته می بامد. 

مکل اصلی، کاار ميزان بقای جوجه اا در افر ط مه خواری می بامد به ويژه در آلمان م

کال  اا، عقاب اا. برای  وارانی چون سگ اا، راسواا، روباه اا، راکن اا،توسط ط مه خ

کاستن از رمار ط مه خواری مناطقی رنس کمی مده اسی که وس ی ان بين سی تا افتاد اکتار 

جوجه در مناطق رنس کمی مده  21ت داد 2013وری( در سال می بامد )در ار سه منطقه زادآ

تا  2003ي  جوجه و در بين سال اای  1991رمد يارتند در حالی که اين ميزان در سال 

 Langgemach andجوجه به رمد کامل رسيده بود ) 14به طور متوسط در ار سال  2013

Watzke, 2013 تله نذاری توسط مکارچيان (. از ساير اقدامای برای کنترل ط مه خواران

ط مه خوار در اين تله اا به دام ارتادند  372 ،2013ی بوده و به طور کلی در سال محل

(Dorothee, 2014 مديريی زيستگاه با امکاری کماورزان محلی انجامی می مود و اين .)

ی مير درصد از محصول سرپا را تا سال اتی در نواراايی به نام نواراا 10کماورزان حداقل 

 (1-4( نگه می دارند )مکل Bustard stripesمر  )



 

 نوار مير مر  برای باال بردن نرخ بقای جم يی اا در آلمان :1-4شکل 

برای ارتقای کيفيی زيستگاه استفاده از ميوه اای کماورزی ارناني  با سياسی اای تمويقی   

اا ر اليی دارند  SPAتبلي  می مود و در حال حاضر افی کماورز ارناني  کار در 

(Langgemach 2014 به ت ويق انداختن بردامی محصوالی در مناطقی که زادآوری انجام .)

افته  10می مود و راا کردن مزار  به صوری دسی نخورده برای دوره ای طوالنی تر مفل 

و زمان دادن برای جوجه اا برای ررار از ر اليی اای کماورزی ضروری اسی به اين 

تمامی خساری اای وارده به کماورزان جبران می مود اين ميزان توسط اتحاديه اروپا من ور 

 ;Dorothee 2014درصد( پرداخی می مود ) 25درصد( و ايالی برندنبورگ ) 75)

Langgemach, 2014 بين .)SPA  اا درختان، خطوط انتقال نيرو و توربين اای بادی قرار

ی پروژه به قطع درختان به ويژه ردي  اای به ام دارد. برای ارزاير پيوستگی اين اراض

 (2-4پيوسته نموده اسی تا مير مر  از ار دو منطقه به خوبی بهره مند مود )مکل 
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 قطع برخی درختان برای اتصال دو منطقه در آلمان: 2-4شکل 

 

 

 منطقه پير بينی مده برای پرورر جوجه اا در طرح آتی م رری مير مر  به سوئد :3-4شکل 

به طور پيوسته ارراد جم يی از طريق حلقه نذاری، رديابی راديويی و ممااده کنترل می موند 

تددا مورقيددی اقدددامای مختلدد  مددورد بررسددی قددرار نيددرد، تهديددداا مناسددايی مددده و مندداطق مددورد 

 (. State of Brandenburg 2009اا دقيق تر تحديد حدود مود )استفاده توسط مير مر  

ن سدالهای يمدرو  مدد. در بد 2003در بريتانيای کبير پروژه م رردی مجددد مدير مدر  در سدال 

ررد به دمی اای ساليسبورگ راا مدند که دو ماده با مورقيی ارکددام  86کال  2009تا  2004

بددا توجدده بدده کددم بددودن ميددزان آمدديان نزينددی و  يدد  جوجدده را بدده پددرواز درآوردنددد. در سددال اول

 Burnside etدرصد رسديد ) 74درصد و در سال دوم بير از  18جوجه اوری ميزان بقا حدود 

al. 2012 جم يتی از منطقه ساراتو روسيه وارد بريتانيدا مدد. بدا ايدن حدال يارتده  2014(. تا سال



ن ر می رسد جم يی اای اسپانيايی اای اخير حاکی از راصله ژنتيکی بين جم يی ااسی و به 

قرابی زنتيکی بيمتری با جم يی اای سابق بريتانيايی دامته اند. ب د از اين يارته ادای ژنتيکدی 

ررد در ي  سال به جم يدی اضداره نرديدد کده  33از اسپانيا وارد مده و  2014تخم اا در سال 

(. در Greabustard.org, 2014ی )ته به حال بيمترين ت داد رااسازی مير مر  در دنيا بوده اس

حال حاضر اين پروزه ي  منطقه رااسازی و ي  منطقه دائمی رنس کمی مده به وس ی افی 

. مناطق رااسازی بر اساس م يارادای ريسد  ط مده اکتار دارد که سايی ي  ناميده می مود

پدرواز، خواری، مالکيی اراضی، تناسب سيمای سرزمين، آمفتگی اای انسدانی، خطدرو مواندع 

نزديکی به ساير جم يی اا يا زيستگاه اای مناسب، آمفتگی اای انسدانی انتخداب نرديدندد. ايدن 

اکتدار را بدا رايزندی يدا کمداورزان  تحدی  2800پروژه تالر می نمايد مناطق اطرا  بال  بدر 

برنامه اای جلب ممارکی جوامع محلی  را برای مدير مدر  ادا آمداده نمايدد. ادد  ايدن پدروژه 

ردردی  100می بامد عقيده بر ايدن اسدی کده جم يتدی  2015ررد در سال  50ن جم يی به رسيد

ردرد را دارد  200پايدار بقا يابد. کل دمی ساليسبوری  رريی حمايی از تقريبا قادر خوااد بود 

(RSPB, 2010 .) 

در اترير جم يتی که وجود دارد بخمی از جم يدی غدرب پانونيدا کده در مجارسدتان، جمهدوری 

ررد  60از  1990و اسلواکی زندنی می کنند می بامد. جم يی زادآور در اترير در سال  چ 

(. عمليدای حفا دی از مدير Rabb 2012اردزاير يارتده اسدی ) 2012ررد در سال  250به تقريبا 

با استقارا کنار نذامتن بخدر ادايی از اراضدی کمدی مدده بدرای  1995مر  در اترير از سال 

مچنين در حال حاضر اقدامای خاصی از ن ر ر اليی ادای کمداورزی مير مر  مرو  مد.  ا

در جريان اسی و قرارداد اايی با کماورزان من قد مده اسی. ايک نونه آبياری، استفاده از آری 

و دسترسدی بده منطقده از اول آوريدل تدا  کر اا، کوداای ميميايی نبايد در منطقده اسدتفاده مدوند

کددل وسدد ی  2012(. در سددال Grosstrappe.at, 2014)زمددان بردامددی محصددول ممنددو  اسددی 

(. کل محدوده Raab et al. 2012نام نررتند ) SPAاکتاری تحی ن ر  قرار نررته مده و  5150

کيلومتر مربع بدوده اسدی کده از  515م ادل  2005مورد استفاده توسط جم يی پانونين در سال 

(.  عدالوه بددر Raab et al. 2010اسددی )کيلددومتر مربدع در اتددرير قدرار دامدته  336ايدن مقددار 

مديريی زيستگاه، پروژه مورد ن ر در اترير تالر دارد برخورد مير مدر  ادا را بدا خطدوط 

انتقال نيرو که مهمترين عامدل مدرگ و ميدر بدالغين در ايدن کمدور اسدتند را کداار دادد. بدرای 

تاژ بداال از عدالم امددار با ولاينکه ازينه اای انتقال خطوط از زير زمين باالسی برای خطوط 

 47دانده استفاده مد و خطوط با ولتاژ کم از زير زمين منتقدل مدی مدوند.  در رداز اول پدروژه، 
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کيلدومتر از خطدوط  123کيلومتر از خطوط نيروی با ولتاژ متوسط از زير زمين منتقل مدند و 

 (4-4ی مدند )مکل با ولتاژ باال نيز نمانه نذار

 

 نحوه مارک کردن خطوط نيرو: 4-4شکل 

و به م نای ديگر تهديداايی که پروژه حفا ی از متاسفانه يکی از ممکالی بزرگ حفا ی 

منابع مالی اجرای پروژه می بامد. در اين راستا الزم مير مر  را تحی تافير قرار داده اسی 

 زير اماره مود:اسی به موارد 

ازار يورو بودجه پير  100کمور آلمان برای حفا ی از مير مر  ساليانه به طور متوسط 

اکتار  20(. در اين کمور برای خريد Langgemach 2014بينی کرده و صر  می نمايد )

ازار  500تا  100زمين در راستای حفا ی از مير مر  و پياده سازی تاسيسای اچری بين 

سال مبلغی م ادل حدود چهار و نيم  15مده اسی. کل ازينه پروژه در مدی  يورو ازينه

( برای چنين پروژه ای در کمور سوئد بال  بر Kruger 2010ميليون يورو بوده اسی )

الزم اسی با اماانگی اای بين بنابراين  دالر آمريکا بودجه مصر  مده اسی. 2200000

بخمی به ويژه با وزاری جهاد کماورزی و ادارای کل مربوطه استان آذربايجان غربی و 

سازمان حفا ی محيط زيسی کمور و ادارای و اداره کل مربوطه در استان برای رراام مدن 

ر و باقی اين بودجه تالر نردد. الزم به ذکر اسی توق  بردامی محصوالی يا تاخير اين ام

نذامتن نواراای مير مر  بسيار بسيار حياتی و ضروری می بامد. امچنين الزم اسی با 

رويکرد تهاجمی و امچنين استفاده از تله اای زنده نير نسبی به کنترل ط مه خواران طبي ی 

 به ويژه کال  اا، روباه اا و انوا  راسواا و ری اا اقدام نمود. 
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 برای حفاظت از میش مرغ، تاریخچه و الزامات برنامه اقدام  4-3

  BirdLife Internationalتوسددط  پرندددنان( بددرای حفا ددی از IBAsمندداطق مهددم بددرای پرندددنان )

بسيار پيمتر م رری مده اسی. با اين حال نونه ادايی وجدود دارندد کده از ايدن طدرح منتفدع نمدی 

عموما در جم يی اايی  داده نمی مود اين قبيل از پرندنانموند و نيازاای حفا تی آنها پومر 

ايزولدده، در زيسددتگاه اددايی تکدده تکدده مددده و کوچدد  در يدد  منطقدده وسدديع قددرار دارنددد. بدده ايددن 

ايجاد نروه عملياتی ترتيب نياز به رويکرد حفا تی مبتنی بر نونه به مدی مورد نياز می بامد. 

ايران بسيار ضروری می بامد نروادی کده از  حفا ی از مير مر  در سطح ملی برای کمور

اا و پژوامدکده ادا )يدا دانمدگاه ادا( تمدکيل مدده بامدد. الزم بده ذکدر  NGOارنان اای دولتی، 

وجود دارد و بهتر اسی  Bustard( کار نروه تخصصی IUCNاسی در اتحاديه جهانی حفا ی )

، کارندداای در 1997بر در سددپتاماقدددامای چنددين نرواددی بددا کددارنروه مددذکور اماانددگ بامددد. 

ذخيره ناه طبي ی دارسکی در چيتا برنزار نرديدد تدا پدير ندويس طدرح اقددام بدرای حفا دی از 

و برومدوراايی در مدرق  منتمر نرديد 1998مير مر  در آسيا تهيه نردد. اين طرح در سال 

 1999در مداه مدارس (. Chan and Goroshko 1998روسديه، مغولسدتان و چدين توزيدع نرديدد )

در  کارناای بين المللی در خصوص حفا ی از مير مر  در ذخيره نداه تداموجی برندزار مدد.

 :(Chan and Goroshko, 1998) اين طرح اقدام به موارد ذيل اماره نرديده اسی

محيط بانان بايدد دارای ابدزار کداری در راسدتای کنتدرل مدکار غيرمجداز و تخلد  )جمدع  •
 .، و ...(GPSآوری تخم و ...( بامند )از قبيل ابزار ارتباطی قوی، وسايل تدار ی، 

 آناه سازی مديران و محليان از قوانين و حقوق حفا ی از نونه •
م ادای آموزمدی بده ويدژه در و ساير ايت اطال  رسانی و آموزر از طريق نصب پوستر •

اماکن عمومی )اين ايتم اای آموزمی بايد در خصدوص تندوير ارکدار عمدومی نسدبی بده 
 متمرکز بامند(ااميی موضو  

ميزان زيان به کماورزانی که در افر حفا ی از اين نونه وارد مدی مدود بايدد ارزيدابی  •
 مده و جبران نردد. 

تر زدن مزار ، بردامی محصدوالی و ... قوانين و ضوابط جديدی بابی مسايلی مفل آ •
 بايد وضع نردد

 .کارخانجای و منابع آالينده بايد مورد توجه ويژه قرار نيرند •
در خصوص سدگ ادای نگهبدان نلده ادای دام بايدد مقدراری جديددی در منداطق حضدور  •

 وضع نردد. مير مر  

مدکلی رسدمی و بده ايجاد مناطق حفا ی مده در نسترۀ حضور نونه ضدروری اسدی تدا بتدوان 

ن امند حفا ی انجدام پدذيرد. محديط باندان بايدد از اطالعدای پايده بدوم مدناختی و بيولدوژيکی در 



مهاری اايی چون تکني  اای مطال ای ميدانی، طراحدی و اجدرای  مورد نونه بهره مند بامند

 برنامه اای آموزمی، ارزيابی و پاير محيط زيسی، مديريی زيستگاه، کنترل و پير نيری از

محل اای زادآوری مير مر  می تواند به عنوان مناطق حفا ی مده خرد .  آتر سوزی و ...

(Micro reserve.مدن ر قرار نيرند ) 

 مشارکت محلیان در مدیریت زیستگاه

در محددل اددای زادآوری نوندده الزم اسددی بددا امکدداری بوميددان افددرای عمليددای اددای کمدداورزی 

( مدخم زمدين و ...سدم پامدی، ، استفاده از کود، نو  محصدول، )زمان کامی، دامی و بردامی

بر مورقيی زادآوری نونه مورد بررسی قرار نررته و امزمان آموزر اای الزم ارائه نردند. 

صوری می آميانه نذاری و زادآوری  ، ل ،خريد محصول سرپای برخی مزار  که در آن اا

توجده اه مدتی زيادی را در پی خوااد دامی. نيرد يکی از اقداماتی اسی که افرای مفبی و کوت

نردد که آميان نزينی راصله ای م قول با محل ل ، و امچندين ديدد ارقدی پرندده مداده و ارتفدا  

 پومر نياای دارد.

تسهيالی مقابله با آتر سوزی و نصب ابزاراای امدار آتدر سدوزی در منداطق مهدم زادآوری 

يی کدده آتددر سددوزی محتمددل اسددی احددداث آتددر بددر مددی توانددد مفيددد واقددع نددردد در زيسددتگاه اددا

مطال ای پژوامی در زمينه اای مسيراای مهاجری، توزيع، اندازۀ جم يی و ضروری اسی. 

در (. Chan and Gorshko 1998ارجحيددی اددای زيسددتگاای نوندده در آسدديا ضددروری اسددی )

ه ندذاری، حلقدصوری امکان و البته در سال اای سوم بده ب دد پدس از پايدداری نسدبی جم يدی، 

 رديابی مااواره ايی دارای ااميی مايانی اسی. 

برنامه م رری مجدد در زيستگاه اايی که مير مر  قبال حضور دامته اسی البته احتماالً برنامه 

 Chanتکفير در اساری مورقيی آميز نخوااد بود با توجه بده تجربيدای حاصدل مدده در نذمدته )

and Gorshko 1998)  .بده ن در و چنين اقدامی افر آنی در حفا ی از نونه در پی نخوااد دامی

 می رسد بايد تمام تالر اا برای پايدار نمودن جم يی بوکان متمرکز مود. 

 هدف اصلی برنامه اقدام ملی 1-3-4

ازدياد رراوانی جم يی در زيستگاه اای بوکان به بير از صد ررد به طوری کده جم يدی بددون 

 قدامای عاجل و روری از قبيل تکفير در اساری زيستمندی و بقا دامته بامد.تکيه بر ا

 

 اهداف دیگر اجرای طرح اقدام ملی 2-3-4

 احيای جم يی در استان کردستان )منطقه زرينه اباتو( •
 احيای جم يی در استان امدان •
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 نتایج مورد انتظار از برنامه اقدام 4-4

با اجرای برنامه اقدام انت ار می رود ميزان تلفای آميانه اا و جوجه اا کاار يابد. به اين 

ترتيب از برنامه اقدام در صوری اجرا انت ار می رود در طی پنج سال جم يی اراضی بوکان 

 ررد ارزاير يابد و جم يی بتواند از نرداب انقراض خارج مود.  افتادحداقل به 

 ها و عمل بر اساس نتایج مورد انتظار تشریح فعالیت 5-4

 : 1397و  1396اقدامات عاجل در سالهای

يا ممنوعيی بردامی مکانيزه و پرداخی  خريد محصول سرپا برای دو سال پياپی •
. در اين راستا متولی امر می تواند غرامی که مهمترين اقدام در سال اای اول می بامد

ل استان و اداره کل حفا ی از محيط زيسی اداره جهاد کماورزی مهرستان و اداره ک
استان بامد. با توجه به عالقه مندی مسئولين مهرستان، می توان از پتانسيل ساير 
ادارای نيز بهره نيری کرد. اماانگی با استاندار و ررماندار د راين راستا ضروری 

 اسی. 

 سال دوممنوعيی استفاده  از آری کر اا، کوداای ميمايی و آبياری غرق آبی به مدی  •
 با اماانگی با اداره جهادکماورزی مهرستان

با اماانگی با ادارای  عالمی نذاری خطوط انتقال نيرو با حلقه اای پالستيکی رنگی •
 برق مهرستان و استان

ر صوری بردامی کلزا و يونجه باقی نذامتن نواراای مير مر  در اراضی مختل  د •
با اماانگی داياران و مورای روستا  به ويژه در دمی اای غازليان، سوتاو و سکانيان

 اا

انتخاب نماينده اای مستقيم از اعضای داياری و مورای روستا برای ارتباط متقابل با  •
 جوامع محلی و اداره محی زيسی مهرستان بوکان و تيم تحقيق

 دادنستری مهرستان برای برخورد قاطع با متخلفيناماانگی با  •

 1399لغایت  1397برنامه های سال های 

و خريد تجهيزای  احداث امکانای زيربنايی برای تفريخ و پرورر جوجه اا •
ميليون  30انکوباسيون پرتابل و فابی )ازينه انکوباتوراا با اب اد متوسط حدود 

 ب برآورد می نردد(

سازی بخمی از دمی اای سوتاو و غازليان برای پرورر و رنس کمی و اماده  •
 نگهداری ارراد

برنامه ريزی برای کمی و زر  و ان قاد قرارداد ريمابين سازمان حفا ی محيط  •
 زيسی و زارعان عمده مناطق

 
 پروژه های اجرایی مورد نیاز برای دستیابی به اهداف 6-4

اجرای طرح و مرو  عمليای  احداث مرکز تفريخ تخم اای راا مده در سال اول •
 پرورر

کنترل ط مه خواران طبي ی از طريق ت بيه تله اا برای کاار ميزان تلفای تخم و  •
 در سال اول و دوم از طريق مکار مستقيم، تله اای زنده نير و يا تله اای کمنده جوجه



کماورزی که رنس کمی مده بامد برای پرورر اررادی که -احداث مرکزی نيمه طبي ی •
  يی جدا می موند )سال اول و دوم(ه طور موردی از جمب

در  برآورد دقيق جم يی و بررسی مسيراای جابجايی و مهاجری در صوری وجود •
 سال دوم و سوم.

ترغيب کماورزان برای کمی ارناني  و عدم استفاده از سموم آری کر و کوداای  •
 در دوره پنج ساله اجرای طرح ميمايی در صوری امکان

طرح اای امتغال زا و توليدی مبتنی بر مير مر  از قبيل صنايع دستی، اجرای  •
مجالی، لباس، تمبر، استخدام نيرواای عملياتی در طرح اای پژوامی، ايجاد 

 سکواای پرنده نگری ممر  با سايی اا

 پخر مستنداای تهيه مده در اين زمينه در مساجد و محل اای تجمع بوميان )سال اول( •

 اای آموزمی و توانمندسازی بوميان )در سال اول( برنزاری کارناه •

برنزاری جلسای طوران مغزی و ممورتی با کارمناسان در اسر  وقی پس از  •
 تصويب نهايی اين طرح

اعزام تيمی تحقيق به کموراای دارای تجربه مفل آلمان، اترير و انگلستان برای  •
 بازديد از سايی اای طراحی مده )سال اول(

ميليون  100رمناسی جم يی با روريی در سال اول )بودجه مورد نياز ت ري  طرح تبا •
 ب( و اجرای پروژه توسط تيم تحقيق و دانمگاه مربوطه )دانمگاه اراک(

انتقال تخم از نزديکترين جم يی اای خارج از کمور پس از مطال ه تبارمناختی با  •
 اماانگی با وزاری امور خارجه در سال دوم

 ايی با دوربين اای مدار بسته از سال دومکنترل منطقه و س •

حضور باالترين مقام سازمان حفا ی از محيط زيسی کموری در منطقه و در جمع  •
 جوامع محلی برای ممخص مدن ااميی موضو  در سال اول

 به نام مير مر  توسط سازمان حفا ی از محيط زيسی کمور 1397نامگذاری سال  •

تمبر، مجالی، وب سايی، برومور و .... بالراصله طراحی تنديس، مجسمه، پوستر،  •
 پس از تصويب طرح

 

 
 ه حفاظت از میش مرغ و روش اجراچارچوب ها و اصول عمد 7-4

 فرهنگ سازی و آشنا نمودن جوامع محلی با اهمیت موضوع و روبه انقراض بودن میش مرغ

پومر داده و  در راستای ررانگ سازی بايد مبکه اای محلی به خوبی ااميی موضو  را

برنامه اای مدونی از سيکل زندنی اين پرنده، محدوديی اای بوم مناختی، نيازاای 

در راستای جلب ممارکی  زيستگاای، ميوه تخم نذاری و آميان نزينی ارائه مود. امچنين

وامع محلی الزم اسی برنامه اايی از طريق ائمه جماعای و به ويژه تريبون نماز جم ه در ج

در راستای ميزان جريمه مالی  ای حاميه زيستگاه اای مناخته مده اجرا مود.مهرستان ا

مکار اين نونه، تخريب آميانه و بردامتن تخم نيز الزم اسی آناای رسانی کاری صوری 

 پذيرد.
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 بررسی و تعیین محل آشیانه های حاوی تخم و پایش مستمر در دوره تفریخ جوجه ها

تيم اجرايی پروژه نسبی به باالررتن مورقيی زادآوری تالر  با مرو  رصل بهار الزم اسی کليه

نمايند. در اين راستا الزم اسی با مناسايی آميانه اای ر ال بدون دستکاری آنها موق يی محل با 

نماداای خاصی که باعث ايجاد آمفتگی و اضطراب در پرنده اای ماده نمود ممخص مده و 

وند سري ا مناسايی و تخم اا به مرکز تفريخ منتقل آميانه اايی که به ار دليلی ترک می م

موند. با توجه به وجود ي  قط ه از اين نونه در اساری در صوری امکان ي  جفی زنده 

نيری مده و امکان جفی نيری در اساسری آزمون مود )اين مساله بايد در محيط رنس کمی 

 .(مده انجام پذيرد

 

 تفریخ  تخم و تکثیر در اسارت

 انکوباسیون 
برای تفريخ برخی تخم اای به دسی آمده الزم اسی ساختمانی با سه اتاق مجزا وجود دامته 

 24تا  22بامد مامل اتفاق رسپمن، اتاق انکوباسيون و اتاق اچری. تهويه مناسب و دمای بين 

 روز به 24درصد مورد نياز می بامد. انکوباسيون تقريبا  50درجه سلسيوس و رطوبی م ادل 

طول می انجامد و در طی اين مدی الزم اسی تخم اا امی تا دوازده مرتبه در ار روز در 

. قبل از انتقال تخم اا به داخل جابجا نردنددرصد  60درجه سلسيوس و رطوبی  4/37دمای 

درجه حف  مود.  37درصد و دما در  90انکوباتور بايد کامال دستگاه تميز مده و رطوبی به 

ا تفريخ موند توزين جوجه اا و اندازه نيری اب اد بدن بايد مرتبا انجام پذيرد. زمانی که تخم ا

سانتيمتر با مواد سلولزی  40در  40سه روز اول جوجه اا بايد در محل نرمی با اب اد 

نگهداری موند و ب د از روز دوم اجازه راه ررتن به جوجه اا داده مود. در افته اول الزم 

متر مربع نگهداری موند. در  100رنس کمی مده  با حداقل مساحی اسی جوجه اا در محيط 

متر  1000طی افته دوم و سوم امکان نگهداری جوجه اا در محيط رنس کمی مده بال  بر 

مربع نيز وجود دارد. پومر نياای محل محصور الزم اسی دقيقا امان پومر نياای مورد 

دمای مناسبی که لزوما بايد از مادر تامين استفاده مير مر  بامد. نرماير از ک  برای حف  

 می مد ضروری اسی. ب د از دوازده افته امکان راا سازی جوجه اا به طبي ی وجود دارد. 

سدداعی اوليدده بسدديار حسدداس و مهددم اسددی. در دو افتدده اول تغذيدده از  24تغذيدده جوجدده اددا در 

بايد از زيستگاه طبي ی ای . اين حمرحمرای به ويژه انوا  ملخ اا و بندپايان صوری می نيرد

کلددزا،  قط دداتی از غددذای نيدداای مددامل يونجدده،وری مددده بامددند.  ب ددد از روز افددتم نوندده جمددع آ



بودجده پيمدنهادی بدرای اجدرای ايدن . مبدر، نندم و جو قابل اضاره نمودن به رژيدم غدذايی اسدی

 .طرح حداقل م ادل پنج ميليارد ب )برای دوره سه ساله( برآورد می نردد

 کنترل طعمه خواران طبیعی

جمع آوری سگ اای ولگرد لزوما بايد در طی دوره پنج ساله مرتبا انجام مده و جم يی ديگر 

کنترل نردند.  ، نراز، ری اا، کال  اا، نرگط مه خواران به ويژه روباه و مغال، سموراا

به ن ر می رسد کنترل عاجل جم يی نونه اای مت لق به خانواده کال  اا و امچنين روباه اا، 

و انوا  راسوسانان بسيار حائز ااميی می بامد. ارائه مجوز برای کنترل تهاجمی کال  اا و 

 روباه اا به مدی دو سال متوالی مفيد واقع خوااد مد. 

 

 پایش مسیرهای جابجایی و مهاجرت 

راستای پاير وض يی جم يی، الزم اسی در سال اول برخی از جوجه اا حلقه نذاری در   

و حداقل پنج ررد به ردياب اای مااواره ای مجهز نردند. در صوری امکان می توان از  مده

 طريق رايزنی با کموراای مجاور پروژه ای ممترک در اين خصوص ت ري  نمود.

 ستانرایزنی با کشورهایی مثل آلمان و انگل

تيمی کارمناسی بهتر اسی در راستای اخذ تجربيای ساير کموراا در احيای جم يی مير مر  

برای ان قاد تفاام نامه امکاری و اخذ تجربيای پروژه اای اجرا مده در اين کمور اا در سال 

به ن ر می رسد روسيه مناسب ترين کمور برای وارد  در اين مراکز حضور يابند. 1397

نمودن تخم می بامد با اين حال توصيه می مود حتما مطال ه تبارمناختی انجام مود ازينه 

ميليون ب خوااد  100برآورد مده برای مطال ه تبارمناختی توسط مجری اين طرح حدود 

 بود. 

 حفاظتی تعریف و مشخص نمودن محدوده لک و اتخاذ تدابیر

امانگونه که اماره نرديد مير مر  در رروردين ماه رصل زادآوری را مرو  می نمايد و 

م موال ي  نر با حدود پنج ماده جفی نيری می نمايد. با اين حال در رصل زمستان )حوالی 

دا روير يابد. در اواسط دی ماه( نراا پر ريزی را تجربه می نمايند تا پرو بال زادآوری مجد

زمان پرنده اا نماند در اين برتری خود را در نروه به کرسی می  نراا رصل زمستان،طول 

به ام ضرباتی را وارد می سازند تا ن ر ماده اا را جلب  برای يکديگر نارد نررته و با نوک

نمايند. اين مساله در حال حاضر به ن ر در دمی قازليان بوکان اتفاق می ارتد و اين محدوده را 

نامگذاری نمود. با توجه به ااميی اين دوران در مورقيی زادآوری در  Lekمحدود می توان 
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رصل بهار الزم اسی با پاير در ي  دوره سه ساله محدوده ل  با بارر ي  کيلومتری ت يين 

انديميده مود. تفريخ تخم اا در  اين منطقهمده و تدابيری برای کاار استرس محيطی در 

اتفاق می ارتد که الزم اسی با زمان سنجی دقيق، در سال  ماهخرداداواسط ادريبهمی و اواخر 

برنامه ريزی در خصوص ت ويق زمان بردامی و باقی  1399و  1398، برای سال 1397

من قد مده و ارنونه  اايیقرارداد محلی با کماورزان انجام مود و نذامتن نواراای مير مر 

)متولی در اين خصوص وزاری  رداخی مودضرر و زيان متوجه آنها از سوی تيم پروژه پ

الزم به ذکر اسی با پاير ماده اا و . جهادکماورزی و سازمان حفا ی محيط زيسی می بامد(

آميان نزينی آنها بايد راکتوراای موفر در آميان نزينی به دقی مورد بررسی قرار نررته و در 

د ي  مير مر  در حالی برنامه مديريی لحا  مود. باقی نذامتن محصوالی زراعی ام ق

نمسته بر روی تخم )لکه اای دارای اين خصوصيی( بسيار حائز ااميی می بامد تا پناه 

مناسبی را برای اغنای اين ررتار پرنده ايجاد نمايد )به بخر استفاده از زيستگاه و مطال ای 

 پيمين در اين خصوص مراج ه مود(.

 

 MoUالحاق به تفاهم نامه 

و بهدره منددی از مزايدای  MoUاز اقدامای عاجلی که الزم اسی صوری پذيرد الحاق ايران به 

الحاق به نروه حفا ی از مدير مدر  نيدز توصديه مدی ندردد. حضدور  م نوی و .. آن می بامد.

امکاران محيط زيسدی آذربايجدان غربدی در کنفدرانس ادای بدين المللدی در ايدن زمينده بده مددی 

)مداه مدی( عليدرغم توصديه،  2017فانه در کنفدرانس بلغارسدتان در سدال متاسد توصيه مدی مدود.

مکاتبه و تاکيد مجری به امکاران محتدرم در اداره کدل حفا دی محديط زيسدی اسدتان آذربايجدان 

اين موضدو  محقدق نمدد. غربی مبنی بر حضور يکی از امکاران در اين کنفرانس بين المللی، 

فا ی از مدير مدر  بالف دل نمدود سرنومدی انقدراض در صورتی که اراده جم ی در راستای ح

 برای اين نونه بسيار زيبا و ارزممند کمور حتمی اسی. 

 

 نحوۀ اجرای فعالیت ها در استان ها و اولویت بندی آنها 8-4 

اجرای طرح اقدام ملی در استان آذربايجان غربی با محوريی مهرستان بوکان و با امکاری 

. با توجه به پاير اای اخير و عدم فبی ارراد در استان کردستان پذيرداستان کردستان انجام می 

به ن ر می رسد مرکز عمده تمرکز تيم پروژه بايد در بوکان و  1394در تابستان و پاييز 

 زيستکاه اای م رری مده در اين طرح بامد. 



 اقدامات و گام های فوری مورد نیاز 9-4

بده عندوان حدامی  اراک  بدا اددايی دانمدگاه تمکيل تيم مدديريی و حفا دی از مدير مدر •
 علمی طرح

تصويب روری بودجه مورد نياز برای انجام طرح در سه سال اول م دادل )پدنج ميليدارد  •
 ب(

 MoUنامه  ان قاد تفاام •

اجرای چند برنامه در نمازاای جم ه و تمدکيل جلسدای بدا ائمده جماعدای در روسدتا ادا  •
 جوامع محلیبرای توجيه و جلب ممارکی مردم و 

ممنوعيی و عدم صدور پروانه مکار در محدوده پنج کيلومتری دمی اای مناخته مدده  •
و م ررددی مددده بددرای مددير مددر  بددرای اددر نددوعی از پرندددنان و پسددتانداران بدده من ددور 

 کاار اختالالی و آمفتگی اای محيطی و نامن مدن زيستگاه اا

 خريد محصوالی سرپا در زيستگاه اای زادآوری •

 ممنوعيی سم پامی، استفاده از کوداای ميميايی و آبياری غرق آبی به مدی پنج سال •

زيستگاه اای باقی نذامتن نواراای مير مر  )لکه اای نواری از پومر زراعی( در  •
زادآوری و ر اليی، ت ويق در بردامی محصدول، ممنوعيدی بردامدی مکدانيزه بده مددی 

 دو سال

 با توجه به مرايط مذکور در طرح تهيه و تدارک امکانای تفريخ تخم •

برخورد مديد با متخلفين و صيادان و تاکسيدرميسدی ادايی کده اقددام بده مدکار، تخريدب  •
 موارد. ند و لحا  پادار ويژه کم  به اينآميانه و يا بردامتی تخم می نماي

ممنوعيی چرای نوسفندان در رصل بهار حداقل ده افته در زمان نماير ادای زاداوری  •
 از تفريخ جوجه اا به ويژه در دسی سوتاو حماميان حداقل به مدی دوسال پياپیتا پس 

ممنوعيددی ورود ارددراد متفرقدده بددا اددد  جمددع اوری نيااددان دارويددی و ... در دوره پددنج  •
 ساله

کنترل تهاجمی سدگ ادای ولگدرد، کدال  ادا، روبداه ادا و راسدواا در محدل ادای آمديان  •
 پینزينی و محدوده ل  به مدی دو سال پيا

 
 تشکیالت علمی، اداری، اجرایی مورد نیاز  10-4 

در راستای پياده سازی اقدامای پير بينی مده در طرح اقدام الزم اسی با يکی از دانمگاه ادای 

کمور قرارداد امکاری، اجرا و ن رای بر پروژه من قد نردد. حدداقل يد  عضدو ايدای علمدی 

مناسدی حفا دی لزومدا بايدد اددايی تديم دانمگاه بدا تخصدص بدوم مناسدی حيدای وحدر و زيسدی 

با توجده بده تفاامنامده دانمدگاه بدا اداره کدل محديط زيسدی در اين راستا  پروژه را برعهده نيرد.

نروه محيط زيسی دانمدگاه اراک آمدادنی استان آذربايجان غربی و امچنين مجری طرح اقدام، 

 کامل برای انجام اين پروژه را دارد. 

کليده ابزارادای پداير و . چهار نفر کارمناس، و حداقل سه محيط بدان بامددتيم پروژه بايد مامل 

امانگونده کده امداره نرديدد زيرسداخی اجرايدی بررسی محيطی بايد در اختيدار تديم قدرار نيدرد. 

مددورد نيدداز خريددد بخمددی از اراضددی بددرای رددنس کمددی، ايجدداد سدداختمان بددرای تفددريخ تخددم اددا و 
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نياز برای وارد کدردن بخمدی از جم يدی بده صدوری رايزنی با کموراای امجوار در صوری 

 تخم.

 
 روش های مناسب برای برآورد جمعیت

 

بهترين ميوه پاير ممارر نقطه  1394با توجه به رراوانی بسيار پايين جم يی به ويژه در سال 

ای در روزاای متوالی )پنج روز متوالی در ساعای مختل ( می بامد. در صوری امکان الزم 

اا با حلقه اای رنگی حلقه نذاری مده و پداير نردندد. در صدوری امکدان از سدال اسی جوجه 

سوم می تدوان بدا نصدب رديداب ادای مدااواره ای مسديراای جابجدايی اردراد مدورد برسدی قدرار 

 ايک نونه پژوار ديگر با توجه به وض يی جم يی در طی سه سال آتی مجاز نيسی. نيرند.

 ارزیابی و پایش
 

ی زادآوری در ار دوسدال الزم اسدی مورقيدی طدرح اقددام مدورد ارزيدابی قدرار با برآورد مورقي
 نيرد.

 

 واژه های علمی و تخصصی
 

Bustard strip:  بخددر اددايی از نوندده اددای کمددی مددده مفددل کلددزا، نندددم، يونجدده بدده صددوری
ر کل کمتزار برای تامين محل پنداه در مزرعده بداقی دتا صد متر  50نواراايی با عرض حدود 

 نذامته می مود در اين رابطه الزم اسی زيان کماورزان جبران نردد.
 

SPA مناطق مهم حضدور نونده کده در راسدتای حفا دی و نجدای نونده از انقدراض بده عندوان :
زيستگاه اای بحرانی و حساس ت ريد  مدی مدوند. تددابير ويدژه ای بايدد در ايدن زيسدتگاه ادا بده 

 اجرا نذامته مود.
 

مندداطق مهددم بددر اسدداس م يددار اددای مختلفددی چددون غنددا،  :(IBAsدگان )منییاطم مهییم بییرای پرنیی
رراوانددی، ميددزان اسددتفاده و ... در دنيددا کدده در بقددای پرندددنان بسدديار مهددم مددی بامددند و از سددوی 

Birdlife International  .م رری می موند 
 

Recolonization : امددغال مجدددد مندداطق پيمددين حضددور مددير مددر  مفددل مندداطقی در اسددتان
پرنده قدرتمندی به لحا  محدوديی اای بيولوژيکی و بوم مناختی مير مر  کردستان و امدان. 

 برای امغال مناطق جديد نيسی
Clutch size: .اندازه دسته تخم متوسط نذامته مده توسط ماده اا می نويند 

Donor Population جم يی اادا کننده، در برخی موارد که ي  جم يی قادر نيسی احيا مدود :
و قط ا منقرض خواادد مدد و يدا در برنامده ادای احيدای مجددد در يد  زيسدتگاه خدالی از اردراد 
نونه، می توان با مطال ای ژنتيکی از يکی از نزديکترين جم يدی ادا بده لحدا  قرابدی زنتيکدی 

 ود. به جم يی منبع اصطالحا جم يی اادا کننده نفته می مود. اررادی را به زيستگاه م رری نم
 

Incubation انکوباسدديون و خوابيدددن روی تخددم اددا بددرای تددامين حددراری مددورد نيدداز و تفددريخ :
 مورق آن



 

 بازنگری و اصالح طرح
 

 سال يکبار الزم اسی طرح مورد بازنگری قرار نيرد و اقدامای الزم انجام مودتا سه  ار دو 
 
 
 

 تقدیر و تشکر:
اين طرح با حمايی مالی ادره کل حفا ی محيط زيسی استان آذربايجان غربی انجام نرديد. از 
ممارکی کليه امکاران محترم اين اداره کل و اداره مهرستان بوکان تمکر و قدردانی می 

 نردد.
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 1395خروجی کارگاه مشارکتی برگزار شده در اردیبهشت  •

 عالقه مندی دانشگاه اراک برای حمایت معنوی و علمی طرح •

 نتیجه گیری پایانی از کارگاه برگزار شده •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارگاه مشارکتی 5-1
 

 فصل پنجم:

 پیوست ها
 

 
 

 
 

 

 فصل پنجم:

 پیوست ها
 
 

 

 
 



کارناه ممارکتی با حضور تمامی نروه اای ذينفع از جمله  1395در افته آخر ارديبهمی ماه 

مسئولين اداره کل محيط زيسی استان آذربايجان غربی، کماورزان ساکن در زيستگاه اای ر ال 

، اعضای دانمگاه اراک دانمجويان رمته محيط زيسینونه، نروه اای مذابی، ورزمکاران، 

رانی ررماندار بوکان و اياری اا برنزار نرديد. در اين کارناه که با سخنمورای مهر و د

کل حفا ی محيط زيسی استان مرو  نرديد. پس از ارائه نکای مهم حفا ی از  سپس مدير

مير مر  توسط مجری طرح، کارنروه اايی در موضوعای ذيل تمکيل مده و نکای 

 (.1-5)مکل  ضروری برای حفا ی از مير مر  مطرح نرديد
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 کارگروه های شکل گرفته در کارگاه:



 تهديداا و ررصی اا •

 مکار غيرمجاز و تخلفای •

 نقر جوامع محلی در حفا ی از مير مر  •

 ی ملکولیاژنتي  و مطال  •

 اورزی دخيل در حفا ی از مير مر اقتصادی و اجتماعی و کممسايل  •

 ررانگ سازی •

 آموزر و مديريی •

 مناختیمطال ای اکولوژيکی و زيسی  •

 ن در حفا ی از مير مر ورزر و نقر آ •
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 : نمونه ای از ن رای نگارر مده نروه اای ذينفع در کارناه ممارکتی1-5مکل 

 

 

 

 بندی نظرات گروه های ذینفع در کارگاه جمع 5-1-1
 

الف( کارگروه تهدیدها و فرصت ها و نظرات ارائه شده در این خصوص جهت افزایش 
 گونهزیستمندی و بقای 

ممارکی سازمان حفا ی از محيط زيسی و اداره کل حفا ی از محيط زيسی استان  •
در کمی محصوالی به طوری که اين مساله در تمامی مراحل کامی، دامی و بردامی 
نمود دامته بامد. در اين زمينه بايد حقوق کماورزان رعايی مود و ارنونه زيان 

ی مده توسط سازمان اای ذيربط يکی احتمالی جبران مود. خريد محصول سرپای کم
از پيمنهاداای مطرح و مورد تاکيد کماورزان می بامد. اين محصول نبايد تا پرواز 

 جوجه اا بردامی مود. 

 تهيه طرح جامع مديريی نونه •

 حذ  سم پامی در زيستگاه اای ر ال •
 ب( شکار غیرمجاز و تخلفات و نظرات ارائه شده 

 



محلی برای حفا ی از نونه، اين مساله حتی می تواند به تامين محيط بان از ارراد  •
صوری رصلی انجام مود و نيرواايی از بوميان منطقه به صوری رصلی به استخدام 

 حفا ی از محيط زيسی در آيند

آموزر برخی از بوميان عالقه مند به عنوان اميار محيط زيسی و اعطای کاری  •
  آنها در راستای حفا ی از نونه و مناسايی برای ايمان و تمريح حقوق و وطاي

مجاز نونه و امچنين ممان ی از تيراندازی در منطقه به لحا  مکار غيرممان ی 
 کاار استرس

 مقابله نيروی انت امی با سالح اای غيرمجاز و جمع  آوری آنها •

کاار اعطای پروانه مکار در منطقه برای نونه اای مختل  به خاطر کاار استرس  •
 استفاده و امچنين سوء

 
ج( نقش جوامع محلی و نظرات ارائه شده در این خصوص جهت افزایش زیستمندی و بقای 

 گونه
 

 آموزر و توانمندسازی جوامع محلی و روستايی امجوار با زيستگاه اای اصلی نونه •

 تر زدن مراتع و اراضی کماورزیاز تخريب زيستگاه، آممان ی  •

بردامی برای جلونيری از تل  مدن جوجه آموزر نحوه استفاده از کمباين در رصل  •
 اا

 ايجاد سايی پرنده نگری •

 توانمندسازی جوامع محلی با تاکيد بر ابزاراای م يمتی جايگزين مفل قالی باری •

اجرای طرح کماورزی پايدار در روستااای اد  مهم و قرار نررته در زيستگاه اای  •
 ر ال مير مر 

 استفاده از بوميان برای حفا ی از نونه •
 

د( تکثیر در اسارت و نظرات ارائه شده در این خصوص جهت افزایش زیستمندی و بقای 
 گونه

 

 برای تاسيس سايی تکفير در اساری نونه مطال ای امکان سنجی •

آموزر نيروی متخصص در کمور آلمان و انگلستان از کارمناسان اداره کل حفا ی  •
 محيط زيسی استان آذربايجان غربی

ی مير مر  برای ت يين نزدي  ترين جم يی منبع يا مولد برای اخذ مطال ه تبارمناخت •
 تخم

 نقر سايی تکفير در مکورايی اقتصادی جوامع محلی مورد بررسی قرار نيرد •
 

 ه( کارگروه مسایل اقتصادی، اجتماعی و کشاورزی

برآورد حدود ي  ميليون تومان بابی ار اکتار نندم ماحصل بردامی اين حصول مدی  •
اداره کا حفا ی از محيط زيسی می تواند با تامين اين مبل ، در زمان بردامی بامد که 

محصول بخر اايی از مزار  را دسی نخورده برای تامين پناه مير مر  کنار بگذارد 
 )نوار مير مر (

اجاره اراضی توسط محديط زيسدی مدی تواندد رااکدار مهمدی در تدامين پنداه کداری بدرای  •
 .حفا ی از نونه محسوب نردد
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آمددوزر کمدداورزان در رابطدده بددا ااميددی مددير مددر  از جنبدده اددای مختلدد  حفددا تی و  •
 اکولوژيکی

توجه به مغل اصلی جوامع محلی امجوار با زيسدتگاه ادای مدير مدر ، کده کمداورزی  •
 می بامد ااميی خاصی دارد

طرح اای تمويقی برای کماورزان و بوميانی که در حفا ی از نونه به ويژه در رصل  •
 حصوالی کماورزی امکاری مستمر می نمايندبردامی م

 
 

 فرهنگی( کارگروه مسایل و
 

 احداث تنديس مير مر  در ميدان اصلی بوکان •

 آموزر دانر آموزان به ويژه در جوامع روستايی •

 برنزاری مسابقای ررانگی، انماء . نقامی و .. در بين کودکان •
 

 ز( کارگروه مدیریت و آموزش
 

 بخمی برای حفا ی از نونه و پاير مستمرلزوم امکاری اای بين  •

 ارزر نذاری اقتصادی نونه موردمطال ه •

 مناسايی زيستگاه اای مست د بالف ل و بالقوه •

 ارتقای سح حفا تی مناطق حضور مير مر  •

 ارائه طرح تفصيلی مديريی و حفا ی از نونه و زون بندی مناطق زيستگاای •

 ررانگ سازی و آموزر جوامع محلیمناسايی تهديداای عمده طبي ی، انسانی و  •

 اطال  رسانی توسط ارراد مذابی و مسئولين منطقه   •

 تهيه کتابچه مير مر  •

 برنزاری کنفرانس اای بين المللی و ملی در بوکان با محوريی مير مر  •

 تامين نيروی انسانی مکفی جهی حفا ی از مير مر  •

در آمدوزر جوامدع محلدی در استفاده از رسانه اای دسته جم دی بده ويدژه صددا و سديما  •
 راستای حفا ی از نونه

 

 حمایت معنوی و علمی دانشگاه اراک از اجرای طرح 5-2
 

نفر از دانمجويان پسر و دختر(  42با توجه به حضور دانمجويان محيط زيسی دانمگاه اراک )
م در کارناه برنزار مده، طوماری با امضای کليه مرکی کنندنان در کارناه به رياسی محتر
جمهور تهيه مده و امچنين توسط اساتيد دانمگاه اراک نيز امضا نرديد. اين طومار در راستای 
حمايی دولی از طرح حفا ی از مير مر  تهيه و ارسال نرديد که اميد اسی مفمرفمر واقع 
نردد. رياسی دانمگاه اراک و حوزه م اونی پژوامی دانمگاه در راستای حمايی عملی و 

و نجای مير مر  ار انقراض طی نامه رسمی به مديرکل محترم اداره حفا ی م نوی از طرح 
در اين راستا سربرگ ممترکی طراحی ( اعالم آمادنی نمود. 2-5از محيط زيسی استان )مکل 

نرديد که در راستای ررانگ سازی و ايجاد افرای م نوی بيمتر می تواند در مکاتبای رسمی 
دانمگاه می تواند در موارد زير امکاری کامل با (. 3-5مورد استفاده قرار نيرد )مکل 

 سازمان حفا ی از محيط زيسی و طرح مديريی و حفا ی از مير مر  را دامته بامد:



 

 برنزاری کنفرانس بين المللی حفاطی از مير مر  در سال اای آتی •

 برنزاری اماير اا و کارناه اا جهی ررانگ سازی، آموزر محيط بانان و ... •

نمودن تجهيزای رديابی مااواره ای مدير مدر  بدا ان قداد قدرارداد بدا مدرکی ادای وارد  •
 بين المللی در صوری تامين بودجه از طر  سازمان

ت ريددد  پايدددان نامددده ادددای کارمناسدددی ارمدددد و دکتدددری در راسدددتای حصدددول داده ادددا و  •
 اطالعای کاری از نونه، زيستگاه، جم يی اا  مسيراای مهاجری

 سی نونهانجام طرح تبارمنا •

اخذ مجوز و مکاتبه با کمدوراای پيمدرو در تکفيدر در اسداری نونده و ايجداد امداانگی  •
اددای الزم توسددط روابددط بددين الملددل دانمددگاه و اعددزام کارمناسددان محدديط زيسددی جهددی 

 آموزر و کسب تجربه در اين زمينه
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 از طرح : نامه م اونی پژوامی دانمگاه در راستای حمايی علمی و م نوی2-5مکل 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 : نمونه ای از سربرگ طراحی مده برای بهره مندی در مکاتبای3-5مکل 
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ACTION PLAN FOR THE GREAT BUSTARD (Otis tarda) 

IN IRAN 
 

Morteza Naderi 
 

Abstract 
Great bustard (Otis tarda) as a globally threatened species faces extinction risk in Iran. 

With regard to its population abundance (lower than 30-45 individuals) and its limited 

geographical distribution, it can be placed in Critically Endangered category in a 

national scale. Great Bustard’s habitat is strongly destructed by agricultural activities 

and land use change. Based on documented declining population trend, urgent 

integrated activities are obligatory to save it from extinction vortex. Our results showed 

that Great bustard faces with different levels of threats that put it at the extinction risk.  

Some of the main threats are  

1) Low abundance which probably resulted in sever genetic abnormalities (critical) 

2) Agricultural activities especially in the breeding season (mdium) 

3) Incorrect waste management which attract wild and domestic predators (high) 

4) Collecting and even touching the eggs (critical) 

5) Natural predators (medium) 

 

High priority conservation actions 

 

1) Stopping agricultural crops’ harvest for three consecutive years, where the species 

breeds or to postpone harvesting time while keeping Great bustard strips 

2) Predators controlling, animals such as dogs, foxes, rats and badgers 

3) Starting hatchery facilities, fencing natural lands with advisory of Great Bustard 

group. 

4) Sending a team to the experienced countries such as Germany, Austria, England to be 

educated and get experienced.  

5) Phylogenetic (based on mitochondrial cytb) and population genetic studies as well as 

determining MVP  

6) Collaboration of Ministry of Foreign Affairs regarding eggs import from target 

country (countries) and planning an international conference of Great Bustard 

Conservation and getting global experiences in this regard. 

7)Population (or probably dems) abundance estimation with new methods 

8) Scientific waste management and controlling domestic predator’s population growth 

such as dogs 

9) Local people education, awareness and empowerment 

10) Producing visual documentaries about concerning status of the species 

11) Intensive population monitoring during breeding season with sever controlling 

activities 

12) Species ringing and tracking by satellite equipment 

Keywords: Great Bustard, Conservation, Small populations, Habitat management, 

Population rehabilitation and establishment, Threats, Iran 
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