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  مقدمه

 ييهاگونه يرو اغلبحفاظت پرندگان  يروند کنون

در خطر انقراض  يهاوان گونهمتمرکز است که به عن

 گانپرند دگاه کهين ديل احا هر شوند. دريم يبندطبقه

مورد توجه  يبشر يدر زندگ هاآن تياهمد به خاطر يبا

است. با مورد غفلت واقع شده ياديرند، تا حدود زيقرار گ

همچون  ييهاکه گونه گردديمعلوم مبه گذشته  ينگاه

در  يکه روزگار(Ectopistes migratorius)  برغاميکبوتر پ

به  وجود داشته است يلشما يکايدر امر يونيلياندازه م

-ن گونه فراوانياست. اه منقرض شدهيرويل شکار بيدل

طور  هب يبود ول يشمال يکاين گونه در منطقه امريتر

  . (Smith et al., 1999) ديکامل منقرض گرد

قرار  انسان يبردارمورد بهرهکه وحش اتياز ح ياگونه هر

ت آن يجمع يرو يحيت صحيريچنانچه مد رد،يگيم

واقع  ين خطريممکن است در معرض چنرد يرت نگصو

ها در گونه يکننده بقانيباال تضم ي. تراکم و فراوانگردد

باال در آن  يبشر يهاتياز فعال يب ناشيکه تخر يمناطق

د در يشد يستيز يهابين تخريچن .تواند باشدياست نم

 يهاتر از تکامل گونه عيند انقراض گونه سريکه فرا ييجا

باعث از دست رفتن منابع  Primack, 1998)(ت د اسيجد

 گردد.يدار ميپا يعيطب

با  يابه عنوان گونه Phasianus colchicus)( قرقاول

طبقه  IUCNکم در فهرست سرخ  يريدرجه خطرپذ

 يشتر براين پرنده بيران شکار ايشده است. در ا يبند

است و جنبه  ييروستا يخصوصا در نواح ياهيمصارف تغذ

 ياديز هاي پژوهش با وجودندارد.  يچندان يجارتشکار ت

 يکيجنبه دموگراف ويژه بهها ت قرقاوليجمع يکه رو

 ;Caswell, 2001)گرفته است آن صورت يدمثليتول

Morris and Doak, 2002) ت قرقاول در يتراکم جمع يول

ن يدر ا زياديه است و منابع شدنمطالعه ران چندان يا

از  يارين پرنده در بسيت ايجمعست. يدسترس ن در مورد

ستگاه در حال يب زيه و تخريرويل شکار بيکشورها به دل

الت ين پرنده در ايت ايجمع ،کاهش است. به عنوان مثال

% ۸۱تا حدود  يالديم ۱۹۷۰کا در دهه يلند آمريمر

از نقاط  ياريدر بس .(Smith et al., 1999) افتيکاهش 

به واسطه  يژهو بهن يسرزم يکاربر رييگر جهان تغيد

دکننده ين عوامل تهدياز مهمتر ينيگسترش شهرنش

کاهش  .(Therres, 1989)ها است ت قرقاوليجمع

از اثرات سوء  ياهين پرنده به عنوان نمايت ايجمع

وحش بوده و اتيح يهاتيجمع يبر رو متراکم يکشاورز

 يهابرنامه يت آن پس از برقراريش جمعيافزا در مقابل

ر ياز تاث يابه عنوان نشانه يحفاظت يهااندوختگاه

 ,.Nielson et al)است  بوده يکشاورز يهااستيس

2008).  

-ت کاربرد نمونهين قابلييتع پژوهشن يا يهدف اصل

 برآوردجهت  يترانسکت خط يمبنا بر يمسافت يبردار

. بود گرگان سعدآباد جنگلراکم قرقاول در و ت يفراوان

 ير  نسبت جنسيم نظمه يت شناختيگر اطالعات جمعيد

م از مطالعه حاضر به دست يو نوع دسته پرنده بطور مستق

ب يق ضرياز طر شدهارائهن صحت يهمچن ين بررسيآمد. ا

و  يخط يبردارق نمونهيتراکم از طر برآوردرات در ييتغ

-هقرار داد يابيثابت را مورد ارز يبا پهنا يترانسکت نوار

  . است

  

  هامواد و روش

  طالعهمنطقه مورد م

واقع در جنوب شهرستان گرگان  منطقه مورد مطالعه

 ۴۰۰۰ آن وسعت که سعدآباد يدر منطقه جنگل) ۱(شکل

ز شماره ين منطقه در حوزه آبخيا .قرار دارداست  هکتار

 يهاجنگل يطرح جامع مقدمات يامات حوزهيتقس ۸۵

تابع اداره منابع  يشمال کشور قرار دارد و از نظر ادار

آن  يجنوب غرب يلومتريک ۶و در فاصله  گرگان يعيطب

اين منطقه از نظر موقعيت جغرافيايي در حد  .واقع است

 ۵٠تاَ  ٢٦وْ  ٤٥طول شرقي وَ  ۵٤وْ  ٢٦تاَ  ۵٤وْ  ٢٢فاصل

  قرار گرفته است. شمالي عرض ۳۶وْ 

  

  

  



�� ا
	ان، دور� �� ����� ���� ،���� ��
� ز�� �
	��، ١٣٩١%���$�ن  ،٢، "!�ر�  �
 �� ٢٧٠%�  ٩ ٢از *(

 

٢٦١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  در آن يبررسمورد ترانسکت  ۱۵و تعداد  سعدآباد جنگلنقشه  -۱شکل
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 شيوه اجراي پژوهش

متر به  ۱۵۰۰تا  ۵۰۰به طول  يترانسکت خط ۱۵تعداد 

ن تا يفرورد يها در ماه يروادهيق پياز طر شيمايصورت پ

از  يريشد. جهت جلوگ ينمونه بردار ۱۳۸۹مرداد  سال 

ها ک از ترانسکتي ک پرنده، هريشمارش دوباره  يخطا

 ديگر واقع گرديکديمتر از  ۲۰۰ يدر فاصله حداقل

)Atwell et al., 2008(. سه تا چهار  یدانيم ين بررسيا

 يروز در هر ماه انجام شد. هر ترانسکت به صورت تصادف

ه يدر ناح GPSم و با استفاده از يدر امتداد خطوط مستق

ها به عنوان ن ترانسکتيد. ايپا گرد مورد مطالعه بر

 ديماه بازد در نظر گرفته شده و هر يمکان يتکرارها

. دنديشمارش گردر طول هر ترانسکت د هاقرقاول. شدند

روزانه مربوط به شمارش پرندگان از  يهاداده يآورجمع

عصر انجام  ۱۹ت يلغا ۱۵و  ظهر ۱۲:۳۰ت يلغا ۸ساعت 

ترانسکت و مکان مشاهده  ن خطيب ي. فاصله عمودشد

که  يخصوصا هنگام ي. فاصله عمودديگردثبت  هاقرقاول

شد ين فاصله استفاده مييتع يپرنده برا يدااز ص

حال  هر شد. دريم برآوردگر ما توسط مشاهدهيمستق

 اب (متريمسافت با استفاده ازمتر ۲۰ ش ازيبفاصله 

پرنده به  ١دسته هر يشد. مرکز هندس يريگ) اندازهيزريل

نسبت به خط ها گروه قرقاول يعنوان نقطه مرکز

  . (Buckland et al., 2001) شدترانسکت در نظر گرفته

برداري منطبق بر روش نمونه برداري ارائه اين روش نمونه

 ياطالعات فرعبود.  Jimenez et al., (2003) شده توسط

ز يها نا گروه قرقاوليت پرنده و اندازه دسته يمانند جنس

ها، فرد قرقاول يداريشمارش شن يد. برايثبت گرد

ن يکتريط ترانسکت، نزدگر با فاصله گرفتن از خمشاهده

شد را مورد جستجو يده ميکه بانگ قرقاول شن را يمکان

 يکه صدا ينر مختلف در جهت يهاقرقاولداد. يمقرار 

 جستجو و شمارش ،شديده مين بار شنياول يبانگ برا

تک،  يهاتعداد قرقاول، يداريدر شمارش شن . شدنديم

ورد توجه م يز در هنگام نمونه بردارين يو گروه يجفت

                                                 
1
 Cluster    

هر  يک بار بر رويماه  هر ين بررسيقرار گرفت. ا

  رفت.يترانسکت انجام پذ

  هال دادهيه و تحليتجز

  تيساختار جمع يابيارز

 از استفاده با متغيرها تمام ها،داده تحليل و تجزيه از پيش

 مورد نرمال توزيع نظر از اسميرنوف-كولموگروف آزمون

ت، نوع مشاهده و ينسآزمون ج يبراگرفتند.  قرار بررسي

مستقل استفاده  tها از آزمون دسته قرقاول يهاتفاوت

نوع  ن هرييک طرفه جهت تعيانس يز واريد. آناليگرد

شد.  کار برده هماهانه ب يهاان شمارشيدار مياختالف معن

-، دادهپژوهشج يه اشتباه در نتانگو جهت اجتناب از هر

ن آنها يه و بدشل يه و تحليتجز ٢يميو تنظ يواقع يها

 شکلها به سه صورت گرفت. اندازه دسته قرقاوليمقا

 يشتريا تعداد بيک يکه  يها) هنگام(دسته ماده ۱ طبقه

(دسته نرها) و طبقه  ۲د، طبقه يگرديماده بالغ مشاهده م

و ماده در که هر دو جنس نر  ي) هنگاميبي(دسته ترک ۳

دار يعناختالف مد. يگرد يبنددسته مشاهده شدند دسته

سه دسته ذکر شده در باال  يها برادر اندازه دسته قرقاول

ن از يشد. همچن انس به کار بردهيز واريبا استفاده از آنال

 ياهان مشاهديآزمون تفاوت م يمستقل برا tآزمون 

  استفاده شد. يداريو د يداريشن

 صبح در ۹ت يلغا ۸ن يب يه روز در فاصله زمانيت اولاساع

 ييت انتهااتا ساع يطور متوال هو سپس ب نظر گرفته شد

-نظر گرفته در )غروب ۷ت يلغا ۶د (يقبل از غروب خورش

 يکوششچ يبعدازظهر ه ۱۵ت يلغا ۱۲:۳۰ن ساعت يشد. ب

از  يرفت. نموداريمشاهده در منطقه صورت نپذجهت 

 يا در برابر زمان و درجه حرارت ساعته هتعداد مشاهد

د. جهت يم گرديا ترسه هر تعداد مشاهدييش تغيجهت نما

ها از با قرقاول يان درجه حرارت ساعتين رابطه مييتع

ل يه و تحلي. تجزشدها استفاده قرقاول هاي هتعداد مشاهد

و تنها  ديم گرديها به دو بخش صبح و عصر تقسداده

ها مورد ن آزمونيانجام ا يبرا يواقع يهاتعداد شمارش

  استفاده قرار گرفت.

                                                 
2
 Adjustment 
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بر  يها مبتنش فاصلها استفاده از روت بيجمع برآورد

  يترانسکت خط

افزار ها با استفاده از نرمو تراکم قرقاول يفراوان

Distance6 رفتيانجام پذ .(Thomas et al., 2003)  در

 يبردارک واحد نمونهين روش هر ترانسکت به عنوان يا

ها داده ين مدل برازش شده برايدر نظر گرفته شد و بهتر

مدل  ۵تعداد  (Burnham et al., 1980).د يدانتخاب گر

ها عبارت ن مدليانتخاب شدند. ا يديبه عنوان توابع کل

  بودند از: 

Half-normal+Cosine ،Half-normal +Hermite  ،

Uniform +Cosine ،Uniform +Polynomial ،

.Hazard-rate + Cosine ن يبر اساس کمتر ييمدل نها

د. يانتخاب گرد (AIC) هکيآکا يداريار سنجيمقدار مع

 يبرا يکه برازش مناسب ن مدل رايبهتر (AIC)مقدار 

 (Buckland et al., 2001). کنديها است انتخاب مداده

قرقاول نسبت به خط مشاهده هر  يفواصل عمود

 يها، تراکم فردد. تراکم دسته قرقاوليترانسکت ثبت گرد

 يرهايغها متن دسته قرقاوليانگيها و اندازه مقرقاول

ها بودند که مورد توجه قرار گرفتند. داده يشناختستيز

ل قرار يه و تحليماه مورد تجز هر يبطور جداگانه برا

افزار نرمها با استفاده از محاسبه تراکم قرقاول گرفت.

Distance6 همچنين تعداد قرقاول  .)۲(شکل انجام گرفت

بيشتري از طريق ديداري نسبت به شنيداري مشاهده 

بر  ).۳(شکل  = d.f) P<  , ۷۲۹/۵, t =۱۰۳  ۰۰۱/۰( رديدگ

ها، اساس شمارش واقعي پرنده، ميانگين تعداد دسته ماده

، = n) ۱۱۱( ۱۲۵/۱نرها و ترکيب نر و ماده به ترتيب 

۰۴۲/۲ )۱۱ (n =  ،۹۸۳/۳)  ۴۸ (n =  شکل) ۴بود .(

دار ها منجر به مشاهده تفاوت معنيشمارش واقعي قرقاول

و  =۷۲۳/۴۳F( هاقرقاول (cluster) ع دستهدر نو

۰۰۱/۰P<۱۶۵% مجموع ۶۵هاي نر ) شد. دسته قرقاول 

شد. دسته مشاهده ديداري و شنيداري را شامل مي

هاي ماده و ترکيبي ماده و نر، تنها از طريق قرقاول

ها شمارش ديداري ثبت گرديدند. دسته ترکيبي قرقاول

ها داشت (آزمون ماده داري با دسته نرها وتفاوت معني

). در هر حال =F ۰ /۰۰۲و  >LSD ،۰۰۱/۰Pچند دامنه 

 ,ها نداشتداري با دسته مادهدسته نرها تفاوت معني

LSD) ۱۳۶/۰ .(p=   
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  ) ٥١٣٣/٢± ٣٦٧/٠و٣٣/١± ٥٩/٠(ها نرها و ماده  استاندارد) يخطا ±ن تعداد (يانگيم - ٢شکل 

  
  

  
  ) ٧٥٨٣/٢±٣٢٠/٠و ١تاندارد) مشاهدات شنيداري و ديداري ( خطاي اس ±ميانگين تعداد (- ٣شکل 
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  هاي قرقاولها و ترکيب نر و مادهميانگين تعداد اندازه دسته نرها، ماده -۴شکل 

  

ا ه هوع آفتاب، تعداد مشاهدلتنها چند ساعت پس از ط

انه روز يک شدن به ميش نموده و با نزديشروع به افزا

به سرعت کاهش  يداريشن و يداريد ياه همشاهد يبرا

عصر، تعداد  ۱۵). پس از ساعت ۵افت (شکلي

قبل از شروع به کاهش  يبه آرام يداريد ياه همشاهد

ش نموده يد شروع به افزايمجدد در هنگام غروب خورش

 يداريد ياه هاز مشاهد يداريشن ياه هتعداد مشاهد يول

در هنگام صبح  يگرفت. شمارش واقع يشين مدت پيدر ا

 =P, ۶۹۸/۰( با بعد از ظهر نداشت يداريمعن تفاوت

۱۶۴ (df=   

  

  شمارش واقعي و تنظيم شده

% ۳۸شنيداري  هاي هدر شمارش واقعي، تعداد مشاهد

شد. تنها يک قرقاول، ا را شامل ميه هتمام مشاهد

مشخصاً قرقاول نر براي هر بانگ شنيده شده توسط 

ري در شنيدا ياه هگر ثبت گرديد. تعداد مشاهدمشاهده

). بررسي ۶متري مشاهده شدند (شکل  ۱۰فاصله بيش از 

-مشکل اريبي در اندازه را نشان مي ،دسته اطالعات اصلي

در شمارش واقعي در  هاي قرقاولدهد. اغلب دسته

نزديکي خط ترانسکت ديده شدند (ضريب همبستگي 

)). اريبي در >۰۰۱/۰Pو -=r ۸۲۲/۰و =N  ۸۶پيرسون، 

ام اوليه کامالً نوسان داشت چرا که هاي خاندازه داده

عضو و کوچکترين آن  ۱۵بزرگترين دسته قرقاول داراي 

عضو بود. اين امر باعث نتايج اريب منتج از  يكداراي 

شود که افزايش ميانگين مي Distance 6تحليل در برنامه 

اندازه دسته قابل انتظار را به همراه دارد. بنابراين تنظيم 

ارش تعداد افراد در هر دسته قرقاول به براي شم هاداده

  رسيد.منظور حل مشکل اريبي در اندازه الزم به نظر مي

شنيداري از  هاي هدر اين مورد براي تنظيم تعداد مشاهد

استفاده گرديد.   Gale and Thongaree (2006)شيوه

هاي تنظيم شده از ميانگين اندازه دسته تعداد قرقاول

يبي به دست آمد (ميانگين دسته ها در حالت ترکقرقاول

پرنده در هر دسته در نظر  ۴که معادل  ۴۳/۴قرقاول=

واقعي  ياه هشد). متعاقب اين تنظيم، تعداد مشاهد گرفته

% نر و ۳۵پرنده افزايش يافت ( ۳۸۵قرقاول به  ۲۴۷از 

شنيداري از نظر  ياه ه% ماده). تنظيم تعداد مشاهد۶۵

ثبات شده است که زيست شناختي قانع کننده است. ا

يک قرقاول نر آوازخوان با مشخص نمودن حدود قلمرو 

 Collias and) کندها را به سمت خود جذب ميخود ماده

Collias, 1967) . در غير اين صورت شمارش شنيداري

داراي خطا خواهد بود چرا که تنها يک نر واحد بدون 

ا خواهد شد. ه هاي وارد محاسبمشارکت هيچ ماده

Jimenez et al. (2003)  نتايج دقيقي در مورد خطاي

تراکم پرنده در جهت شمارش نرها بر اساس شمارش 

هاي شنيداري در يک منطقه وسيع به دست آورد. قرقاول

هاي سلسله مراتبي آواز نر زيردست و تابع در گروه

دهند. نرهاي بدون قلمرو نيز براي به کمتري سر مي

 Arshad)کنند خواني ميازدست آوردن قلمرو اقدام به آو

et al., 2003) ولي بايد توجه داشت که اين عقيده بيشتر .

 حالت توصيفي دارد تا يک بررسي به کميت درآمده.

  

تخمين جمعيت با نمونه برداري مسافتي بر اساس 

  ترانسکت خطي

مشاهده ثبت گرديد.  ۱۶۰ماه مطالعه، تعداد  ۵در طول 

رهاي زماني و مکاني آزمون نيکويي برازش براي تکرا

-دار نبود که اين امر داللت بر نيکويي برازش مدلمعني

هاي مربوط به اي براي تواتر هيستوگرامهاي تابع مشاهده

جمعيت براي ماه هاي برآوردهاي مسافتي دارد. داده

تري از خرداد در حالت تنظيم شده به ميزان پايين

  در حالت واقعي سقوط کرد.ها برآورد
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 .از خط ترانسکت مشاهده شد يدر فاصله دورتر يداريشن ياه همشاهدش فاصله. يبا افزا يداريا ده هتعداد مشاهدكاهش  -۶شکل 

  

  انهيل ماهيه و تحليتجز

زان ي). م۱گر بود (جدول يکديت تماماً مشابه يجمع برآورد

-۲۸رات) در حدود ييب تغيج (بر حسب ضريصحت نتا

ها چه به ن تراکم قرقاوليشتريکه ب ريت% بود. ماه ۲۱

= يشده (تراکم واقعميو چه تنظ يصورت واقع

 ) و/٣٧٦٥±۱۲۴۹/۰م شده=ي، تراکم تنظ۱۲۰۹/۰±٣٦١٥۰

= يزان تراکم را (تراکم واقعين ميکمتر مردادماه 

) ۲۹۱۲/۰±۱۱۹۶/۰= شده ميتنظ ،تراکم۱۱۲۲/۰±۲۹۸۵/۰

را در ماه  AIC). دو مدل حداقل مقدار ۱داشت (جدول 

ها را به طور از آن يکي Distanceداشت که برنامه  مرداد

 .(Half-normal + Hermite)انتخاب نمود  يتصادف

  
 گرگان سعدآبادمنطقه  يهاقرقاول ي) برايداريو د يداريا (شنه همشاهد يبيمونه ترکاندازه ن - ۱جدول 

اندازه دسته  ايتراكم دسته تراكم فردي فراواني ضريب تعداد قرقاول   ماه همشاهد

   در كيلومتر (تعداد پرنده) (دسته در هكتار) (فرد در هكتار) جمعيت تغييرات

 ارديبهشت واقعي ١٥٣٢/١ ٥٧٩١/٢ ۰۳۴۴/۰±١٤٣١/٠ ۱۲۲۶/۰±٣١٩٦/٠ ۴۹۰±١٢٧٨ ٧٦/٢٦
 تنظيمي ١٢٣١/١ ٠٦٠٥/٣ ۰۳۴۵/۰±١٤٠٧/٠ ۱۳۵۹/۰±۳۲۷۳/۰ ۵۴۴±١٣٠٩ ٩٦/٢٧

 خرداد واقعي ٦٠٤٣/١ ٠١٢٩/٢ ۰۵۰۸/۰±٢١١٩/٠ ۱۲۲۹/۰±٣٢٥٥/٠ ۴۲۰±١٣٠٢ ٠٠/٢٤
 ظيميتن ٦٠٤٣/١ ١٤١٣/٢ ۰۵۰۸/۰±٢١١٣/٠ ۱۳۳۹/۰±۳۳۰۱/۰ ۵۳۶±١٣٢٠ ٦٧/٢٤

 تير واقعي ٥٢٩١/١ ٤٤٧٠/٢ ۰۴۰۹/۰±٢٠١٩/٠ /۱۲۰۹/۰±٣٦١٥ ۴۸۴±١٤٤٦ ٥١/٢٢
 تنظيمي ٥٣٥٦/١ ٣٢١٥/٢ ۰۴۰۹/۰±٢٠٢٣/٠ ۱۲۴۹/۰±٣٧٦٥/٠ ۵۰۰±١٥٠٦ ٥٤/٢٢

 واقعي ٣٠٣٥/١ ٠٠٢٥/٢ ۰۴۲۱/۰±١٩٩٥/٠ ۱۱۲۲/۰±٢٩٨٥/٠ ۴۴۹±١١٩٤ ٧٦/٢٤
 مرداد

 تنظيمي ٣٠٣٥/١ ١٨٢١/٢ ۰۴۲۱/۰±١٩٩٥/٠ ۱۱۹۶/۰±٢٩١٢/٠ ۴۷۸±۱۱۶۵ ٢٤/٢١

 واقعي ٥١٣٢/١ ٠٠٢٤/٢ ۰۴۰۱/۰±١٧١٦/٠ ۱۴۲۴/۰±٣٠٩١/٠ ۵۷۰±١٢٣٦ ٩٠/٢٥
 شهريور

 تنظيمي ٥٩٤٠/١ ٠٧٦٣/٢ ۰۵۲۵/۰±١٦١٩/٠ ۱۴۷۹/۰±۳۴۵۶/۰ ۵۹۲±١٣٨٢ ١٣/٢٣

 واقعي ۳۹۷۵/۱ ٠٦٩١/٢ ۰۱۷۲/۰±١٨٣٦/٠ ۰۴۹۵/۰±٣١١٥/٠ ۱۹۸±١٢٤٦ ١١/١١
 كل

 تنظيمي ٣٩٧٥/١ ١٤٣٠/٢ ۰۱۷۲/۰±١٨٣٦/٠ ۰۷۰۰/۰±٣٥٠٠/٠ ۲۸۰±١٤٠٠ ١٩/١١

  

  هاب تمام ترانسکتيترک

 يهارا با داده يبرازش مناسب uniform cosineمدل 

 فراهم نمود يج شمارش واقعينتا يبرا يمسافت

)۶/۱۳۲۴AIC= ،۰۲۶/۱۱chi-square= ،۱۱df= ،

۵۰۲/۰P= .(م يتنظ يداريشن ياه هدر ارتباط با مشاهد

 (truncation)کسان بود. برش يباً يزان صحت تقرينشده م

پرت  يهاها به منظور حذف داده% داده۱۰زان يبه م

ها صورت گرفت. ورود به مدل يها براجهت اصالح داده

مورد  ۱۳۹مورد به  ۱۶۰ا را از ه هن عمل تعداد مشاهديا

 يواقعهاي برآوردن عمل صحت يکاهش داد. ا

را م شده يپرنده در هکتار) و تنظ۰۴۹۵/۰±۳۱۱۵/۰(

% و ۵۶/۱۲زان يپرنده در هکتار) تا م۰۷۰۰/۰±۳۵۰۰/۰(

مجموع  يرات براييب تغي% کاهش داد. مقدار ضر۶۳/۱۲

انه يماههاي برآوردسه با يها در مقادر تمام ماه ها بررسي

  افت.يش ي% افزا۱۱در حدود 
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  يريگجهيو نت بحث

  يادسته يبندانه و طبقهيمارش ماهت، شيجنس

نر آوازخوان  يها، قرقاوليدانيم ياه هبر اساس مشاهد 

ن امکان ين حالت ايداشتند. ا ييجابجا يتنها مقدار اندک

بدون  يدهد تا به پرنده مورد نظر حتيگر مرا به مشاهده

 Jimenez et al., (2003) کتر گردد.ينزد يخطر آشکارگ

حرکت پرندگان رسد که يبه نظر نمان نمودند که يب

فاصله مشاهده  يريگدر اندازه يداريمعن يآوازخوان خطا

  جاد کند. يا

-ختير يهايژگيل ويبه دل ي اين بررسياه همشاهد

ها که به اندازه نرها رنگارنگ و پر سروصدا ماده يشناخت

نر نسبت به  يهاقاولاز قر يشتريب هتعداد مشاهدنبودند، 

 ياختفا يماده از نظر رفتار يها. قرقاولها دادماده

 يشان را برايهاها خود و جوجها که مادهدارند چر يشتريب

-يم يمخف ياهيگ ان پوششيممانعت از شکار شدن در م

قلمروطلب در منطقه حضور نداشته  ياگر نرهاکنند. 

را  يزمان کمتر ،ماده بدون محافظ يهاقرقاولباشند 

ن صورت ير ايکنند. در غيه در مناطق باز ميصرف تغذ

محافظ هستند سه برابر  يکه همراه نرها يها هنگامآن

ه در يط عدم حضور نر محافظ، اقدام به تغذيزمان در شرا

 ين فرصت براي. بهتر(Ridley, 1987)کنند يمناطق باز م

ک ين پرنده همراه يکه ااست  يک ماده هنگاميمشاهده 

  .نر است

-ا گروهيتک و  يهان مطالعه نشان داد که مشاهده مادهيا

ک نر و يهمراه با شر يهاادهماده کمتر از مشاهده م يها

ره يک نر چيکنترل شده توسط  يک حرمسرايا در ي

ر ترانسکت ممکن ياست. خطر حضور در کنار جاده و مس

ها را ها شده و خصوصاً مادهاست باعث ترس قرقاول

د يه جاده نمايک فاصله امن از حاشيب به ماندن در يترغ

ا ه همشاهداغلب  ان در امان باشند.يتا از دسترس شکارچ

اغلب بر  يداريشن ياه ه. مشاهديداريبودند تا شن يداريد

و  يداريد ياه هرفت. مشاهدينرها صورت پذ يرو

ها را شامل %  کل شمارش۸۲/۳۸% و ۱۸/۶۱ يداريشن

% ۲۹/۶۵تک  يهامشاهده قرقاول گرياز طرف د شد.يم

  شد.يها را شامل مکل شمارش

  

  نوع مشاهده

 يداريمشاهده شن ۶۶تنها  یدانيم يماه بررس ۵در طول 

 يل جداگانه در هر ماه بر رويه و تحليصورت گرفت. تجز

ل اندازه نمونه کوچک يبه دل يداريشن ياه همشاهد

ن بهتر يرا به دست خواهد داد. بنابرا ينادرستاي برآورده

گر يکديبا  يداريو د يداريشن يهابود تا مجموع شمارش

ن يت تخمياز جمع ينانيقابل اطم يب گردد تا فراوانيترک

و  Bibby et al. (2000) ن ارتباطيزده شود. در ا

Buckland et al. (2001)  يمشاهده برا ۴۰-۸۰حداقل 

از تراکم را  ين درستيبه تخم يابيجهت دست يهر بررس

  ند.اهه نموديشنهاد و توصيپ

اندازه نمونه  يبيبه منظور اصالح ار يداريشن ياه همشاهد

 يسازنهيتر از بهار مهمين امر بسيکه ام شدند چرا يتنظ

 Buckland et) است يمسافت يبردارز نمونهيصحت در آنال

al., 2001) .ها برآوردها، داده يم رويبدون انجام تنظ

يک روش مکرر  يبردارشد. نمونهين محاسبه مييدست پا

-معمول در مطالعه بر روي پرندگان با استفاده از نمونه

هت افزايش اندازه نمونه است برداري مسافتي ج

(Rosenstock et al., 2002) .حاصل از هاي برآورد

 يرات مشابهييب تغيو ضر يباً فراوانيتقر يترانسکت خط

از  ين امر منعکس کننده سطح مناسبيآورد. ايرا به بار م

به دست  ين روش بررسيبود که توسط ا يصحت مطالعات

ز ين Buckland et al. (2001) آمد همان گونه که توسط

  گزارش شده بود.

 

  ن زده شدهيتخم يفرد يهاتراکم

 سعدآبادها در منطقه تراکم قرقاول زانيم

شد. در نظر برآورد در هکتار  پرنده۰۷۰۰/۰±۳۵۰۰/۰

ع يسه با تجميدر مقاک نمونه يگرفتن هر قدم به عنوان 

ک ترانسکت و در نظر گرفتن هر يها در طول تمام قدم

 برآوردباعث  يواقع يک تکرار مکانينوان ترانسکت به ع

. (Jatharma et al., 2003) گردديانس مين دست وارييپا

نده بودن تمام منطقه يش صحت و شاخص و نمايافزا يبرا

ن ي(چند يچندگانه مکان يهامورد مطالعه، ترانسکت
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 ياست ول ترترانسکت در منطقه مورد مطالعه) مناسب

نه يازمند صرف زمان و هزينن امر يد دقت نمود که ايبا

را با  يتوان طرح مطالعاتياست. در هر حال م يشتريب

 ,.Jathanna et al) ارتقا داد يمکان يش تعداد تکرارهايافزا

ترانسکت به کار رفت  ۱۵در حدود  ين بررسيدر ا. (2003

-انس تعداد نمونهياز وار يمعتبر برآوردد يکه جهت تول

    .(Buckland et al., 2001) ه شده استيها توصيبردار

 ۱۵حدود ( يمکان يتکرارها يبا قبول تعداد کاف

 تترانسک يبر مبنا يمسافت يبردارترانسکت)، نمونه

 ياز تراکم و فراوان ين درستيقادر بود تا تخم يخط

ارائه دهد. در هر  سعدآبادها در منطقه ت قرقاوليجمع

م يظب، اقدام به تنيناارهاي برآوردحال جهت محاسبه 

 هاي همشاهدفرض شد که د که در آن يها گردداده

ن ي. ااستهر دسته  يپرنده به ازا ۴نده ينما يداريشن

ن ييجهت تع ينسب هايبرآوردمطلق نسبت به هاي برآورد

تر يتواند کاربرديم يتيريو اهداف مد يحفاظت تيوضع

  باشد.
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Abstract 

Population management of exploited species requires information on absolute density and abundance 

through reliable survey methods. The baseline information is further needed for population dynamics 

studies and determination of conservation status. The current population size of pheasant is totally 

unknown, because there is no official attempt to estimate population size in previous years. In this 

study, line transect based Distance Sampling method was used to yield population estimates in Sa’ad 

Abad Forest. Data from aural and visual counts were combined to calculate overall estimates. 

Adjustment was made in which an aural detection was assumed to represent four birds per flock. 

Otherwise, the estimates were found to be underestimated. Results indicated that an unbiased 

estimation of overall density and abundance of pheasant for the entire 4000 ha study area, D ± S.E. = 

0.35 ± 0.070 birds/ha and N ± S.E. = 1400 ± 280 birds, respectively. The cluster size of the species was 

estimated at, E(s) ± S.E. = 2.143 ± 0.139 birds/flock. 

 

Keywords: Absolute density; abundance, aural detection, visual detection Sa’ad Abad Forest. 
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