فصلنامه انسان و محیط زیست ،شماره  ،24پاییز 69

توسعه و مدیریت پارکها و فضاهای سبز جهت حفاظت از پرندگان در مناطق شهری

فرزانه

قدسی* 1

Farzaneh.ghodsi@yahoo.com

محمد جواد امیری
تاریخ دریافت1563/64/69 :

2

تاریخ پذیرش1563/62/45:

چکیده
پارکها و فضاهای سبز شهری بخش از شهر به شمار میرود که به صورت طبیعی یا مصنوعی دارای پوشش گیاهی میباشد .این مناطق
دارای کارکردهای مختلفی از جمله حفظ تنوع زیستی ،بهبود و تلطیف هوا ،تفریح و تفرج و اثر زیباشناختی میباشند .پرندگان از جمله
گروههای جانوری غالب فضاهای سبز به شمار میروند.پارک ها و فضاهای سبز شهری امروزه عامل مهمی در جذب گونههای مختلفی از
پرندگان به شمار میروند .مدیریت پارکها و فضای سبز و مکانهای تفریحی یک از جنبههای مدیریت تنوع زیستی در زیستگاههای
شهری است .که به م طالعه استفاده انسان از این مناطق برای تفریح و تفرج و اثرت ناشی از ین فعالیتها بر تنوع زیستی موجود در آنها
پرداخته و راهکارهای مدیریتی را برای آن ارایه می نماید .دو رویکرد مهم مورد مطالعه در زمینه جامعه پرندگان پارکها و فضاهای سبز
شهری که تاکنون مورد اهمیت بوده بررسی شاخصهای غنای گونهای جامعه پرندگان و شکل و اندازه پارکها و فضاهای سبز در ارتباط یا
این شاخص ها بوده است .نتایج مطالعات انجام شده به اهمیت و نقش این مناطق در حفاظت از پرندگان و به صورت متقابل تأثیر حضور
پرندگان در افزایش جذب بازدیدکنندگان اش اره نمودند .در واقع مشکالت موجود در زمینه حفاظت از پرندگان در فضاهای سبز شهری
نیازمند رویکردهای مدیریتی الزم جهت افزایش غنای گونهای پرندگان و افزایش میزان رضایت مندی بازدیدکنندگان میباشد .از جمله
این رویکردها توسعه ایستگاههایی پرنده نگری ،تهیه و پخش پوسترها و بروشورهای آموزشی ،برگزاری کارگاههایی با موضوعات پرندگان و
فضاهای سبز شهری برای کودکان و دانش آموزان را میتواند برشمرد.

کلمات کلیدي :پارک ،فضای سبز ،پرندگان ،حفاظت ،تنوع زیستی.

 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد ،گروه محیط زیست ،دانشکده محیط زیست ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران *(مسوول مکاتبات)
 -2استادیار گروه محیط زیست ،دانشکده محیط زیست ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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مقدمه
پرندگان از جمله گروههای جانوری غالب فضاهای سبز به شمار

تعاریف دیگر از فضاهای سبز شهری به عنوان یک سیستم چند

میروند که ارتباط موثری را بین آنها می توان مشااهده نماود.

منظوره یاد شده است که برای تفاریح و سارگرمی شاهروندان،

گونااههای مختلفاای از پرناادگان در طااول سااال بخشاای از

بهبود آب و هوای محلی ،حفاظت از تنوع زیستی ،بهبود ساطح

چرخه زندگی خود را در پارکها و فضاهای سابز شاهری طای

بهداشت عماومی و مقابلاه باا طوفاان و کااهش اثارات محایط

میکنند .در نتیجه وجود پارکها و فضاهای سبز شهری اماروزه

زیستی مانند آلودگیها و ریزگردهاا کااربرد دارد .همچناین در

عامل مهمی در جذب گونههای مختلفی از پرنادگان باه شامار

تعریفی گری مول پارکها و فضااهای سابز شاهری را پوشاش

میروند ( .)1همچنین این امار در فصال زمساتان کاه منااطق

گیاهی اطرا و داخل شهرها به شمار آورده و سه کارکرد مهام

شهری یک محدوده دمایی گرمتری را نسبت به مناطق اطارا

را برای این مناطق بیان مینماید کاه عبارتناد از :تعادیل دماا،

ایجاد مینمایند بسیار محسوس میباشد .به طوری که بخشی از

بهبود و تلطیف هاوا و اثار زیباایی شاناختی ( .)9فضاای سابز

جمعیتهای مختلف پرندگان به جای مهااجرت باه عرضهاای

شهری در واقع فضای نسبتاً وسیعی است که با کاربری خاص و

پایینتر جهت گذران زمستان به پارکها و فضاهای سبز شهرها

برای رسیدن به هدفی مشخص و برناماهریازی شاده ،در شاهر

مهاجرت مینمایند .همچنین حفاظت از تنوع زیستی امروزه باه

ایجاد شده است و باید از بازدهی بوم شناختی معین و در خاور

یکی از فعالیتهای معمول در مناطق شهری تبدیل شده اسات

شرایط محیط زیساتی حااکم بار شاهر برخاوردار باشاد .بارای

به طوری که گاهی مناطق باا درجاه بااالی حفااظتی در درون

برخورد ریشهای با مشکل کمبود فضای سبز میتوان از دو جنبه

شهرها مشاهده میشوند ( .)3، 2از طرفی با توجاه باه اهمیات

اقدام کرد:

پارکهای شهری در تعیین اساتانداردهای زنادگی شاهری ،باه

 -1محور قانونی  -2محور برنامهریازی و طراحای محایطهاای

جاذبههایی جهت استفاده مردم از این فضاها نیاز میباشد .وجود

شهری برای رسیدن به توسعه و پایداری شهر (.)7

گونههای حیات وحش و به خصوص گونههای مختلف پرنادگان

مدیریت تنوع زیستی

میتوانند با افزایش جاذبههای پاارک و تاأمین رضاایت منادی

تنوع زیستی به مجموع گونههای مختلف از گیاهان ،جاانوران و

بازدیدکنندگان آن ،آنها را بیش از پیش باه پارکهاا و فضاای

شکلهای دیگر موجودات زنده که در یک منطقه به سر میبرند،

سبز شهری جلب نمایند .ارتقای بهرهوری فضاهای سبز بایاد باا

اطالق میشود .در یک اکوسیستم هر چه تنوع گونهای بیش تار

ارتقای بوم شناختی آنها ماورد توجاه قارار گیارد ،زیارا درون

باشد ،زنجیرههای تغذیهای طوالنیتر و شبکه حیاتی پیچیدهتر و

شهرها عناصر با ارزش اکولوژیک باه طاور فزاینادهای در حاال

در نتیجه محیط پایدارتر و از شارایط خاود تنظیمای برخاوردار

کاهش هستند .بر این اساس ،اندیشه گران یکای از اصالیتارین

میشود .در نتیجه تناوع زیساتی در هار منطقاه را بایاد کلیاد

راههای مقابله با معضالت شهرنشاینی را تقویات رابطاه انساان

پایداری و سالمت محیط زیست طبیعی در آن به حسااب آورد.

شهرنشین با طبیعت دانستهاند (.)4

تنوع گونهای ،همچنین طیف گسترده از انواع گیاهان و جانوران

پارکها و فضاهاي سبز شهري

که ماورد بهاره بارداری مساتقیم و غیار مساتقیم انساان قارار

پارکها و فضاهای سبز شهری بخشی از شهر به شامار مایرود

میگیرند .بنابراین تنوع گونهای عالوه بر ارزشهاای غیار قابال

که به صورت طبیعی یا مصنوعی دارای پوشش گیاهی میباشد،

جایگزین و بسیار باالی اکولاوژیکی ،از اهمیتهاای مرباوط باه

که این بخش از شهر تحت نظاارت و مادیریت طباق قاوانین و

بهرهگیریهای غذایی ،دارویی ،تفرج گااهی و مانناد آنهاا نیاز

ضوابط مخصوص به خود قرار میگیرد .این مناطق جهت بهباود

برای انسان برخوردار است ( .)2بهروزی راد و همکاران ()1362

شرایط زیستی زندگی و رفاهی شهروندان قرار میگیرد .)5( .در

طی مطالعه ای به شناسایی پرندگان در پارک جنگلی بی بیاان
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واقع درمسجدسلیمان دراستان خوزستان پرداختناد کاه نتاایج

امروزه شهرها از جنبه احیای طبیعت شهری نیاز به توجه ویاهه

بدست آمده از این تحقیق نشان داد که دراین پاارک  33گوناه

دارند .زیرا حضور طبیعت در شهر ،در وسعت ،ترکیاب و توزیاع

متعلق به  15خانواده و  4راسته از پرندگان حضور داشاتند کاه

الزم و کا فی از الزامات توسعه پایدار است و ایان موضاوع بارای

 33درصد آن ها به صورت مهاجر عباوری فصالی و  73درصاد

پیش برد کیفیت زندگی در نواحی شهری اهمیت بااالیی دارد و

بومی میباشند بیش ترین تنوع و تراکم پرندگان در فصال بهاار

این نواحی را از نظار باوم شاناختی پایادار مایساازد ( .)12از

دیده میشود .درفصل زمستان اغلب پرنادگان باومی درمنطقاه

مهمترین کارکردهای بوم شاناختی فضاای سابز مایتاوان باه

دیده میشوند( .)6مدیریت پارکها و فضای سابز و مکاانهاای

کاااهش آلااودگی صااوتی ،کاااهش آلااودگی هااوا ،جلااوگیری از

تفریحی یک از جنبههای مدیریت تنوع زیستی در زیستگاههای

فرسایش خاک ،کاهش آثاار بااد ،جاذب گارد و غباار ،کنتارل

شهری است که به مطالعه استفاده انسان از ایان منااطق بارای

شرایط اقلیمی ،افزایش تنوع زیستی و سایر موارد اشااره نماود.

تفریح و تفرج و اثرت ناشی از این فعالیتهاا بار تناوع زیساتی

در ادامه باه ایان کارکردهاای باوم شاناختی باه طاور خالصاه

موجود در آن ها پرداخته و راهکارهای مدیریتی را برای آن ارایه

پرداخته میشود.

مینماید(.)13

فضاهاي سبز شهري زیستگاه نو براي پرندگان

کارکرد اکولوژیک پارکها و فضاهاي سبز

رشااد جمعیاات شهرنشااین در سااطح دنیااا تباادیل بساایاری از

شهرها را یک ناوع اکوسیساتم پیچیاده اجتمااعی ،اقتصاادی و

اکوسیستمهای طبیعی به مناطق کشاورزی و شهری را به دنبال

محیط زیستی یا بوم شناختی از فعالیتهای انسان مایدانناد و

داشته ست ( .)13ایران نیز همگام با توسعه شهری در جهان باا

فضاهای سبز شهری یک بخش مهم تشکیل دهنده اکوسیستم-

توسعه شاهرها ،کشااورزی و صانعت موجباات از دسات رفاتن

های طبیعی شهری است و خدمات آن شامل آراماش روحای و

زیستگاههای طبیعی و کاهش تنوع زیستی را فراهم نموده است.

جسمی ،ارائه مناابع مشاترک المناافع محایط زیساتی ،حفاظ

با افزایش تراکم جمعیات در مراکاز شاهری و افازایش مصار

فعالیت انساانی و ساالمت ذهان و بادن شاهروندان همچناین

سوختهای فسیلی و توسعه حمل و نقل در شهرها ،پارکهاا و

پاکساز ی محیط ،تنظیم میکروکلیما و آب و هوا ،حفاظ مناابع

فضااااهای سااابز شاااهری اهمیااات دوچنااادانی را در تعیاااین

آبی ،تغذیه و گردش خون ،حفظ تنوع زیستی ،محوطهساازی و

استانداردهای زندگی شهری یافتند .به گونهای که در بایش تار

ارایه فرهنگ و آموزش و پرورش جامعاه اسات .در واقاع ارزش

موارد تنها راه رسیدن به آرامش در محیطهای شهری پارکها و

عناصر فضای سبز شهری باه عناوان منااطقی باا کاارکرد باوم

فضاهای سبز داخل شهرها میباشند .امروزه عالوه بر جاذبههایی

شناختی به چندین عامل بستگی دارد .این عوامل به طور کلای

مانند طراحی و انتخاب گونههای گیاهی مناسب حضور پرندگان

شااامل اناادازه ،موقعیاات و پراکناادگی در سااطح شااهر ،تنااوع

نیز از جمله جاذبههای پارکها و فضاهای سبز شهری به شامار

ساااختاری ،ترکیااب انااواع مناااطق مختلااف ساابز و ارتباااط و

میروند .عسگری و همکاران ( )1326به نقش پارک ها در تنوع

یکپارچگی در سیستم مناطق سبز هستند ( .)11بنابراین ارتقای

و حضور پرندگان را مورد مطالعه قرار دادند و نتایج مطالعاه آن

بهره وری فضاهای سبز باید با ارتقای بوم شاناختی آنهاا ماورد

ها پیشنهاد می کند که با مدیریت صحیح در پارک ها می توان

توجه قرار گیرد ،زیرا درون شهرها عناصر با ارزش اکولوژیک باه

امکاناتی ایجاد کرد که شاهروندان بتوانناد گوناههاای مختلاف

طور فزایندهای در حال کاهش هستند .بر ایان اسااس ،اندیشاه

پرندگان را در پارک ها رصد کنند( .)14از این رو برنامه ریزی و

گران یکی از اصلیترین راههای مقابله با معضالت شهرنشینی را

مدیریت برای جذب گونههای مختلف پرندگان و نگهداری آنها

تقویت رابطه انسان شهرنشین با طبیعت دانستهاند ( .)4بنابراین
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در این فضاها میتواند نقش بسیار مهمی را در کارای پارکها و

و همکاران ( )22در ارتباط با توزیاع ،فراوانای و تناوع پرنادگان

فضاهای سبز شهری برای ایفای نقش حیاتی خود داشته باشند.

فضاهای سبز شهر مانیل اشاره نمود.

پرندگان به دلیل دارا بودن خصوصیاتی هم چون توانایی بااال در

از مطالعات پرندگان فضاهای سبز شهری در ایران مایتاوان باه

شرایط زیستگاهی مختلف ،توانایی استفاده از انواع مختلف مواد

مطالعات انجام شده توسط بهروزی راد (17و  )23در ارتباط باا

غذایی و همچنین امکان مشاهده آسان آنهاا توساط افاراد باه

پرندگان فضاهای سبز شهر تهران ،هایل مقدم ( )24در ارتبااط

عنااوان یکاای از شاااخصهای مناسااب محاایط در زیسااتگاههای

با آشانایی باا پرنادگان شاهری ،منصاوری ( )25در ارتبااط باا

شهری به شامار مایروناد ( .)15همچناین گوناههای مختلاف

ضرورت وجود پرندگان در فضای سبز شهری ،هماامی و زائاری

پرندگانی که در پارکها و فضاهای سبز وجود دارناد باه گارده

( )3در ارتباط با تأثیر اندازه و شکل پارکهای شهری بر غناای

افشااانی ،کنتاارل حشاارات محاایط و پااراکنش گیاهااان کمااک

گونهای پرندگان و مطالعه عسکری و همکاران ( )1در ارتباط باا

مینمایند که در نهایت موجبات سالمتی این مناطق را به همراه

تغییاارات شاااخصهای تنااوع زیسااتی پرناادگان در پارکهااا و

میآورد ( .)19پرندگان گونههای غالب جانوری را در بسیاری از

فضاهای سبز شهر اهواز اشاره نمود.

فضاهای سبز تشکیل میدهند و از آن متأثر شده و روی آن اثار

شهر نشینی و توسعه شهری در سطح جهان رو به افزایش است

میگذارند .به همین جهت در ارتبااط باا موقعیات آب و هاوای

و در عرض  33سال گذشته دو سوم جمعیت انسان ها در سطح

منطقه و وضعیت پوشش گیااهی در فصاول مختلاف ،پرنادگان

شهرها ساکن شده اند ،ادامه این توسعه سریع شهری می تواناد

مهاجر متفاوتی وارد فضاای سابز شاهری شاده یاا از آن کاو

مخاطرات زیادی از طریق عوامل بیماری زای چند میزبانه برای

میکنند و در نتیجه روی اکوسیستم آن منطقه اثر گذاشاته یاا

انسان و حیات وحش آسیب پذیر ایجاد کند. ،باه هماین دلیال

متأثر میشوند .با توجه به بهره گیری انسان از فضااهای سابز و

درآینده نیاز به پهوهش های بیش تر برای شناخت بیماری های

پارکها و لذت بردن از تماشای پرندگان در مجموعه اکوسیستم

حیات وحش در منظرهای شهری می باشد .عالوه بر آن حضاور

فضای سبز میتوان توجیهی برای مطالعه و شناسایی پرندگان و

حیات وحش در فضاهای سبزشهری و همزیستی گاروه کییاری

بیان نقش و اثرات آنها بر روی اکوسیساتمهای سابز شاهری،

از گونه های حیات وحش در شهر ها با انسان لازوم شاناخت و

بدست آورد ( .)17به همین دلیل مطالعاه پرنادگان پارکهاا و

مدیریت آن ها را بیاان مای کناد ،از طار دیگار ارزش هاای

فضاهای سبز شهری در جهان سابقه طوالنی دارد و در ایران نیز

اقتصادی ،زیباایی و اکولاوژیکی گوناه هاای شاهرزی ضارورت

سالهاست که این مطالعات شروع شده و در حال انجام است.

حفاظت و مدیریت آن ها را دو چندان می کند .فضااهای سابز

مروري بر مطالعات پرندگان در پارکها و فضاهاي سبز

شهری در بسیاری از شاهر باه عناوان پشاتوانه زیساتگاه هاای

از مطالعات جهانی میتوان به مطالعه  Pinoو همکااران ((12

طبیعی به شمار می روند و حفاظت کننده گونه هاای در خطار

در ارتباط با غناای گوناهای پرنادگان باین پارکهاای طبیعای

انقراض جهانی هستند (.)29

اسااپانیا Sandstrom ،و همکاااران ( )16در ارتباااط بااا تنااوع

مطالعات مختلفی در رابطه با چگونگی واکنش گوناهها مختلاف

اکولوژیکی پرندگان در ارتباط باا سااختار فضاای سابز شاهری

پرندگان به شهری شدن صورت گرفته است کاه از جملاه ایان

سوئد Kark ،و  )23( Shwartzدر ارتباط با اینکاه چگاونگی

مطالعات میتوان به  )27( Hadidianو  )22( Savardاشااره

تغییر پذیری زیستگاه و مدیریت ،موجب ناهمگنی پرنادگان در

نمود ،که نشان دادند با افزایش جمعیت و توسعه شهرها غناای

یک پارک شهری میشود؟ )21( Fors ،در ارتباط با ارتباط بین

گونهای پرندگان بومی کاهش مییابد .از طرفی در حاال حاضار

ویهگیهای زیستگاه در فضاهای سبز شهری دهلی و Vallejo

حفاظاات از تنااوع زیسااتی در پارکهااای شااهری ب اه یکاای از
موضااوعات مهاام در پااهوهش بااوم شناسااان در سااطح دنیااا
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تبدیل شده است ( .)26درک نقش این پارکهاا در حفاظات از

متعادل در محیط باه دلیال وجاود مؤلفاههایی مانناد پوشاش

تنوع زیستی رو به افزایش اسات ( .)22عوامال مختلفای نظیار

گیاهی متنوع و فراوان ،نزدیکی به رودخانهها ،مدیریت مناساب

شکل و اندازه پارک و پوشش زمین میتوانند بر تنوع و فراوانای

پارکها و فضاهای سبز و امنیت باشد .باه طاوری کاه هار چاه

گونههای حیاتوحش تأثیر گذار باشاند ( .)32 ،31 ،33بادیهی

مقدار تنوع پوشش گیاهی بیش تر و همچنین میازان اشاکوب-

است با بهبود عوامل ماوثر بار غناا و تناوع پرنادگان مایتاوان

بندی متنوعتر باشد ،میتوانند پرنادگان متناوعتری را در خاود

جمعیتهای آنها را حفاظت کرده و افزایش داد.

جای دهند .از طرفی وجود دالیلای مانناد نداشاتن کاف پاوش

رابطه بین غنای گونهای و اندازه و شکل پارکها یکی از مباحث

چمنی ،عادم دسترسای پرنادگان باه ماواد غاذایی و مادیریت

اصلی در بوم شناسی به شمار میرود که برای اولین باار توساط

نامناسب میتوانند از جمله دالیل میزان پایین تنوع پرندگان در

مک آرتور و ویلسون در سال  1697با عنوان جغرافیای زیساتی

پارکها و فضای سبز باشند.

جزیره مطرح و توسعه یافت ( .)33بعد از این مطالعه توجه باوم

مکان قرار گیری پارکها نیاز از جملاه دالیال جاذب پرنادگان

شناسان باه ایان موضاوع جلاب گردیاد و در نتیجاه مطالعاات

میباشد به طوری که در مطالعه آقاای  Pinoو همکااران ()12

بسیاری بر روی این اصل مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت کاه

بااه ایاان نتیجااه رساایدند کااه تنااوع گونااهای پرناادگان ارتباااط

همه مطالعات انجام شده در این زمینه به این نکته رسیدند کاه

مستقیمی با تنوع چشم انداز و فراوانی زیستگاهها اطرا پارک-

افزایش غنای گونهای با افزایش مساحت پارکها رابطه مستقیم

ها مانند زمینهای زراعی دارد .به طوری که در مطالعه عسکری

دارد ( .)35، 34 ،31البته بیش تر مطالعات این اصل در ارتبااط

و همکاران پارکهایی که در مرکز شهر قرار داشتند تنوع گونه-

با پارکهای طبیعی صورت گرفتند و پارکهاا و فضااهای سابز

ای کم تری را نشان دادند .همچنین  Sandstromو همکااران

شهری به مراتب کم تر کانون توجهات قرار گرفتند.

( )16در مطالعه خود نشان دادند که کمیت و کیفیت پارکها و

نتایج شاخصهاي تنوع زیستتی در پارکهتا و فضتاهاي

فضاهای سبز در شاهرها باا حرکات از مرکاز شاهر باه حاشایه

سبز شهري

افزایش مییابد و الگوی تنوع پرندگان نیز مطابق با این الگاو از

شاخصهای تنوع زیساتی ،میازان فراوانای یاک گوناه در یاک

مرکز به حاشیه کم تر میگردد.

محاایط انتخااابی را بااه صااورت ارزش عااددی باارای مااا نشااان

مدیریت پارکها و فضاهای سبز شهری از جملاه عوامال تاأثیر

میدهند .با استفاده از این شاخصها ما مایتاوانیم جامعاه را از

گذار بر تنوع پرندگان در مطالعه عسکری و همکااران ( )1باود.

سه جهت مورد بررسی قرار دهیم .ایان ساه جهات عبارتناد از

آنها نشان دادند که جامعه پرندگان در پارکهای شهر اهواز در

تعداد گونهها ،فراوانی گونهها و یکنواختی گونهها ( .)39شاهرها

مناطقی که مدیریتی در سطح باال داشتند ،نسبت به پارکهایی

با از بین بردن زیستگاههای طبیعی و افزایش گستره خود و باه

کااه دارای ماادیریت ضااعیفی بودنااد غنااای گونااهای باااالتری را

همااراه آوردن توسااعه صاانعتی تهدیاادی مهاام در مقیاسهااای

داشتند .همچنین مطالعه  Shwartzو همکااران ( )23نیاز باه

مختلف برای تنوع زیستی محسوب میشوند و به طاور معماول

همین نتیجه رسیدند که مدیریت مناسب پارکها میتواند تأثیر

فراوانی گونههای پرندگان شهری نسبت به زیستگاههای طبیعی

معنی داری را بر روی میزان غنای گونهای پرندگان به خصاوص

بیش تر و تعداد گونهها کم تر میباشاد ( .)37نتاایج حاصال از

پرندگان بومی و ساختار جامعه پرندگان بگذارد.

مطالعه عسکری و همکاران ( )1نشان داد که شاخصهای تناوع

ساختار و پوشش گیاهی ،موجاب افازایش دسترسای باه ماواد

گونهای و یکنواختی گونهای در فصل زمستان بیش ترین مقادار

غذایی و تنوع بیشتر پناههای موجاود بارای پرنادگان و فاراهم

و در فصل بهاار کمتارین مقادار را داشاتند .دارا باودن شارایط

کردن محلهای آشیان سازی برای گونههای مختلف مایشاود.
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در نتیجه هر چه ساختار پوشش گیاهی متناوعتر باشاد شااهد

غنای گونهای نقش موثری داشته باشد .همچنین وجاود مناابع

تنوع باالتری از پرندگان نیز خواهیم بود ( .)32در واقع فضاهای

آباای و رودخانااهها در کنااار پارکهااا و فضاااهای ساابز شااهری

سبز پناهگاههای مهمی برای تنوع زیستی پرندگان در شهرها به

میتواند عامل مهمی نیز در جذب بازدیدکنندگان و تمایل آنها

شمار میروند که در طاول مطالعاات مختلاف باه اهمیات ایان

به استفاده از پارکها باشد(.)21

موضوع اشاره شده است (22؛  .)1در واقاع حضاور پرنادگان در

نتیجه گیري

فضاهای سبز شهری به دلیل داشتن صدا و زیباییهای خااص و

باال بردن غنای گونهای پرندگان پارکهای شاهری و نگهاداری

منحصر به فرد ،میتوانند عامل محرکی برای جذب شهروندان با

این تنوع مستلزم برنامه ریزی ،طراحی و مدیریت فضای سبز به

پارکها و فضاهای سبز شهری شوند.

گونهای میباشد که کمترین تاأثیر را از محایط شاهری داشاته

نتایج غناي گونهاي و اندازه و شکل پارکهتا و فضتاهاي

باشد .یا این که بتوان با اساتفاده از بافرهاای مخصاوص شادت

سبز شهري

این اثرات را تا میزان قابل توجهی کااهش داد .همچناین بارای

همامی و زائری ( )3نشان دادناد کاه غناای گوناهای پرنادگان

جذب بیش تر پرندگان و باال بردن غناای گوناهای پرنادگان در

پارکها ی شهری اصفهان از سه عامل اندازه پارک ،شکل پاارک

شهرها میتواند به احداث پارکهایی باا انادازه بازرن و شاکل

و میزان شلوغی پارکها تأثیر می پذیرد .که این تأثیر در ارتباط

مناسب ،پارکهایی میان پارکهای موجود برای تسهیل حرکت

با اندازه پارک میبت و در ارتباط با شلوغی پارک منفی باود .در

و جابجایی پرندگان بین پارکهای مختلف شهر ( ،)43افازایش

واقع هرچه اندازه پارک بیش تر غناای گوناهای بااالتر و هرچاه

ناهمگنی و تنوع زیساتگاه در پارکهاا ،اختصااص محیطهاایی

پارک شلوغ تر غنای گونهای پایینتر بود .همچنین در ارتباط با

بدون شلوغی و آرام در پارکها ،فاراهم آوردن مناابع غاذایی و

شکل پارکها نیز پارکهای دایرهای شکل به دلیل کااهش اثار

آبی اقدام نمود.

حاشیه بر پرندگان بهترین شکل شناخته شاد .در واقاع توصایه

همچنین میتوان با مادیرت صاحیح در پارکهاا مانناد نصاب

میگردد در توسعه پارکها و فضاهای سبز شهری این امار ماد

دوربینهااایی باارای تماشااای پرناادگان ،برگاازاری کارگاههااای

نظر قرار گیرد و اشکال دایرهای را بر اشکال منظم ترجیح دهیم.

آموزشی ،مستقر کردن ایستگاههای پرنده نگری ،فروش پوستر و

در واقع افزایش اندازه پارکها با ایجاد ناهمگنی زیستگاهی و به

بروشورهای مربوط به پرندگان محل و غیره را ایجاد نمود .با این

وجود آوردن زیستگاههای محلی موجب افزایش غناای گوناهای

روش مایتااوان شااهروندان و مراجعااه کنناادگان را ترغیااب بااه

پرندگان میشود .همچنین پارکهاایی باا انادازه بازرن مناابع

آشنایی بیش تر با پرندگان نمود .در واقع میتوان با یک فرهنگ

قابل اتکای بیش تری را برای پرندگان فراهم میکنند .همچنین

سازی مدیریت شده بخش قابل توجهی از جامعه پرندگان را در

در این پارکها پرندگان بیش تار از تعاارض حاشایهای مصاون

پارکها حفظ نموده و میزان استفاده از این پارکها را در سطح

بوده و تأثیرپذیری کم تری را از محیط بیرون پارکها خواهناد

شهر افزایش داد.
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