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 چکیده

ترین ، در معرض بیشهاسازگانبومترین پیچیده عنوانبههای تاالبی اکوسیستم

یکی  زیستی یهاشاخصشدگی قرار دارند. استفاده از  تکهتکهتهدید، تخریب و 

 عنوانهبپرندگان از طرفی . روندیمبه شمار  هایستماکوسپایش سالمت  یهاراهاز 

و  زیستیطمحص وضعیت یشختعیین و تزیستی مهم برای  یهاشاخصیکی از 

عه پرندگان شناسایی جام بنابراین. شوندشناخته می تاالبی هاییستماکوسسالمت 

. در مطالعه حاضر فون جامعه پرندگان استدر این راستا گام اول و ضروری 

آالگل، آجی گل و آلماگل  مورد بررسی قرار گرفت. نتایج  المللیینب یهاتاالب

، دکننیمزیست  هاتاالبگونه از پرندگان کشور در این  93حاصل نشان داد که 

 هشدییشناسا یهاگونههمچنین از میان  .استراسته  16خانواده و  38که شامل 

 ضمیمه یک و فهرستگونه نیز در  ششو  شدهحفاظتو  شدهیتحماگونه  18

 یهاتاالبلذا با توجه به وضعیت نامطلوب موجود برای قرار دارند.  CITESدو 

 یهاتاالبدر صورت بهبود سالمت اکوسیستم و احیای  رسدیممذکور به نظر 

ماری از شبی یهاگونهپتانسیل باالیی برای زیست  ،آالگل، آجی گل و آلماگل

 پرندگان ایران داشته باشند.

 ، آبزیصحراترکمن، زیستیطمححفاظت، زیستگاه، کلمات کلیدی: 

 مقدمه

چیده و پی يسازگانبوم عنوانبههای تاالبي اکوسیستم

، تخریب و در معرض بیشترین تهدید ،چند بعدی

قرار دارند و تحقیقات روی این قبیل  شدگي تکهتکه

های حفاظتي و به منظور فعالیت هاسازگانبوم

 نعنوابهها تاالب مدیریتي بسیار حائز اهمیت است.

ب در فالت خشك ایران جایگاه های تجمع آکانون

با ذخیره آب و تولید ماده زنده زیاد،  و دارندای ویژه

ها برای مردم آب و غذا و سایر استفاده ینتأمع منب

بهترین و  تاالب هستند. هاینشینیهحاش ویژهبه

گیاهي و جانوری روی زمین  هاین ژنترین مخازمهم

ا هکه تعاریف مختلفي برای آن وجود دارند هاتاالبدر 

 .(1394همکاران،  شیخي ئیالنلو و) بکار رفته است

تعریف از  50امروزه نزدیك به بر این است عقیده 

تاالب وجود دارد که این تعاریف را به دو دسته 

-و باز و تعاریف محدود و بسته مي تعاریف گسترده

در  1349کرد. تعریفي که در سال  یبندگروهتوان 

کنوانسیون رامسر مورد قبول قرار گرفت و کاربرد آن 

بودن تعریف، مورد قبول همه کشورها  مؤثر به خاطر

ها است و در زمره های مرتبط با تاالبو سازمان

 :رد و به این صورت تعریف شده استتعاریف باز قرار دا

هایي که مناطق مردابي، آبگیرها، توربزارها، آب»

طبیعي، مصنوعي، دائم یا موقت با آب ساکن  صورتبه

نین آن دسته یا شور، همچ شورلبیا جاری، شیرین، 
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متر تجاوز نکند  6های دریایي که عمق آب از از آب

 «.گویندمي را تاالب

ت یها است که اهماز تاالب يانواع گوناگون یدارا رانیا

و در  رینظدر جهان کم یستيتنوع ز نهیها در زمآن

ر کل کشو وسیعي از سطح .استل یبديب انهیخاورم

راگرفته ف يابانیب مهیو ن يابانیرا مناطق ب رانیپهناور ا

 نیا ياتیح است که خود بر نقش و ارزش

 .دیافزايم يتوجهقابلبه مقدار  يآب یهاستگاهیز

ي به شرح المللنیتاالب ب 24 دارای رانیا اکنونهم

مجموعه آالگل، . 2 ،شانیتاالب گم .1 زیر است:

 انکالهیم یرهجزشبه .3 گلستان،در  گليآلماگل و آج

. 4 گلستان، و مازندراندر  گرگان جیو خل

 رود درازباران و سرخ ،کناردونیفری هابندانآب

 .7 ،يمجموعه تاالب انزل. 6 ه،یرکالیام .5 ،مازندران

. 8 ،النیگدر  درودیو دهانه سف اشهریکوالب بندر ک

 اچهیتاالب در .9 ،يشرق جانیآذربادر  گلیقور

ی هاتاالب. 11 ،يباباعليتاالب قوپ. 10 ه،یاروم

، يغرب جانیآذربادر و شورگل  يسنگدورگه ادگارلو،ی

 شانیپر اچهیدر .13 و کمجان، زیرین یهاتاالب. 12

 هیتاالب شادگان، خوراالم .14فارس، در  و دشت ارژن

و  یهامون صابر. 15خوزستان،  در يو خور موس

 یهاتاالب .17هامون پوزک،  .16 رمند،یهامون ه

 .18 ،و بلوچستان ستانیسدر ور باهو خگواتر و  جیخل

و  نیریشور، ش یمجموعه رودها .19خور خوران، 

 رهیجز. 21گز و حرا،  یرودهامصب  .20 ناب،یم

 اصفهان،ي در تاالب گاوخون .22 هرمزگان،در  دوریش

 .24ی و اریچهارمحال و بختدر تاالب چغاخور . 23

راد، ی بهروزي )غرب جانیآذربادر  برازانيتاالب کان

1386.) 

، هاتاالبمختلف جانوری وابسته به  یهاگونهدر بین 

منحصر به فردی  یهانمونهپرندگان تاالبي از جمله 

هستند که از لحاظ اقتصادی و تحقیقاتي بسیار حائز 

یکي از  عنوانبه. همچنین پرندگان هستنداهمیت 

 مشخصزیستي مهم برای در تعیین و  یهاشاخص

سالمت  و زیستیطمحنمودن وضعیت 

 Amat and) رونديمبه شمار  تاالبي هاییستماکوس

Green, 2010; Stolen et al., 2005 شیخي ئیالنلو ،

(. لذا شناسایي جامعه پرندگان در 1395و همکاران، 

و نیاز  روديماین راستا گام اول و ضروری به شمار 

 هایاهیستگزاست ابتدا مطالعات فونستیك پرندگان 

انجام پذیرد. هدف از انجام مطالعه  يخوببهتاالبي 

 یهاتاالبحاضر نیز بررسي جامعه پرندگان 

 حراصترکمندر  آالگل، آجي گل و آلماگل الملليینب

 در هاتاالببود و همچنین وضعیت زیستگاهي این 

 طول مطالعه مورد بررسي قرار گرفت.

 

 هاروشمواد و 

 منطقه مورد مطالعه

 هموار اراضي در آلماگل و گلآجي آالگل، یهاتاالب

 رد ترکمنستان و ایران مرز نزدیکي در صحراترکمن

 شمال کیلومتری 60 در برون،اینچه شهر جنوب

 از بروناینچه به قالآق مرزی جاده شرق و گرگان

(. 1 شکل) اندشده واقع گنبدکاووس شهرستان توابع

 یهاچشمهدخانه اترک و رو از مذکور یهاتاالب

 داخل یهاتاالب دسته از و شونديم تغذیه اطراف

 هاینک علت به هاتاالب این. آیديم حساب به خشکي

 و آبزی مهاجر پرندگان زادآوری یهاکانون از یکي

 معیارهای از یکسری داشتن به علت و یکنار آبز

 یك تحت 1354 سال در رامسر کنوانسیون یهاتاالب

 هاتاالبرست کنوانسیون حفاظت از فه در عنوان

 پوشش وجود. رسیدند ثبت به( 1971 رامسر،)

 هاتاالب این حاشیه در جگن و ني و گز یهادرختچه

 هاآن به را خاصي جلوه صحرایي منطقه یك در

 . است بخشیده
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 20درجه و  37 یایيآالگل با مختصات جغراف یاچهدر

طول  یقهدق 35درجه و  54و  يعرض شمال یقهدق

از  یاچهنقطه در ترینیقعماست. ارتفاع در  يشرق

متر است. مساحت منهای شش آزاد  یاهایسطح در

 1400رامسر  یونکنوانس يدر اسناد رسم یاچهدر

با مختصات  گل يآج یاچههکتار ثبت شده است. در

 54و  يعرض شمال یقهدق 24درجه و  37 غرافیایيج

 ترینیقعماست و در  يطول شرق یقهدق 40درجه و 

منهای آزاد  یاهایاز سطح در یاچهنقطه، ارتفاع در

آلماگل با مختصات  یاچهمتر است. درچهار 

 54و  يعرض شمال یقهدق 25درجه و  37 یایيجغراف

 نترییقعماست که در  يطول شرق یقهدق 38درجه و 

متر منهای چهار آزاد حدود  یاهایاز سطح در طه،نق

 (.1378و همکاران،  یابياست )ک

 یهاآب ي،آب تاالب آالگل نزوالت آسمان ینمنابع تأم

رودخانه  یزهایمنطقه و سرر یهاو پساب يسطح

 یهاو پساب ينزوالت آسمان. استرود و اترک گرگان

و  گليآب تاالب آج ینمنابع تأماطراف  يسطح

آب  ینمنابع تأم يو نزوالت آسمان يسطح یهاآب

سه  این (.1386 راد، یاست )بهروز تاالب آلماگل

در گروه  که هستند يدائم یهاتاالبتاالب از نوع 

Rheotrophic و  ینيماه)سلمان گیرنديقرار م

 (.1391 یدیان،سف

 و )ب(: استان گلستان ایران(: الف) در گل و آلماگلآال گل، آجی یهاتاالب: موقعیت جغرافیایی 1شکل 

 

 یبردارنمونه

های صورت گرفته در محدوده زماني طي سرشماری

 1391سال یبهشتاردتا  1389سال اردیبهشت 

 Total Countبه روش  شدهمشاهدهپرندگان 

؛ بهباش و Torres, 1995شناسایي و ثبت گردیدند )

(. مشاهده و شناسایي پرندگان از 1388همکاران، 

 برهای آفتابي و صاف ظهر در روز 1تا  صبح 8ساعت 

 گرفت انجام هاآن یرفتار و یظاهر صفات اساس

 ,.Heinzel et al ؛Porter, 2010؛ 1387)منصوری، 

 مدل رنجر 7×35 و 8×32 يدوچشم نیدورب .(1998
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 یبرا  Canon x40لتایجید يعکاس نیبو دور

 .گردید استفاده هاگونه یي و تهیه عکس ازشناسا

 

 نتایج

به منظور  های صورت گرفتهبا توجه به بررسي

ان بهار و تابستان گذر پرندگان فونستیك شناسایي

این تاالب گونه از پرندگان ایران در  96 تاالب آلماگل

در  هشدیيشناساپرندگان  .شناسایي و ثبت گردید

خانواده از پرندگان  38راسته و  12این تاالب شامل 

در این  شدهیيشناسا یاهگونهایران بودند. از میان 

گونه  62گونه کنار آبزی و  18گونه آبزی،  16مطالعه 

مورد مطالعه  یهاتاالبخشکي زی  یهاگونهجزو 

 .(1)جدول  بودند

 

 آالگل، آجی گل و آلما گل المللیینب هایپرندگان ثبت شده در تاالب یهاگونه: 1جدول 

ف
دی

ر
 

انگلیسي نام نام فارسي  

 وضعیت حفاظت زیستگاه

ی
آبز

آبز 
ار 

کن
ی ی
ي ز

شک
خ

 

 ایران

C
IT

E
S

 

  شدهتیحماغیر    * Podiceps cristatus کشیم بزرگ 1

  شدهتیحماغیر    * Tachybaptus ruficollis کشیم کوچك 2

  شدهتیحماغیر    * Podiceps nigricollis یاهگردن س یمکش 3

  شدهتیحماغیر    * Phalacrocorax carbo باکالن بزرگ 4

 I شدهحفاظتو  شدهتیحما  *  Ciconia ciconia لك سفیدلك 5

 II شدهحفاظتو  شدهتیحما  *  Phoenicopterus ruber فالمینگو بزرگ 6

  شدهحفاظتو  شدهتیحما   * Pelecanus onocrotalus پلیکان سفید 7

  شدهحفاظتو  شدهتیحما  *  Casmerodius albus اگرت بزرگ 8

  شدهحفاظتو  شدهتیحما  *  Ardea cinerea حواصیل خاکستری 9

  شدهحفاظتو  شدهتیحما  *  Ardea purpurea حواصیل ارغواني 10

  شدهحفاظتو  شدهتیحما  *  Ixobrychus minutus بوتیمار کوچك 11

  شدهحفاظتو  شدهتیحما  *  Bubulcus ibis گاوچرانك 12

  شدهتیحماغیر   *  Plegadis falcinellus اکراس سیاه 13

  شدهحفاظتو  شدهتیحما   * Anser albifrons غاز پیشاني سفید بزرگ 14

  شدهحفاظتو  شدهتیحما   * Cygnus olor قوی گنگ 15

  شدهتیحماغیر    * Tadorna ferruginea آنقوت 16

  شدهتیحماغیر    * Anas platyrhynchos اردک سرسبز 17

  شدهتیحماغیر    * Anas querquedula خوتکای ابروسفید 18

  شدهتیحماغیر    * Anas crecca خوتکا 19

  شدهتیحماغیر    * Anas acuta فیلوش 20

  شدهتیحماغیر    * Anas clypeata نوک پهن 21

 I شدهحفاظتو  شدهتیحما *   Haliaeetus albicilla عقاب دریایي دم سفید 22
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 II شدهحفاظتو  شدهتیحما *   Buteo rufinus دپا بلنسارگپه  23

 II شدهحفاظتو  شدهتیحما *   Milvus migrans کورکور سیاه 24

 II شدهحفاظتو  شدهتیحما *   Accipiter badius پیغوی کوچك 25

 II شدهحفاظتو  شدهتیحما *   Circus aeruginosus سنقر تاالبي 26

 II شدهحفاظتو  شدهتیحما   * Falco tinnunculus دلیجه معمولي 27

  شدهتیحماغیر    * Fulica atra چنگر 28

  شدهتیحماغیر    * Gallinula chloropus چنگر نوک سرخ 29

  شدهتیحماغیر   *  Porphyrio porphyrio طاووسك 30

  شدهتیحماغیر   *  Himantopus himantopus چوب پا 31

  شدهحفاظتو  شدهتیحما *   Francolinus francolinus دراج 32

  شدهتیحماغیر   *  Vanellus leucurus خروس کولي دم سفید 33

  شدهتیحماغیر   *  Vanellus vanellus خروس کولي معمولي 34

  شدهتیحماغیر  *   Glareola pratincola گالریول بال سرخ 35

  شدهتیحماغیر  *   Cuculus canorus کوکو معمولي 36

  شدهتیحماغیر   *  Charadrius hiaticula سلیم طوقي 37

  شدهتیحماغیر   *  Charadrius alexandrinus سلیم کوچك 38

  شدهتیحماغیر  *   Charadrius dubius کوچكسلیم طوقي 39

  شدهتیحماغیر  *   Larus ichthyaetus کاکایي بزرگ 40

  شدهتیحماغیر  *   Larus genei کاکایي صورتي 41

  شدهتیحماغیر  *   Larus ridibundus کاکایي سرسیاه 42

  شدهتیحماغیر  *   Larus minutus کاکایي کوچك 43

  شدهتیحماغیر  *   Chlidonias leucopterus سفیددریایي بالپرستوی 44

  شدهتیحماغیر  *   Sterna albifrons پرستو دریایي کوچك 45

  شدهتیحماغیر  *   Sterna repressa پرستوی دریایي تیره 46

  شدهتیحماغیر  *   Chlidonias hybridus پرستوی دریایي گونه سفید 47

  شدهتیحماغیر  *   Sterna sandvicensis دریایي بدصداپرستوی 48

  شدهتیحماغیر  *   Sterna repressa دریایي تیرهپرستوی 49

  شدهتیحماغیر  *   Sterna hirundo پرستوی معمولي 50

  شدهتیحماغیر   *  Recurvirostra avosetta آووست 51

  شدهتیحماغیر   *  Tringa ochropus آبچلیك تکزی 52

  شدهتیحماغیر   *  Actitis hypoleucos آبچلیك آوازخوان 53

  شدهتیحماغیر   *  Tringa glareola آبچلیك خالدار 54

  شدهتیحماغیر  *   Coracias garrulus سبزقبا 55

  شدهتیحماغیر  *   Merops apiaster زنبورخور معمولي 56

  شدهتیحماغیر  *   Merops superciliosus زنبور خوار گلو خرمایي 57

  شدهتیحماغیر  *   Upopa epops هدهد 58
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 آالگل، آجی گل و آلماگل در ایران یهاتاالب شدهیتحماغیر  یهاگونهو  شدهحفاظتو  شدهیتحما یهاگونه: درصد 1نمودار 

 

 

 آالگل، آجی گل و آلماگل یهاتاالبدر ایران و  شدهییشناساپرندگان  یهاخانواده: مقایسه تعداد 2نمودار 

 

 20بیان نمود که  توانيم 1با توجه به نمودار شماره 

 هاتاالبدر این  شدهیيشناسا یهاگونهدرصد از کل 

بوده و  زیستیطمحتحت حفاظت و حمایت سازمان 

فاقد پشتیباني حفاظتي خاصي به دلیل  هاگونهبقیه 

 برخورداری از جمعیت خوب خود هستند.

دریافت که در حدود  توانيمبا توجه به نمودار دو 

 38که برابر با  شدهیيشناسا یهاخانوادهدرصد از  59

آالگل،  یهاتاالبدر مطالعه حاضر و در  استخانواده 

 آجي گل و آلماگل شناسایي و ثبت شدند.
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 آالگل، آجی گل و آلماگل یهاتاالبدر ایران و  شدهییشناساپرندگان  یهاراسته: مقایسه تعداد 3نمودار

 

 76دریافت که بیش از  توانيم 3در نمودار شماره 

 در کشور شدهیيشناساپرندگان  یهاراستهدرصد از 

آالگل، آجي گل و آلماگل دارای  یهاتاالبایران در 

 بودند.  اییندهنما

 

 گیرییجهنتبحث و 

 یهاتاالبآلماگل از گل و ، آجيآالگل یهاتاالب

با توجه به اختالالت که  هستنددر ایران  الملليینب

مده در یك دهه اخیر در لیست انساني پیش آ

لوبي مونترال قرار گرفته و وضعیت مط یهاتاالب

در جهت بازگشت این  هایتفعال. لذا اندنداشته

به وضعیت اولیه صورت گرفت که یکي از  هاتاالب

اقدامات که در مطالعه حاضر نیز به این موضوع 

موجود در این  یهاگونهپرداخته شد بررسي وضعیت 

 رسراس در پرندگان از یاریبس یهاگونهبود.  هاتاالب

-ا استفاده ميهبتاال از ،زندگي خود ساالنه چرخه

 یهادوره در هابعضي از گونه که يحال در ،کنند

ي از زندگي خود نیازمند محیط تاالبي هستند خاص

، یدمثلتول دوره طول در مثال، عنوانبه)

به منظور استفاده از  ای و استراحتگذراني، زمستان

ه(. بهار و هزییپا مهاجرت طول در ایهیتغذ مناطق

 دخو يزندگ از بخشحتي یك  که یيهاگونه بنابراین،

سته های وابهستند،گونه تاالب به يدسترسمند ازینرا 

بي آ صرفاً از مناطق پرندگان يبرخنامیم. به تاالب مي

( و Upland) مرتفع مناطق ، برخي دیگر ازتاالب

 انعنوبهبرخي پرندگان ترکیبي از این دو محیط را 

)سفیدیان و  دهندزیستگاه مورد استفاده قرار مي

با توجه به گونه  96وجود (. 1395ماهیني، سلمان

اهمیت و ظرفیت  دهندهنشان هاتاالبشرایط موجود 

، که با توجه به صدمات وارده هاستتاالبباالی این 

 یهاهنگواز  يتوجهقابلهنوز تعداد  هاتاالببه این 

 .هستندجامعه پرندگان را در خود پذیرا 

 یهاگونهاز  يتوجهبلقاتعداد  1جدول  در

مورد مطالعه جزو  یهاتاالبدر  شدهیيشناسا

درصد  64خشکي زی بودند و بیش از  یهاگونه
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نتیجه گرفت  توانيم. لذا گیرديبرمرا در  یهاگونه

حاشیه مناطق آبي محدوده  هاییستگاهزکه 

بوده و  اییژهومورد مطالعه دارای اهمیت  یهاتاالب

مطلوبیت باالی پوشش گیاهي را برای حضور 

. پوشش گیاهي تاالب هستندپرندگان دارا  یهاگونه

است  مؤثرها ای در تاالببر ترکیب و غنای گونه

(Quan et al., 2002 همچنین پوشش گیاهي .)

های تواند با توجه به نیازهای زیستگاهي گونهمي

 Hattori) اشدب یرگذارتأثمختلف بر امنیت زیستگاه 

and Mae, 2001 آبزی  یهاگونهدرصدی  17(. حضور

عوامل  وجود دهندهنشاندر منطقه مورد مطالعه 

 و همچنین هاگونه رویهيبمانند شکار  یدکنندهتهد

به تغییرات کیفیت زیستگاه  هاآنحساسیت باالی 

 معموالً اشاره نمود.  توانيممانند کاهش سطح آب 

 همچنین و تاالب شیمیایي و فیزیکي فاکتورهای

 تاالب، اندازه تاالب، آب سطح قبیل از دیگر عوامل

 در تاالب، پوشش گیاهي تاالب، آب کیفیت و کمیت

 تاالب امنیت و منابع دیگر و غذا بودن دسترس

 زیستگاه انتخاب و مطلوبیت بر که هستند عواملي

 هستند مؤثر مهاجر و کنارآبچر آبزی پرندگان توسط

(Hattori and Mae, 2001 ؛Quan, 2002 ؛Pillisson 

et al., 2002 ؛Baldassarre and Bolen, 2006) .

 تنوع و غنا به وابسته هایستماکوس تمامي سالمت

 تنوع طبیعي، هاییستگاهز تخریب با لذا است یاگونه

 .یابديم کاهش یاگونهغنای  آن طبع به و بیولوژیکي

 یهاگونهاز نکات قابل توجه در این بررسي مشاهده 

لیست  یهاگونهو  شدهحفاظتو  شدهیتحما

که با توجه به نمودار شماره  است CITESکنوانسیون 

 یهاگونه ثبت شده جزو یهاگونهدرصد از  20 ؛1

و  Iگونه در ضمیمه  8 و شدهحفاظتو  شدهیتحما

II  کنوانسیونCITES ذا حضور . ل(1)جدول  هستند

افزوده و  هاتاالببر ارزش حفاظتي این  هاگونهاین 

 دوچندانرا  هایستماکوسازسازی این ضرورت احیا و ب

 .نمایديم

ه ب توانيماز دیگر نکات قابل توجه در مطالعه حاضر 

 76( و حضور 2)نمودار  هاخانوادهدرصد از  59حضور 

ایران در  شدهیيشناساپرندگان  یهاراستهدرصد از 

 هاراستهمنطقه مورد مطالعه اشاره نمود. هر کدام از 

خاص خود  یازهاینمختلف بر اساس  یهاخانوادهو 

ه جداگان صورتبه هاخانوادهو  هاراستهاز دیگر 

درصد باالیي از  ، لذا حضورشونديم یبندطبقه

مورد  یهاتاالبپرندگان در  یهاراستهو  هاخانواده

ر د هاتاالبپتانسیل باالی این  ندهدهنشانمطالعه 

 هاآنو بر ارزش حفاظتي  یازهاستناین ین تأم

 .افزایديم
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