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چکیده
اکوسیستمهای تاالبی بهعنوان پیچیدهترین بومسازگانها ،در معرض بیشترین
تهدید ،تخریب و تکهتکه شدگی قرار دارند .استفاده از شاخصهای زیستی یکی
از راههای پایش سالمت اکوسیستمها به شمار میروند .از طرفی پرندگان بهعنوان
یکی از شاخصهای زیستی مهم برای تعیین و تشخیص وضعیت محیطزیست و
سالمت اکوسیستمهای تاالبی شناخته میشوند .بنابراین شناسایی جامعه پرندگان
در این راستا گام اول و ضروری است .در مطالعه حاضر فون جامعه پرندگان
تاالبهای بینالمللی آالگل ،آجی گل و آلماگل مورد بررسی قرار گرفت .نتایج
حاصل نشان داد که  93گونه از پرندگان کشور در این تاالبها زیست میکنند،
که شامل  38خانواده و  16راسته است .همچنین از میان گونههای شناساییشده
 18گونه حمایتشده و حفاظتشده و شش گونه نیز در فهرست ضمیمه یک و
دو  CITESقرار دارند .لذا با توجه به وضعیت نامطلوب موجود برای تاالبهای
مذکور به نظر میرسد در صورت بهبود سالمت اکوسیستم و احیای تاالبهای
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آالگل ،آجی گل و آلماگل ،پتانسیل باالیی برای زیست گونههای بیشماری از
پرندگان ایران داشته باشند.
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Biosphere

مقدمه

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

اکوسیستمهای تاالبي بهعنوان بومسازگاني پیچیده و

عقیده بر این است امروزه نزدیك به  50تعریف از

چند بعدی ،در معرض بیشترین تهدید ،تخریب و

تاالب وجود دارد که این تعاریف را به دو دسته

تکهتکه شدگي قرار دارند و تحقیقات روی این قبیل

تعاریف گسترده و باز و تعاریف محدود و بسته مي-

بومسازگانها به منظور فعالیتهای حفاظتي و

توان گروهبندی کرد .تعریفي که در سال  1349در

مدیریتي بسیار حائز اهمیت است .تاالبها بهعنوان

کنوانسیون رامسر مورد قبول قرار گرفت و کاربرد آن

کانونهای تجمع آب در فالت خشك ایران جایگاه

به خاطر مؤثر بودن تعریف ،مورد قبول همه کشورها

ویژهای دارند و با ذخیره آب و تولید ماده زنده زیاد،

و سازمانهای مرتبط با تاالبها است و در زمره

منبع تأمین آب و غذا و سایر استفادهها برای مردم

تعاریف باز قرار دارد و به این صورت تعریف شده است:

بهویژه حاشیهنشینهای تاالب هستند .بهترین و

«مناطق مردابي ،آبگیرها ،توربزارها ،آبهایي که

مهمترین مخازن ژنهای گیاهي و جانوری روی زمین

بهصورت طبیعي ،مصنوعي ،دائم یا موقت با آب ساکن

در تاالبها وجود دارند که تعاریف مختلفي برای آنها

یا جاری ،شیرین ،لبشور یا شور ،همچنین آن دسته

زیست سپهر ،1396 ،جلد  ،12شماره .17-8 ،1

شناسایي فون پرندگانتاالبهایي بینالمللي آالگل...
از آبهای دریایي که عمق آب از  6متر تجاوز نکند
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شاخصهای زیستي مهم برای در تعیین و مشخص

را تاالب ميگویند».

نمودن

ایران دارای انواع گوناگوني از تاالبها است که اهمیت

اکوسیستمهای تاالبي به شمار ميروند ( Amat and

آنها در زمینه تنوع زیستي در جهان کمنظیر و در

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

خاورمیانه بيبدیل است .سطح وسیعي از کل کشور

و همکاران .)1395 ،لذا شناسایي جامعه پرندگان در

پهناور ایران را مناطق بیاباني و نیمه بیاباني فراگرفته

این راستا گام اول و ضروری به شمار ميرود و نیاز

است که خود بر نقش و ارزش حیاتي این

است ابتدا مطالعات فونستیك پرندگان زیستگاههای

زیستگاههای آبي به مقدار قابلتوجهي ميافزاید.

تاالبي بهخوبي انجام پذیرد .هدف از انجام مطالعه

هماکنون ایران دارای  24تاالب بینالمللي به شرح

حاضر نیز بررسي جامعه پرندگان تاالبهای

زیر است .1 :تاالب گمیشان .2 ،مجموعه آالگل،

بینالمللي آالگل ،آجي گل و آلماگل در ترکمنصحرا

آلماگل و آجيگل در گلستان .3 ،شبهجزیره میانکاله

بود و همچنین وضعیت زیستگاهي این تاالبها در

و خلیج گرگان در مازندران و گلستان.4 ،

طول مطالعه مورد بررسي قرار گرفت.

وضعیت

محیطزیست

و

سالمت

آببندانهای فریدونکنار ،ازباران و سرخرود در
مازندران .5 ،امیرکالیه .6 ،مجموعه تاالب انزلي.7 ،
کوالب بندر کیاشهر و دهانه سفیدرود در گیالن.8 ،

مواد و روشها

قوریگل در آذربایجان شرقي .9 ،تاالب دریاچه

منطقه مورد مطالعه

ارومیه .10 ،تاالب قوپيباباعلي .11 ،تاالبهای

تاالبهای آالگل ،آجيگل و آلماگل در اراضي هموار

یادگارلو ،دورگهسنگي و شورگل در آذربایجان غربي،

ترکمنصحرا در نزدیکي مرز ایران و ترکمنستان در

 .12تاالبهای نیریز و کمجان .13 ،دریاچه پریشان

جنوب شهر اینچهبرون ،در  60کیلومتری شمال

و دشت ارژن در فارس .14 ،تاالب شادگان ،خوراالمیه

گرگان و شرق جاده مرزی آققال به اینچهبرون از

و خور موسي در خوزستان .15 ،هامون صابری و

توابع شهرستان گنبدکاووس واقع شدهاند (شکل .)1

هامون هیرمند .16 ،هامون پوزک .17 ،تاالبهای

تاالبهای مذکور از رودخانه اترک و چشمههای

خلیج گواتر و خور باهو در سیستان و بلوچستان.18 ،

اطراف تغذیه ميشوند و از دسته تاالبهای داخل

خور خوران .19 ،مجموعه رودهای شور ،شیرین و

خشکي به حساب ميآید .این تاالبها به علت اینکه

میناب .20 ،مصب رودهای گز و حرا .21 ،جزیره

یکي از کانونهای زادآوری پرندگان مهاجر آبزی و

شیدور در هرمزگان .22 ،تاالب گاوخوني در اصفهان،

کنار آبزی و به علت داشتن یکسری از معیارهای

 .23تاالب چغاخور در چهارمحال و بختیاری و .24

تاالبهای کنوانسیون رامسر در سال  1354تحت یك

تاالب کانيبرازان در آذربایجان غربي (بهروزی راد،

عنوان در فهرست کنوانسیون حفاظت از تاالبها

.)1386

(رامسر )1971 ،به ثبت رسیدند .وجود پوشش

در بین گونههای مختلف جانوری وابسته به تاالبها،

درختچههای گز و ني و جگن در حاشیه این تاالبها

پرندگان تاالبي از جمله نمونههای منحصر به فردی

در یك منطقه صحرایي جلوه خاصي را به آنها

هستند که از لحاظ اقتصادی و تحقیقاتي بسیار حائز

بخشیده است.

اهمیت هستند .همچنین پرندگان بهعنوان یکي از
زیست سپهر ،1396 ،جلد  ،12شماره .17-8 ،1
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فداکار و همکاران.
دریاچه آالگل با مختصات جغرافیایي  37درجه و 20

نقطه ،از سطح دریاهای آزاد حدود منهای چهار متر

دقیقه عرض شمالي و  54درجه و  35دقیقه طول

است (کیابي و همکاران.)1378 ،

شرقي است .ارتفاع در عمیقترین نقطه دریاچه از
سطح دریاهای آزاد منهای شش متر است .مساحت
دریاچه در اسناد رسمي کنوانسیون رامسر 1400
هکتار ثبت شده است .دریاچه آجي گل با مختصات
جغرافیایي  37درجه و  24دقیقه عرض شمالي و 54
درجه و  40دقیقه طول شرقي است و در عمیقترین
نقطه ،ارتفاع دریاچه از سطح دریاهای آزاد منهای
چهار متر است .دریاچه آلماگل با مختصات
جغرافیایي  37درجه و  25دقیقه عرض شمالي و 54

درجه و  38دقیقه طول شرقي است که در عمیقترین

منابع تأمین آب تاالب آالگل نزوالت آسماني ،آبهای
سطحي و پسابهای منطقه و سرریزهای رودخانه
گرگانرود و اترک است .نزوالت آسماني و پسابهای
سطحي اطراف منابع تأمین آب تاالب آجيگل و
آبهای سطحي و نزوالت آسماني منابع تأمین آب
تاالب آلماگل است (بهروزی راد .)1386 ،این سه
تاالب از نوع تاالبهای دائمي هستند که در گروه
 Rheotrophicقرار ميگیرند (سلمانماهیني و

سفیدیان.)1391 ،

شکل  :1موقعیت جغرافیایی تاالبهای آال گل ،آجیگل و آلماگل در (الف) :ایران و (ب) :استان گلستان

نمونهبرداری
طي سرشماریهای صورت گرفته در محدوده زماني
اردیبهشت سال  1389تا اردیبهشت سال1391
پرندگان مشاهدهشده به روش Total Count

شناسایي و ثبت گردیدند (Torres, 1995؛ بهباش و
زیست سپهر ،1396 ،جلد  ،12شماره .17-8 ،1

همکاران .)1388 ،مشاهده و شناسایي پرندگان از
ساعت  8صبح تا  1ظهر در روزهای آفتابي و صاف بر
اساس صفات ظاهری و رفتاری آنها انجام گرفت
(منصوری1387 ،؛ Porter, 2010؛ Heinzel et al.,

 .)1998دوربین دوچشمي  8×32و  7×35مدل رنجر
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شناسایي فون پرندگانتاالبهایي بینالمللي آالگل...
و دوربین عکاسي دیجیتال  Canon x40برای

تاالب آلماگل  96گونه از پرندگان ایران در این تاالب

شناسایي و تهیه عکس از گونهها استفاده گردید.

شناسایي و ثبت گردید .پرندگان شناسایيشده در
این تاالب شامل  12راسته و  38خانواده از پرندگان
ایران بودند .از میان گونههای شناسایيشده در این

نتایج

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

با توجه به بررسيهای صورت گرفته به منظور

جزو گونههای خشکي زی تاالبهای مورد مطالعه

شناسایي فونستیك پرندگان بهار و تابستان گذران

بودند (جدول .)1

جدول  :1گونههای پرندگان ثبت شده در تاالبهای بینالمللی آالگل ،آجی گل و آلما گل

ردیف

آبزی

کنار آبزی

خشکي زی

نام فارسي

ایران

1

کشیم بزرگ

Podiceps cristatus

*

غیر حمایتشده

2

کشیم کوچك

Tachybaptus ruficollis

*

غیر حمایتشده

3

کشیم گردن سیاه

Podiceps nigricollis

*

غیر حمایتشده

4

باکالن بزرگ

Phalacrocorax carbo

*

غیر حمایتشده

CITES

زیستگاه
نام انگلیسي

وضعیت حفاظت

5

لكلك سفید

Ciconia ciconia

*

حمایتشده و حفاظتشده

I

6

فالمینگو بزرگ

Phoenicopterus ruber

*

حمایتشده و حفاظتشده

II

7

پلیکان سفید

Pelecanus onocrotalus

حمایتشده و حفاظتشده

*

8

اگرت بزرگ

Casmerodius albus

*

حمایتشده و حفاظتشده

9

حواصیل خاکستری

Ardea cinerea

*

حمایتشده و حفاظتشده

10

حواصیل ارغواني

Ardea purpurea

*

حمایتشده و حفاظتشده

11

بوتیمار کوچك

Ixobrychus minutus

*

حمایتشده و حفاظتشده

12

گاوچرانك

Bubulcus ibis

*

حمایتشده و حفاظتشده

13

اکراس سیاه

Plegadis falcinellus

*

غیر حمایتشده

14

غاز پیشاني سفید بزرگ

Anser albifrons

*

حمایتشده و حفاظتشده

15

قوی گنگ

Cygnus olor

*

حمایتشده و حفاظتشده

16

آنقوت

Tadorna ferruginea

*

غیر حمایتشده

17

اردک سرسبز

Anas platyrhynchos

*

غیر حمایتشده

18

خوتکای ابروسفید

Anas querquedula

*

غیر حمایتشده

19

خوتکا

Anas crecca

*

غیر حمایتشده

20

فیلوش

Anas acuta

*

غیر حمایتشده

21

نوک پهن

Anas clypeata

*

غیر حمایتشده

22

عقاب دریایي دم سفید

Haliaeetus albicilla
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*

حمایتشده و حفاظتشده

I
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23

سارگپه پا بلند

Buteo rufinus

*

حمایتشده و حفاظتشده

II

24

کورکور سیاه

Milvus migrans

*

حمایتشده و حفاظتشده

II

25

پیغوی کوچك

Accipiter badius

*

حمایتشده و حفاظتشده

II

26

سنقر تاالبي

Circus aeruginosus

*

حمایتشده و حفاظتشده

II

27

دلیجه معمولي

Falco tinnunculus

*

حمایتشده و حفاظتشده

II

28

چنگر

Fulica atra

*

غیر حمایتشده

29

چنگر نوک سرخ

Gallinula chloropus

*

غیر حمایتشده

30

طاووسك

Porphyrio porphyrio

*

غیر حمایتشده

31

چوب پا

Himantopus himantopus

*

غیر حمایتشده

32

دراج

Francolinus francolinus

*

حمایتشده و حفاظتشده

33

خروس کولي دم سفید

Vanellus leucurus

*

غیر حمایتشده

34

خروس کولي معمولي

Vanellus vanellus

*

غیر حمایتشده

35

گالریول بال سرخ

Glareola pratincola

*

غیر حمایتشده

36

کوکو معمولي

Cuculus canorus

*

غیر حمایتشده

37

سلیم طوقي

Charadrius hiaticula

*

غیر حمایتشده

38

سلیم کوچك

Charadrius alexandrinus

*

غیر حمایتشده

39

سلیم طوقيکوچك

Charadrius dubius

*

غیر حمایتشده

40

کاکایي بزرگ

Larus ichthyaetus

*

غیر حمایتشده

41

کاکایي صورتي

Larus genei

*

غیر حمایتشده

42

کاکایي سرسیاه

Larus ridibundus

*

غیر حمایتشده

43

کاکایي کوچك

Larus minutus

*

غیر حمایتشده

44

پرستویدریایي بالسفید

Chlidonias leucopterus

*

غیر حمایتشده

45

پرستو دریایي کوچك

Sterna albifrons

*

غیر حمایتشده

46

پرستوی دریایي تیره

Sterna repressa

*

غیر حمایتشده

47

پرستوی دریایي گونه سفید

Chlidonias hybridus

*

غیر حمایتشده

48

پرستویدریایي بدصدا

Sterna sandvicensis

*

غیر حمایتشده

49

پرستویدریایي تیره

Sterna repressa

*

غیر حمایتشده

50

پرستوی معمولي

Sterna hirundo

*

غیر حمایتشده

51

آووست

Recurvirostra avosetta

*

غیر حمایتشده

52

آبچلیك تکزی

Tringa ochropus

*

غیر حمایتشده

53

آبچلیك آوازخوان

Actitis hypoleucos

*

غیر حمایتشده

54

آبچلیك خالدار

Tringa glareola

*

غیر حمایتشده

55

سبزقبا

Coracias garrulus

*

غیر حمایتشده

56

زنبورخور معمولي

Merops apiaster

*

غیر حمایتشده

57

زنبور خوار گلو خرمایي

Merops superciliosus

*

غیر حمایتشده

58

هدهد

Upopa epops

*

غیر حمایتشده

59

ماهي خورک کوچك

Alcedo atthis

*

حمایتشده و حفاظتشده

60

جغد کوچك

Athene noctua

*

غیر حمایتشده
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61

شبگرد معمولي

Caprimulgus europaeus

*

غیر حمایتشده

62

کبوتر چاهي

Columba livia

*

غیر حمایتشده

63

یاکریم

Streptopelia decaocto

*

غیر حمایتشده

64

چکاوک کوچك

Calandrella rufescens

*

غیر حمایتشده

65

چکاوک گندمزار

Melanocorypha calandra

*

غیر حمایتشده

66

چکاوک پنجه کوتاه

Calandrella
brachydactyla

*

غیر حمایتشده

67

چکاوک آسماني

Alauda arvensis

*

غیر حمایتشده

68

چکاوک کاکلي

Galerida cristata

*

غیر حمایتشده

69

دمجنبانك ابلق

Motacilla alba

*

غیر حمایتشده

70

چك ابلق

Saxicola caprata

*

غیر حمایتشده

71

چکچك پشتسفید

Oenanthe finschii

*

غیر حمایتشده

72

چکچك دم سرخ

Oenanthe xanthoprymna

*

غیر حمایتشده

73

چکچك دشتي

Oenanthe isabllina

*

غیر حمایتشده

74

دمسرخ سیاه

Phoenicurus ochruros

*

غیر حمایتشده

75

زردهپره مزرعه

Emberiza calandra

*

غیر حمایتشده

76

زردهپره سرسرخ

Emberiza bruniceps

*

غیر حمایتشده

77

چلچله رودخانه

Riparia riparia

*

غیر حمایتشده

78

پرستو

Hirundo rustica

*

حمایتشده و حفاظتشده

79

دم جنبانك ابلق

Motacilla alba

*

غیر حمایتشده

80

دم جنبانك زرد

Motacilla flava

*

غیر حمایتشده

81

دم چتری

Cercotrichas galactotes

*

غیر حمایتشده

82

چرخریسك بزرگ

Parus major

*

غیر حمایتشده

83

سسك شالیزار

Acrocephalus agricola

*

غیر حمایتشده

84

سسك درختيزیتوني

Hippolais pallida

*

غیر حمایتشده

85

سسك سرسیاه

Sylvia atricapilla

*

غیر حمایتشده

86

سسك نقابدار

Sylvia curruca

*

غیر حمایتشده

87

سسك بزرگ

Acrocephalus
arundinaceus

*

غیر حمایتشده

88

سسك تاالبي پر سرو صدا

Acrocephalus stentoreus

*

غیر حمایتشده

89

سسك تاالبي معمولي

Acrocephalus scirpaceus

*

غیر حمایتشده

90

سسك سردودی

Sylvia mystacea

*

غیر حمایتشده

91

مگس گیر خالدار

Muscicapa striata

*

غیر حمایتشده

92

گنجشك سینه سیاه

Passer hispaniolensis

*

غیر حمایتشده

93

گنجشك معمولي

Passer domesticus

*

غیر حمایتشده

94

زاغي

Pica pica

*

غیر حمایتشده

95

پری شاهرخ

Oriolus oriolus

*

غیر حمایتشده

96

مینا

Acridotheres tristis

*

غیر حمایتشده
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نمودار  :1درصد گونههای حمایتشده و حفاظتشده و گونههای غیر حمایتشده تاالبهای آالگل ،آجی گل و آلماگل در ایران
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نمودار  :2مقایسه تعداد خانوادههای پرندگان شناساییشده در ایران و تاالبهای آالگل ،آجی گل و آلماگل

با توجه به نمودار شماره  1ميتوان بیان نمود که 20

با توجه به نمودار دو ميتوان دریافت که در حدود

درصد از کل گونههای شناسایيشده در این تاالبها

 59درصد از خانوادههای شناسایيشده که برابر با 38

تحت حفاظت و حمایت سازمان محیطزیست بوده و

خانواده است در مطالعه حاضر و در تاالبهای آالگل،

بقیه گونهها فاقد پشتیباني حفاظتي خاصي به دلیل

آجي گل و آلماگل شناسایي و ثبت شدند.

برخورداری از جمعیت خوب خود هستند.
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تعداد راسته
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نمودار :3مقایسه تعداد راستههای پرندگان شناساییشده در ایران و تاالبهای آالگل ،آجی گل و آلماگل

در نمودار شماره  3ميتوان دریافت که بیش از 76

خاصي از زندگي خود نیازمند محیط تاالبي هستند

درصد از راستههای پرندگان شناسایيشده در کشور

(بهعنوان مثال ،در طول دوره تولیدمثل،

ایران در تاالبهای آالگل ،آجي گل و آلماگل دارای

زمستانگذراني ،استراحت و یا به منظور استفاده از

نمایندهای بودند.

مناطق تغذیهای در طول مهاجرت پاییزه و بهاره).
بنابراین ،گونههایي که حتي یك بخش از زندگي خود

بحث و نتیجهگیری

را نیازمند دسترسي به تاالب هستند،گونههای وابسته
به تاالب مينامیم .برخي پرندگان صرفاً از مناطق آبي

تاالبهای آالگل ،آجيگل و آلماگل از تاالبهای

تاالب ،برخي دیگر از مناطق مرتفع ( )Uplandو

بینالمللي در ایران هستند که با توجه به اختالالت

برخي پرندگان ترکیبي از این دو محیط را بهعنوان

انساني پیش آمده در یك دهه اخیر در لیست

زیستگاه مورد استفاده قرار ميدهند (سفیدیان و

تاالبهای مونترال قرار گرفته و وضعیت مطلوبي

سلمانماهیني .)1395 ،وجود  96گونه با توجه به

نداشتهاند .لذا فعالیتها در جهت بازگشت این

شرایط موجود تاالبها نشاندهنده اهمیت و ظرفیت

تاالبها به وضعیت اولیه صورت گرفت که یکي از

باالی این تاالبهاست ،که با توجه به صدمات وارده

اقدامات که در مطالعه حاضر نیز به این موضوع

به این تاالبها هنوز تعداد قابلتوجهي از گونههای

پرداخته شد بررسي وضعیت گونههای موجود در این

جامعه پرندگان را در خود پذیرا هستند.

تاالبها بود .گونههای بسیاری از پرندگان در سراسر
چرخه ساالنه زندگي خود ،از تاالبها استفاده مي-
کنند ،در حالي که بعضي از گونهها در دورههای
زیست سپهر ،1396 ،جلد  ،12شماره .17-8 ،1

در جدول  1تعداد قابلتوجهي از گونههای
شناسایيشده در تاالبهای مورد مطالعه جزو
گونههای خشکي زی بودند و بیش از  64درصد
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گونههای را در برميگیرد .لذا ميتوان نتیجه گرفت

ضرورت احیا و بازسازی این اکوسیستمها را دوچندان

که زیستگاههای حاشیه مناطق آبي محدوده

مينماید.

تاالبهای مورد مطالعه دارای اهمیت ویژهای بوده و
مطلوبیت باالی پوشش گیاهي را برای حضور
گونههای پرندگان دارا هستند .پوشش گیاهي تاالب
بر ترکیب و غنای گونهای در تاالبها مؤثر است
( .)Quan et al., 2002همچنین پوشش گیاهي
ميتواند با توجه به نیازهای زیستگاهي گونههای
مختلف بر امنیت زیستگاه تأثیرگذار باشد ( Hattori

 .)and Mae, 2001حضور  17درصدی گونههای آبزی
در منطقه مورد مطالعه نشاندهنده وجود عوامل
تهدیدکننده مانند شکار بيرویه گونهها و همچنین
حساسیت باالی آنها به تغییرات کیفیت زیستگاه
مانند کاهش سطح آب ميتوان اشاره نمود .معمو ًال

از دیگر نکات قابل توجه در مطالعه حاضر ميتوان به
حضور  59درصد از خانوادهها (نمودار  )2و حضور 76
درصد از راستههای پرندگان شناسایيشده ایران در
منطقه مورد مطالعه اشاره نمود .هر کدام از راستهها
و خانوادههای مختلف بر اساس نیازهای خاص خود
از دیگر راستهها و خانوادهها بهصورت جداگانه
طبقهبندی ميشوند ،لذا حضور درصد باالیي از
خانوادهها و راستههای پرندگان در تاالبهای مورد
مطالعه نشاندهنده پتانسیل باالی این تاالبها در
تأمین این نیازهاست و بر ارزش حفاظتي آنها
ميافزاید.

فاکتورهای فیزیکي و شیمیایي تاالب و همچنین
عوامل دیگر از قبیل سطح آب تاالب ،اندازه تاالب،

منابع

کمیت و کیفیت آب تاالب ،پوشش گیاهي تاالب ،در

بهباش ،ر ،.امیني ،ا ،.الوندی ،ر ،.خاک جسته ،خ.

دسترس بودن غذا و دیگر منابع و امنیت تاالب

 .1388تاالب خرمشهر (ناصری) ،بررسي وضعیت

عواملي هستند که بر مطلوبیت و انتخاب زیستگاه

پرندگان ،انطباق با معیارهای انتخاب ،IBA

توسط پرندگان آبزی و کنارآبچر مهاجر مؤثر هستند

کنوانسیون رامسر و تعیین جایگاه حفاظتي .علوم

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

محیطي.20-11 :)2( 7 ،

et al., 2002؛ .)Baldassarre and Bolen, 2006
سالمت تمامي اکوسیستمها وابسته به غنا و تنوع
گونهای است لذا با تخریب زیستگاههای طبیعي ،تنوع
بیولوژیکي و به طبع آن غنای گونهای کاهش ميیابد.
از نکات قابل توجه در این بررسي مشاهده گونههای
حمایتشده و حفاظتشده و گونههای لیست
کنوانسیون  CITESاست که با توجه به نمودار شماره

بهروزی راد ،ب .1386 .تاالبهای ایران .انتشارات
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح798 .ص.
حسنزاده کیابي ،ب.؛ قائمي ،ر .و عبدلي ،ا.1378 .
اکوسیستمهای تاالبي و رودخانهای استان
گلستان .گرگان .انتشارات اداره کل حفاظت
محیطزیست استان گلستان.

1؛  20درصد از گونههای ثبت شده جزو گونههای

سفیدیان ،س .و سلمانماهیني ،ع.1395 .

حمایتشده و حفاظتشده و  8گونه در ضمیمه  Iو

بومشناسي و مدیریت تاالبها .واژگان سیرنگ،

 IIکنوانسیون  CITESهستند (جدول  .)1لذا حضور

گرگان 360 .ص.

این گونهها بر ارزش حفاظتي این تاالبها افزوده و

سلمان ماهیني ،ع .و سفیدیان ،س.1391 .
طبقهبندی آبشناختي تاالبهای بینالمللي
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