
تنوع پرندگان آبزي و کنارآبزي در تاالب هشیالن
رسول باقرآبادی

دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران

rasul.bagherabad@ut.ac.ir

چکیده
تاالب هــا از ارزشــمندترین اکوسیســتم های طبیعــی در 
جهــان بــه شــمار رفتــه و اندازه گیــری تنــوع پرنــدگان 
موضــوع بســیار مهمــی در اکولــوژی و مدیریــت 
ــر  ــت بهت ــت مدیری ــن رو جه ــت. از ای ــا اس تاالب ه
تــاالب هشــیالن در اســتان کرمانشــاه، در ایــن مطالعــه 
ــن  ــزی  ای ــزی و کنارآب ــدگان آب ــون پرن ــه بررســی ف ب
ــاالب  ــه شــده اســت. ت ــاالب در ســال 1398 پرداخت ت
ــی کرمانشــاه  هشــیالن در 3۶ کیلومتــری شــمال غرب
ــتان  ــی اس ــتم تاالب ــن اکوسیس ــده و مهمتری ــع ش واق
کرمانشــاه اســت. طــی ایــن مطالعــه تعــداد 3۶ گونــه 

ــد،  ــته و 10 خانواده ان ــه ۶ راس ــوط ب ــه مرب ــده ک پرن
ــان گونه هــای  ــاالب شناســایی شــدند. از می ــن ت در ای
ــزی و ۲۶  ــده آب ــه پرن ــداد 10 گون ــده تع ــایی ش شناس
ــاهده  ــن مش ــد؛ همچنی ــزی  بودن ــده کنارآب ــه پرن گون
گونه هــای کمیــاب و در معــرض خطــر انقــراض جهــان 
از جملــه اردک ســرحنایی )Aythya ferina( و ســلیم 
کوهــی )Charadrius morinellus( اهمیــت زیســتی ایــن 
تــاالب را نشــان می دهــد، و می توانــد بــه عنــوان یکــی 
از زیســتگاه های مســیر مهاجرتــی ســیبری-آفریقا نقش 

مهمــی را ایفــا کنــد. 

مقدمه
ــا ارزش  ــم و ب ــتگاه هاي مه ــي از زیس ــاي آب محیط ه
بــراي موجــودات زنــده و حفــظ تنوع زیســتي بســیاري 
از گونه هــاي گیاهــي و جانــوري هســتند. از بیــن بــوم 
ســازگان هاي آبــي، تاالب هــا یکــي از مهمتریــن بــوم 
ســازگان هاي تولیــد  کننده در دنیا محســوب مي شــوند؛ 
کــه نقــش مهمــی در حفــظ آبراهه هــا، نگهــداري مــواد 
غذایــي حاصــل از دشــت هاي غرقابي، کنترل ســیالب، 
ــه اي و  ــداري رســوبات رودخان ــرل فرســایش، نگه کنت
ته نشــیني گل والي، تولیــد چــوب، جلوگیــري از نفــوذ 
آب هــاي شــور از دریــا بــه خشــکي، تثبیــت آب وهــواي 
محلــي و ... برعهــده دارنــد )پیشــبیجاري و همــکاران، 
139۶(. همچنیــن یکــی از مهمتریــن ارزش هــای 
ــات  ــتگاه حی ــوان زیس ــه به عن ــت ک ــا آن اس تاالب ه
ــت  ــده کیفی ــود دهن ــزی و بهب ــان آب ــش و گیاه وح
محیط زیســت محســوب شــده و ارزش هــای اقتصــادی، 
اجتماعــی و فرهنگــی باالیــی را دارا اســت )منصــوری و 

ــکاران، 139۲(. هم
پرنــدگان یکــی از مهم تریــن شــاخص های مطلوبیــت 
ــا  ــد. تاالب ه ــمار می آین ــه ش ــی ب ــتگاه های تاالب زیس

بــوم  ســازگان های پیچیــده ای هســتند کــه جــزو 
ــوند  ــوب می ش ــی محس ــع طبیع ــیب پذیرترین مناب آس
)Amat and Green, 2010(. بســیاري از پرنــدگان نــادر و 
در خطــر انقــراض جهــان در تاالب هــا زندگــي مي کنند. 
عــالوه بــرآن تاالب ها محــل زمســتان گذراني بســیاري 
از پرنــدگان مهاجــر آبــزي محســوب مي شــوند )امینــی 

نســب و منصــوری، 1387(.
در ایــران ســر شــماری و بررســی تنــوع گونــه ای 
ــه طــور  ــزی  از ســال 1348 ب ــزی و کنارآب ــدگان آب پرن
رســمی شــروع شــده اســت و همچنــان ادامــه دارد، و 
همــه ســاله در تاالب هــای مهــم ایــران ایــن شــمارش 
ــد  ــی می توان ــن اطالعات ــل چنی انجــام می شــود. تحلی
بــرای رســیدن بــه مدیریــت صحیــح در بخــش 
ــی، 1387(. از  ــد )برات ــر باش ــیار موث ــتی بس محیط زیس
ایــن رو مطالعــات زیــادي در خصــوص فراوانــي و تنــوع 
پرنــدگان تاالبــي در زیســتگاه هاي آبــي بــه  ویــژه بــوم 
ســازگان تاالبــي انجام شــده اســت. طبیعــي و همکاران 
)1390( تنــوع گونــه اي پرنــدگان آبــزي و کنــار آبــزی 
مهاجــر زمســتان گذران در تــاالب گاوخونــي اصفهــان 
را بررســي نمودنــد. یوســفي و همــکاران )139۲( 
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مطالعاتــي را در مــورد تنــوع گونــه اي پرنــدگان آبــزي 
و کنــار آبــزي در زیســتگاه هاي پــارک ملــي بوجــاق در 
ــد، نتایــج  ــا 1388 انجــام دادن طــي ســال های 1384 ت
ایــن مطالعــه نشــان داد کــه تنــوع پرنــدگان از شــمال 
بــه جنــوب پــارک ملــی بوجــاق کاهــش یافتــه اســت. 
بهدارونــد و همــکاران )1394( در مطالعــه ای به بررســی 
ــت  ــه حفاظ ــزی  منطق ــزی و کنارآب ــدگان آب ــون پرن ف
شــده در اســتان خوزســتان پرداختنــد و در ایــن مطالعــه 
33 گونــه پرنــده از ۶ راســته و 13 تیــره شناســایی 
ــه  ــزی و ۲3 گون ــه آب ــداد 10 گون ــن تع ــه از ای شــد، ک
ــه ای  ــروزی راد )1398( در مطالع ــد. به ــزی بودن کنارآب
بــه شناســایی، تعییــن تنــوع و تراکــم پرنــدگان آبــزی 
زمســتان گــذران در تــاالب رفیــع، در دو فصــل پاییــز 
ــه ایــن نتیجــه رســید کــه در  و زمســتان پرداخــت و ب
طــول ۶ مــاه تعــداد ۲1۲7 پرنــده آبــزی از 10 گونــه و 
5 خانــواده در ایــن تــاالب در طــول شــش مــاه حضــور 
ــدگان  ــتوانه پرن ــوان پش ــع به عن ــاالب رفی ــد، و ت دارن
ــم در حفاظــت نســل  ــاالب هورالعظی ــزی ت ــر آب مهاج

آن هــا نقــش اساســی دارد.
اطالعــات بــه دســت آمــده از چنیــن مطالعاتــی نشــان 
ــعه و  ــه توس ــدگان ب ــوع پرن ــن تن ــه تعیی ــد ک می ده

پیشــرفت در حفاظــت از محیط زیســت، زیســتگاه های 
ــن  ــول از ای ــراه اســتفاده معق ــه هم ــدگان ب ــی و پرن آب
منابــع کمــک می کنــد. از ایــن رو بــا توجــه بــه 
اهمیــت تــاالب هشــیالن در اســتان کرمانشــاه، در ایــن 
مقالــه بــه بررســی تنــوع پرنــدگان آبــزي و کنارآبــزی  
ــم. ــیالن پرداخته ای ــاالب هش ــه  ای در ت ــایی گون و شناس

مواد و روش ها
منطقه مورد مطالعه

ــا  ــی 51 4۶ ت ــول جغرافیای ــن ط ــیالن بی ــاالب هش ت
54 4۶ شــرقی و عــرض جغرافیایــی 34 34 تــا 35 34 
شــمالی در 3۶ کیلومتــری شــمال غربــی کرمانشــاه قرار 
دارد. وســعت تــاالب هشــیالن حــدود 450 هکتــار بوده 
و 1310 متــر باالتــر از ســطح دریــا اســت. سرچشــمه 
ــه  ــت ک ــی اس ــراب من م ــی و س ــبز عل ــراب س آن س
ــورت  ــه ص ــاالب ب ــمال ت ــن در ش ــای خوری از کوه ه
چشــمه های زیرزمینــی منشــاء می گیرنــد. تــاالب 
دارای جزایــر متعــددی اســت کــه مجموعــاً حــدود 30 
ــر  ــوند. در اث ــامل می ش ــاالب را ش ــاحت ت ــد مس درص
ــا  ــر، ب ــای دیگ ــالف تاالب ه ــر برخ ــن جزای ــود ای وج
رفتــن بــه درون تــاالب عمــق آن بــه تدریــج افزایــش 

ــکاران،  1379(. ــی و هم ــد )کرم نمی یاب

شکل 1 موقعیت جغرافیایی تاالب هشیالن
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روش تحقیق
در ایــن مطالعــه داده هــای مربــوط بــه گونه هــای پرندگان 
ــده،  ــر ش ــاالت منتش ــتند و مق ــع مس ــی مناب ــا بررس ب
گزارشــات اداره محیــط زیســت، بررســی هــای میدانــی در 
تــاالب و همچنیــن گــزارش سرشــماری ســال 1398 بــه 
دســت آمــد. بازدید هــای میدانــی در طــول چهــار فصــل 

ســال بــه صــورت منظــم از تــاالب صــورت گرفــت. 
نتایج و بحث

بــر اســاس نتایــج بدســت آمــده در بررســی تنــوع گونه ای 
ــزی  تــاالب هشــیالن در ســال  ــدگان آبــزی و کنارآب پرن
ــره  ــته و 10 تی ــده از ۶ راس ــه پرن ــداد 3۶ گون 1398 تع

شناســایی شــد )جــدول 1(.

 راسته  تیره بقا وضعیت  زیستگاه نام علمی  نام فارسی 

 Nycticorax حواصیل شب 
nycticorax آبزي کنار LC Ardeidae Ciconiiformes 

 LC Ardeidae Ciconiiformes آبزي کنار Ardea cinerea حواصیل خاکستري 

 Botaurus بوتیمار بزرگ
stellaris آبزي کنار LC Ardeidae Ciconiiformes 

 Ixobrychus بوتیمار کوچک 
minutus 

 LC Ardeidae Ciconiiformes آبزي کنار

 LC Ardeidae Ciconiiformes آبزي کنار Egretta garzetta اگرت کوچک 
 LC Ardeidae Ciconiiformes آبزي کنار Egretta alba اگرت بزرگ

 LC daeiCiconi Ciconiiformes آبزي کنار Ciconia ciconia لک لک سفید
 LC Anatidae Anseriformes آبزي  Cygnus cygnus قوي فریادکش 
 LC Anatidae   Anseriformes آبزي  Anser anser غاز خاکستري

 Anas اردك سرسبز 
platyrhynchos 

 LC Anserinae Anseriformes آبزي 

 LC Anserinae Anseriformes آبزي  Anas Penelope گیالر
 LC Anserinae Anseriformes آبزي  Anas crecca خوتکا

 Lophonetta اردك تاجدار
specularioides  آبزي LC Anserinae Anseriformes 

 VU Anserinae Anseriformes آبزي  Aythya ferina اردك سرحنایی
 LC Rallidae Gruiformes آبزي کنار Rallus aquaticus یلوه آبی 

 LC Rallidae Gruiformes آبزي کنار Porzana pusilla یلوه نوك سبز
 LC Rallidae Gruiformes آبزي کنار Porzana pusilla یلوه کوچک

 Gallinula چنگر نوك سرخ 
сhloropus آبزي کنار LC Rallidae Gruiformes 

 LC Rallidae Gruiformes آبزي  Fulica atra چنگر معمولی

 Porphyrio طاووسک
porphyrio آبزي کنار LC Rallidae Gruiformes 

 Pluvialis سلیم خاکستري
squatarola آبزي کنار LC Charadriidae Charadriiformes 

 Charadrius سلیم کوچک
alexandrinus آبزي کنار LC Charadriidae Charadriiformes 

 Charadrius سلیم کوهی 
morinellus آبزي کنار NT Charadriidae Charadriiformes 

 Charadrius سلیم طوقی 
hiaticula آبزي کنار LC Charadriidae Charadriiformes 

 Himantopus چوب پا
himantopus آبزي کنار LC Burhinidae Charadriiformes 

 Recurvirostra آووست
avosetta آبزي کنار LC Burhinidae Charadriiformes 

 LC Scolopacidae Charadriiformes آبزي کنار Tringa glareola چوبی آبچلیک 
 LC Scolopacidae Charadriiformes آبزي کنار Limosa limosa گیالنشاه بال سفید 

جدول 1  گونه های شناسایی شده در تاالب هشیالن 1398
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 LC Scolopacidae Charadriiformes آبزي کنار Tringa totanus سرخآبچلیک پا

 Tringa آبچلیک تاالبی 
stagnatilis 

 LC Scolopacidae Charadriiformes آبزي کنار

 LC Scolopacidae Charadriiformes آبزي کنار Tringa nebularia سبزآبچلیک پا

 Tringa آبچلیک دودي
erythropus 

 LC Scolopacidae Charadriiformes آبزي کنار

 LC Alcedinidae Coraciiformes کنار آبزي Ceryle rudis ابلقماهی خورك 
 LC Alcedinidae Coraciiformes کنار آبزي Alcedo atthis ماهی خورك
 LC podicipedidae Podicipediformes آبزي  Podiceps major کشیم بزرگ

 Tachybaptus کشیم کوچک
ruficollis 

 LC podicipedidae Podicipediformes آبزي 

 
  

جدول 2 راسته های پرندگان مشاهده شده تاالب هشیالن 1398

آبچیلک  (راسته  تعداد  Charadriiformesسانان  با  تعداد  خانواده    3)  تعداد گونه  خانواده  بیشترین  بیشترین  و 
دارد  12( را  هشیالن  تاالب  در  سبزه  ؛ گونه)  راسته  همچنین  (و  کشیمCoraciiformesقباسانان  و  سانان  ) 
)Podicipediformes  با کدام  هر  تعداد    2و  خانواده    2)  کمترین  هشیالن  خانواده  گونه  تاالب  در  را  گونه  و 

گونه و   7و  خانواده    2) هر کدام  Anseriformes) و غازسانان ( Ciconiiformesسانان (لک داشتند. راسته لک 
 دارند. گونه را در تاالب هشیالن  7و خانواده  1) نیز Gruiformesراسته درناسانان (

 
 1398 تاالب هشیالن  شده  مشاهده  پرندگان   هايراسته  2  جدول

شده  مشاهده  خانواده تعداد راسته یعلم  نام راسته نام  شده  مشاهده گونه تعداد 
 Ciconiiformes 2 7 سانان  لک لک

 Anseriformes 2 7 غازسانان 
 Gruiformes 1 6 درناسانان 

 Charadriiformes 3 12 سانان آبچلیک
 Coraciiformes 1 2 سبزه قبا سانان 

 Podicipediformes 1 2 سانان  کشیم
 36 10 جمع 

 
) اردك سرحنایی  پرندگان شناسایی شده  میان  (Aythya ferinaاز  بقا آسیب پذیر  گونه VU) در وضعیت  و   (

کوهی   بقا    )Charadrius morinellus(سلیم  وضعیت  در  هشیالن  تاالب  در  شده  شناسایی  هاي  گونه  سایر  و 
قرار دارند.  LCکمترین نگرانی ( گونه    26تعداد    هاي شناسایی شده در تاالب هشیالنهمچنین از میان گونه) 

 گونه آبزي مشاهده گردید.  10کنار آبزي و 

 

 گیري نتیجه

  ی براي مناسب  بسیار   زیستی  بستر  سبب ایجاد  و  دارد  منطقه   تنوع زیستی  افزایش  در  نقش مهمی  تاالب هشیالن
پرندگان  و  هاماهی  ،دوزیستان   خزندگان،  پستانداران،  از  متنوع  هايگونه  جلب ویژه  نتایج  شده  به    این  است. 

زیستگاه   تاالب  که  دهدمی   نشان   مطالعه    پرندگان   انواع  براي  مناسب  استراحتگاه   و  ايتغذیه  هشیالن 
  از  تغذیه  آب،  عمق  بودن  مناسب  دیگر  طرف  از  . کندمی   ایجاد   بومی  و  گذرانتابستان  عبوري،  گذران،زمستان
  فراهم   تاالب   در   آبزي  پرندگان  زیست   براي  را  مناسبی   بستر   ،آبزي  گیاهان   تنوع  پرندگان آبزي و  توسط   گیاهان 

تعداد    .نمایدمی که  داد  نشان  از    36نتایج  پرنده  و    6گونه  شد    10راسته  شناسایی  هشیالن  تاالب  در  و  تیره 
  پرندگان  هايخانواده  میان   در)  Charadriiformesراسته آبچیلک سانان ( تعداد تیره و گونه متعلق به    بیشترین

  که   دهد می  نشان   منطقه   در  آبزي  کنار و    آبزي  پرندگان  هاي گونه  تنوع  بررسی همچنین    آبزي است.  کنار   و  آبزي

ــرحنایی  ــده اردک س ــایی ش ــدگان شناس ــان پرن از می
 )VU( ــر ــیب پذی ــا آس ــت بق )Aythya ferina( در وضعی
و گونــه ســلیم کوهــی )Charadrius morinellus( و 
ــاالب هشــیالن  ســایر گونه هــای شناســایی شــده در ت
ــد.  ــرار دارن ــی )LC( ق ــن نگران ــا کمتری ــت بق در وضعی
همچنیــن از میــان گونه هــای شناســایی شــده در تــاالب 
هشــیالن تعــداد ۲۶ گونــه کنارآبــزی  و 10 گونــه آبــزی 

ــد. مشــاهده گردی
نتیجه گیری

ــوع  ــش تن ــی در افزای ــش مهم ــیالن نق ــاالب هش ت
زیســتي منطقه دارد و ســبب ایجاد بســتر زیســتي بســیار 
مناســبی بــرای جلــب گونه هــاي متنــوع از پســتانداران، 
ــدگان  ــژه پرن ــه وی ــا و ب ــدگان، دوزیســتان، ماهي ه خزن
شــده اســت. نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه 
ــتراحتگاه  ــه اي و اس ــتگاه تغذی ــیالن زیس ــاالب هش ت
مناســب بــراي انــواع پرنــدگان زمســتان گذران، عبــوري، 
تابســتان گذران و بومــي ایجــاد می کنــد. از طــرف 

ــان  ــه از گیاه ــق آب، تغذی ــودن عم ــب ب ــر مناس دیگ
توســط پرنــدگان آبــزي و تنــوع گیاهــان آبــزي، بســتر 
ــاالب  ــزي در ت ــدگان آب ــت پرن ــراي زیس ــبي را ب مناس
فراهــم مي نمایــد. نتایــج نشــان داد کــه تعــداد 3۶ 
گونــه پرنــده از ۶ راســته و 10 تیــره در تــاالب هشــیالن 
شناســایی شــد و بیشــترین تعــداد تیــره و گونــه متعلــق 
بــه راســته آبچیلــک ســانان )Charadriiformes( در 
میــان خانواده هــاي پرنــدگان آبــزي و کنــار آبــزي اســت. 
ــزي و  ــدگان آب همچنیــن بررســي تنــوع گونه هــاي پرن
کنــار آبــزي در منطقــه نشــان مي دهــد کــه در تــاالب 
ــداد گونه هــاي  ــزي از تع ــداد گونه هــاي آب هشــیالن تع
کنــار آبــزي کمتــر بــوده اســت؛ از دالیــل آن مي تــوان 
بــه کاهــش عمــق آب، افزایــش پوشــش گیاهــي تاالب 
و نواحــي اطــراف آن و کاهــش بارندگــی اشــاره نمــود.
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