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  دهيچک

 ي براي مهميها  محلاين بنابر ،تندهس  مهاجري پرنده آبزيادي تعداد زيراي پذ، زمستان فصل كشور همه ساله دري شماليها  استانيها تاالب
  پرندگاني بوم شناختةژي ويها ارزشها و  تي اهم با توجه بهيطوركله  ب.شوند ي محسوب من جانوراني از اي متعدديها گونه يگذران زمستان

 ني چنتيري مديتوان برا يرات آنها ميي پرندگان و تغ مختلفيها  گونهيها تي جمعمربوط به مطالعات ةجياز نت، يتاالب  در مناطقيآبز
 منطقه در 7، الني منطقه در گ17ان،  است3 خزر در هرياي دري شامل خط ساحلي تاالبة منطق38 ين بررسيدر ا.  بهره جستييها منطقه

 مناطق هتانزمس ةمي نيها يسرشمارخام  آمار  مورد استفاده شامليها داده. است  منطقه در گلستان مورد مطالعه قرار گرفته 13مازندران و 
 هر سال،  زمستانةميبه طور متوسط در ن مورد اشاره،  استان3 يها تاالبها،  دادهن يطبق ا.  استبوده 82 تا 78 ساله 5 مربوط به يتاالب
ن يانگيمبا ( ها   گروه غازها، قوها و اردكن اساس،يبر ا. اند  گونه بوده115 متعلق به ي و كنارآبزي آبزة قطعه پرند1507000  حدوديرايپذ

 3)  قطعه 479835ن يانگيبا م(  چنگرةگون. اند ت پرندگان شمارش شده را به خود اختصاص دادهيدرصد كل جمع 52حدود )  قطعه787000
ن ، متعلق به استا سال مورد مطالعه5ها در   تعداد گونهزي ن وتعداد پرندگانن يانگين ميشتريب. ه است را داشتين فراوانيشتريبدر مجموع استان 

 يشتري بي و كنارآبزيت پرندگان آبزينكه استان مازندران از جمعي، با ا1382 سالدر . بوده است)  گونه96 قطعه در 868549(مازندران 
ن يشتريالن و بين تعداد گونه را استان گيشتري سال بنير اد.  داشته استي كمتريا گر تنوع گونهي استان د2برخوردار بوده است، اما نسبت به 

 ي ارزشيبند  طبقهي پرندگان كه براةژي ويارهايبا توجه به مع. است ، استان گلستان داشتهي مورد بررسيها  را طبق شاخصيا  گونهتنوع
   .ندا را كسب كرده)  ازيت ام23 (ك يارزش اكولوژن يشتريب ي انزلي تاالبة و مجموعشانيتاالب گم است، ن شدهيي تعها تاالب
  
  واژه کليد

   يا تنوع گونه-هزمستان مهي ني سرشمار-يمناطق تاالب -يپرندگان آبز

  سرآغاز
 شده است موجب ها  تاالبيستگاهيك و زي اكولوژيها ارزش

 و اهانيگ  ازيمتنوع يها گونه كننده  تيو حما راي، پذمناطق نيكه ا
ن ي در ا مهمي از اجزايكيپرندگان به عنوان . باشند جانوران
 ييباي، ز يك، اقتصاديگون اكولوژ گونايها  از جنبه،ها ستمياكوس

  ندهست  ارزشي داراي و تفرجيشناخت 
توان با مطالعه   ي م،عتيدر طبپرندگان  مشاهده يآسان ليدلبه 
 يستيزط ير شراي سادقت در و يتيجمعرات ييتغ ،يا گونه تنوع مستمر

جه نتي و در ي مناطق تاالب دري احتمالدي تهدهر گونهآنها به بروز 
سازمان حفاظت .  بردي پن مناطقيك در ايات اكولوژرييجاد تغيا

 سرشماري با هماهنگ ساله همه، 1350 سال از زيست  محيط

 جينتا و پردازد يم آبزي پرندگان شمارش به ،زمستانه نيمه المللي بين

 نيكند و به سازمان ب يمخصوص ثبت م يها ها را در فرم يسرشمار نيا
 . دفرست ي م)WI1 ( تاالبها يل ل الم 

 يها  از تاالبيها در برخ ين سرشمارياج يل نتايدر خصوص تحل
  . ده استي به انجام رسييها ي مورد مطالعه، تاكنون بررسةواقع در منطق
، )1380.ابوطالبي، علي (انكاله يتوان به م ين آنها ميتر از عمده

زاده رستمي،  خالقي (كشيم  ، سلكه و سياه)1376رياضي، (شان يگم
  . اشاره كرد )1376تنوعي رستگار،  (يركاليه و ام) 1379

 يها ي آمار چند ساله سرشمارة مذكور، با مطالعيها يدر بررس
اي آنها ارايه   پراكنش، تنوع و غناي گونهةهايي دربار ، تحليلپرندگان

مه ي نيها يسرشمارخام مربوط به  اطالعات مقاله،ن يدر ا.گرديده است
 يها  در استان82 اني پا تا78اله  س5 ي طي پرندگان آبزيزمستان

 در ين بررسيا. است قرار گرفته ليتحل، مازندران و گلستان مورد النيگ

 E-mail:briazi@pmz.ir                                                                                            09123260972:تلفن: مسئولهنويسند



 حي صحتيريج آن در مدي از نتاتوان يو ماست د ينوع خود جد
   . بهره جست استان مذكور3 يها تاالب

 پرندگان، هاي مرتبط بااريمع ها بر اساس  تاالبيبند با طبقه
 در معرض يها گونه ويژه براي، بن موجوداتي ايارزش آنها برا

  .شود يت مشخص ميد و با اهميتهد
  

  ها مواد و روش
  مورد مطالعهةمنطق

كه پرندگان  است ييها  مورد مطالعه شامل تاالبيمناطق تاالب 
 قرار ي زمستان، مورد سرشمارةميب همه ساله در نيآنها به طور تقر

قه تاالبي شامل خط ساحلي  منط38مجموع، تعداد  در. دنريگ يم
  . مورد بررسي قرار گرفته است)   تاالبيةبه عنوان منطق(درياي خزر 

 تاالبي ة منطق7 منطقه تاالبي در استان گيالن، 17از اين ميان 
 واقع شده  تاالبي در استان گلستانة منطق13 و در استان مازندران

  .است
ترتيب هاي تاالبي به  ، اين منطقه)4( ةدر جدول شمار

رديف (هاي گيالن و مازندران، آنگاه خط ساحلي  قرارگيري در استان
  .ندا هاي استان گلستان معرفي شده خر تاالبدراو  ) 25 ةشمار

هاي  است كه اين مناطق تاالبي، عالوه بر تاالبشايان ذكر 
هاي نقاط تاالبي  منفرد جدا از يكديگر، شامل هر يك از مجموعه

به بيان ديگر هر كدام از . به هم نيز بوده است و يا وابسته ،همجوار
هاي نقاط تاالبي در اين بررسي يك   يا مجموعه،هاي منفرد تاالب
  . تاالبي در نظر گرفته شده استةمنطق

 
 ها چگونگي جمع آوري داده

هاي نيمه زمستانه  هاي مورد استفاده، مربوط به سرشماري داده
المللي  قويم جهاني نهاد بين استان مذكور است كه هماهنگ با ت3در 

 توسط كارشناسان سازمان 82 تا 78 ساله 5در )  WI (ها   تاالب
  . ندا حفاظت محيط زيست انجام شده

هاي گيالن و مازندران، عالوه   استان1382در سرشماري سال 
شناس هلندي نيز شركت   نفر پرنده4،  بر كارشناسان آن سازمان

وحش  ها از آرشيو دفتر امور حيات اريهاي خام اين سرشم داده.داشتند
  .و آبزيان سازمان حفاظت محيط زيست به دست آمده است

 
 ۲اي مطالعه شاخص تنوع گونه

اين .  استفاده شده است3وينر-در اين بررسي از شاخص شنون
 ،گيري  اي است و سعي در اندازه ترين معيار تنوع گونه شاخص متداول

اين اساس  بر.در سيستم را داردنظمي موجود  ميزان نظم يا بي 

 مجموعه بيشتر و توزيع فراواني در ةدهند هاي تشكيل هرچه تعداد گونه
 . تنوع بيشتر است  تر باشد، بين آنها يكسان

يك گونه در فقط در نتيجه، مقدار اين شاخص در صورتي كه 
كه حضور تعداد  مجموعه موجود باشد مساوي با صفر است و درصورتي

ها در مجموعه تقريباً يكسان باشد، به  دهنده هر يك از گونه لافراد تشكي
 . رسد ها، به حداكثر مي نسبت افزايش تعداد گونه

  :مقدار اين شاخص با استفاده از رابطه زير قابل محاسبه است
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H': شاخص شنون - 
  فراواني نسبي : Piوينر؛ 
ـ          iگونه   تعـداد   ام بـه  iه  ام كه برابر با نسبت تعداد افراد متعلق به گون

   ).Magurran,1988  وKrebs,2004(كل افراد شمارش شده است 
 

 ها بندي ارزشي تاالب چگونگي طبقه
ها براساس معيارهاي مرتبط با پرندگان  بندي ارزشي تاالب  طبقه

 . انجام شده است
به اين منظور، در اين بررسي روشي ابداع گرديده و براي اولين بار 

 .استاستفاده شده 
مالك اين  ويژگي از نظر وضعيت و چگونگي حضور پرندگانپنج 

 . به آنها اشاره شده است)1( ةبندي قرار گرفته كه در جدول شمار طبقه
 گانه اشاره شده در 5هاي  تاالب با توجه به ويژگي بدين ترتيب هر

  .اين جدول امتيازدهي گرديده است
 مربوط به به منظور گروه بندي تاالب ها بر اساس امتيازهاي

خاتمي، PCA(4 )( معيارهاي انتخاب شده، از روش تحليل اجزاي اصلي
 .استفاده شده است) 1382

 آباد، لوندويل، عباس  تاالب6  در81ذكر است كه آمار سال شايان 
به علت  پشت رود كهنه و رشت ماهي پرورش استخر مرغوب، جوكندان،
ها حذف شده  عيتها از محاسبات ميانگين جم جمعيتچشمگير افزايش 

  . است
 به منظور امكان مقايسه )7 تا 5( ةنمودارهاي شمار همچنين در

هاي مورد مطالعه، نام  ربط با پرندگان، درتاالب ذيعوامل تغييرات 
ها به ترتيب موقعيت جغرافيايي آنها از غرب به شرق آمده است و  تاالب

ده ش درج  تاالبيةمنطقمنزلة پس از آنها خط ساحلي درياي خزر به 
  .است

  )ويژة منابع طبيعي(٤٦   مجلة محيط شناسي شمارة                                                                                                      ٩٠



    

 
 ها  معيارهاي ارزشي مربوط به پرندگان براي طبقه بندي اهميت تاالب):۱ ( شمارةجدول

 امتياز  هر طبقهةمحدود هاي مربوط به معيار ارزشي پرندگان مشروح ويژگي

 0   قطعه1000كمتر از 

 1   قطعه15000 تا 1000

 2   قطعه30000 تا 15000

 3   قطعه45000 تا 30000

 4   قطعه60000 تا 45000

در اين بخش تعـداد قطعـه پرنـدگان در هـر منطقـه               ‐ميانگين ساالنه تعداد پرنده سرشماري شده     
 .ده استشه ئ طبقه ارا6 ساله مورد مطالعه در 5اساس ميانگين تعداد شمارش شده در نيمه زمستان تاالبي بر 

 5   قطعه60000بيشتر از 

 0  گونه0

 1  گونه1

 2  گونه3 و 2

 3   گونه5 و 4

 4  گونه 7 و 6

منظـور   ‐اي  يا منطقه،جمعيت جهاني% ۱گذران با جمعيت  بيش از  هاي زمستان    تعداد گونه 
مجمـوع جمعيـت   % 1گـذران آنهـا در تـاالب بـيش از             كه جمعيت زمـستان    هايي است  نشان دادن تعداد گونه   

 . استWIزمستان گذران تعيين شده توسط 

 5   گونه8از بيش 

 0  گونه5كمتر از 

 1  گونه15 تا 5

 2 ه گون25 تا 15

 3  گونه 35 تا 25

 4  گونه 45 تا 35

اي است در نظرگرفته شده  ترين شكل غناي گونه ها كه ساده  در اين قسمت تعداد گونه‐اي  غناي گونه
تري برخوردار   تاالبي بيشتر باشد، اين منطقه از كيفيت زيستگاهي مناسبةاي در منطق هرچه غناي گونه .است
 .است

 5  گونه45بيش از 

 0 07/0كمتر از 

 1 8/0 تا  07/0

 2 53/1 تا 8/0

 3 26/2 تا 53/1

 . است شده وينر مورد محاسبه -اي شنون در اين مبحث شاخص تنوع گونه ‐اي تنوع گونه

 4 3 تا 26/2
 0  گونه0

 1  گونه1

 2  گونه2
 3  گونه3

 ثبت IUCNكه در فهرست سرخ  هايي  تعداد گونهدر اينجا ‐هاي در خطر تهديد جهاني گونه
،  پرندگان شكاري هم  در اين بخش عالوه بر پرندگان آبزي و كنارآبزي.  است  قرار گرفته توجهاند، مورد شده

  .اند در نظر گرفته شده
 

 4  گونه4

 ۹۱.....                                                           وهاي گيالن، مازندران و گلستانگذران در تاالببررسي پرندگان آبزي زمستان



  نتايج و بحث
 گزارش پرندهبنابه ذكر است كه شايان  ، ها پيش از تبيين يافته

 در گيالن و مازندران را انجام 82  سالسرشماري شناسان هلندي كه   
رسد  اند، به نظر مي هكرد مقايسه قرار 81داده و نتايج آنرا با آمار سال 

ها،   در سرشماري و تشخيص برخي از گونه82كه تا پيش از سال 
بر اين ). Boer,2004;Meininger,2004(ابهاماتي وجود داشته است 

 سال مورد مطالعه با يكديگر، 5هاي مربوط به   دادهةاساس در مقايس
ها،   پرندگان در برخي از تاالب جمعيت 1381 سال در كه رسد مي به نظر

بويژه در استان گيالن بسيار فراتر از جمعيت آنها در سال هاي ديگر 
اند   در اين سال ثبت شدهها همچنين معدودي از گونه. اعالم شده است

بر ابهام مربوط موضوع اند و اين  دهشهاي ديگر مشاهده ن كه در سال
اگرچه بخش كوچكي از افزايش . افزايد  مي1381به سرشماري سال 

توان به بارندگي زيادتر و افزايش نسبي  جمعيت ها در اين سال را مي
ر حيات دفتر امو( ها در زمان سرشماري نسبت داد سطح آب تاالب
 ). 82 تا 78، وحش و آبزيان

كه بيشتر بر  به همين داليل در اين بررسي سعي شده است
شده شناسان هلندي فراهم  ، كه با مشاركت پرنده1382هاي سال  داده

همچنين در مواردي كه اختالف زيادي در تعداد . است تكيه شود 
 يك هاي ديگر در  نسبت به سال1381پرندگان شمارش شده در سال 

ربط  تاالب مشاهده شده است، آمار سرشماري آن سال براي تاالب ذي
تعداد پرندگان سرشماري شده و . ده استشها حذف  از تجزيه و تحليل

ها و  هاي مورد مشاهده در هر سال و همچنين ميانگين تعداد گونه

 5 در  استان و3آبزي مشاهده شده درهر  هاي پرندگان تعداد كل گونه
درصد . است نشان داده شده)2( ةطالعه، در جدول شمارسال مورد م

گذران در  آبزي زمستان ميانگين تعداد هر يك از گروههاي پرندگان
 سال مورد مطالعه به 5هاي گيالن، مازندران و گلستان در  استان

طور  همان. است  نشان داده شده3 و 2 ، 1 ةترتيب در نمودارهاي شمار
 3 بيشترين تعداد پرندگان در هر ستا كه در اين نمودارها مشخص 

 قطعه 352747ها، با تعداد  استان، متعلق به گروه غازها، قوها و اردك
 قطعه پرنده 385620در استان گيالن، )   درصد7/64حدود  (پرنده 

حدود  ( قطعه پرنده 48391در استان مازندران و )   درصد4/44حدود  (
 . در استان گلستان است)   درصد53 /7

ضور فراوان اين گروه از پرندگان در استان گيالن بيشتر مربوط ح
  دهش قطعه گزارش 931589شود كه تعداد   مي81به سرشماري سال 

، پيش از 81خام سرشماري پرندگان استان گيالن در سال  آمار.است
هاي ديگر افزايش   تاالب ذكر شده در باال، نسبت به سال6حذف آمار 

 ).   قطعه1959817  (  استچشمگيري را نشان داده
تعداد در اين سال نسبت به حداقل تعداد مشاهده شده در اين 

 12 قطعه پرنده است، 176046 با تعداد  79استان، كه مربوط به سال 
 در 81نسبت به سال  ) 212068 (82برابر شده است و تعداد در سال

 6 به   مربوط81با حذف آمار سال .  برابر كاهش يافته است10حدود 
 آبزي براي اين استان ة قطعه پرند1543890تاالب مورد اشاره، تعداد 

 ).2 ةجدول شمار(منظور شده است 

  سال۵ها در  ونه گهای مشاهده شده در هر سال و همچنين ميانگين جمعيت و تعداد کل ونهگ و تعداد پرندگانتعداد ): ۲(جدول شماره
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  92  545246  73 212068  54  1543890  54  599099  45  176046  47  195126  گيالن
 96  868549  69 1210872 58 1059111 62 618278 66 810625 53 643859  مازندران

  88  93089  61 174297 46 134360 50 28504 67 89805 48 38422  لستانگ
  115  1506884  92  1597237  80  2737361  83  1245881  89  1076476  70  877407  جمع
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غازها,قوها و اردكها  
64/6949%

غواصها و كشيمها
0/4139%

باكالنها و مارگردن ها   
2/1816% حوصيل ها و اگرت ها  

0/5823%

فالمينگوها 
0/0021%

لك لك ها،اكراسها و كفچه نوك ها     
0/0008%

پليكانها
0/0504%

كاكاييها و پرستوهاي دريايي  
6/0675%

كنار آب چرها 
5/8147%

يلوه ها،طاووسك هاو چنگرها  
20/1918%

 
  زمستان ةميالن در نيهای زمستان گذران در استان گهک از گروي هر پرندگان آبزیتعداد ن يانگيدرصد م): ۱ (ةنمودار شمار

 ۸۲  تا۷۸سالهای 

غازها,قوها و اردكها  
44/3982%

لك لك ها،اكراسها و كفچه نوك ها     
0/0020% فالمينگوها 

6/9468%

حوصيل ها و اگرت ها  
0/3407%

كاكاييها و پرستوهاي دريايي  
1/1064%

باكالنها و مارگردن ها   
غواصها و كشيمها1/5687%

0/4815% پليكانها
0/0188%

كنار آب چرها 
3/3031%

يلوه ها،طاووسك هاو چنگرها  
41/8335%

درناها
0/0003%

 
 

   زمستان ةمي در ن مازندرانک از گروههای زمستان گذران در استاني هر تعداد پرندگان آبزین يانگيدرصد م): ۲ (ة شمارنمودار
  ۸۲  تا۷۸سال های 
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كاكاييها و پرستوهاي دريايي  
6/1284%

يلوه ها،طاووسك هاو چنگرها  
9/6889%

غواصها و كشيمها
0/2939%

كنار آب چرها 
18/0969%

پليكانها
0/1714%

باكالنها و مارگردنها  
0/6374% حوصيلها و اگرتها

0/5614%
لك لك ها،اكراسها و كفچه نوكها    

0/0884%

فالمينگوها 
10/6180%

غازها,قوها و اردكها  
53/7153%

 
   زمستان ةمي در ن گيالنک از گروههای زمستان گذران در استاني هر تعداد پرندگان آبزین يانِگيدرصد م): ۳ (ة شمارنمودار

 ۸۲  تا۷۸های  سال
ها  بيشترين جمعيت غازها، قوها و اردكدر استان مازندران 

 اين تعداد افزايش  ولي.است )  قطعه  567061  (81مربوط به سال 
استان گيالن در همان   در مقايسه باگروه از پرندگان در اين استان

 پرندگان بجز در در استان گلستان تعداد.  نيستسال آنچنان چشمگير
است، در سالهاي ديگر مورد مطالعه    مواجه شدهكاهش كه با 80سال 

 مالحظه )2(ة در جدول شمارطوركه همان. رو به افزايش بوده است
 جمعيت پرندگان مشاهده شده در اين استان 82شود در سال  مي
 جمعيت غازها، 82در سال . سبت به سالهاي ديگر افزايش يافته استن

 به ميزان كمي ديگر استان 2 ها در اين استان مانند قوها و اردك

اما جمعيت ساير گروههاي پرندگان به نسبت . است كاهش يافته
 ساله، به طور 5با توجه به آمار  . پيشين افزايش يافته استهايسال

 787000ها با متوسط ساالنه تعداد  وها و اردك، قمتوسط گروه غازها
بيشترين حضور را در كل منطقه مورد )  درصد3/52 حدود  (قطعه پرنده 
درصد ميانگين تعداد هر يك از گروههاي پرندگان . اند مطالعه داشته
 سال مورد مطالعه در 5 استان طي 3گذران در مجموع  آبزي زمستان
ها، چنگر معمولي  در ميان گونه.ه استنشان داده شد )4(ة نمودار شمار

 سال مورد مطالعه بيشترين 5 قطعه در 479835با ميانگين جمعيت 
  .  استان داشته است3حضور را در مجموع 

غازها,قوها و اردكها  
52/3192%

لك لكها،اكراسها و كفچه نوكها   
0/0067%
حوصيلها و اگرتها

كنار آب چرها 0/4381%
5/1005%

كاكاييها و پرستوهاي دريايي  
3/2062%

باكالنها و مارگردنها  
پليكانها1/7353%

غواصها و كشيمها0/0394%
0/4407%

فالمينگوها 
4/6493%

يلوه ها،طاووسك هاو چنگرها  
32/0644%

درناها
0/0002%

  
 در هاي گيالن، مازندران و گلستان ک از گروههای زمستان گذران در استاني هر تعداد پرندگان آبزین ينگيادرصد م): ۴ (ة شمارنمودار

  ۸۲  تا۷۸ زمستان سالهای ةمين
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  ه سال مورد مطالع٥مشاهده شده در ، IUCNي پرنده در معرض انقراض در مقياس جهاني، طبق فهرست ها گونه ):۳( ةجدول شمار

  
المللي،  مشاهده شده  هاي در معرض تهديد در مقياس بين گونه

  .استنمايش گذاشته شده  )3(ة  استان، در جدول شمار3در اين 
 سال مورد 5ها در  بيشترين ميانگين جمعيتي غازها، قوها و اردك

مشاهده )  قطعه 231838 ( تاالبي فريدونكنار ةطالعه در مجموعم
    ).5 ةشمارنمودار( شده است 
 مشاهده شده در يها  بخشي از تفاوتكه است ذكر شايان

تواند مربوط به شرايط زمستاني  ميها و جمعيت آنها  تشخيص گونه
 قو در 40566 غاز و 20329 تعداد 81مثال در سال براي . باشد
 جمعيت اين 82كه در سال   در حالي. است  مشاهده شدهيالن گاستان

در استان مازندران نيز تا . ه استگروهها بسيار كمتر از اين حد بود
   .شود ها مشاهده مي حدودي اين تفاوت

 زمستان سال درها در اين استان  ، قوها و اردك جمعيت غازها
له ئاين مس.  كاهش يافته است از آنسال پيش 3 نسبت به 82
تر از   سال تا حدي معتدل اينتواند به اين علت باشد كه زمستان مي

 اند  توانسته82 بوده است و اين پرندگان در سال 81زمستان سال 
  وBoer,2004( تر بگذرانند زمستان را در مناطق شمالي

Meininger,2004.( .ها و  ها ، طاووسك ميانگين جمعيت يلوه
 334561 ( تاالبي ميانكاله طقه در من سال مورد مطالعه5چنگرها در 

 ه است بيشتر از ساير مناطق تاالبي بود با تفاوت فاحش،)قطعه 
   ). 6 ةشمارنمودار (

 سال مورد مطالعه 5بيشترين ميانگين جمعيتي كنارآبچرها در 
بوده است )  قطعه 17046 ( تاالبي فريدونكنار ةطقمتعلق به من

  ). 7 ةشمارنمودار (
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 82 و 79 ، 78 82 تا 78 80 و Pelecanus crispus VU 78 ، 79 پليكان خاكستري 1

 80 82 تا 78 82 تا Phalacrocorax  pygmaeus NT 78 باكالن كوچك 2

 82 81 تا Anser erythropus VU 82 79 كوچكيدسفغاز پيشاني  3

 82 و 79 ، 78 82 و 79 ، 78 82 تا Aythya nyroca NT 78 اردك بلوطي 4

 82 تا 80 82 تا Oxyura leucocephala EN - 78 اردك سر سفيد 5

 Vanellus gregarius VU - - 79 خروس كولي دشتي 6

 - Numenius tenuirostris CR - 81 گيالنشاه خالدار 7

 81 و Galinago media NT - 80 79 پاشلك بزرگ 8

 - 82 تا Grus leucogeranus CR - 80 درناي سيبري 9

 - 82 تا 80 82 و Aquila Clanga VU 79 ، 80 عقاب تاالبي 10

 - 82 تا 78 82 تا Haliaeetus Albicilla NT 80 سفيد عقاب دريايي دم 11

 - - 82 و Falco cherrug EN 80 باالبان 12

 Haliaeetus leocoriphus VU - - 79 عقاب دريايي پاالس 13

 Aquila heliaca VU - - 82  بازشاه 14
 82 و Circus macrourus NT - - 78 ، 79 سنقر سفيد 15
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   ساله جمعيت غازها، قوها و اردك ها در ٥تغييرات ميانگين ): ٥ (ةشمارنمودار 

 )از غرب به شرق بعالوه ساحل خزر( هاي گيالن، مازندران و گلستان  تاالب

 
   ساله جمعيت يلوه ها، طاووسك ها و چنگرها در ٥تغييرات ميانگين ): ٦ (ةنمودار شمار
 )رب به شرق بعالوه ساحل خزراز غ( هاي گيالن، مازندران و گلستان  تاالب
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)از غرب به شرق بعالوه ساحل خزر( هاي گيالن، مازندران و گلستان   در تاالبكنارآبچرها ساله جمعيت ٥تغييرات ميانگين ): ٧ (ةنمودار شمار

ها و همچنين مقادير محاسبه شده بر اساس شاخص  تعداد گونه
  در جدول،استاندر مناطق تاالبي سه وينر -اي شنون تنوع گونه

جدول و اين با نگاهي كلي بر . شده استبه نمايش گذاشته  4 ةشمار
 ة كه منطقتوان اعالم داشت ميدست آمده ه  اطالعات بةمقايس

 نسبت به ساير مناطق تاالبي مورد مطالعه تواند  ميتاالبي گميشان
  كلينتايج محاسبات آمار.برتري باشد اكولوژيك داراي خصوصيات

 .است  مورد مقايسه قرار گرفته82ن در سال ازندران و گلستاگيالن، م
هاي مورد مطالعه،  هاي جمعيتي هر يك از استان ميانگين ةدر مقايس

از بيشترين )  قطعه پرنده 868549با ميانگين ( استان مازندران 
برخوردار )  گونه96 (ن بيشترين تعداد گونه يميانگين جمعيتي و همچن

ولي با توجه به مقادير محاسبه شده، استان . )2 ةجدول شمار(است 
وينر برخوردار است -اي شنون گلستان از بيشترين مقدار تنوع گونه

هاي در  ، در ميان گونه)3( ةبا توجه به جدول شمار ).5 ةشمار جدول (
 قطعه در 7، به تعداد 81در سال فقط معرض تهديد، گيالنشاه خالدار، 
ست ولي در هيچ سال ديگر و در استان مازندران مشاهده شده ا

نظر  به.  مورد مطالعه، مشاهده نشده استيها يك از استان هيچ
 رسد كه گيالنشاه ابروسفيد با اين گونه اشتباه گرفته شده باشد مي

 تاالبي مورد مطالعه ة منطق38امتيازات اختصاص يافته به هريك از 
  . نشان داده شده است) 6 ة شمارجدول(در ، در سه استان

 كه دشو  مشاهده مي محاسبه شده به امتيازات كل گذرايبا نگاه
 امتياز را به خود بيشترين  تاالبي انزلية و مجموعتاالب گميشان
 ساحلي خزر ةپس از آن به ترتيب منطق).  امتياز 23  (ندا اختصاص داده

 22(، مجموعه تاالبي ميانكاله ، خليج گرگان و لپوزاغمرز  ) امتياز22(
 20 (پارك ملي بوجاق و )  امتياز21 (تاالبي فريدونكنارة مجموع، )زامتيا
 منطقه تاالبي 6رسد اين  به نظر مي.  اند هبيشترين امتياز را داشت) امتياز

داراي اند،  كه نسبت به ساير مناطق تاالبي امتياز بيشتري كسب كرده
گري ل ديئتوان مسا البته نمي. ندهستهاي باالتري  ارزشها و توانايي

 منطقه 6هر يك از اين . نظير امنيت و آرامش در مناطق را ناديده گرفت
  آبزيهاي بااليي از جهات مختلف براي پرندگان تاالبي داراي ارزش

ند كه هست اندكيها داراي تفاوت هاي  هستند و تنها در برخي از ويژگي
   . است نسبت به ديگري شدهكييباعث برتري 

 ميانكاله با وجود قرارگيري در مقام دوم،  تاالبيةمجموع مثالبراي 
نسبت به تاالب گميشان و سراسر نوار ساحلي درياي خزر در ايران، از 

هاي در  جمعيت جهاني و نيز گونه% 1لحاظ حضور پرندگاني با بيش از 
هاي   بندي تاالب براي گروه. برتري دارد جهاني، در مقياس تهديد معرض

مربوط ) 1382خاتمي،  (  )PCA (ي اصلي مورد مطالعه، از تحليل اجزا
، اولين )1(ة در شكل شمار. ده استشبه معيارهاي انتخاب شده استفاده 

 به ترتيب در محورهاي ) PC2 ( و دومين جزء اصلي  )PC1 (جزء اصلي 
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x و yهاي مدرج در داخل شكل عبارت از  شماره.  ارائه شده است
كه  طور همان.  است)6( ةها، طبق جدول شمار شماره ترتيب تاالب

  12 و 11 ، 5 ، 4، 2هاي  شود به طور عمده، تاالب مالحظه مي
% 1هاي با بيش از  تحت تأثير معيارهاي ميانگين تعداد پرنده، گونه

كه   در حالي،هاي در معرض تهديد قرار دارند جمعيت جهاني و گونه

ير نفوذ  به طور عمده ز13 و 10 ، 9 ، 8 ، 7 ، 6 ، 3 ، 1هاي  تاالب
  . اند اي واقع شده اي و تنوع گونه معيارهاي غناي گونه

 كه در سمت  را به بعد14هاي  هاي مشخص شده با شماره تاالب
توان از لحاظ معيارهاي انتخابي،  ند را ميشو راست شكل مشاهده مي

 .خارج از روند به حساب آورد
  ۸۲ زمستان ةهاي گيالن، مازندران و گلستان در نيم اي پرندگان در تاالب هها و مقادير شاخص هاي گون  تعداد گونه): ۴ ( شمارةجدول

  

  
  ۸۲ سه استان در سال مقادير تنوع گونه ايو ها  تعداد گونه مقايسه تعداد پرندگان، ‐):٥ ( شمارةجدول
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 نام تاالب

تعداد گونه ها
تنوع گونه اي  

شنون
‐

وينر
 

ف
ردي

 

 نام تاالب

تعداد گونه ها
تنوع گونه اي  

شنون
‐

وينر
 

 754/1 7 آب بندان روشندان 20 946/1 16 آب بندان عباس آباد 1
 7/1 10 آب بندان ميستان 21 291/2 15 تاالب لوندويل 2
 353/2 21 آب بندان انارمرز 22 379/2 9 تاالب جوكندان 3
 784/3 36 سيد محله ، زرين كال و الريم 23 366/1 10 آب بندان مرغوب 4
 335/1 57 ميانكاله ، خليج گرگان و زاغمرز 24 147/2 48 مجموعه تاالبي انزلي 5
 215/3 45 ساحل خزر 25 625/0 14 آب بندان ليف شاگرد 6
 572/3 54 تاالب گميشان 26 33/2 8 استخر پرورش ماهي رشت 7
 525/2 17 آب بندان صوفيكم  27 644/0 4 آب بندان اژدها بلوچ 8
 589/1 7 استخر پرورش ماهي ابگشت 28 58/2 49 پارك ملي بوجاق 9
 061/1 3 آب بندان اينچه 29 401/0 7 آب بندان كهنه رودپشت 10
 521/0 5 سد نومال  30 498/1 12 آب بندان باركوسرا 11
 576/2 9 آب بندان شهيد مدني 31 5/1 3 آب بندان پايين رودپشت 12
 733/1 4 تاالب انبارالوم 32 069/0 6 آب بندان ناصركياده 13
 088/3 29  آجي گل ، آالگل و آلماگل 33 492/2 17 تاالب اميركاليه 14
 77/2 15 درياچه شور 34 918/0 2 آب بندان چاف 15
 345/2 22 سد وشمگير 35 224/1 3 آب بندان الله رود 16
 602/2 11 تاالب دانشمند 36 322/1 4 آب بندان زاغوت سر 17
 391/3 14  بي بي شيروان و ايمر 37 953/1 31 مجموعه تاالبي فريدونكنار 18
 553/1 11 سد گلستان 38 611/2 10 آب بندان مرزن آباد 19

 وينر‐تنوع شنون تعداد گونه تعداد پرندگان استان

 64/2 73 212068 گيالن

 02/2 69 1210872 مازندران

 985/3 61 174297 گلستان
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  )به ترتيب امتياز کل( هاي مورد مطالعه بر اساس معيار پرندگان ارزشي تاالبطبقه بندي : )۶ ( شمارةجدول
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 7 2 3 1 0 1 استخر ابگشت 20 23 4 5 5 4 5 تاالب گميشان 1
 6 0 5 1 0 0  بي بي شيروان و ايمر 21 23 5 3 5 5 5 مجموعه تاالبي انزلي 2
 6 1 3 1 0 1 سد گلستان 22 22 3 5 5 4 5 ساحل خزر 3
 6 1 4 1 0 0 آب بندان شهيد مدني 23 22 5 2 5 5 5 ميانكاله ، خليج گرگان و زاغمرز 4
 5 2 1 1 0 1 آب بندان ليف شاگرد 24 21 5 3 3 5 5 مجموعه تاالبي فريدونكنار 5
 5 1 2 1 0 1 آب بندان مرغوب 25 20 5 4 5 2 4 پارك ملي بوجاق 6
 5 2 2 0 0 1 آب بندان چاف 26 15 4 5 4 1 1  ، الريم و زرين كالسيد محله 7
 5 0 4 1 0 0 آب بندان مرزن آباد 27 15 5 5 3 1 1 آجي گل ، آالگل و آلماگل 8
 5 1 3 1 0 0 آب بندان ميستان 28 13 4 4 2 1 2 تاالب اميركاليه 9
 5 0 4 1 0 0 تاالب دانشمند 29 12 4 4 2 1 1 درياچه شور 10

 4 1 1 1 0 1 آب بندان كهنه رودپشت 30 11 2 2 0 3 4 آب بندان پايين رودپشت 11

 4 0 3 1 0 0 آب بندان روشندان 31 10 3 2 1 2 2 آب بندان باركوسرا 12
 4 0 3 1 0 0 تاالب انبارالوم 32 10 3 4 2 0 1 آب بندان صوفيكم  13
 3 1 2 0 0 0 رودآب بندان الله  33 8 1 4 2 0 1 آب بندان انارمرز 14
 2 0 0 1 0 1 آب بندان ناصركياده 34 8 3 3 2 0 0 آب بندان عباس آباد 15
 2 0 2 0 0 0 آب بندان زاغوت سر 35 8 1 4 2 0 1 سد وشمگير   16
 2 0 2 0 0 0 آب بندان اينچه 36 7 2 3 1 0 1 تاالب لوندويل 17
 2 1 1 0 0 0 وچآب بندان اژدها بل 37 7 1 4 1 0 1 تاالب جوكندان 18
 2 0 1 1 0 0 سد نومال 38 7 1 4 1 0 1 استخر پرورش ماهي رشت 19

 ۹۹.....                                                                   وهاي گيالن، مازندران و گلستانگذران در تاالب بررسي پرندگان آبزي زمستان

  ميانگين ساالنه جمعيت 
جمعيت% ۱هاي با بيش از  گونه

  جهاني
 هاي در معرض تهديد گونه

PC2 

PC1

  ای غنای گونه
 نريتنوع گونه ای شنون و



  سپاسگزاری
مديريت محترم  از له نهايت تشكر و قدرشناسي خود راوسي بدين

بزيان سازمان حفاظت محيط زيست و دفتر امور حيات وحش و آ
آمار مربوط به  شناسي آن دفتر كه كارشناسان محترم پرنده

 ،قرار دادندما اختيار   ساله مورد مطالعه را در5هاي  سرشماري
 سپاسگزاري عميق خود را از آقاي دكتر هادي خاتمي به همچنين

  .رهنمودهاي ارزشمند ايشان ابراز دارددليل 

  ها يادداشت
1-Wetlands International 
2-Species Diversity Index 
3-Shannon Wiener’s Index 
4-Principal Component Analysis 
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