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 سو در استان همدان تاالب شیرینو کنار آبچر مهاجر  پرندگان آبزي اي گونه بررسی تنوع

  
 2مرادي و حسین وارسته 1محمد حسنی*

  طبیعی گرگان،  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع ،محیط زیستگروه  دکتريدانشجوي 1
  طبیعی گرگان  زیست، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع دانشیار گروه محیط 2

  14/6/95؛ تاریخ پذیرش:  20/7/92تاریخ دریافت: 
  1چکیده

مقابل امواج از ما حمایت کرده، اثر ها در  هاي بحرانی از محیط زیست ما هستند. آن ها بخش تاالب سابقه و هدف:
ها زیستگاهی را براي گیاهان و  دهند. آن ها را جذب کرده و کیفیت آب را بهبود می ها را کاهش داده، آلودگی سیالب

کنند که در جاي دیگر فراهم کرده و داراي تنوع زیستی باالیی هستند و از گیاهان و پرندگانی حمایت میپرندگان 
پذیر در جهت حفاظت از  هاي آسیبخصوص گونه شناخت زیستگاه و نیازهاي زیستگاهی پرندگان به .شوندیافت نمی

تاالب ثر است. براي این منظور ؤها بسیار م هاي مدیریتی و نظارت پیوسته بر جمعیت آن ها و نیز اجراي برنامه آن
  همدان مورد بررسی قرار گرفت. متر از سطح دریا، در استان 1873هکتار با ارتفاع  15سو با وسعت  شیرین

  

شناسایی، شمارش و تعیین ترکیب جمعیت پرندگان مهاجر آبزي در این زیستگاه و ثبت تغییرات  ها: مواد و روش
  انجام گرفت. 1390-1391در ماه در طی سالیک هفته صورت  ها و تعداد جمعیت به تعداد گونه

  

  هاي  شوند: اول، گونه کلی به دو دسته تقسیم می طور جمعیت به سو از نظر پرندگان مهاجر تاالب شیرین ها: یافته
  کنند مانند تري در این زیستگاه سپري میتوجهی دارند و مدت زمان طوالنی هایی که جمعیت قابل وافر، گونه

  هایی مانند درناي معمولی و چنگر تر: گونه هاي با تعداد کم چنگر معمولی و پرستوي دریایی بال سفید. دوم، گونه
سرخ در مسیر مهاجرت خود به سمت شمال یا جنوب ممکن است گاهی در این تاالب دیده شوند. طبق نتایج  نوك

تر  سو تعداد پرندگان کنار آبزي نسبت به پرندگان آبزي بیش ها در تاالب شیرین دست آمده، از لحاظ تعداد گونه هب
راسته پرندگان موجود  21تري به آب دارند. از تعداد  درصد آبزي و بقیه وابستگی کم 35 درصد کنار آبزي و 52است، 

  پرنده در  2725گونه و  54گیرند و تیره جاي می 13راسته در این تاالب مشاهده شده است که در  6در ایران 
 هاي در تاالب جزء گونه هاي شناسایی شدهتر گونه این تاالب گزارش شده است. از لحاظ وضعیت اکولوژیکی بیش

ها مانند خوتکا وضعیت کنند. از این میان برخی گونهگذرانی از تاالب استفاده می مهاجر عبوري بوده و براي زمستان
مثلی مشخصی نداشته، و برخی مانند چوب پا، سلیم کوچک، آبچلیک پاسرخ، پرستوي دریایی نوك کاکائی و  تولید

                                                
  hasani.mohammad64@yahoo.comمسئول مکاتبه:  *
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هاي مهاجر در آبان ماه ترین جمعیت گونه بیشکننده تابستانه هستند.  مثل اجر و تولیدهاي مه کاکائی صورتی جزء گونه
ترین جمعیت را پرستوي دریایی بال سفید با تعداد  بیشمطالعه نشان داد که ماه مشاهده شد. این  ترین آن در بهمن و کم
هده در طول یک سال به خود ترین جمعیت را درناي معمولی و چنگر نوك سرخ با یکبار مشا فرد و کم 295

  اند. اختصاص داده
  

با توجه به تنوع پرندگان مشاهده شده، این تاالب نقش مهمی در مسیر مهاجرت پرندگان آبزي، کنار آبزي گیري:  نتیجه
 ها دارد. مثل آن و تولید

  
   اي تنوع گونه، سو پرندگان آبزي، تاالب شیرین هاي کلیدي: واژه

  
  مقدمه

هاي متنوع حیات در  تنوع زیستی در واقع شیوه
ها  ها، اکوسیستمها، گونهه ژنهمباشد که زمین می کره

و فرآیندهاي اکولوژیک موجود در جهان را شامل 
ها و استمرار و حفظ تنوع ژنتیکی گونه). 17( شود می

محیط زیست  ها که ضامن بقاي تداوم اکوسیستم
ها،  کند نسبت به شناسایی گونهباشد، ایجاب می می

چنین بررسی نوسانات  ها و همهاي آن زیستگاه
هاي علمی اقدام شود، ها بر اساس روشجمعیت گونه

تا بتوان به موقع از کم و کیف تغییرات مطلع و 
 تنوع ).12کار گرفت ( هاي مناسب کنترلی را به روش

 و ژنی هاي (تفاوت ژنتیکی تنوع سطح 3 در زیستی
 اي گونه تنوع ها)، گونه میان و گونه یک بین هاي ژنوتیپ

 اکوسیستمی تنوع و معین) گستره اي گونه (تنوع
 محیط با ها آن متقابل هاي رابطه و ها گونه هاي اجتماع(

 زیستی تنوع طورکلی به .شود می بیان )فیزیکی زیست
 قرار پوشش تحت را موجودات ترکیب و غنا ،تعداد

 ساختار درك دلیل به زیستی تنوع ارزیابی. دهد می
 حراست و حفظ آن، تحول سیر و کارکرد اکوسیستم،

 و محیطی تغییرات کنترل و بررسی ژنی، ذخایر
 مورد زیستی، تنوع حفظ براي مناسب مناطق شناسایی

ت زیستگاهاي آبی اهمی ).5( گیردمی قرار توجه
گزین براي قابل جایهاي غیرعنوان اکوسیستم هب

هداري و نیز به جهت نگ ها آنزیستمندان وابسته به 
هاي جانوري و گیاهی تنوع زیستی بسیاري از گونه

 لزوم حفاظت از این مناطق را دو چندان نموده است.
ها تنها  تاالب برآورد استفاده اصولی یا سوء استفاده از

است که پذیر  اعتمادي امکان هاي قابل  با اتکاء به داده
مده باشد. دست آ هدر طی نظارت مستمر و دقیق ب

از هاي آبی و جلوگیري بنابراین حفظ اکوسیستم
کند مطالعات مستمر و ایجاب می ها آنکاهش تنوع 

الزم بر پایه اصول علمی صورت گیرد تا بتوان از 
اي و تراکم و ها، تنوع گونهچگونگی شرایط زیستگاه

هاي  ها در سال عیت گونهو نوسانات جم ها آنپراکنش 
دست آورد و به  همختلف اطالعات دقیق و جامعی ب

وجود آمده آگاهی یافته و اقدامات  هموقع از تغییرات ب
 خوردن تعادل اکولوژیکی الزم در جهت جلوگیري از بهم

 است مهم زیستگاه 105 داراي یرانا. )4( اعمال داشت
. )8کنند ( می زیست آن در پرنده گونه 500 از بیش که

هاي آبی ایران داراي پرندگان مهاجري هستند  زیستگاه
موعد زمانی  ته، هر ساله درکه طبق یک قانون نانوش

سمت  آوري را به سازي و زاد منظمی، مناطق آشیانه
ترك  گذران با پیمودن هزاران کیلومتر مناطق زمستان

عنوان مهاجرت نام  آن به نمایند. این جابجایی که از می
شود گذشته از نحوه متفاوت آن و رفتارهاي می برده

مختلف پرندگان در مهاجرت در پی رسیدن به یک 
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به محیطی مناسب جهت تامین هدف و آن دستیابی 
اشد. در این زمینه کشور ایران به لحاظ بغذا می

فیایی و شرایط اقلیمی خاص خود موقعیت جغرا
پذیراي گروه ساله  دلیل داشتن این شرایط همه به

است که از مناطق سردسیر زیادي از پرندگان مهاجر 
آبی ایران مهاجرت هاي تاالبی و به زیستگاه شمالی

م هاي مهنمایند و در طول مهاجرت خود در تاالب می
تنوع و  .)11( نمایندگذرانی می ایران توقف و زمستان

فراوانی پرندگان آبزي و کنارآبزي در بسیاري از 
ایران مورد بررسی قرار در سطح جهان و ها  تاالب

پیرامون ) 1995( کوال و داد عنوان مثال به گرفته است.
تنوع و ترکیب پرندگان مهاجر آبزي در سواحل 

و  در چین) 2002(، کوان و یانگ کالیفرنیاي شمالی
   در شمال و جنوب داکاتا) 2001(راتی و همکاران 

 تغییرات) 2010همکاران ( و عسکري. )15و  14، 6(
 و هاپارك در پرندگان زیستی تنوع هاي شاخص
 و دادند قرار بررسی مورد را اهواز شهر سبز فضاهاي

 نظر از بهار و زمستان فصول بین که گرفتند نتیجه
 یکنواختی شاخص و اي منهینک گونه غناي شاخص

 دارد وجود دار معنی تفاوت سمیپسون و هیل اي گونه
ثیر أبه مطالعه پیرامون مقایسه ت ،)2010قدیري ( .)1(

نشده بر  بردازيشده و بهره برداريمناطق جنگلی بهره
 .)9( عه پرندگان در جنگل خیرود پرداختتنوع جام
 هاي تاالب ايگونه تنوع ،)2009( همکاران و گلشاهی

 گلستان استان در را گمیشان و گل آجی آلماگل، آالگل،
 تاالب فراوانی و تنوع داد نشان نتیجه .کردند بررسی

الیس و  .)10( هاست تاالب دیگر از تر بیش گمیشان
فراوانی و تنوع پرندگان در طول شیب  ،)2011بتس (
یافته  هاي تازه تکاملچوب در جنگل سخت هاي جنگل

اي با را بررسی کردند و نتیجه گرفتند غناي گونه

هی ترکیب گیا تأثیر یابد اما تحتارتفاع کاهش می
مرتبط با درختان  شدت بهنیست و فراوانی پرندگان 

 ،)2010پرنسا و همکاران ( .)7( چوب است سخت
هاي طبیعی و در گیاهان و پرندگان در جنگل تنوع

بومی پرتغال را بررسی کرده و نتیجه  مزارع بومی و غیر
هاي  گرفتند غنا، تنوع و یکنواختی گیاهان در جنگل

صنوبر و اکالیپتوس بود و  هايتر از جنگل بلوط بیش
هاي بلوط و صنوبر غنا و تنوع پرندگان در جنگل

 هر یک از این مطالعات .)13( تر از اکالیپتوس بود بیش
اي را بر تغییرات  پایه هاي پژوهشبه نوعی ارزش 

  . رساند جمعیتی پرندگان مهاجر آبزي به اثبات می
  

  ها مواد و روش
در شمال استان همدان این تاالب : منطقه مورد مطالعه

 تا 35° 29' 00'' شرقی و عرض 48° 27' 00'' در طول
و  کیلومتري همدان 90شمالی و فاصله  °35 30' 00''

سو  متري کبودرآهنگ قرار دارد. تاالب شیرینکیلو 40
اورزي از طاق و اراضی کش از شمال به روستاي چهار

از غرب به اراضی ملی و  سو جنوب به شهر شیرین
منابع طبیعی و کاري کاشت و نهال هاي دست جنگل

از شرق در مجاورت محور داق و کوه یاسلو
عی وضعیت طبی .شود قیدار محدود می - کبودرآهنگ
 هاي : منطقه با داشتن زمستان)منابع آبی اقلیم (توپوگرافی

شک جزء اقلیم هاي گرم و خو طوالنی و تابستان سرد
 306بارندگی . میزان شود سرد و خشک محسوب می

هکتار و  15باشد. وسعت تاالب در حدود  می متر میلی
تاالب داراي  باشد. می متر 1873ارتفاع از سطح دریا 

ارتفاع و متر  350سد خاکی با هسته رسی و طول تاج 
میلیون  5/4 متر و میزان آب ذخیره شده برابر 11
 مکعب است.متر
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  .سو شیرینموقعیت جغرافیایی تاالب  -1شکل 

Figure 1. Geographic location of Shirinsoo wetland. 
  

شناسایی پرندگان آبزي و کنار آبزي : روش تحقیق
همدان، با توجه به نوع زیستگاه،  مناطق جنوبی استان

هاي  جثه، شکل ظاهري، وجود طرح اندازه ،رفتار
آمیزي پر و بال و دیگر  رنگ ،مختلف بر روي بدن
اهنماهاي مختلف صحرایی انجام عوامل با استفاده از ر

هاي منظم از شد. در فصول مختلف، با انجام بازدید
بررسی شروع مهاجرت پرندگان به زیستگاه مورد 

مورد اي پرندگان آبزي  تغییرات جمعیت و تنوع گونه
 شمارشصورت که شناسایی،  بدینبررسی قرار گرفت. 

و تعیین ترکیب جمعیت پرندگان مهاجر آبزي در این 
ها و تعداد یستگاه و ثبت تغییرات تعداد گونهز

 .انجام گرفت هر ماههفته در یک صورت  جمعیت به
، Bushnell 4010منظور از دوربین دو چشمی  بدین

و  20-60×80چشمی زاواروفسکی  تلسکوپ تک
 55-200با لنز تله  Canon EOSدوربین عکاسی 

ها و  در نهایت براي تحلیل دادهشد.  استفاده متر میلی
 دست آمده از هنتایج ب مقایسهبررسی روند تغییرات و 

سو،  ندر تاالب شیریشد.  استفاده SPSS17افزار  نرم
کنار آبزي، و هاي آبزي در هر بار سرشماري از گونه

ردید. این برآورد گهاي مختلف در تکرار ها آنتعداد 

اي براي برآورد و تخمین تعداد عنوان پایه ها به داده
عت تاالب در مورد بسیاري استفاده شدند. با توجه به وس

امکان ندارد. ها  ها تعیین تعداد دقیق و قطعی گونهاز گونه
هاي  دست آمده در سرشماري ههاي ب در نتیجه داده

مختلف مورد تحلیل قرار گرفته و با توجه به واریانس 
 % تعیین گردید.95محدوده جمعیت با دقت  ها آن
و  منظور بررسی وضعیت اکولوژیک پرندگان تاالب به

از مقاله اسکات و  ترتیب هاي مهاجر به وضعیت گونه
حاصل از کنوانسیون حفاظت  و مقاله )1975همکاران (

   .)16 و 3( استفاده شد ،)2006هاي مهاجر ( از گونه
  

  نتایج
هاي  هاي مورد نیاز تحلیل آوري داده بعد از جمع
 زیر انجام گرفت:

  مختلف هاي ردهاي در تنوع گونهبررسی  
 هاي مختلف در هر ردهها و خانوادهنسبت راسته  
 اساس معیار شده برتهدید هاي گونهCITES 1 وCMS 
  تاالب وضعیت اکولوژیک پرندگان آبزي  بررسی

  سو  شیرین
                                                
1- Conservation of Migratory Species of Wild 
Animals (CMS)  
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 و آبزي پرندگان کل تعداد و نام به مربوط نتایج
 2جدول  در شده سرشماري و شناسایی کنار آبچر

وضعیت اکولوژیک پرندگان است.  شده داده نشان

عالئم آورده شده که با  3در جدول  سو شیرینتاالب 
 1جدول اختصاري مشخص شده است. این عالئم در 

  داده شده است. شرح
  

  .وضعیت اکولوژیک پرندگانعالمت اختصاري  -1جدول
Table 1. Symbolic ecological status of birds. 

 هاي اختصاري عالمت تعریف
Definition of acronyms  

 عالمت اختصاري
Acronym  

  .مطالعه قابل مشاهده هستندتر فصول سال در منطقه  طور معمول در بیش هایی که به گونه
Species commonly seen in most seasons of the year in the study area.  

R: common resident  
(breeding; present year round) 

هاي کم دیده  معموالً در جمعیتو  صورت موردي هایی که در مواقع مختلف و در فصول مختلف به گونه
  هاي حمایت شده از این گروه هستند. گونهشوند. اغلب  می

Species are seen occasionally and usually in low populations at different times and in 
different seasons. Mostly protected species are from this group. 

r: scarce resident  

  هاي مهاجر تابستانه گونه
Summer visitor species  

S: common summer visitor 
(breeding)  

  شوند. صورت نادر و موردي دیده می هاي مهاجر تابستانه که به گونه
Summer visitor species that are seen occasionally.  

s: scarce summer visitor  

  .کننده و مهاجر تابستانه مناطق هستند مثلهایی تولید گونه
Summer visitor and breeding species.  

RS  

 .کننده باشند مثلهاي تولید ت و ممکن است جزء گونهها مشخص نیس مثل آنهایی که وضعیت تولید گونه
Species do not have clear breeding situation. They may be part of reproductive species.  

(b): may breed  

  هاي مهاجر زمستانه گونه
Winter visitor species  

W: common winter visitor  

  شوند. صورت موردي دیده می ههاي مهاجر زمستانه. معموالً در فصل پاییز و زمستان ب گونه
Winter visitor species. They usually have seen in the fall and winter seasons.  

w: scarce winter visitor  

  مشاهده هستند. تکرار زیاد قابلهاي مهاجر عبوري که در تعداد و  گونه
Common passage migrant species that are visible in a large number and frequencies.  

P: common passage migrant 
(in spring and/or autumn)  

  
در جدول  CMSشده در لیست  هاي شناسایی ونهگ

). این کنوانسیون داراي دو 3آورده شده است ( 4
الب شده در تا ضمیمه است. پرندگان شناسایی

 بودند. CMS لیست II سو جزء ضمیمه شیرین
در جدول  CITESشده در لیست  هاي شناسایی گونه

 المللی بینکنوانسیون  CITES آورده شده است. )5(
هاي گیاهی و جانوري در معرض خطر یک  گونه

. کنوانسیون )2( باشدبین کشورها می المللی بینتوافق 
، سه ض خطرهاي در معربراي ترویج حفاظت گونه

  ضمیمه را در نظر گرفته است.

هایی که به انقراض تهدید : تجارت گونهIضمیمه 
ها ممکن  کامل ممنوع است. این گونه طور بهاند،  شده

 معموالًاست فقط تحت شرایط خاص تجارت شوند (
هایی  نه : گوIIداف تحقیقات علمی). ضمیمه براي اه

اند اما مستحق  که هنوز در معرض خطر قرار نگرفته
شوند.  صورت مشروط تجارت می باشند بهنظارت می
فرد براي  به منحصر کشورهاي: براي IIIضمیمه 

هاي بومی  در حفظ گونه المللی بینافزایش همکاري 
 هاي گونه درصد همچنیندر نظر گرفته شده است. 

 شکل تفکیک در به شده سرشماري بچرکنار آ و آبزي
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ها در  گونه است. درصد شده داده نشان )، الف2(
 تاالب در بچرکنار آ و آبزي پرندگان هاي مختلف تیره

 شده کشیده تصویر ) به، ب2سو در شکل ( رینیش

کنار  و آبزي پرندگان جمعیتی نوسانات همچنین .است
هاي  سو در ماه رینیش تاالب در شده سرشماري بچرآ

  .است شده آورده 3 شکل مختلف سال در
  

 
اي در  نمودار درصد غناي گونه -، (ب)سو رینیش تاالب در کنار آبچر و آبزي پرندگان هاي گونه نمودار درصد -الف)( -2شکل 
   .سو شیرین تاالب در هاي مختلف پرندگان راسته

Figure 2. (a)- diagram of the percentage of species of waders and aquatic birds in Shirinsoo wetland,  
(b)- diagram of species richness in different orders of birds in Shirinsoo wetland. 

 
  سو. رینیتاالب ش در شده شناسایی کنارآبزي و آبزي پرندگان کل نام -2جدول 

Table 2. The names of all waders and aquatic birds were identified in Shirinsoo wetland. 
 اسم علمی

Scientific name 
  گونه

Species 
 اسم علمی

Scientific name 
  گونه

Species 
 اسم علمی

Scientific name 
  گونه

Species 
Podiceps cristatus کشیم بزرگ  Tadorna tadorna تنجه  Tringa totanus آبچلیک پاسرخ  

Podiceps nigricollis سیاه کشیم گردن Tadorna ferruginea آنقوت Tringa nebularia آبچلیک پاسبز 

Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک Anas clypeata اردك نوك پهن Philomachus pugnax آبچلیک شکیل 

Phalacrocorax carbo باکالن بزرگ Anas crecca خوتکا  Tringa ochropus زي آبچلیک تک 

Ardeola ralloides حواصیل زرد Gallinula chloropus سرخ چنگر نوك  Limosa lapponica گیالنشاه حنایی 

Ardea purpurea حواصیل ارغوانی Fulica atra چنگر معمولی Numenius arquata گیالنشاه 

Casmerodius albus اگرت بزرگ Rallus aquaticus یلوه آبی Numenius phaeopus گیالنشاه ابروسفید 

Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک Grus grus درناي معمولی Calidris ferruginea تلیله بلوطی 

Bubulcus ibis گاوچرانک Himantopus himantopus چوب پا Calidris minuta تلیله کوچک 

Ardea cinerea حواصیل خاکستري Glareola pratincola سرخ گالریول بال Calidris alpina سیاه تلیله شکم 

Nycticorax nycticorax حواصیل شب Charadrius hiaticula سلیم طوقی Calidris alba تلیله سفید 

Egretta garzetta اگرت کوچک Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک Arenaria interpres سنگ گردان 

Ciconia nigra لک سیاه لک Charadrius alexandrinus سلیم کوچک Phalaropus lobatus خفاالروب گردن سر  
Ciconia ciconia لک سفید لک Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ Sterna hirundo پرستوي دریایی معمولی 

Phoenicopterus ruber فالمینگو Vanellus vanellus خروس کولی Chlidonias leucoptera سفید پرستوي دریایی بال 

Anas platyrhynchos اردك سرسبز Tringa stagnatilis آبچلیک تاالبی Sterna nilotica کاکائی پرستوي دریایی نوك 

Anas querquedula خوتکا ابروسفید Actitis hypoleucos خوانآبچلیک آواز Larus ridibundus کاکائی سرسیاه 

Aythya ferina سر حنایی   Larus genei کاکائی صورتی 
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   .هاي مختلف سو در ماه رینیش تاالب در شده سرشماري کنار آبچر و آبزي پرندگان جمعیتی نوسانات نمودار -3 شکل
Figure 3. The population fluctuation pattern of waders and aquatic birds were counted in Shirinsoo wetland in 
different months. 

  
  .)16( سو وضعیت اکولوژیک پرندگان آبزي تاالب شیرین -3جدول 

Table 3. Ecological status of aquatic birds in ShirinSoo wetland (16). 
 کننده مثل تولید

Breeding  
 گذران زمستان

Staying in winter 
  مهاجر عبوري

Immigrant passing 
 اسم علمی

Scientific name 
  گونه

species 

R W  Podiceps cristatus کشیم بزرگ 

r W P Podiceps nigricollis سیاه کشیم گردن 

R W  Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک 

r W P Phalacrocorax carbo باکالن بزرگ 

S w P Ardeola ralloides حواصیل زرد 

S w P Ardea purpurea حواصیل ارغوانی 

R W P Casmerodius albus اگرت بزرگ 

S  P Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک 

 w P Bubulcus ibis گاوچرا نک 

r W P Ardea cinerea حواصیل خاکستري 

S w P Nycticorax nycticorax حواصیل شب 

S w P Egretta garzetta اگرت کوچک 

s w  Ciconia nigra لک سیاه لک 

s W  Ciconia ciconia لک سفید لک 

R W  Phoenicopterus ruber فالمینگو 

r W  Anas platyrhynchos اردك سرسبز 

s  P Anas querquedula خوتکا ابروسفید 

r W P Aythya ferina سر حنایی 

R W  Tadorna tadorna تنجه 

R W  Tadorna ferruginea آنقوت 

 W P Anas clypeata پهن اردك نوك  
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   - 3جدول ادامه 
Continue Table 3.  

 کننده مثل تولید
Breeding  

 گذران زمستان
Staying in winter 

  مهاجر عبوري
Immigrant passing 

 اسم علمی
Scientific name 

  گونه
species 

(b) W P Anas crecca خوتکا  
R W  Gallinula chloropus چنگر معمولی 

R W  Fulica atra یلوه آبی 

 W  Rallus aquaticus درناي معمولی 

R W  Grus grus سرخ چنگر نوك  
S w P Himantopus himantopus آووست 

RS W P Glareola pratincola چوب پا 

S  P Tadorna tadorna گالریول بال سرخ 

 W P Charadrius hiaticula سلیم طوقی  
S  P Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک  

RS W P Charadrius alexandrinus سلیم کوچک  
s W P Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ  
S W  Vanellus vanellus خروس کولی  

 w P Tringa stagnatilis آبچلیک تاالبی  
s w P Actitis hypoleucos آبچلیک آواز خوان  

RS W P Tringa totanus آبچلیک پاسرخ  
 W P Tringa nebularia آبچلیک پاسبز  
 w P Philomachus pugnax آبچلیک شکیل  
 W P Tringa ochropus زي آبچلیک تک  
 W P Limosa lapponica گیالنشاه حنایی  
 W P Numenius arquata گیالنشاه  
 w P Numenius phaeopus گیالنشاه ابروسفید  
 w P Calidris ferruginea تلیله بلوطی  
 W P Calidris minuta تلیله کوچک  
 W P Calidris alpina سیاه تلیله شکم  
 W P Calidris alba تلیله سفید  
 W P Arenaria interpres سنگ گردان  
  P Phalaropus lobatus سرخ فاالروب گردن  
S  P Sterna hirundo پرستوي دریایی معمولی  

  P Chlidonias leucoptera سفید پرستوي دریایی بال  
RS  P Sterna nilotica پرستوي دریایی نوك کاکائی  
s  P Larus ridibundus کاکائی سرسیاه  

RS  P Larus genei کاکائی صورتی  
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. CMS  ضمیمه  هاي گونه -4جدولII لیست  
Table 4. Species Appendix II List CMS. 

 Ardea purpurea ARDEIDAE حواصیل ارغوانی

  Casmerodius albus اگرت بزرگ

  Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک

لک سیاه لک  Ciconia nigra CICONIIDAE 
لک سفید لک  Ciconia ciconia  

 Phoenicopterus rube PHOENICOPTERIDAE فالمینگو

 Anas platyrhynchos ANATIDAE اردك سرسبز
  Anas querquedula خوتکا ابروسفید

  Aythya ferina سر حنایی

  Tadorna tadorna تنجه

  Tadorna ferruginea آنقوت

پهن اردك نوك  Anas clypeata  

  Anas crecca خوتکا

 Fulica atra RALLIDAE چنگر معمولی
  Grus grus درناي معمولی

 Recurvirostra avosetta RECURVIROSTRIDAE آووست
  Himantopus himantopus چوب پا

 Charadrius hiaticula CHARADRIIDAE سلیم طوقی

  Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک

  Charadrius alexandrinus سلیم کوچک

  Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ

  Vanellus vanellus خروس کولی

 Tringa stagnatilis SCOLOPACIDAE آبچلیک تاالبی
ز خوانآبچلیک آو  Actitis hypoleucos  

پاسرخ آبچلیک  Tringa totanus  

  Tringa nebularia آبچلیک پاسبز

  Philomachus pugnax آبچلیک شکیل

زي آبچلیک تک  Tringa ochropus  

  Limosa lapponica گیالنشاه حنایی

  Numenius arquata گیالنشاه

  Numenius phaeopus گیالنشاه ابروسفید

  Calidris ferruginea تلیله بلوطی

  Calidris minuta تلیله کوچک

سیاه تلیله شکم  Calidris alpina  

  Calidris alba تلیله سفید

  Arenaria interpres سنگ گردان

سرخ فاالروب گردن  Phalaropus lobatus  

 Larus genei LARIDAE کاکائی صورتی

 Sterna hirundo STERNIDAE پرستوي دریایی معمولی
سفید پرستوي دریایی بال  Chlidonias leucoptera  

  Sterna nilotica پرستوي دریایی نوك کاکائی
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   سو. شده در تاالب شیرین شناسایی CITESلیست هاي پرندگان  گونه -5جدول 
Table 5. Species of birds CITES’s List were identified in ShirinSoo wetland. 

I PHOENICOPTERIDAE Phoenicopterus ruber (linnaeus 1758)  ضمیمه ) فالمینگو(  

IIضمیمه   

ARDEIDAE 
 
 
 

PHOENICOPTERIDAE 
ANATIDAE 

Bubulcus ibis (linnaeus 1758) )(گاوچرانک  

Casmerodius albus (linnaeus 1758) اگرت بزرگ)(  

Egretta garzetta (linnaeus 1766) اگرت کوچک)(  

Phoenicopterus ruber (linnaeus 1758) )فالمینگو(  

Anas crecca (linnaeus 1758) )خوتکا(  

III/r   ضمیمه 

ARDEIDAE 
 
 
 

ANATIDAE 

Bubulcus ibis (linnaeus 1758)   گاوچرانک)(

Casmerodius albus (linnaeus 1758) ) (اگرت بزرگ  

Egretta garzetta (linnaeus 1766) ) (اگرت کوچک  

Anas crecca (linnaeus 1758) ) خوتکا(  

Anas querquedula (linnaeus 1758) ) (خوتکا ابرو سفید  

III/w  ARDEIDAE  ضمیمه

Bubulcus ibis (linnaeus 1758)   گاوچرانک)(

Casmerodius albus (linnaeus 1758) ) (اگرت بزرگ   
Egretta garzetta (linnaeus 1766) ) (اگرت کوچک  

  
  گیري نتیجه ث وبح

سو از نظر جمعیت  پرندگان مهاجر تاالب شیرین
هاي  گونه )شوند: الف کلی به دو دسته تقسیم می طور  به

وافر: گروهی از پرندگان آبزي و کنارآبزي که جمعیت 
تري در این  توجهی دارند و مدت زمان طوالنی قابل

توان به  ها می ین گونها از کنند. زیستگاه سپري می
چنگر معمولی و پرستوي دریایی بال سفید اشاره کرد. 

هایی مانند درناي  تر: گونه هاي با تعداد کم گونه )ب
معمولی و چنگر نوك سرخ در مسیر مهاجرت خود 

سمت شمال یا جنوب ممکن است گاهی در این  به
تاالب ها در  عداد گونهاز لحاظ تتاالب دیده شوند. 

دگان کنار آبزي نسبت به پرندگان سو تعداد پرن شیرین
 درصد 35کنار آبزي و  درصد 52 تر است، بزي بیشآ

   شکل ب دارندتري به آ بقیه وابستگی کم وآبزي 
موالً در مناطق خیس و پرندگان آبزي مع ).، الف2(

 به راحتیشوند تا بتوانند ها مشاهده میحواشی تاالب
ها استفاده کنند و این نوع از مواد غذایی حاشیه تاالب
شود. از تعداد سو دیده می زیستگاه در تاالب شیرین

راسته در این  6راسته پرندگان موجود در ایران  21
تیره جاي  13که در تاالب مشاهده شده است 

گونه پرنده در این تاالب گزارش شده  54 گیرند و می
تر  بیش اکولوژیکیوضعیت  از لحاظ .)2جدول ( است
هاي مهاجر  شده در تاالب جزء گونه هاي شناسایی گونه

گذرانی از تاالب استفاده  عبوري بوده و براي زمستان
ها مانند خوتکا کنند، از این میان برخی گونه می

و برخی مانند  مثلی مشخصی نداشته وضعیت تولید
چوب پا، سلیم کوچک، آبچلیک پاسرخ، پرستوي 

هاي   جزء گونهکاکائی صورتی  دریایی نوك کاکائی و
از  ).3جدول (کننده تابستانه هستند  مثل جر و تولیدامه

، در تاالب شده هاي مختلف پرندگان شناسایی میان تیره
گونه و تیره  1هر کدام با و کاکائی،  فالمینگوتیره 
و  ترین کمترتیب داراي  گونه به 9سانان با  یکآبچل
). 4جدول (باشند می CMSترین گونه در لیست  بیش

 CITESجزء لیست شده  شناساییپرندگان  5در جدول 
شده در  شناساییفالمینگو تنها گونه  .آورده شده است

بر اساس شکل  .این کنوانسیون بوده است) I( ضمیمه
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در اي غناي گونه درصد ترین کم و ترین ) بیش، ب2(
ترتیب  سو به تاالب شیرین پرندگان هاي مختلف راسته

راسته درصد و  85/51سانان با آبچلیک به راسته
    بوده است. مربوط درصد 85/1سانان با  پلیکان

 و خیس مناطق در معموالً آبزي کنار پرندگان
 بتوانند تا شوندمی مشاهده هاتاالب حاشیه عمق کم
 کنند استفاده هاآب حاشیه و غذایی مواد از راحتی به
تاالب مورد  توان نتیجه گرفت کهبنابراین می .)15(

هاي پرندگان کنار آبزي مطلوبیت مطالعه براي گونه
هاي  میزان تغییرات جمعیت گونه .تري دارد بیش

سو با استفاده  شاخص آبزي و کنار آبزي تاالب شیرین
 شده است. در نتیجهمتعدد برآورد هاي  از سرشماري

ها  ها روند تغییرات جمعیت گونهاین سرشماري
تخمین زده شده است. بررسی تغییرات کل جمعیت 

 هاي اردیبهشت افزایش تعداد پرندگان در فصل دهنده نشان
ترین جمعیت  باشد و بیشتا مرداد، مهر و آبان می

تواند  ماه بوده که دلیل این امر می شده در آبان شناسایی
شروع فصل مهاجرت پرندگان از اوایل پاییز باشد و 
همچنین میزان جمعیت از آذر تا بهمن روند کاهشی 

سرد و هاي تواند زمستانداشته و علت این امر نیز می
  ).3شکل (طوالنی در این منطقه باشد 

شده در طی  با توجه به تنوع پرندگان مشاهده
ه تاالب توان نتیجه گرفت ک، میاین تاالب در پژوهش

هاي مهم پرندگان آبزي و کنار سو از زیستگاه شیرین
آبزي در استان همدان است. این تاالب نقش مهمی در 
مسیر مهاجرت پرندگان آبزي و کنار آبزي و نیز 

  ها دارد. مثل آن گذرانی و تولید زمستان
  

 هاي ترویجی رهیافت
تنوع  با توجه به و حاضر مطالعهبر اساس نتایج 

در اهمیت آن  و این تاالبشده در  پرندگان شناسایی
گذرانی پرندگان مهاجر  مسیر مهاجرت و زمستان

ثر، ؤحفاظت م منظور بهکننده،  مثل عبوري و تولید
پرندگان مهاجر تر نیازهاي زیستگاهی  شناخت بیش

سازي بانک اطالعات جانوري،  و غنی تاالبی
  گردد:  موضوعات زیر پیشنهاد می

و مهاجرت  جام مطالعات پایه بر روي زادآوريان -
  و مناطق مجاور سو شیرین پرندگان در تاالب

د آموزش مردم محلی در رابطه با اهمیت پرندگان زا -
  هاي منطقه آور و ارزش

سطح حفاظتی به پناهگاه  ارتقاءحفاظت مستمر و  -
  وحش حیات

  کنترل وضعیت برداشت از منابع آبی تاالب -
معیت پرندگان آبزي و ساالنه تغییرات جبررسی  -

  تاالبکنار آبزي این 
  .سو شیرین مجاز در تاالبکنترل شکار غیر -
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Abstract1 
Background and Objectives: Wetlands are a critical part of our natural environment. They 
protect our shores from wave action, reduce the impacts of floods, absorb pollutants and 
improve water quality. They provide habitat for birds and plants and contain high biodiversity, 
supporting plants and birds that are found nowhere else. Identifying of habitat ecology and 
needs of birds, especially those in vulnerable situation is of great importance for protection and 
management programs as well as continuous monitoring. Therefore this study was done in 
Shirinsoo wetland with an area of 15 hectares and average elevation of 1873 meters a.s.l.  
 
Materials and Methods: Identifying, counting and recording the composition of aquatic 
migratory birds’ populations in the study area was done by random sampling one week per 
month during 2011-2012 year.  
 
Results: In general the migratory birds of Shirinsoo wetland are divided into two categories: a. 
Typical species: species that have a significant population and spend more time on this habitat, 
such as Fulica atra and Chlidonias leucoptera, b. Species with fewer numbers: Species such as 
Grus grus and Gallinula chloropus on their migration route to the north or south may 
sometimes be seen in this wetland. According to the results, in terms of the number of species in 
Shirinsoo wetland, the number of waders birds is higher than the aquatic birds, 52% are aquatic 
and 35% are waders and the other spices have less dependent on water. Totally there are  
21 orders of birds in Iran that 6 orders have been observed in this wetland. These orders include 
13 families, 54 species and 2725 individuals of birds that have been reported in this wetland. 
Regarding the ecological status, most of the species identified in this wetland are part of the 
migratory species and they use the wetland for the winter. Among these species, such as  
Anas crecca, have no definite reproductive status and some like Himantopus himantopus, 
Charadrius alexandrines, Tringa tetanus, Sterna nilotica and Larus genei are part of the 
migratory species and produce summer breeding. Accordingly, the largest population of 
migratory species was observed in November and the lowest one was recorded in February. 
This study indicated that largest bird population is Chlidonias leucoptera with a number of 295 
and the lowest one is Grus grus and Gallinula chloropus with observed population of only one 
individual during the whole year.  
 
Conclusion: According to diversity of the observed birds this lagoon has a major role in the 
migration course and reproducing of waders and aquatic birds. 
 
Keywords: Aquatic birds, Shirinsoo wetland, Species diversity   
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