فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

سال هفتم ،شماره  ،4زمستان 9314

بررسي وضعیت پرندگان تاالب آققلعه با هدف معرفي آن
به کنوانسیون رامسر بهعنوان تاالب بین المللي



صیاد شیخیئیالنلو* :گروه محیط زیست ،دانشکده شیالت و محیط زیستت ،دانشتهاه علتو کشتاورزی و
منابع طبیعی گرگان ،صندوق پستی41934-93731 :



حجت جباری :دفتر زیستهاهها ،اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجانغربی ،ارومیه



مسعود یوسفی :گروه محیط زیست ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشهاه تهران ،کرج ،صندوق پستی4999 :

 داود فداکار:

گروه محیط زیست ،دانشکده شیالت و محیط زیست ،دانشتهاه علتو کشتاورزی و منتابع طبیعتی

گرگان ،صندوق پستی41934-93731 :
تاریخ دریافت :مرداد 9312

تاریخ پذیرش :آبان 9313

چکیده
اکوسيستمهاي تاالبي بهعنوان پيچيدهترين بومسازگانها ،در معرض بيشترين تهديد ،تخريب و تکه تکه شدگي قرار دارند و
تحقيقات روي اين قبيل بومسازگانها بهمنظور فعاليتهاي حفاظتي و مديريتي بسيار حائز اهميت است .کنوانسيون رامسر يک معاهده
بينالمللي ،با تاکيد بر حفاظت از طبيعت در جهان است و اين کنوانسيون بر حفاظت و بهرهبرداري معقول از تاالبها بهخصوص در
جهت فراهم ساختن زيستگاهي براي پرندگان آبزي تأکيد ميکند .مطالعه حاضر با هدف بررسي شاخصهاي تاالب آققلعه براي معرفي
به کنوانسيون رامسر در شمالغربي ايران انجام گرفت .براي اين منظور با استفاده از نمونهبرداريهاي ميداني اطالعات مورد نياز از تاالب
طي سالهاي  9831تا 9811جمعآوري و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .نتايج بهدست آمده از مطالعه حاضر نشان داد که تاالب
آققلعه حائز شرايط معيارهاي  8 ،1و  4کنوانسيون رامسر ميباشد .در مطالعه حاضر  18گونه از پرندگان ايران ( 91درصد از پرندگان
ايران) شناسايي گرديد که تعداد  12گونه داراي حمايتهاي ملي و بينالمللي بودند .از اين تعداد  19گونه حمايت شده يا در خطر
انقراض بودند 91 ،گونه در ضميمههاي  1 ،9و  8کنوانسون سايتيس قرار داشتند و از ميان ليست سرخ  IUCNنيز  4گونه قابل توجه در
اين تاالب شناسايي گرديد .نتايج حاصل از سرشماري پرن دگان آبزي و کنارآبزي در تاالب نشان داد که بيش از  12.222قطعه پرنده در
تابستان سال  11وارد تاالب آققلعه شدهاند .نتايج اين تحقيق نشان ميدهد که تاالب آققلعه داراي معيارهايي است که با معيارهاي
کنوانسيون رامسر همخواني دارد ،بنابراين بهعنوان تاالبي جهت ثبت در فهرست رامسر معرفي ميگردد.
کلمات کلیدی :مدیریت تاالب ،پرندگان آبزی ،کنوانسیون رامسر ،آققلعه
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

sayyad.shaykhi@yahoo.com
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مقدمه
با وجود رشد آگاهی و دانش مردم نسبت به اهمیت
محیطهای طبیعی ،بهخصوص تاالبها هنوز درک واقعی از اهمیت
این زیستگاههای حساس بسیار پایین است (مجنونیان.)7711 ،
تاالبها مشتمل بر مجموعهای از مولفههای زیستشناختی،
فیزیکی و شیمیایی مختلف مانند آب ،خاک ،گیاهان و گونههای
مختلف جانوران میباشند .فرایندهایی که در درون و ما بین این
مولفهها صورت میگیرد ،سبب میشود تا یک تاالب بتواند
عملکردهای مختلفی همچون کنترل سیل ،پاالیش آلودگیها،
تغذیه آبهای زیرزمینی ،جلوگیری از نفوذ آب شور داشته و
محصوالتی از قبیل حیات وحش ،شیالت و منابع مهم دیگری را
تولید کند (7991 ،Elemberg؛ 7991 ،Dugan؛ .)7922 ،Weller
تمام تاالبها مواردی از این عملکردها ،محصوالت و خصوصیات
با ارزش و سودمند را فراهم میسازند .اما اغلب این تاالبها و
عملکردشان تا قبل از اینکه از بین بروند ،شناخته نمیشوند
( Skinnerو 7991 ،Zalewski؛  Hollisو همکاران7922 ،؛
 Adamsو  .)7927 ،Stockwellارزش همه تاالبها به یک اندازه
نیست ،اما با توجه به تخریب و نابودی تدریجی آنها ،ارزش
تاالبهای باقیمانده باال رفته است ( Mitschو .)8111 ،Gosselink
لذا برای اینکه بتوان از این اکوسیستمهای طبیعی محفاظت
نمود ،پشتوانه اقتصادی و قانونی محکمی برای حفاظت از آن
مورد نیاز میباشد.
طبق تعریف کنوانسیون رامسر تاالب به مناطق مردابی،
آب مانده اراضی سیاه خیس باتالقی ،برکهها ،که مصنوعی یا
طبیعی ،بهطور دائم یا موقت دارای آب ساکن یا جاری ،با مزه
آبشیرین ،شور و لبشور بوده و همچنین مناطق ساحلی
دریاها که هنگام جذر ،ارتفاع آب بیشتر از  6متر نباشد ،تاالب
گفته میشود ( .)8111 ،Ramsar Convention Secretariatاین
کنوانسیون بر حفاظت و بهرهبرداری معقول از تاالبها بهخصوص
در جهت فراهم ساختن زیستگاهی برای پرندگان آبزی تأکید
میکند .کنوانسیون رامسر باعث دست آوردهای قابل توجهی در
حفاظت از تاالبها شده است.
تاالب آققلعه در حال حاضر مهمترین و یکی از بزرگترین
سایتهای تاالبی در سطح شهرستان نقده و استان آذربایجان
غربی میباشد .این تاالب در پایین دست تاالب شورگل و بعد از
تغییر کاربری آن به سد مخزنی ایجاد گردید .با توجه به کاربری
مرتع و شوره زار بودن محل تاالب قبل از ایجاد آن و دارا بودن
پوشش گیاهی مناسب در حال حاضر پذیرای بسیاری از
28

پرندگان مهاجر در فصل جوجهآوری میباشد (شیخی ئیالنلو و
یوسفی.)7797 ،
تاکنون مطالعات زیادی در ارتباط با پرندگان تاالبی در
ایران صورت گرفته است ولی مطالعات صورت گرفته در زمینه
معرفی تاالبها به کنوانسیون رامسر مطالعات اندکی وجود دارد
که از جمله میتوان به مطالعه بهباش و همکاران ( )7722برای
معرفی تاالب خرمشهر و مطالعه صدوق و انصاری ( )7726برای
معرفی تاالب میقان اشاره نمود .با توجه به ویژگیهای ذکر شده
از وضعیت تاالب آققلعه در مطالعه حاضر شاخصهای مربوط
به پرندگان تاالب آققلعه جهت معرفی به کنوانسیون بینالمللی
رامسر بررسی خواهد شد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :تاالب آققلعه در غرب جاده مهاباد-
ارومیه و در شرق جاده حیدرآباد در  71کیلومتری شهرستان
نقده و در  21کیلومتری شهرستان ارومیه قرار گرفته است
(شکل  .)7مساحت این تاالب حدود  711هکتار میباشد که در
ارتفاع  7712متری از سطح دریا قرار گرفته است .سه تیپ
پوشش گیاهی با ارتفاع بلند (مانند نی) ،ارتفاع متوسط (جگن)
و ارتفاع کم مانند چمن را میتوان برای تاالب بیان نمود .که
عمده پوشش گیاهی مانند نی و جگن در بخش شمالشرق و
شرق تاالب قرار گرفته و بخش جنوبی هم شورهزار میباشد که
گیاهان شورپسند در آن یافت میشوند .تاالب آققلعه در حوضه
آبریز رودخانه گدار قرار گرفته است و توسط جریانهای این
رودخانه و نیز از روانابهای ناشی از بارش بر سطح حوضه آبریز
تاالب تغذیه میگردد .نشت آبهای زیرزمینی نیز از دیگر منابع
تغذیه کننده این تاالب میباشد.
روش بررسی :طی سرشماریهای صورت گرفته در محدوده
زمانی  71خرداد تا  71تیر سالهای  7729تا  7798پرندگان
مشاهده شده به روش 7991 ،Torres ( Total Count؛ بهباش و
همکاران )7722 ،شناسایی و ثبت گردیدند .مشاهده و شناسایی
پرندگان از ساعت  2صبح تا  7ظهر در روزهای آفتابی و صاف
براساس صفات ظاهری و رفتاری آنها (8171 ،Porter؛  Scottو
8116 ،Adhami؛ منصوری7721 ،؛ منصوری7719 ،؛ Heinzel
و همکاران )7992 ،انجام گرفت .دوربین دوچشمی  2×78و
 1×71مدل رنجر و دوربین عکاسی دیجیتال  Canon x40برای
شناسایی و تهیه عکس از گونهها استفاده گردید.
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شکل  :1محدوده و موقعت جغرافیایی تاالب آق قلعه

نتایج
با توجه به بررسیهای صورت گرفته بهمنظور تعیین و

بررسی جمعیت پرندگان 97 ،گونه از پرندگان ایران در تاالب
آققلعه شناسایی و ثبت گردیده است (جدول .)7

جدول  :1فهرست پرندگان شناسایی شده در تاالب آققلعه
ردیف

گونه

نام علمی

ردیف

گونه

نام علمی

7

کشیم کوچک

Tachybaptus ruficollis

81

غاز پیشانی سفید

Anser albifrons

8

کشیم کوچک

Tachybaptus ruficollis

87

انقوت

Tadorna ferruginea

7

کشیم گردن سیاه

Podiceps grisegena

88

خوتکا

Anas crecca

1

باکالن

Phalacrocorax carbo

87

خوتکا ابرو سفید

Anas querquedula

1

باکالن کوچک

Phalacrocorax pygmeus

81

خوتکا کاکلی

Anas falcata

6

حواصیل خاکستری

Ardea cinerea

81

اردک سرسبز

Anas platyrhynchos

1

حواصیل ارغوانی

Ardea purpurea

86

اردک تاجدار

Netta rufina

2

حواصیل سفید بزرگ

Casmerodius albus

81

نوک پهن

Anas clypeata

9

اگرت کوچک

Egretta garzetta

82

اردک سر حنایی

Aythya ferina

71

بوتیمار

Botaurus stellaris

89

اردک بلوطی

Aythya nyroca

77

بوتیمار کوچک

Ixobrychus minutus

71

اردک سر سفید

Oxyura leucocephala

78

حواصیل زرد

Ardeola ralloides

77

عقاب ماهیگیر

Pandion haliaetus

77

حواصیل شب

Nycticorax nycticorax

78

عقاب مارخور

Circaetus gallicus

71

گاوچرانک

Bubulcus ibis

77

سنقر تاالبی

Circus aeruginosus

71

لک لک سفید

Ciconia ciconia

71

قرقی

Accipiter nisus

76

اکراس سیاه

Plegadis falcinellus

71

ترم تای

Falco columbarius

71

کفچه نوک

Platalea leucorodia

76

درنای معمولی

Grus grus

72

فالمینگو

)Phoenicopterus (ruber

71

چنگر

Fulica atra

79

غاز خاکستری

Anser anser

72

چنگر نوک سرخ

Gallinula chloropus
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ادامه جدول  :1فهرست پرندگان شناسایی شده در تاالب آق قلعه
ردیف

گونه

نام علمی

ردیف

گونه

نام علمی

79

چوب پا

Himantopus himantopus

61

کاکایی صورتی

Larus genei

11

آووست

Recurvirostra avosetta

62

پرستو

Hirundo rustica

17

چاخ لق

Burhinus oedicnemus

69

زنبور خوار

Merops apiaster

18

گالریول بال سرخ

Glareola pratincola

11

سبز قبا

Coracias garrulus

17

خروس کولی

Vanellus vanellus

17

هدهد

Upupa epops

11

خروس کولی سینه سیاه

Vanellus spinosus

18

چکاوک کاکلی

Galerida cristata

11

خروس کولی دم سفید

Vanellus leucurus

17

طرقه چکاوک

16

سلیم طوقی کوچک

Charadrius dubius

11

دم جنبانک ابلق

Melanocorypha
calandra
Motacilla alba

11

سلیم طوقی

Charadrius hiaticula

11

دم جنبانک خاکستری

Motacilla cinerea

12

آبچلیک خالدار

Tringa erythropus

16

دم جنبانک زرد

Motacilla flava

19

آبچلیک تک زی

Tringa ochropus

11

دم جنبانک سرزرد

Motacilla citreola

11

آبچلیک آواز خوان

Actitis hypoleucos

12

پیپت تاالبی

Anthus spinoletta

17

آبچلیک پا سرخ

Tringa totanus

19

سنگ چشم خاکستری

Lanius excubitor

18

آبچلیک شکیل

Philomachus pugnax

21

چک

Saxicola torquata

17

گیالنشاه بال سفید

Limosa limosa

27

گلو آبی

Luscinia svecica

11

پاشلک کوچک

Lymnocryptes minimus

28

سینه سرخ

Erithacus robecula

11

تلیله کوچک

Calidris minuta

27

زردپره مزرعه

Emberiza calandra

16

پرستو دریایی معمولی

Sterna hirundo

21

زردپره سر سیاه

Emberiza
melanocephala

11

پرستوی دریایی تیره

Sterna repressa

21

زردپره تاالبی

Emberiza schoeniclus

12

پرستو دریایی بال سفید

Chlidonias leucopterus

26

چکچک دشتی

Oenanthe isabellina

19

پرستوی دریایی سیاه

Chlidonias niger

21

گنجشک خانگی

Passer domesticus

61

پرستوی دریایی نوک پهن

Sterna nilotica

22

سهره معمولی

Carduelis carduelis

67

پرستوی دریایی خزر

Sterna caspia

29

سهره سینه سرخ

Carduelis cannabina

68

پرستوی دریایی بد صدا

Sterna sandvicensis

91

سهره بال سرخ

Rhodopechys
sanguinea

67

کاکایی ارمنی

Larus armenicus

97

سار معمولی

Sturnus vulgaris

61

کاکایی پا زرد

Larus cachinnans

98

زاغی

Pica pica

61

کاکایی سر سیاه

Larus ridibundus

97

کالغ ابلق

Corvus corone

66

کاکایی کوچک

Larus minutus

با توجه به اینکه تاالب آققلعه از تاالبهای شاخص و با
اهمیت برای پرندگان مهاجر زادآور میباشد لذا سرشماریهای
مربوط به پرندگان آبزی و کنار آبزی در تیر ماه سالهای ،29
 97 ،91و  98صورت گرفت .نتایج حاصل نشان از بهبود وضعیت

21

جمعیتی پرندگان در پی سالهای اخیر را نشان میدهد به
طوریکه در سرشماری سال  98میزان جمعیت پرندگان به
بیش از  81.111فرد رسید (جدول .)8
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جدول  : 2تعداد جمعیت پرندگان شاخص تاالبی در تاالب آق قلعه در فصل تابستان
89

81

82

1

گونه

98

کشیم بزرگ

1

1

-

کشیم کوچک

-

7

711

کشیم گردن سیاه

-

-

71

باکالن کوچک

-

باکالن

-

71

-

فالمینگو
اکراس سیاه

71

71

-

911

اگرت کوچک

1

811

اگرت بزرگ

-

گاوچرانک

11

گونه

98

89

81

چنگر نوک سرخ

-

7

چوب پا

-

7111

11

111

آووست
چاخ لق معمولی

7

81

7

811

-

-

-

سلیم طوقی

71

77111

7

سلیم طوقی کوچک

711

تلیله کوچک

71

82

-

-

71

-

711

گیالنشاه بال سفید

-

7

8

-

1

-

-

7

آبچلیک آوازخوان

-

1

-

-

71

ابچلیک تک زی

-

1

آبچلیک پاسرخ

-

-

9

-

7111

آبچلیک خالدار

-

-

8

-

7

آبچلیک شکیل

-

-

7

-

پاشلک کوچک

-

-

1

-

1

8

7
8

7

77

11

78

11

811

811

71

711

-

-

811

81

811

-

711
111
781

71

71

81

حواصیل شب

81

11

11

حواصیل ارغوانی

-

7

حواصیل زرد

-

-

8

7

بوتیمار

-

-

-

-

خروس کولی دم سفید

بوتیمار کوچک

7

1

-

-

خروس کولی سینه سیاه

-

-

خروس کولی معمولی

کفچه نوک

-

77

غاز پیشانی سفید

-

-

8

-

کاکایی کوچک

11

-

کاکایی سر سیاه

-

غاز خاکستری

-

-

711

-

کاکایی ارمنی

-

خوتکا

-

-

711

-

کاکایی پا زرد

-

نوک پهن

2

-

8

-

کاکایی صورتی

-

اردک تاجدار

8

-

71

8111

پرستوی دریایی سیاه

6

711

پرستو دریایی تیره

71

811

اردک سرحنایی

7

-

-

711

پرستو دریایی بال سفید

2

111

711

-

اردک سر سفید

-

-

71

71

پرستوی دریایی نوک کلفت

7

پرستو دریایی توک زرد

1

71

-

711

-

اردک بلوطی

1

1

7
1

1

پرستو دریایی معمولی

7

-

11

-

پرستوی دریایی خزر

چنگر

11

71

711

7111

گالریول بال سرخ

21

حواصیل خاکستری

لک لک سفید

خوتکا کاکلی

سر سبز

سنقر تاالبی

از میان گونههای دارای حمایتهای ملی و بینالمللی نیز
تعداد  86گونه در تاالب شناسایی گردید .از این تعداد از نظر
حمایتهای ملی  87گونه حمایت شده یا در خطر انقراض
بودند 71 .گونه در ضمیمههای  8، 7و  7کنوانسون سایتس و از

811

-

-

-

-

-

میان لیست سرخ  IUCNنیز  1گونه قابل توجه در این تاالب
شناسایی گردیدند (جدول .)7

18
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شیخیئیالنلو و همکاران

جدول  :3پرندگان شاخص تاالب آق قلعه و وضیت حفاظتی ملی و بینالمللی آنها
گونه

نام علمی

Iran

باکالن کوچک

Phalacrocorax pygmeus



فالمینگو

Phoenicopterus ruber



II

LC

اگرت کوچک

Egretta garzetta



III

LC

اگرت بزرگ

Casmerodius albus



گاوچرانک

Bubulcus ibis



حواصیل خاکستری

Ardea cinerea



LC

حواصیل شب

Nycticorax nycticorax



LC

حواصیل ارغوانی

Ardea purpurea



LC

حواصیل زرد

Ardeola ralloides



LC

بوتیمار

Botaurus stellaris



LC

بوتیمار کوچک

Ixobrychus minutus



LC

لک لک سفید

Ciconia ciconia



LC

LC
III

LC

I

LC

کفچه نوک

Platalea leucorodia

II

LC

خوتکا

Anas crecca

III

LC

نوک پهن

Anas clypeata

III

LC

خوتکا کاکلی

Anas falcata

اردک تاجدار

Netta rufina



NT
LC

اردک سر سفید

Oxyura leucocephala



II

EN

اردک بلوطی

Aythya nyroca



III

NT

عقاب ماهیگیر

Pandion haliaetus



II

LC

عقاب مارخور

Circaetus gallicus



II

LC

سنقر تاالبی

Circus aeruginosus



II

LC

قرقی

Accipiter nisus



II

LC

ترمتای

Falco columbarius



II

LC

درنای معمولی

Grus grus



II

سبزقبا

Coracias garrulus

بحث
نتایج بهدست آمده از مطالعه حاضر توانست شواهد
ارزشمندی را مبنی بر ویژگیهای زیستی تاالب آققلعه را نشان
داده و معیارهای الزم برای معرفی این تاالب به کنوانسیون
رامسر را شناسایی نماید.
از معیارهای مورد نظر میتوان به غنای گونهای باالی این
تاالب با  97گونه که شامل  71درصد از پرندگان ایران میشود،
اشاره نمود (جدول  )7که در مقایسه با مطالعات صورت گرفته
صدوق و انصاری در تاالب میقان ( 78گونه) و بهباش و

LC
NT

( :LC )Least Concernدارای کمترین نگرانی :EN )Endangered( ،در خطر انقراض،
( :Vu )Vulnerableآسیب پذیر : ،حمایت شده : ،در معرض انقراض

26

CITES

IUCN

(Threatened

 :NT )Nearدر شرف تهدید،

همکاران در تاالب خرمشهر ( 11گونه) بسیار قابل توجه
میباشد.
وجود جمعیتهای قابل توجهی از پرندگان آبزی و کنار
آبزی بهخصوص جعیت فالمینگو را میتوان بهعنوان معیاری
ارزشمند برای تاالب آققلعه محسوب کرد (جدول  ،)8بهنظر
میرسد با توجه به افزایش خشکسالی دریاچه ارومیه اهمیت
تاالبهای حاشیه جنوبی دریاچه دوچندان شده است .این
پهنههای آبی میتوانند بهعنوان پناهگاهی مهم برای پرندگان
مهاجر دریاچه ارومیه بهشمار روند (شیخیئیالنلو و یوسفی،
.)7797

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

با توجه به اینکه زیستگاههای زادآوری دارای شرایط مناسب
برای حفظ النه و تخم و همچنین دسترسی به منابع مورد نیاز
برای مدت زمان زادآوری میباشند ،لذا بهعنوان مولفهای مهم و
حیاتی برای بقای گونههای پرندگان بهشمار میروند (Gloutney
و .)7991 ،Clark
حضور گونههایی مانند اردک بلوطی ،اردک سر سفید،
باکالن کوچک و عقاب مارخور بهعنوان گونههای در خطر
انقراض ملی و بین المللی و همچنین تعداد زیادی از گونههای
آسیبذیر و تهدید شده آبزی و کنارآبزی در فصل زادآوری
(جدول  )7بهعنوان معیاری بسیار ارزشمند بر اهمیت این تاالب
جهت ثبت در کنوانسیون بین المللی رامسر میباشد .وجود
جمعیتهای قایل توجه و گونههای دارای ارزشهای حاظتی باال
در فصل زادآوری در این تاالب نیز از تفاوتهای قابل توجه
مطالعه حاضر با مطالعههای مشابه (بهباش و همکاران7722 ،؛
صدوق و انصاری )7726 ،در این زمینه میباشد.
پوشش گیاهی تاالب بر ترکیب و غنای گونهای در تاالبها
موثر میباشد ( Quanو همکاران )8118 ،و میتواند با توجه به
نیازهای زیستگاهی گونههای مختلف بر امنیت زیستگاه تاثیرگذار
باشد ( Maeو .)8117 ،Hattori
تاالب آققلعه نیز وضعیت بسیار مناسبی را از جهت
پوشش گیاهی دارا میباشد بهطوریکه تراکم نی و جگن در
حاشیه شمالشرقی و شرق تاالب به حدی است که عبور از آن
ممکن نبوده و پناه و پوشش بسیار مناسبی جهت زادآوری
گونههای منزوی ،حساس و در خطر انقراض میباشد .برای مثال
در قسمت شمال تا جنوبشرقی دارای پوشش مناسبی از نی و
بهطور عمده جگن میباشد که زیستگاه آشیانه سازی مناسبی را
برای پرندگانی همچون کشیم بزرگ ،کشیم گردن سیاه ،چنگر
و اردک تاجدار بهوجود میآورد .حضور صدها لک لک ،اکراس،
پلیکان و فالمینگو در فصل بهار و تابستان در این تاالب نیز
قابل توجه است .وجود تنوع و تراکم مناسب در پوشش گیاهی
باعث شده است که گونههای مختلف پرندگان با نیازهای
مختلف زیستی نیازهای خود را در تاالب تامین نمایند.
تاالب آققلعه دارای معیارهای با ارزش برای حفاظت و
صیانت از آن میباشد ولی همواره با تهدیدهایی همراه میباشد.
مهار آب توسط سد مخزنی و تبدیل اراضی تاالبی به اراضی
کشاورزی و چراگاه از جمله مخربترین اقداماتی است که علیه
تاالبها صورت میگیرد (مجنونیان .)7727 ،تاالب آققلعه که
بازمانده تاالب شورگل میباشد نیز با چنین تهدیداتی روبرو
است که چرای دام و کاهش حجم آب ورودی در پاییز

سال هفتم ،شماره  ،4زمستان 9314

و زمستان و یخزدگی سطح آن مهمترین این عوامل به شمار
میروند (شیخی ئیالنلو و یوسفی.)7797 ،
چرای دام در تابستان و پاییز میتواند تاثیر زیادی بر منبع
غذایی مورد نیاز برای پرندگانی همچون غازها و دیگر پرندگان
کنار آبچر بگذارد و دامها بهعنوان رقیب غذایی این گونهها
محسوب شوند که با توجه به شرایط حاضر بایستی از ورود
دامها به محدوده تاالب ممانعت بهعمل آید .سطح آب تاالب در
فصل پاییز و زمستان برای جذب پرندگان مهاجر زمستانگذران
افزایش یابد.
اگرچه تاالب آققلعه در بعضی از مواقع دارای معیارهای
کنوانسیون رامسر میباشد ،اما این شاخصها بهصورت موقت و
در مدت زمان کوتاهی قابل روئیت میباشند ،که دلیل آن را
میتوان نزدیکی تاالبهای سلدوز ،آق قلعه ،یادگارلو ،شورگل و
درگه سنگی به همدیگر عنوان نمود .در حقیقت پرندگان موجود
در منطقه در تاالبهای موجود در حال رفت و آمد بوده و با
ناامن شدن یکی از آنها ،پرندگان به تاالبهای دیگر در منطقه
میروند.
لذا توصیه میگردد تاالب آققلعه بههمراه تاالب سلدوز
بهعنوان دو تاالب به سایت کنوانسیون رامسر موجود در
شهرستان نقده اضافه گردد .سایت کنوانسیون رامسر در
شهرستان نقده شامل  7تاالب شورگل ،یادگارلو و درگه سنگی
میباشد ،ولی بهدلیل خشک شدن تاالب یادگارلو و تغییر
کاربری تاالب شورگل وارد لیست مونترو شدهاند .با توجه به
وضعیت موجود پیشنهاد میگردد با الحاق تاالبهای آققلعه و
سلدوز به سه تاالب فوق هم بتوان وضعیت حفاظتی این تاالبها
را در آینده بهبود بخشید و هم بتوان این سایت کنوانسیون
رامسر را از لیست مونترو خارج نمود.

تشکر و قدردانی
بدینوسیله از اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان
غربی جهت مساعد نمودن مسیر انجام مطالعه حاضر و تامین
اعتبارات الزم آن تشکر و قدردانی میگردد.
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