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 اراکمنابع طبیعی، دانشگاه ورزی و کشاگروه محیط زیست، دانشکده  :زهرا فرجی 
 

 1396 تیرتاریخ پذیرش:            1396 فروردین تاریخ دریافت:

 

 چکیده

سرما با داشتن منطقه شكار ممنوع تاالب ميقان اراك در مركز كشور ايران و در داالن مهاجرتي پرندگان قرار دارد. اين منطقه در فصل  

 ايستگاه  4 پرندگان منطقه فون مشاهده برايباشد، ويژه درناي معمولي ميشرايط مطلوب زيستگاهي هر ساله پذيراي تعداد زيادي پرنده مهاجر به

 مشاهده ند.شد انتخاب مشاهده هايمحل عنوانبه .باشندمي ايبياباني كويري و درختچه ،كنار آبي ،شرايط زيستگاهي متنوع اعم از آبي داراي كه

 پرندگان شمارشو  مشاهدهاز روش   هاداده آوريجمع جهت. گرفت انجام 1394 زمستان لغايت 1392 بهار سال از  فصل چهار طي پرندگان

  كنارآبزي و آبزي گونه 77 تعداد اين شد كه از شناسايي تيره  38 و راسته 13 از پرنده گونه 150 . در طول مطالعهگرفت صورت مستقيم صورتبه

 بود. راسته عبوري مهاجر و مهاجرنيمه و مهاجر گونه 90 بومي، گونه 60 مشاهده شده هايگونه تعداد از .شد زي مشاهدهخشكي 73و 

بود.  منطقه در شناسايي شده ترين راسته( متنوعگونه 41) گونه تعداد و (تيره 12) تيره تعداد ترينبيش با (passeriformes) سانانگنجشک

 باشند.اردك سرسفيد و باالبان در رده در معرض خطر انقراض مي ،هاي عقاب صحراييحضور گونه هايداده براساس
 

  غاز پیشانی سفید ،درنای معمولی ،تاالب میقان پرندگان،فون  کلمات کلیدی:

 ansari@araku.ac.ir :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

  شماربه های دنیااکوسیستم اغلب عمده عناصر از پرندگان      

 اقتصادی اجتماعی تفرجی، شناختی زیبایی هایارزش دارای و روندمی

 ؛Ashoori، 2013) هستند دیگر اکولوژیکی هایارزش از بسیاری و

Elembergi جهانی و المللیبین منابع ازجمله و(. 1994 ،و همکاران 

 برای مناسبی زیستی شاخص مطالعه، سهولت جهت به که هستند

 Guareschi) روندمی شماربه محیطی زیست وضعیت تغییرات بررسی

 از تاالبی هایزیستگاه(. 2011 ،و همکاران Tabi ؛2011 ،و همکاران

 که باشندمی کشور هر هایترین اکوسیستمارزش با و ترینمهم جمله

 توجه خود نیازمند به مختص زیستی تنوع و زیستگاهی لحاظ شرایطبه

 این مندانزیست تنوع وضعیت و از اطالع چراکه باشند،می ویژه

 هایاکوسیستم شرایط صخصودر را مفیدی اطالعات تواندمی هااکوسیستم

. دهد قرار کشور هر زیست مدیران محیط و محققین اختیار در تاالبی

 و شاخص هاتاالب به وابسته هاییگونه آبزی میان پرندگان این در

 و شناسایی در لیل سهولتدبه که هستند اهمیتی حائز زیستی

-دوره در تاالبی هایاکوسیستم و سالمت کیفیت بررسی در مطالعات

و  وسیع کاربرد جغرافیایی مختلف نواحی در و مختلف زمانی های

 مناسبی زیستی شاخص تاالبی پرندگان بنابراین دارند. ایگسترده

-اکوسیستم در بلندمدت و مدتکوتاه تغییرات دهندهنشان که هستند

وضعیت  بررسی و کیفیت تعیین در دلیل به همین و بوده تاالبی های

 دارند زیادی جهان کاربرد سرتاسر در تاالبی هایاکوسیستم سالمت

(Jin-Han، 2003؛Stolen  ؛2005 ،و همکاران Baldassarre  و

خاص  اقلیمی شرایط و موقعیت لحاظ به ایران . کشور(2006 ،همکاران

 مناطق از که است مهاجر پرندگان از زیادی گروه پذیرای سالهههم خود

 نمایندمی مهاجرت ایران آبی و تاالبی هایزیستگاه به شمالی سردسیر

(Mansouri، 2008.) اکولوژیکی  ارزش با منابع ازجمله میقان تاالب

 مهاجرت راه در مسیر داشتن قرار علتبه که است مرکزی استان در

 و اکوتوریسم زیستگاهی، اکولوژیکی، هایارزش لحاظ از آبزی پرندگان

کشور  در ایویژه بسیار جایگاه از اجتماعی و ارزش اقتصادی چنینهم

 در زیادی تاکنون مطالعات اهمیت این رغمعلی اما باشد،می برخوردار

. (2008 ،و همکاران Behrouzi Rad) است نپذیرفته انجام تاالب این

سازی مطلوبیت زیستگاه درنای معمولی در تاالب مدل 1394در سال 

نشان داد این تاالب زیستگاه  میقان اراک با روش مگسنت ارزیابی

 باشدمی معمولی درنای گذرانیزمستان مطلوب و با ارزشی برای

(Ansari، 2015.)  منطقه و مرکزی استان اهمیت به توجه با رواز این 

مهم از یکی عنوانبه در مرکز کشور اراک شکار ممنوع تاالب میقان

-خاورمیانه می در مهاجرت پرندگان مسیر در زیستگاهی مناطق ترین

های سال و دشت مختلف فصول در آب وجود دلیلبه منطقه این باشد.

 انواع برای مناسبی زیستگاه کشت محصوالت پاییزه و بهاره وسیع زیر

 داغ و آتریپلکس محلقره های ارزشمنددرختچه دلیلبه و پرندگان

 روباه و شغال گرگ، جرد ایرانی، چون زرده بر، مهمی هایگونه زیست

-می تشکیل تراکم مراتع کم را منطقه غالب پوشش گیاهی .باشدمی

 از خاک شوری میزان افزایش با دریاچه سمت حاشیه به از که دهد

 سفید رنگ پودر سولفات سدیم بر پوشش و شده کاسته گیاهان تراکم

 هایگزارش و موجود منابع براساس .(Ansari، 2008) شودمی افزوده

های بر روی پرندگان منطقه پژوهشی از این، پیش دسترس در علمی

 و منطقه محیطی زیست شرایط صورت گرفته ولیکن با توجه به تغییر

شناسایی  در زمینه مدون و بروز پژوهشی انجام ضرورت سالیخشک

مورد مطالعه وجود دارد. بر این اساس هدف  منطقه در پرندگان کامل

ر ممنوع تاالب میقان شکا  منطقه پرندگان  فون این پژوهش بررسی

  باشد.می اراک
 

 هامواد و روش

تاالب میقان اراک  منطقه شکار ممنوع: منطقه مورد مطالعه       

دلیل قرار گرفتن در مرکز کشور و زاویه برخورد دو رشته کوه البرز هب

خشک از تنوع زیستی قابل توجهی و زاگرس و منطقه خشک و نیمه

دلیل ههای پاییز و زمستان بکه در فصلطوریهب باشد.برخوردار می

تاالب  24مطلوب زیستگاهی و قرارگرفتن بین  برخورداری از شرایط

منطقه مهم پرندگان در کشور پذیرای تعداد زیادی  105المللی و بین

. این منطقه در فصل تابستان ویژه درنای معمولی استهپرنده مهاجر ب

کانون مهم  187عنوان یکی از هنی ببا داشتن شرایط کویری و بیابا

باشد. این تاالب در زایی و انتشار گرد و غبار در مرکز کشور میبیابان

شهر اراک و در مجاورت شهر شرق کالنکیلومتری شمال 10فاصله 

 24025داودآباد قرار دارد. منطقه تاالب میقان با مساحت حدودا 

عنوان منطقه شکار سال به 5برای مدت  1387هکتار در پاییز سال 

و ممنوعیت  حفاظت محیط زیست اعالم گردید ممنوع از سوی سازمان

(. در قسمت آبگیر 1)شکل  چنان ادامه داردشکار در این منطقه هم

باشد و علت آب گرفتگی فاقد پوشش گیاهی میتاالب میقان اراک به

 گیاهی از قبیل در قسمت حاشیه حوزه آبگیر کویر )مرکزی( پوشش
,Juncus sp alearopus litralis Nitraria schoberi, Cyperus 

eremicus  و Atriplex hymenelytraدارد وجود (Ansari، 2015).  

منطقه  پرندگان فون مشاهده برای :هاداده تجزیه و تحلیل روش       

شرایط زیستگاهی متنوع  دارای که ایستگاه 4 تاالب میقان ممنوع شکار

عنوان به باشندمی ایاعم از آبی، کنار آبی، بیابانی کویری و درختچه

چهار  طی پرندگان مشاهده (.1شکل  (شدند انتخاب مشاهده هایمحل

  جهت ت.گرف انجام 1394 زمستان لغایت 1392 بهار سال از فصل

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Atriplex_hymenelytra&action=edit&redlink=1
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 حرکت با هاگونه مشاهده روز 4 مدتبه هرماه در هاداده وریآجمع

 مشاهده .گرفت انجام منطقه در مقاله نگارندگان کردن کمین و آهسته

 دوچشمی دوربین و متریمیلی 80 ×60 با تلسکوپ پرندگان مستقیم

 المللیسازمان بین هایتوصیه براساس د.ش انجام متریمیلی 30 ×8

 گرفت صورت Total Count مستقیم صورتبه پرندگان ها شمارشتاالب

(Behrouzi Rad ؛ 1998 ،و همکارانMansouri، 2008)شناسایی . 

اندازه  مورفولوژیک، هایویژگی پرواز، نوع براساس عرصه در پرندگان

 صداهای پرواز، نحوه حرکات، و رفتار نوع بال، و پر آمیزیرنگ جثه،

 Porter) شد ایران انجام پرندگان صحرایی راهنمای از استفاده با و خاص

 مشاهدات از حاصله اطالعات(. Mansouri، 2008  ؛1996 ،و همکاران

 .گردید بندیدسته فصل مشاهده و شده شناسایی گونه نوع براساس
 

 
های مشاهده پرندگان در تاالب میقان ایستگاهموقعیت : 1شکل

 1394تا  1392از 
 

 

 نتایج
 تیره 38 و راسته 13 از پرنده گونه 150 ، حاضر مطالعه در       

 73 و  آبزی کنار و آبزی گونه 77 تعداد این از( 1جدول) شد شناسایی

 .شد زی مشاهدهخشکی

 رهتی تعداد ترینبیش با (Passeriformes) سانانگنجشک راسته       

 سانانآبچلیک راسته و گونه( 41) گونه تعداد و تیره( 12)

(Charadriiformes با )ههای شناسایی شدترین راستهگونه متنوع 40 

های کوکوسانان، پرستوسانان و راسته چنینمنطقه هستند هم در

 اساییشن های ترین راستهتنوع کم گونه یک و تیره یک با سانانپلیکان

 .)2)جدول باشدمنطقه می در شده

 مهاجر گونه  90 بومی،  گونه  60 مشاهده شده هایگونه تعداد از       

حضور  هایداده (. براساس2 جدول(  بود عبوری مهاجر و  مهاجرنیمه و 

 در گونه 50 مورد مطالعه، منطقه در گونه مشاهده زمان ثبت و گونه

شدند.  مشاهده سال فصل یک در تنها گونه 30 و سال فصول متما

در تاالب  شده مشاهده هایاز گونه IUCN ، 2015براساس لیست

و باالبان در رده در معرض خطر  سرسفید اردک میقان، عقاب صحرایی،

 )تاالبی( عقاب خالدار بزرگ اردک سرحنایی، های هوبره،گونه و انقراض

کاکائی ارمنی، گیالنشاه های پذیر و گونهو عقاب شاهی در رده آسیب

دم سیاه، گیالنشاه بزرگ، تلیله بلوطی، خروس کولی، سنقر سفید و 

های مشاهده باشند و مابقی گونهمی تهدید شرف بلوطی در رده در اردک

، 2های باشند. در شکلترین نگرانی میدر رده با کم 1شده در جدول 

آوری پیشانی سفید، جوجههای درنای طناز، غاز ترتیب گونهبه 5و  4 ،3

 تعداد ترینمیقان ثبت گردیدند. بیش کاکایی ارمنی در تاالب آووست و

  منطقه در  بهار  فصل  در   تعداد ترینو کم فصل پاییز در پرنده قطعه

 (.6)شکل  داشتند  مورد مطالعه حضور
 

 
 Grus virgo درنای طناز  :2شکل 

 

 
 Anser albifrons غاز پیشانی سفید  :3شکل 
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 1394تا  1392تاالب میقان از  در شده مشاهده هایگونه :1جدول

 نام علمی نام فارسی ردیف  نام علمی نام فارسی ردیف

 Anas acuta فیلوش Hirundo rustica  76 پرستو 1

 Anas querquedula خوتکا ابروسفید Riparia riparia  77 چلچله رودخانه ای 2

 Anas clypeata اردک نوک پهن Pica pica  78 زاغی 3

 Aythya ferina سرحناییاردک  Corvus frugiligus  79 کالغ سیاه 4

 Aythya nyroca اردک بلوطی Corvus corone  80 کالغ ابلق 5

 Oxyura leucocephal اردک سرسفید Corvus corax  81 غراب 6

 Aythya fuligula اردک سیاه کاکل Muscicapa striata  82 مگس گیر راه راه 7

 Motacilla flava دم جنبانک زرد Ardea cinerea  83 حواصیل خاکستری 8

 Motacilla citreola دم جنبانک سرزرد Ardea purpurea  84 حواصیل ارغوانی 9

 Motacilla cinerea دم جنبانک خاکستری Egretta alba  85 حواصیل سفید بزرگ 10

 Motacilla alba دم جنبانک ابلق Egretta garzetta  86 حواصیل کوچک 11

 Anthus spinoletta پیپت تاالبی Ardeola ralloides  87 حواصیل زرد 12

 Emberiza calandra زرد پره مزرعه Nycticorax  Nycticorax  88 حواصیل شب 13

 Emberiza melanocephala زرد پره سرسیاه Bubulcus ibis  89 گاوچرانک 14

 Emberiza schoeniclus زرد پره تاالبی Botaurus stellaris  90 بوتیمار 15

 Sturnus vulgaris سار Larus armenicus  91 کاکائی ارمنی 16

 Himantopus himantopus چوب پا Larus ichthyaetus  92 کاکائی سر سیاه بزرگ 17

 Recurvirostra avosetta آووست)نوک خنجری( Larus ridibundus  93 کاکائی سرسیاه 18

 Falco naumanni دلیجه کوچک Larus genei  94 کاکائی صورتی 19

 Falco tinnunculus دلیجه Larus minutus  95 کاکائی کوچک 20

 Falco columbarius ترمتای Larus canus  96 سبزکاکائی نوک  21

 Falco subbuteo لیل Limosa limosa  97 گیالنشاه دم سیاه 22

 Falco cherrug باالبان Numenius arquata  98 گیالنشاه بزرگ 23

 Falco peregrinus شاهین Tringa glareola  99 آبچلیک دودی 24

 Lanius isabellinus سنگ چشم دم سرخ Tringa totanus  100 آبچلیک پاسرخ 25

 Lahtora author سنگ چشم استپی Tringa stagnatilis  101 آبچلیک تاالبی 26

 Lanius minor سنگ چشم خاکستری کوچک Tringa nebularia  102 آبچلیک پاسبز 27

 Lanius excubitor سنگ چشم خاکستری بزرگ Tringa ochropus  103 آبچلیک تک زی 28

 Carduelis cannabiana سهره سینه سرخ Tringa erythropus  104 آبچلیک خالدار 29

 Carpodacus erythrinus سهره گلی Actitis hypoleucos  105 آبچلیک آواز خوان 30

 Glareola pratincola گالریول بال سرخ Philomachus pugnax  106 آبچلیک شکیل 31

 Common kingfisher ماهی خورک کوچک Phalaropus lobatus  107 سرخفاالروپ گردن  32

 Columba livia کبوتر چاهی gallinago  Gallinago  108 پاشلک معمولی 33

 Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک Lymnocryptes minimus  109 پاشلک کوچک 34

 Podiceps nigricollis کشیم گردن سیاه Calidris alba  110 تلیله سفید 35

 Passer domesticus گنجشک خانگی Calidris minuta  111 تلیله کوچک 36

 Passer hispaniolensis گنجشک سینه سیاه Calidris alpina  112 تلیله شکم سیاه 37

 Melanocorypha calandra )چکاوک گندمزار( طرقه چکاوک Calidris temminckii  113 تلیله دم سفید 38

 Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه کوتاه Calidris ferruginea  114 تلیله بلوطی 39

       

https://www.google.com/search?biw=1366&bih=651&q=Emberiza+melanocephala&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjOrIm9mYTOAhVFSBQKHWBCCOQQvwUIFygA
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=651&q=Emberiza+schoeniclus&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiIuvummYTOAhUBUhQKHYM3ALwQvwUIFygA
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 نام علمی نام فارسی ردیف  نام علمی نام فارسی ردیف

 Galerida cristata چکاوک کاکلی Vanellus vanellus  115 خروس کولی 40

 Alauda arvensis چکاوک آسمانی Vanellus spinosus  116 خروس کولی سینه سیاه 41

 Phoenicopterus ruber فالمینگو Vanellus leucurus  117 خروس کولی دم  سفید 42

 Ciconia nigra لک لک سیاه Charadrius hiaticula  118 سلیم طوقی 43

 Ciconia ciconia لک لک سفید Charadrius dubius  119 سلیم طوقی کوچک 44

 Plegadis falcinellus اکراس سیاه Charadrius alexandrinus  120 سلیم کوچک 45

 Platalea leucorodia کفچه نوک Charadrius leschenaultii  121 سلیم شنی بزرگ 46

 Luscinia svecica گلوآبی Chlidonias leucopterus  122 پرستو دریایی بال سفید 47

 Saxicola rubetra چک بوته ای Sterna nilotica  123 پرستو دریایی نوک کاکایی 48

 Saxicola torquatus چک معمولی Chlidonias hybridas  124 پرستو دریایی تیره 49

 Oenanthe  oenanthe چکچک کوهی Chlidonias niger  125 پرستو دریایی سیاه 50

 Oenanthe pleschanka چکچک ابلق Sterna albifrons  126 پرستو دریایی کوچک 51

 Oenanthe isabellina چکچک دشتی Sterna caspia  127 پرستو دریایی خزری 52

 Oenanthe deserti چکچک بیابانی Milvus migrans  128 کورکور سیاه 53

 Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید Haliaeetus albicilla  129 عقاب دریایی دم سفید 54

 Acrocephalus arundinaceus سسک تاالبی بزرگ Circaetus gallicus  130 مارخورعقاب  55

 Phylloscopus trochilus سسک بیدی Aquila nipalensis  131 عقاب صحرایی 56

 Phylloscopus collybita سسک چیف چاف Aquila chrysaetos  132 عقاب طالیی 57

 Acrocephalus scirpaceus نیزارسسک  Buteo buteo  133 سارگپه معمولی 58

 Grus grus درنای معمولی Buteo rufinus  134 سارگپه پابلند 59

 Phalacrocorax carbo باکالن Circus cyaneus  135 سنقر خاکستری 60

 Apus apus بادخورک )پرستو( Circus macrourus  136 سنقر سفید 61

 Athene noctua جغد کوچک Circus pygargus  137 سنقر گندمزار 62

 Asio flammeus جغد تاالبی Circus aeruginosus  138 سنقر تاالبی 63

 Grus virgo درنای طناز Accipiter nisus  139 قرقی 64

 Upupa epops هدهد Aquila clanga  140 عقاب خالدار بزرگ)تاالبی( 65

 Pterocles orientalis باقرقره شکم سیاه Aquila heliaca  141 عقاب شاهی 66

 Cuculus canorus کوکوی معمولی Anser albifrons  142 غاز پیشانی سفید 67

 Chlamydotis undulata هوبره Anser anser  143 غاز خاکستری 68

 Rallus aquaticus یلوه آبی Anser fabalis  144 غاز پازرد 69

 Gallinule chloropus سرخ)چارخو(چنگر نوک  Tadorna ferruginea  145 آنقوت 70

 Fulica atra چنگر Tadorna tadorna  146 تنجه 71

 Porzana parva یلوه کوچک Anas Penelope  147 گیالر 72

 Merops persicus زنبور خوار گلو خرمایی Anas strepera  148 اردک ارده ای 73

 Merops apiaster زنبور خوار معمولی Anas crecca  149 خوتکا 74

 Coracias garrulus سبز قبا Anas platyrhynchos  150 اردک سرسبز 75
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شکار ممنوع تاالب  منطقه شده مشاهده پرندگان هایراسته :2جدول

 1394تا  1392میقان از 

 نام راسته ردیف
نام علمی 

 راسته

 تیره تعداد

 ه شده مشاهد

 گونه تعداد

 شده هدمشاه

 passeriformes 12 41 سانانگنجشک 1

 anseriformes 1 16 غازسانان 2

 Falconiformes 2 20 سانانشاهین 3

 charadriiformes 6 40 سانانآبچلیک 4

 Ciconiiformes 3 13 سانانلکلک 5

 coraciiformes 4 5 سانانقباسبز 6

 Columbiformes 2 2 کبوترسانان 7

 podicipediformes 1 2 سانانکشیم 8

 pelecaniformes 1 1 سانانپلیکان 9

 Apodiformes 1 1 پرستوسانان 10

 Strigiformes 1 2 جغدسانان 11

 Gruiformes 3 6 درناسانان 12

 Cuculiformes 1 1 کوکوسانان 13

 

 
 Recurvirostra avosetta آووست :4شکل 

 

 
 Larus armenicus کاکایی ارمنی :5شکل 

 
در چهارفصل  طی شده هدمشاه پرنده تعداد: نمودار  6شکل

 1394تا  1392تاالب میقان از 

 

مورد  منطقه  در شده شمارش پرنده تعداد فراوانی هایداده براساس       

  هایدر شکل سال طی چهار فصل راسته در هر تیره و هر در مطالعه

 شده مشاهده پرندگان نسبی وفور 4و  3 جداول در .است آمده  8 و 7

 .است ارائه شده فصل تفکیک به تیره هر و راسته هر در

 

 
تاالب  در هاتیره از یک هر در شده دهمشاهپرنده  تعداد :7 شکل       

 1394تا  1392میقان از 

 

 
 1392تاالب میقان از  در راسته هر در مشاهدهپرنده  تعداد :8شکل         

 1394تا 
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 فصل تفکیک به راسته هر در پرندگان نسبی وفور :3 جدول

 1394تا  1392تاالب میقان از  در مشاهده

 فصل

نام راسته واجد 

ترین وفور بیش

 نسبی

قطعه  تعداد

مشاهده 

 شده

نام راسته واجد 

ترین وفور کم

 نسبی

تعداد قطعه 

مشاهده 

 شده

 1 کوکوسانان 4268 سانانآبچلیک بهار

 63 سانانشاهین 9963 سانانآبچلیک تابستان

 1 جغدسانان 21718 سانانگنجشک پاییز

 1 سانانپلیکان 19182 غازسانان زمستان

 

 فصل تفکیک به تیره هر در پرندگان نسبی وفور :4جدول

 1394تا  1392تاالب میقان از  در مشاهده

 فصل

نام تیره واجد 

ترین وفور بیش

 نسبی

تعداد قطعه 

مشاهده 

 شده

نام تیره واجد 

ترین وفور کم

 نسبی

تعداد قطعه 

مشاهده 

 شده

 1 کوکویان 2470 نوک خنجریان بهار

 1 مگس گیران 3738 آبچلیکیان تابستان

 1-1 جغدیان -هوبره  18050 ساریان پاییز

 1 باکالنیان 19812 مرغابیان زمستان

 

  بحث

 تیره 38 راسته و 13 از پرنده گونه 150 حاضر مطالعه در       

 هااز تیره درصد 48 ها،از گونه رصدد 28 گونه تعداد این د.ش شناسایی

. گیرندبرمی را در ایران شده در یشناسای هایاز راسته درصد  42و 

 19 خانواده و  78 در که باشدمی گونه 514 پرندگان ایران کل تعداد

مشاهده  هایگونه تعداد (. ازMansouri، 2008) گیرندراسته قرار می

 و مهاجرنیمه و گونه مهاجر 90 بومی، گونه  60 شده در تاالب میقان

 157 ایران  در آبزی و کنار آبزی پرندگان کل بود. تعداد عبوری مهاجر

و  Scott) گیرندمی قرار هراست 7 خانواده و 24 باشد که درگونه می

زی خشکی 73 و آبزیرکنا و آبزی هگون 77 تعداد این از(. 2006 ،همکاران

 پرندگان فون به نسبت مطالعه این رد شده همشاهد هایگونه .شد مشاهده

های از گونه درصد 32/50 و هاگونه از %68/49ایران  آبزی کنار و آبزی

( Passeriformes) سانانگنجشک راسته دهند.می را تشکیل زیخشکی

راسته آبچلیک  و گونه( 41) گونه تعداد و تیره( 12) تیره تعداد ترینبیش با

های شناسایی ترین راستهگونه متنوع 40( با Charadriiformesسانان)

های کوکوسانان، پرستوسانان راسته چنینهم. هستند منطقه در شده

 شناسایی هایترین راستهتنوعکم گونه یک و تیره یک با سانانپلیکان و

 ترین مفهوم آنساده ای را دراگر غنای گونه. باشدمنطقه می در شده

 مشاهده  بدانیم، منطقه  یک   در  شده مشاهده   هایگونه  تعداد برابر 

  دهندهنشان مورد مطالعه   منطقه  ایران در پرندگان فون   از تعداد این

 کیفیت در باید  را امر این علت. باشدآن می باالی نسبتا   ایگونه غنای

 مهاجرت مسیر در و کشور مرکز در قرارگرفتن دانست زیستگاهی شرایط و

 زارهایعلف و نیزارها .است فراهم نموده پرندگان از راسته این برای

داغ و آتریپلکس در شمال های قرهغربی تاالب و درختچهجنوب فراوان

 برای مناسبی و امن محل زنی های معدنیتاالب و جزایر داخل حوضچه

 .شودمی محسوب از پرندگان دسته نای تولیدمثل و استتار سازی،آشیانه

 146در استان مرکزی  1377تا  1373در تحقیقات گذشته از سال 

ای خانواده ازنظر تنوع گونه که ی شدخانواده شناسای 42گونه از 

 ها در استان مقام اول را داردها و ازنظر جمعیت خانواده کالغسسک

(Ansari ،2015 در سال .)گونه پرنده که  30در تاالب میقان  1386

زی مشاهده گردید گونه خشکی 8گونه کنار آبزی و  16گونه آبزی،  6

ترتیب مربوط به چکاوک طوقی و درنای معمولی و ترین تعداد بهبیش

، Bolen و Baldassarre) باشدخاکستری می غاز و دریایی پرستوی خوتکا

عنوان هدر تاالب میقان را ب 1389دیگری در سال (. در مطالعه 2006

 معرفی نمودند مرکزی استان در ارمنی کاکایی آوریجوجه جدید زیستگاه

(Tohidifar 2010 ،و همکاران  .) ای بررسی تنوع گونه 1391در سال

یکنواختی برای  ای وای، تنوع گونههای غنای گونهبا استفاده از شاخص

خرداد دلیجان  15اراک، سد الغدیر ساوه، سد هر چهار تاالب میقان 

 20 مرکزی صورت گرفت. در مجموع استان در کمال صالح شازند و سد

تاالب مهم استان سرشماری شد. تاالب  4 تیره در 12 گونه متعلق به

براساس نمایه مارگالف  و پرندگان جمعیت فراوانی ترینبیش دارای میقان

ای و براساس هر دو نمایه ای گونهترین غنخرداد دارای بیش 15سد 

 ترینبیش دارای صالح کمال سد کامارگو و سیمپسون یکنواختی

خرداد را  15نمایه اسمیت ویلسون سد  کهیکنواختی است. درحالی

شنون وینر و بریلوئین  ترین یکنواختی نشان داد. نمایه تنوعبیش دارای

 ای درحالیتنوع گونهخرداد دارای باالترین  15دهند که سد نشان می

ای گونه تنوع الغدیر ساوه را دارای باالترین که نمایه تنوع سیمپسون سد

تاالب  منطقه در اخیر مطالعه . در(2012 ،و همکاران Hosseni) داد نشان

 خانواده 16 از پرنده گونه 56گذران تعداد پرندگان آبزی زمستان میقان

 ترینمهم (.2013 ،و همکاران Tabie) شده است شناسایی راسته 6 و

امنیت،  عامل پرندگان هایگونه جمعیت و تعداد در اختالف عامل

 باشدمی گیاهی پوشش و زیستگاهی هایمحدودیت صید، و شکار

(Zanganeh، 2002). در گذشته و دیگر انجام گرفته مشابه مطالعات در 

مشاهده شده پرندگان  هایگونه فراوانی و تعداد مرکزی نقاط استان

 فصل الخصوصفصول علی دیگر از چشمگیری صورتبه فصل پاییز در

ای تصاویر ماهواره تفسیر و مقایسه با چنینهم باشد.می تربیش بهار

(ETMسال ) های اخیر با گردید در سال مشخص 2015و  1992های

غربی تاالب خانه شهر اراک در قسمت جنوبورود دایمی پساب تصفیه

شده است  منطقه ایجاد محیطیتغییرات عمده در وضعیت زیست میقان
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و باعث گسترش پوشش گیاهی اویارسالم، نی و تبدیل این قسمت 

مدت زیستگاه گیر فصلی به دایمی شده است و در کوتاهتاالب از آب

وجود هویژه درناها و سایر پرندگان بمناسبی را برای پرندگان مهاجر به

های مجاور های استان و استانسایر زیستگاه آورده است که نسبت به

باشند و با مقایسه مطالعات از تر میلحاظ شرایط زیستگاهی مطلوب از

افزایش داشته  روند منطقه پرندگان هایگونه تعداد دهه گذشته تاکنون 2

 (. 2007 ،و همکاران Sadough ؛2010 ،و همکاران Tohidifar) است

فصل پاییز  پرنده در قطعه تعداد ترینبیش در مطالعه حاضر لحابا این

 .داشتند حضور لعهمورد مطا منطقه در فصل بهار در تعداد ترینو کم

 طی فصول تر،کم دمایی و نوسانات یدمای تفاوت احتماال  امر علت این

ت مطالعا به نیاز رواین از ،باشدمی مورد مطالعه منطقه رد سال مختلف

 حضور فراوان گونه درنای معمولی در .باشدزمینه می این رد تکمیلی

 .است منطقه مجاورت در مزارع کشاورزی وجود دلیلبه دشت فراهان

 کشاورزی و دامداریر ب مبتنی میقان منطقه حاشیه روستاییان زندگی

های محصوالت ها و ریشهدرنای معمولی از دانه کهجاییاز آن و ستا

 در منطقه ار هگون حضور ترینبیش طبیعتا  کند.کشاورزی تغذیه می

ن ب میقان در مرکزی دشت وسیع فراهاتاال .دهدمی صاختصا خودبه

 برای زیستگاه بهترین زیستی و ایشرایط مناسب تغذیه داشتن دلیلبه

 در و شودمی محسوب درناها راسته پرندگان مانند های بزرگگونه

در  چشمگیری ها حضورگونه و شکارچی، این دشمن طبیعی غیاب

 را تاالبی هایتراکم گونه و تنوع که مهمی عوامل ازجمله.دارند منطقه

 تغییر نمایندمی گسترده نوسانات تغییرات و دستخوش زمان طول در

 است که تاالبی هایزیستگاه در حاکم محیطی گوناگون عوامل و شرایط

 زمستان تاالبی برای پرندگان تاالبی هایزیستگاه مطلوبیت و کیفیت بر

-Perez) باشدمی تاثیرگذار تاالبی هایاکوسیستم در بومی و مهاجر گذران

Arteaga ؛2004 ،همکاران و Baldassarre از (.2008 ،همکاران و 

 سرخ فهرست به انقراض جهانی ثبت شده در تهدید شرف در پرندگان

 در منطقه عقاب صحرایی، اردک سرسفید و باالبان سه گونه جهانی

 سرحنایی، اردک هوبره، نظیر هاییگونه و (IUCN، 2015) گردید مشاهده

)تاالبی(، عقاب شاهی، کاکائی ارمنی، گیالنشاه دم  عقاب خالدار بزرگ

سیاه، گیالنشاه بزرگ، تلیله بلوطی، خروس کولی، سنقر سفید و اردک 

 های مشاهدهدیگر گونه است و کاهش به روآن جهانی جمعیت که بلوطی

بر  باشند، تأکید مجددیمی شکار ممنوع هایگونه زمره که در شده

عنوان همنطقه در مرکز کشور ب زیستگاه و قرارگیری این این اهمیت

 باشد.می جهانی با اهمیت  پرندگان   مهاجرت مسیر  استراحتگاهی در 
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