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 چکیده
 و 5934 ،5934 هایسال ماه شهریور در برازانکان  تاالب پرندگان زیست  هایشاخص و جمعیت نوسان بر ارومیه دریاچه شدن خشک آثار

 تاالب مساحت ،متر 09/5233 ارومیه دریاچه  بآ ازتر ،5934 سال در است. شدهبررس  Total Count شماری تمام روش با 5904
 دریاچه آب  تراز ،5934 سال در ،قطعه 0039 جمعیت با (زیکنارآب گونه 3 و زیآب گونه 29) پرنده گونه 23 ،بود هکتار 093 برازانکان 
 در و ،قطعه 2999 جمعیت با (زیآبارکن گونه 3 و زیآب گونه 50) گونه 29،بود هکتار 499 حدود تاالب مساحت ،متر 45/5239 ارومیه
 هکتار 299 حدود تاالب مساحت ،متر 5/5239 دریاچه آب تراز ،عمقکم بسیار آن شمال و خشک مالًکا ارومیه دریاچه جنوب ،5904 سال
 تعداد که دهند م نشان اعداد این مقایسه .است شدهشمارش قطعه 999 جمعیت با (زیکنارآب گونه 9 و زیآب گونه 55) گونه 53 ،بود
 ،24/9 ترتیب به بتا تنوع ،5904 و 5934 ،5934 هایسال در است. داشته کاهش درصد 33 هاآن جمعیت و درصد 45 پرندگان هایگونه
 ،59/4 ،آلفا-فیشر ،43/2 و 90/9 ،99/9 یبترت به مارگالف، ایگونه تنوع هایشاخص ،92 گاما تنوع ،53 ،29 ،23 لفاآ تنوع ،49/9 و 93/9
 نشان سال سه در زیست تنوع هایشاخص مقادیر مقایسه .است بوده 40/9 و 43/9 ،95/9 ترتیب، به سیمپسون یکنواخت  و ،50/9 و 09/9
 که است، داشته افزایش یکنواخت  شاخص و بوده کاهش  روند 5904 به 5934 سال از پرندگان هایگونه تنوع هایشاخص که دهندم 
 .باشدم  برازانکان  تاالب شدن آب کم و ارومیه هدریاچ شدن خشک اثر بر ناش 
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 سرآغاز

 و تیمطلوب هایشاخص ترینمهم از یک  زیآبپرندگان
 (Baldi آیندم  شمار به  تاالب هایزیستگاه تغییرات مدیریت

(and Kisbendek, 1999. هایشاخص ،جمعیت تنوع، راتییتغ 
 تیوضع نییتع در  مناسب اخصش پرندگان، مکترا و زیست تنوع

 ( ,Amat and Greenهستند  تاالب هایسازگانبوم سالمت

 و تنوع راتییتغ  بررس رواین از .(5930 ،رادبهروزی ؛2010
 عنوانبه تواندم  مختلف هایسال در زیآب پرندگان تیعجم

 در داتیتهد وجود ای سالمت تیوضع دهندهنشان شاخص
 سوی از .(Paul et al., 2001) باشد  تاالب هایسازگانبوم
 زیآب پرندگان ،بقا برای آسیا غرب در ایران هایتاالب ،دیگر
 جنوب هایتاالب .(Scott, 2008) هستند ایویژه اهمیت دارای
 اهمیت از تابستان و بهار فصل در ایران در ارومیه دریاچه
 ,Scott ؛5909 و 5932 ،رادبهروزی) برخوردارند بیشتری

 وهوایآب که بهار و تابستان فصل در هاتاالب این چون (.1995
 برای تریمناسب شرایط از ،است گرم ایران هایتاالب سایر
 برای ،بنابراین .(5902 راد، بهروزی) برخوردارند پرندگان حضور
 از زیآببوم  و آورجوجه ،زیمهاجرآب پرندگان جمعیت حفظ
 ،دلیل همین به ،(Scott, 2008) برخوردارند بیشتری اهمیت
 ویژهبه (،5902 ،رادبهروزی) روندم  شماربه ساسح هایهزیستگا
 جهان  انقراض خطر در هایگونه که برازانکان  تاالب

Globaly Threatened Species سرسفید اردک مانند 
Oxyura leucocephala یمرمر اردک و Marmaroneta 

angostirostris ((IUCN, 2010 کردندم  آوریجوجه آن در 
 برای دیگر طرف از (.5939 و 5932 ؛5993 ،رادبهروزی)

 آبچرکنار رندگانپ و Ciconia ciconia لکلک مثل های گونه
Waders داشتند، آوریجوجه ارومیه دریاچه حواش  در که 
 از پس (،5902 ،رادبهروزی) است حساس ایتغذیه زیستگاه
 دریاچه جنوب هایتاالب ارومیه، دریاچه جنوب شدن خشک
 سازگانبوم به وابسته پرندگان از حفاظت در بیشتری نقش ارومیه
 ،هاگونه این تغذیه منابع تنها و اندکرده پیدا ارومیه دریاچه
 تاالب ،دیگر سوی از است. برازانکان  تاالب مثل های تاالب
 دارد اکولوژیک و هیدرولوژیک ارتباط ارومیه دریاچه با برازانکان 
 ایشاخه .(5930 غرب ،آذربایجان زیستمحیط حفاظت کل اداره)
 در .رسدم  زانبراکان  االبت به ابتدا مهابادچای، رودخانه از

 رسدم  ارومیه دریاچه به تاالب آب سرریز آب پر هایسال

 دلیل به نیز زیستگاه  هایارزش نظر از .(5933 ،رادبهروزی)
 هایگونه ،برازانکان  تاالب با ارومیه دریاچه بودن جوارهم

 فالمینگو مانند ،ارومیه دریاچه جزایر در آورجوجه پرندگان
Pheonicopterus ruber پلیکان وPelecanus onocratolus 

 پیدا پرواز توان تازه که هایشانجوجه همراه به تغذیه برای
 امنیت و غذای  وادم از و آیندم  برازانکان  تاالب به اند،کرده
 ،(5905 و 5933 ؛5939 ؛5932 ،رادبهروزی) کنندم  استفاده آن
 را منطقه کامل پرواز توانای  اخذ و هاجوجه شدن بزرگ از پس و
 ،رادبهروزی) کنندم  ترک گذران  زمستان هایزیستگاه به

 از تهدید صورت در برازانکان  تاالب در حضور زمان در (.5902
 در .برندم  پناه ومیهار دریاچه به انسان  یا و طبیع  عوامل
 دریاچه و برازانکان  تاالب یبقا به پرندگان بقای ،حقیقت
 آب یزانم به نیز ارومیه دریاچه و تاالب یبقا ت.اس وابسته ارومیه
 تاکنون که داد نشان منابع بر مروری است. خورده گره دریافت 
 پرندگان روی بر ارومیه دریاچه شدن خشک اثر بر ایمطالعه
 در آن پرندگان تنها .است نشده انجام برازانکان  تاالب زیآب

 شمارش غرب آذربایجان استان هایتاالب سایر با همراه زمستان
 ،غرب  آذربایجان زیستمحیط حفاظت کل اداره) است شده
 و اسکات) به توانم  ،مطالعات دیگر از (.5909 و 5930

 ؛5930 ؛5939 ؛5932 ؛5993 ،رادبهروزی ؛5902 همکاران،
 Behrouzi-Rad, 1981; Scott, 1995 ،5902 و 5905 ؛5933

(& 2007; Evans, 1994 شدن کخش اثر بر کرد. اشاره 
 آن شناخت بوم کارکردهای ر،یاخ هایسال در ارومیه اچهیدر

 آورجوجه پرندگان  لنک پاشیدگ ازهم سبب و شدهدگرگون
 هایتاالب پرندگان جامعه و (5902 ،رادبهروزی) ارومیه دریاچه
 رات،ییتغ نیا است. شده برازانکان  تاالب ازجمله دریاچه جنوب
 عنوانبه را برازانکان  تاالب پرندگان تیجمع نوسانات مطالعه
 برازانکان تاالب شناخت بوم ردکارک و تیفکی کنندهبیان شاخص
 شدن خشک اثر بررس  مطالعه این از هدف .کندم  دوچندان
 مقایسه با برازانکان  تاالب زیآب پرندگان بر ارومیه دریاچه
 ،5934 پرآب  لسا در تاالب پرندگان زیست تنوع هایشاخص
 ارومیه دریاچه )جنوب 5904 خشکسال  و ،5934 آب کم سال
 .است (بود آب کم بسیار برازانکان تاالب و خشک کامال
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 هاو روشمواد 
 مطالعه مورد منطقه

 جنوب در ،مهاباد شمال کیلومتری 99 در برازانکان  تاالب
 92 و قهدقی 00 و درجه 99 جغرافیای  موقعیت در ،ارومیه چهدریا
 طول ثانیه 90 و دقیقه 49 و درجه 40 و شمال  عرض ثانیه
 در آن مساحت (.5) شکل (5933 ،رادبهروزی) دارد قرار شرق 
 حدود به آب کم زمان در و (2) شکل هکتار، 093 پرآب  زمان
 و )معصوم  شودم  خشک کامال یا و یابدم  کاهش هکتار 299

 در مترسانت  529 از آن آب عمق (.9) شکل (5902 همکاران،
 از ارتفاع و یافته تغییر 5904 سال در مترسانت  49 تا پرآب  سال
 .(5933 ،رادبهروزی ؛Scott, 1995) است متر 5930 دریا سطح
 مدیریت تحت شده حفاظت منطقه عنوانبه برازانکان  تاالب
 نظر در مکان اولین و دارد قرار زیستمحیط حفاظت سازمان
 کل اداره) است آذربایجان استان در نگریپرنده برای شده گرفته
 (.5933 راد،بهروزی ؛5909 غرب ،آذربایجان زیستمحیط حفاظت

 بر و شد ثبت الملل بین تاالب عنوانبه رامسر کنوانسیون در
 Palustrine هایتاالب گروه در کنوانسیون این بندیطبقه اساس

 از (.(Ramsar Convention Bureau, 2015 گرفت قرار
 و سطح  هایآب ،خورخوره و داغقره روستای هایچشمه
 شیرین آن آب .کندم  دریافت آب چای مهاباد از نیز بخش 
 دارد هیدرولوژیک  و اکولوژیک  ارتباط ارومیه دریاچه با است.

((Scott, 1995 and 2007. بر ارومیه دریاچه وضعیت تغییر 
 دریاچه پرآب  زمان در .مؤثراست برازانکان تاالب زیستمحیط
 آن آب تاالب، پرآب  زمان در و شودم  بتاال وارد آن آب ارومیه
 زیستمحیط حفاظت کل اداره) ریزدم  دریاچه به و سرریز

 گونه 40 کنون تا برازانکان  تاالب در .(5909 غرب ،آذربایجان
 جامعه 25 که است شدهشناسای  تیره 53 و جنس 90 از گیاه 
 :شامل تاالب اطراف مهم گیاهان .دهندم  تشکیل را گیاه 
 .باشندم  Graminae گندمیان و Chenopodiaceae اسفناج تیره

 ,Typha sp, phragmites sp :مانند آب از برآمده گیاهان

cerax sp, scirpussp مانند ورغوطه و: Ceratophyllum sp و 
 Tamarixارومیه دریاچه و تاالب بین در غالب و هالوفیت هایجنس

sp Alhaji camelus, Salicornia sp, Suaeda sp  باشندم 
 (.5902 همکاران، و معصوم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برازانکانی تاالب موقعیت 4931             4931                    4931                         

 Google earth 2015)) منبع ارومیه هدریاچ جنوب دربرازان کانیتاالب موقعیت(: 4) شکل

 

  پژوهش روش

 پرندگان شمارش روش

 از تفادهاس با  (5)الملل بین تاالب توصیه بنابر پرندگان شمارش
 است. بوده  (2)شماری تمام یا جمعیت مستقیم شمارش روش

 5093 سال از را روش این Wetland International موسسه
 و زیآب پرندگان سرشماری برای جهان هایتاالب در

 در .(Wetland International, 2006) برد م کارهب زیکنارآب

 را روشاین 5943 سال از زیستمحیط حفاظت مانساز نیز ایران
 همین به .بردم  کار به هاتاالب زیآب پرندگان شمارش برای
 54 ،5934 سال شهریور 59 در برازانکان تاالب پرندگان ،دلیل

 مستقیم شمارش روش با 5904 ریورشه 52 و 5934 شهریور
 دوربین با تاالب دور تا دور پیمودن با شماری تمام یا جمعیت
 شدند. شمارش 99×50 تلسکوپ و 49×59 زایس چشم 
 هایشاخص است. کشیده طول ظهر 52 تا حصب 3 از هاشمارش

 دریاچه ارومیه خشک شده است
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 Whittaker,1972)) گامای و بتا آلفا، تنوع ،زیست  تنوع
 Past افزارنرم از استفاده با ازانبرکان  تاالب پرندگان

(Hammer and Ryan, 2001) اکولوژیک  شناس  روش و  
(Krebs, 2001) و آمار .اندشده محاسبه (5) جدول روابط با 

 آذربایجان هواشناس  اداره سایت از منطقه هواشناس  اطالعات

 و استخراج (5904 غرب ، آذربایجان هواشناس  کل اداره) غرب 
 به توجه با جهان  انقراض درخطر هایگونه است. شده هاستفاد

 با شدهحمایت هایگونه و IUCN (IUCN, 2010) معیارهای
 اندشده تعیین زیستمحیط حفاظت سازمان قوانین به توجه
 (.5930 زیست،محیط حفاظت سازمان)

      

 

 

 

 

 
 5904 سال شهریور برازانکان تاالب                             نام(ب  اینترنت )منبع 5934 الس برازان تاالب                                          

 

 (4931 راد بهروزی :عکس) 4931 شهریور در برازانکانیتاالب طبیعی سیمای :(2) شکل

 

 برازانکانیتاالب پرندگان تنوع محاسبه برای شدهاستفاده زیستیتنوع هایشاخص :(4) ولجد
 تنوع شاخص

 زیستی
 منبع عالئم محاسبه فرمول

Shannon-H 



 s

i

H PiPiLn
1

)( 

H = نریو-شانون شاخص،N= افراد کل تعداد 

 تعداد =نسبتi،هرگونه به مربوط افراد تعداد=niجامعه

 .شده مشاهده پرندگان کل تعداد به پرنده هایگونه از هریک

Shannon, and 

Weaner, 

1963 

Dominance1-D 
 
 
















s

1i 1NN

1nini
1D1 

1-Dسیمپسون =شاخص،Nنمونه، در افراد کل =تعداد 
niگونه افراد =تعداد i ام 

Simpson, 

1949 

Margalef 
LnN

S
R

1
 

Rمارگالف =شاخص S = شدهشمرده هایگونه تعداد N = 
 نمونه در شدهشمرده افراد کل تعداد

Hammer and 

Ryan, 2001 

Brillouin 
 

Hg= لیون،یبر شاخص N نمونه، در افراد کل تعداد ni تعداد 
 متعلق افراد تعداد .…n1,n2, n3) نمونه. در موجود هرگونه

 نمونه(. ......در9 ،5،2 گونه به

Hammer and 

Ryan, 2001 

Menhinick 
 

Dmn= ک،ن  یمنهین تنوع S  و نمون ه  در گون ه  تع داد N = 
 است. نمونه در افراد کل تعداد

Hammer and 

Ryan, 2001 

Equitability 
 SLn

H
E


 

E= پیت، یکنواخت  شاخصH' وینر،-شانون تنوع =شاخص 
S نمونه در موجود هایگونه تعداد 

Hammer and 

Ryan, 2001 

Berger-Parker   
dپارکر،-رگرب غالبیت =شاخص N= در موجود افراد تعداد 

 گونهیک افراد حداکثر =Nmax نمونه،
Hammer and 

Ryan, 2001 

Fisher-alpha S= a ln(1+n/a) 
 =S نمونه، در گونه تعداد n نمونه، در موجود افراد تعداد =a 

 فیشر تنوع
Hammer and 

Ryan, 2001 

Chao-1 Chao1 = S + F1(F1 - 1) / (2 (F2 +1) 
=S گونه، تعداد =F1 فردمنحصربه گونه افراد تعداد، =F2 
 معمول  هایگونه تعداد

Hammer and 

Ryan, 2001 
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 برازانکانیشده برای محاسبه تنوع پرندگان تاالبزیستی استفادههای تنوعشاخص :(4) ولجدادامه 

شاخص تنوع 

 زیستی
 منبع عالئم فرمول محاسبه

 دص در تشابه ضریب
P=∑minimum(P1j,P2j) 

 درصد =P1j جامعه، دو بین تشابه درصد =P رابطه این در
 2 نمونه در i گونه درصد =P 2j ،5 نمونه در i گونه

Krebs, 2001 

 تفاوت ضریب
 اقلیدس 

Euclidean 

Distance  

 

 = k، djk و j جامعه دو بین اقلیدس  تفاوت ضریب =:

 جامعه دو بین تفاوت ضریب میانگین
j= گونه افراد تعداد i نمونه در j، Xk گونه افراد تعداد i در 

 هانمونه در موجود هایگونه کل تعداد = k، n نمونه

Krebs, 2001 

βr Diversity 
 

βr= بتا، تنوع شاخص G= یااول زیستگاه هایگونه تعداد 
 =a دوم زمان یا دوم زیستگاه هایگونه تعداد =L ،اول زمان
 است. هاآن در شدهگزارش هایگونه متوسط تعداد

Hammer and 

Ryan, 2001 

Whittaker, 

1972 

 Diversityγ - منطقه در موجود هایگونه کل Whittaker, 

1972 
 

 هایافته
 23 از پرنده 0039 ،5934 پرآب  سال در برازانکان  تاالب در

 33 کاهش با 5904 الس در تعداد این است. شده شمارش گونه
 کاهش درصد 45) گونه 53 از پرنده 999 به ،جمعیت در درصد
 کامال ارومیه دریاچه جنوب ،5904 سال در است، رسیده (گونه
 جمعیت روند بود. آب کم بسیار برازانکان تاالب و خشک
 روند 5904 سال به 5934 سال از برازانکان  تاالب پرندگان
 عبارت سال سه در ترتیب به پرندگان تعداد) است بوده کاهش 

 در پرندگان جمعیت کاهش میزان (.0039>2999>999) از: بود
 5904 سال در و درصد 03 ،5934 سال به نسبت 5934 سال
 هایگونه دادتع و است بوده درصد 33 ،5934 سال به نسبت

 53 به 5904 سال در بوده، گونه 23 ،5934 سال در نیز پرندگان
 تراکم .(23>29>53) است داشته کاهش درصد 45 یعن  گونه
 سال به نسبت 5904 سال در (زیکنارآب و زیآب) پرندگان کل

 زیکنارآب پرندگان کاهش است. داشته کاهش درصد 30 ،5934
 پرندگان کاهش از ترکم 5934 سال به نسبت 5904 سال در
 بوده درصد 09 زیآب کنار پرندگان کاهش است. بوده زیآب
 در سال سه در پرندگان هایگونه تعداد و جمعیت تغییرات .است
 (،9) جدول در سال سه در شدهشمارش هرگونه تعداد ،(2) جدول
 در برازانکان تاالب زیآب رندگانپ زیست تنوع هایشاخص
 شدهداده نشان ،(0) جدول در گاما و بتا لفا،آ تنوع، و (4) جدول
 .است

 

 برازانکانی تاالب در 4931 و 4931 ،4931 هایسال در پرندگان تراکم و تعداد اتتغییر مقایسه :(2) جدول
 کاهش صد در 4931× 4931+ 4931* پرندگان گروه

 درصد 40 و درصد 20 55 50 29 زیآب پرندگان هایگونه تعداد

 درصد 09 و درصد 90 994 5399 4020 زی آب پرندگان جمعیت

 درصد 09 و درصد 90 /99 05/5 49/0 هکتار( در) زیآب پرندگان تراکم

 درصد 20 و ثابت 9 3 3 زیآب کنار پرندگان هایگونه تعداد

 درصد 09 و صد در 9 929 923 943 زیآب کنار پرندگان جمعیت

 درصد 99 و درصد 9 /24 /90 /35 هکتار( در) زیآب کنار پرندگان تراکم

 درصد 33 و درصد 45 999 2999 0039 زیآب کنار و زیآب پرندگان کل جمع

 درصد 30 و درصد 03 /35 99/2 52/9 زیآب کنار و زیآب پرندگان تراکم

 درصد 90 و درصد 53 53 29 23 زیآب کنار و زیآب پرندگان هایگونه تعداد
 مترسانت  49 آن عمق و هکتار 299 تاالب ساحتم × ،مترسانت  99 آن عمق و هکتار 999 تاالب مساحت + ،مترسانت  529 آن عمق و هکتار 093 تاالب مساحت *
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 4931 و 4931 ،4931 شهریورماه در برازانکانیتاالب در شدهشمارش هایگونه از یک هر جمعیت تغییرات :(9) جدول
 *تغییرات درصد 4931 4931 4931 علمی نام پرنده نام

 درصد 00 و درصد 49 کاهش Podicepes ruficollis 52 3 0 کوچک کشیم

 صد در 599 کاهش Podiceos cristatus 539 9 9 بزرگ کشیم

 صد در 599 افزایش Phalacocrocax pygmeus 9 9 5 کوچک باکالن

 درصد 599 کاهش Pelecanus onocratalus 9 9 9 سفید پلیکان

 درصد 599 کاهش Anser anser 25 9 9 خاکستری غاز

 درصد 599 کاهش Phoenicopterus ruber 9 9 9 فالمینگو

 Marmaroneta مرمری اردک

angostirustris 
 درصد 09 و درصد 49 کاهش 9 3 52

 درصد 599 کاهش و تابت Oxyura leucocephala 9 9 9 سرسفید اردک

 درصد 02 و درصد 90 کاهش Anas platyrhynchos 539 559 54 سرسبز

 صددر 599 و درصد 43 کاهش Aythya ferina 294 524 9 سرحنای  اردک

 درصد 599 و درصد 30 کاهش Anas streprea 52 9 9 ایارده اردک

 درصد 599 کاهش Tadorna ferruginea 9 9 9 آنقوت

 درصد 03 و درصد 09 کاهش Anas crecca 5294 529 50 خوتکا

 درصد 599 کاهش و درصد 39 افزایش Anas penelope 40 509 9 گیالر

 درصد 599 و درصد 30 شکاه Tadorna tadorna 40 55 9 تنجه

 درصد 599 و درصد 33 کاهش Anas sp 5999 299 9 هااردک انواع

 درصد 04 و درصد 40 کاهش Fulica atra 5255 992 32 چنگر

 درصد 04 و درصد 39 کاهش Gallinula cloropus 94 3 2 سرخ نوک چنگر

 صددر 32 و درصد 00 کاهش Larus ridibundus 30 90 24 سرسیاه کاکای 

 99 درصد 29 کاهش Larus genei 55 3 4 سرخ نوک کاکای 

 درصد 30 و درصد 29 کاهش Larus armenicus 09 49 9 ارمن  کاکای 

 درصد 99 و درصد 95 کاهش Childonias Leucopterus 049 255 530 سفیدبال دریای  پرستو

 درصد 31 و %11 کاهش (44)991 (41)4391 (22)1323 گونه 24 آبزی پرندگان جمع

 %05 و %90 افزایش Egrta garzetta 52 94 594 کوچک اگرت

 %05 افزایش ،%54 کاهش Ardea cinerea 25 53 49 خاکستری حواصیل

 %599 کاهش ،%3 افزایش Ardeola raloides 59 54 9 زرد حواصیل

 درصد 00 و %09 افزایش Ciconia ciconia 9 540 529 سفید لکلک

 درصد 00 و %35 کاهش Vanellus vanellus 099 540 2 کول  خروس

 صد در 599 افزایش Vanellus 9 9 2 سیاه سینه کول  خروس

 %90 و %43 کاهش Himantopus himantopus 94 53 52 پاچوب

 درصد 599کاهش Avoceta ricorvirostera 4 9 9 اوست

 درصد 599 کاهش ،صد در 39 افزایش Tringa sp 40 223 9 آبچلیک انواع

 درصد 599 کاهش ،درصد 599 افزایش Tringa totanus 9 54 9 پاسرخ آبچلیک

 درصد 599 کاهش درصد، 599 افزایش Tringa ocropus 9 52 9 تاالب  آبچلیک

 صد در 599کاهش Caldris minuta 52 9 9 کوچک سلیم
 درصد 12 و درصد 9کاهش (1)921 (3)123 (3)113 گونه 44 آبزی کنار پرندگان جمع

 درصد 33 و درصد 14 کاهش (43)112 (29)2919 +(23)1131 92 گونه جمع پرندگان کل جمع

 .بود طبیع  شرایط در برازانکان  تاالب و ارومیه دریاچه 5934 سال چون است. شدهمحاسبه 5934 سال به نسبت افزایش و کاهش درصد*  
 است هاگونه تعداد پارانتز داخل اعداد +  
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 سال سه در برازانکانی تاالب پرندگان جامعه زیستیتنوع هایشاخص :(1) جدول
زیستی یهاشاخص  وضعیت 4931 4931 4931 

Taxa-S 23 29 53 کاهش 

Individuals 0039 2999 999 کاهش 

Dominance-D 50/9 59/9 53/9 افزایش 

Simpson-1-D 30/9 39/9 32/9 کاهش 

Shannon-H 29/2 53/2 99/2 کاهش 

Evenness-e^H/S 95/9 43/9 43/9 افزایش 

Brillouin 25/2 44/2 00/5 کاهش 

Menhinick 99/9 05/9 45/9 افزایش 

Margalef 99/9 90/9 43/2 کاهش 

Equitability 90/9 39/9 33/9 افزایش 

Fisher-alpha 59/4 09/9 50/9 کاهش 

Berger-Parker 20/9 23/9 22/9 کاهش 

Chao-1 23 29 53 کاهش 
 

 سال سه در برازان کانی پرندگان جامعه گامای و بتا الفا، تنوع :(1) جدول
Beta Diversity 4931-4931 4931-4931 4931-4931 تغییرات 

Wittaker 24/9 93/9 49/9 افزایش 

Harison 993/9 92/9 953/9 افزایش 

Wilson-Shimda 94/4 95/9 03/9 کاهش 

Alpha Diversity 23 20 53 کاهش 

Gama Diversity  94  - 
 

 برازانکانی تاالب پرندگان اقلیدسی فاوتت ضریب و تشابه

 زیآب پرندگان اقلیدس  تفاوت ضریب و تشابه درصد ،(9) جدول
 .دهدم  نشان سال سه در را برازانکان تاالب زیآب کنار و
 

  تشابه درصد و اقلیدسی تفاوت ضریب :(1) جدول

  در برازانانیک تاالب پرندگان جامعه

 4931 و 4931 ،4931 سال سه
 4931 4931 4931 سال

    اقلیدس  تفاوت ضریب
5934 999   

5934 239 999  

5904 909 529 999 

    تشابه درصد

5934 999   

5934 99 999  

5904 99 93 999 
 

 پرندگان بین در تشابه میزان بیشترین :دهدم  نشان (9) جدول
 ترینکم و (درصد 99)5934 و 5934 سال بین ازانبرکان تاالب
 همین به .بود (درصد 99) 5934 و 5904 سال بین تشابه میزان

 (909) 5934 و 5904 سال بین اقلیدس  تفاوت ینبیشتر دلیل
 بود.
 

 برازانکانیتاالب هیدرولوژی

 دریافت مهاباد سرخ پل ایستگاه از بارش میزان اطالعات و مارآ
 از سرریز آب .دارد قرار مهاباد سد از پس ایستگاه این .است شده
 روستاهای هایچشمه با .رسدم  برازانکان  تاالب به سد

 تامین را برازانکان  تاالب بآ مجموعا داغقره و خورخوره
 مساحت ،مترمیل  953 ،5934 سال در بارندگ  میزان .کنندم 

 و مترسانت  509 حداکثر آن عمق ،هکتار 093 سال آن در تاالب
 تاالب، پرآب  شرایط در بنابراین .بود متر 5 تاالب عمق میانگین
 در است. شده برآورد مترمکعب میلیون 093 حدود آن آب حجم
 5 تاالب عمق حداکثر ،مترمیل  594 بارندگ  میزان 5934 سال
 سال آن در تاالب آب حجم و مترسانت  09 عمق میانگین ،متر
 992 بارندگ  میزان 5904 سال در بود. مترمکعب میلیون 409
 49 حدود 5904 شهریور در آب عمق حداکثر ول  ،بود مترمیل 
 .(3) جدول بود مترسانت  29 حدود عمق میانگین و مترسانت 
 5904 سال در بارندگ  میزان که دهندم  نشان اعداد این
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 از ناش  که است، داشت کاهش تاالب عمق ول  ،یافتهافزایش
 تاالب آب حجم بنابراین .هست تاالب باالدست در آب شتبردا
 بین همبستگ  ضریب بود. مترمکعب میلیون 535 سال ینا در

 دهدم  نشان پرندگان تنوع و تعداد با آب کم و پرآب  هایسال
 تاالب عمق و وسعت ،آب میزان با پرندگان تعداد و تنوع که

 5904 و 5934 ،5934 هایسال بین در و دارد داریمعن  ارتباط
 دهدم  نشان داریمعن  اختالف پرندگان تعداد و تراکم و تنوع
 .(3) جدول

 گونه تعداد با تاالب عمق ودهد که بین مساحت این جدول نشان م 
و با جمعیت کل پرندگان  093/9زی در حد آب کنار وزی آب پرندگان

عمق  ارتباط مثبت وجود دارد. همچنین بین مساحت، 44/9در حد 
زی و تعداد گونه و جمعیت تاالب با تعداد گونه، و جمعیت پرندگان آب

 (،-52/9) (،-599/9) (،-520/9) حد دربه ترتیب  زیپرندگان کنار آب
 و عمق هرچه یعن  دارد. وجود منف  ارتباط (-24/9) و (9-/93)

شود. تر م اد و جمعیت پرندگان نیز کمتعد، شودتر کم تاالب مساحت
کنند. با کاهش مساحت نیز این مسئله را تایید م ( 0 و 4) هایشکل

کاهش عمق تاالب  یافته، و بابرازان تعداد پرندگان کاهشتاالب کان 
زن ویژه پرندگان شناگر و شیرجههای پرندگان بهتعداد گونه

 یافته است.کاهش

  در برازانکانی تاالب زیآبکنار و زیآب پرندگان تعداد و عمق ،مساحت :(3) جدول

 4931 و 4931 ،4931 سال سه
 میانگین مساحت سال

 عمق

 تعداد بارش میزان

 گونه کل

 جمعیت

 کل

 گونه تعداد

 زی آب

 جمعیت

 زی آب

 گونه تعداد

 زی آب کنار

 کنار جمعیت

 زی آب
 943 0 4020 29 0039 23 مترمیل  953 5 093 5934

 923 3 5399 50 2999 29 مترمیل  594 مترسانت  09 499 5934

 929 9 994 55 999 53 مترمیل  992 مترسانت  49 299 5904
 

 ارتباط تعیین رایب پیرسون همبستگی ضریب :(3) جدول

 پرندگان تنوع و جمعیت عمق، مساحت، بین

 برازانکانیتاالب

 پیرسون آزمون هامؤلفه
 و مساحت

 تاالب عمق

 تاالب عمق و مساحت
رسونپی همبستگ  ضریب  

5 
Sig. (2-tailed) 

 52 تعداد

 کل گونه تعداد
 پرندگان

رسونپی همبستگ  ضریب  093/9  

Sig. (2-tailed) 909/9  
 52 تعداد

 پرندگان کل جمعیت
رسونپی همبستگ  ضریب  44/9  

Sig. (2-tailed) 50/9  
 52 تعداد

 پرندگان گونه تعداد
 زی آب

رسونپی همبستگ  ضریب  520/9-  

Sig. (2-tailed) 39/9  

 52 تعداد

 پرندگان جمعیت
 زیآب

رسونپی همبستگ  ضریب  599/9-  

Sig. (2-tailed) 99/  

 52 تعداد

 پرندگان گونه تعداد
 زی آب کنار

رسونپی همبستگ  ضریب  52/9-  

Sig. (2-tailed) 39/9  

 52 تعداد

 کنار پرندگان جمعیت
 زی آب

رسونپی همبستگ  ضریب  93/9-  

Sig. (2-tailed) 24/9  

 52 تعداد

 

 

 

 

 

 

  و پرندگان جمعیت تغییرات روند :(1) شکل

 سال سه در برازانکانیتاالب مساحت

 

 

 

 

 

 

  و تاالب عمق میانگین تغییرات روند :(1) شکل

 سال سه در پرندگان هایگونه تعداد
 

 گیرینتیجه و بحث

 آن با ارومیه دریاچه شدن خشک از قبل تا برازانکان  تاالب
  سطح هایآب روان ،میمستق بارش از آن آب و بوده مرتبط
 رودخانه از و داغقره و خورخوره یهاچشمه ،مجاور یهاتپه
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 در ارومیه دریاچه با پرآب  زمان در ،دش م تامین چای مهاباد
 نوسانات با همراه  عیوس شعاع در تاالب  آب تیوضع .بود ارتباط
 اچهیدر آب اهشک ای و شیافزا ،دکر م رییتغ هیاروم اچهیدر آب
 از .اشتگذ م مستقیم اثر تاالب مساحت و آب عمق در هیاروم
 ه،یاروم اچهیدر آب  نینشعقب و یشرویپ آثار ترینمهم جمله
 پست هایزمین و داغقره انالک اطراف  نواح شدن کخش
 است. تاالب  شرق و  غرب شمال و شمال  ساحل یهانارهک

 زارشوره به آب رویپس و یشرویپ از مانده بجا هایزمین
 هازمین نیا در سرعتبه دوست کنم گیاهان و شدهتبدیل
 دش م سبب تاالب داخل به شورآب یشرویپ .اندشده نیگزیجا
 به متفاوت یهامخصوص وزن با نیریش و شورآب تداخل هک

 دیپد گریدیک مخالف انیجر در آب از جداگانه قشر دو و دیآ وجود
 هیال در است ترسبک هک تاالب نیریش آب ،کهطوریبه ند.یآ

 از ،است ترنیسنگ هک شورآب و ارومیه چهایدر طرفبه  سطح
 یاریبس اتاثر ندیفرآ نیا ند.ک تکحر تاالب طرفبه ریز قسمت

 .است هگذاشت اثر آن فون و فلور بر ویژهبه ،تاالب ستمیس کل بر
 متصل ارومیه دریاچه و پرآب  لسا که5934 سال از تغییرات این
 شدهخشک کامالً دریاچه جنوب که 5904 سال تا ،بود تاالب به
 است، یافتهکاهش درصد 99 از ترکم به تاالب وسعت و عمق و
 زیکنارآب و زیآب پرندگان جامعه تراکم تنوع، ،دتعدا روی بر
 تجمعی ،گونه 53 به گونه 23 از ایگونه تنوع و گذاشته منف  اثر
 .(0 و 4) هایشکل است پیداکرده کاهش قطعه 999 به 0039 از

 روی بر 5909 و 5999 سال دو در مشابه مطالعه در راد بهروزی
 خود آورجوجه پرندگان جمعیت بر ارومیه دریاچه شدن خشک اثر

 سبب دریاچه شدن خشک که کرده گزارش نیز ارومیه دریاچه
 ارومیه دریاچه آورجوجه پرندگان جمعیت درصدی 03 کاهش
 همخوان  تحقیق این نتایج با که .(5902 راد،بهروزی) است شده
 تاالب عمق و وسعت کاهش و ارومیه دریاچه شدن خشک دارد.
 منف  اثر زیآب پرندگان تراکم و تنوع روی بر برازانکان 

 و تنوع بر تنهانه تاالب عمق کاهش اثر .(4) جدول است گذاشته
 پیدا تغییر هم پرندگان ایگونه ترکیب بلکه ،هبود منف  تراکم
 زیآب پرندگان ،بود آب پر تاالب که 5934 سال در .است کرده
 با Aythya ferina سرحنای  اردک مانند های گونه ،بودند غالب

 5255 جمعیت با Fulica atra چنگر و ،قطعه 294 جمعیت
 در زن شیرجه هایگونه شاخص گونه دو این بودند. غالب قطعه
 ،5934 سال در ول  .باشندم  متر یک از بیشتر عمق با هایآب

 5904 سال در و قطعه 922 و 529 به ترتیب به گونه دو جمعیت

 599 سرحنای  کاهش) است پیداکرده کاهش قطعه 32 و صفر به
 این دلیل .(9) جدول (است بوده درصد 04 چنگر کاهش و درصد
 بآ داخل به شیرجه انامک که است تاالب آب عمق کاهش ،امر
 سبب و گرفته رومذک های گونه از را بستر در غذا برای رسیدن و

 Ciconia لکلک آن برابر در است. شده هاآن جمعیت کاهش

ciconia، غارکوچک() کوچک اگرت Egrata garzetta و 
 شاخص که Ardea cinerea خاکستری(غاز) خاکستریحواصیل

 49 از ترکم عمق اب هایآب شاخص) عمقکم هایآب
 نایستاد یا و عمقکم هایآب در زدن قدم با و هستند (مترسانت 
 ،کنندم  تغذیه و صید را زیانآب ،عمقکم هایآب در جا یک در
 52 از (،درصدی 00 افزایش) قطعه 529 به قطعه 9 از ترتیب به
 05 افزایش) 49 به 25 از و (درصد 05 افزایش) قطعه 594 به

 Diving Species زنشیرجه هایگونه کاهش .اندتهداش (درصد
 کاهش از نشانWading specie زن قدم هایگونه افزایش و

 ،کنندم  تایید ار تاالب وسعت کاهش درنتیجه آب عمق و حجم
 از سبب تنهانه یهاروم دریاچه شدن خشک .(0 و 4) هایشکل
 است شده یاچهرد اخلد آورجوجه هایکلن  رفتن بین
 اثر زنی دریاچه جنوب  هایتاالب بر بلکه (5902 ،رادروزیبه)

 کنار و زیآب پرندگان ایگونه ترکیب و تنوع و ،گذاشته منف 
 را هاآن ایگونه ترکیب و کاهش را برازانکان  تاالب زیآب
 سفیدبال دریای  پرستو گونه جمعیت است. داده تغییر

Chelidonias leucopterus سایر یا و اه م آب سطح از که 
 530 به 5934 سال در قطعه 049 از کندم  صید را انزی آب
 از حاک  که است یافته کاهش (درصد 99) 5904 سال در قطعه
 برای 5904 سال در برازانکان  تاالب زیستگاه  شرایط تغییر
 دهش آن جمعیت کاهش سبب و شده پرنده گونهاین هایطعمه
 مثل waders چرآب کنار یهاگونه جمعیت .(9) جدول است

 Himantopus پاچوب ،Vanellus vanellus کول خروس

himantopus داشتند درصد 90 و درصد 0/00 کاهش ترتیب به 
 از رطوبم هایزمین در تاالب حواش  در هاگونه این .(9) جدول
 شدن خشک اثر در .کردندم  تغذیه تاالب بستر زیانکف
 آن، وسعت و عمق کاهش دلیل به تاالب حاشیه خیس هایزمین
 را Waders مثل  خوارانزیکف از تغذیه امکان و خشک کامالً
 گونه سه از است. یافتهکاهش هاآن جمعیت نتیجه در کرده، سلب
 Pelecanus سفید پلیکان جمعیت ،خوارماه  پرنده

onocrotalus، کوچک کشیم جمعیت صفر، به 9 از 

Tachybabtus ruficollis کشیم جمعیت و قطعه 0 به 52 از 
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 سال در قطعه صفر به 539 از ،Podiceps cristatus بزرگ
 بدترشدن از نشان امر این .(9) جدول است یافتهکاهش 5904
 پرندگان جمعیت بر نآ اثر و تاالب داخل زیانآب زیست  شرایط
 ویر بر گونه، تعداد و جمعیت در تغییر .درسانم  را خوارماه 

 نایغ ،ایگونه تنوع و گذاشته منف  اثر  یستز هایشاخص
 و بریلئون ک،نمنهینی آلفا،-فیشر وینر،-شانون مارگالف، ایگونه
 تنوع و سیمپسون ایگونه غالبیت و یکنواخت  کاهش، آلفا تنوع
 .(0 و 4) ولاجد است یافته یشافزا Harison و Wittaker بتا

 5934 هایسال ینب در پرندگان جوامع تشابه میزان از ،همچنین
 است شدهافزوده اقلیدس  تفاوت یبضر بر و کاسته 5904 و

 تاالب زیآب پرندگان اقلیدس  تفاوت ضریب .(9) جدول
 ،529 ترتیب به 5904 و 5934 ،5934 هایسال بین برازانکان 
 درصد 93 و 99 ،99 ترتیب به هاآن تشابه درصد و 239 و 909
 سه این در یزن Wittaker بتا عتنو تفاوت (.9) جدول است بوده
 Harison، 993/9، 929/9 بتا تنوع و 49/9 و 93/9 ،24/9 سال
 نپرندگا جامعه بین زیاد اختالف مؤید که است بوده 953/9 و

 هایشاخص .باشندم  5904 پرندگان جامعه با 5934
 ایگونه تنوع شاخص در کاهش دارای نیز پرندگان زیست تنوع

 بوده 50/9 به 59/4 از الفا-فیشر تنوع و43/2 به 99/9 از مارگالف
 از نشان که یافتهافزایش 43/9 به 95/9 از سیمپسون یکنواخت  و

 یکنواخت  تنوع، کاهش با ،زیرا .است پرندگان جامعه تغییرات
 شده، تریکنواخت جمعیت درون در هاگونه افراد توزیع یعن 
 کیفیت کاهش بر دلیل یکنواخت  افزایش و تنوع کاهش

 به گانپرند س اقلید تفاوت ضریب است. تاالب زیستگاه 
 93 و 99 ،99 ترتیب به تشابه درصد و ،939 و 209 ،529 ترتیب
 بین در پرندگان جامعه اختالف از حاک  که است بوده درصد
 تنوع، کاهش (.9) جدول ستا 5904 و 5934 ،5934 هایسال

 پرندگان  زیستتنوع هایشاخص کاهش ،یکنواخت  افزایش
 بوده تاالب هیدرولوژی وضعیت با ارتباط در زیآب کنار و زیآب
 آن پرآب  سال و داشته ارتباط ارومیه دریاچه با 5934 سال در که
 آب عمق و ،شده منفک دریاچه از ،5904 سال در ول  است. بوده
 یافتهکاهش درصد 99 به آن مساحت نتیجه در و کاهش آن

 شدن خشک آثار بررس  از آمدهدستبه نتایج با هایافته این است.
 دریاچه زیکنارآب و زیآب پرندگان روی بر ارومیه دریاچه
 بهروزی) دارد قتمطاب راد بهروزی 5909 و 5999 سال در ارومیه
 و پور خلیل  مشابه تحقیق در ،5939 سال در (.5902 ،راد

 نوبج هایتاالب در پرندگان تعداد و تنوع ارتباط رادبهروزی

 در که رسیدند نتیجه این به و کردند بررس  را خزر دریای
 این است. بیشتر پرنده تعداد و ایگونه تنوع ،تربزرگ هایتاالب
 گلشاه  .کندم  تایید را بررس  این از آمده دستبه نتایج نتیجه،

 و جمعیت بررس  در شابهم تحقیق در ،5933 سال در همکاران و
 آالگل، هایتاالب در زیآب کنار و زیآب پرندگان ایگونه تنوع
 گزارش و اندیافته دست مشابه نتیجه هب گلآج  و گلآلما
 و پرنده تعداد ،بیشتر وسعت و عمق با هایتاالب در که اندکرده
 در کارانهم و نبوی ،5934 سال در است. بیشتر ایگونه تنوع

 االبت عمیق هایبخش در که اندکرده گزارش مشابه تحقیق
 آن عمقکم هایبخش از بیشتر زن شیرجه هایگونه شادگان
 عمقکم و ساحل  هایبخش در زیآب کنار پرندگان .است
 و است مشابه تحقیق این نتایج با که است بیشتر شادگان تاالب
 و تنوع تغییرات 5909 سال در داد یزدان .کندم  یدیتا را آن

 را رضوی خراسان ستانا آب هایسازگانبوم پرندگان فراوان 
 تعداد تربزرگ هایتاالب در که است مودهن گزارش و بررس 
 تحقیق جنتای با یافته این است. بیشتر گانپرند جمعیت و گونه
 سال در Green و Amat .کندم  تایید را نآ و است مشابه فعل 
 و شاخص عنوانبه زیآب پرندگان عنوان تحت تحقیق در 2959
 جمعیت تغییرات که اندکرده گزارش زیستحیطم وضعیت بیانگر

 زیستمحیط کیفیت اثر تحت زیآب پرندگان ایگونه تنوع و
 این از آمده دستبه نتایج با ،هست آن عمق و آب میزان ،تاالب

 گذشته تحقیقات نتایج .کندم  یدیتا را آن و ،است مشابه حقیقت
 در تاالب وسعت و عمق ب،آ میزان که دهندم  نشان فعل  و

 مارگالف، زیست تنوع هایشاخص ،گاما و بتا آلفا، تنوع میزان
 هایسازگانبوم کنمنهینی و وینر،-شانون بریلئون، پارکر،-برگر
 ره در گونه تعداد کنندهبیان که لفاآ تنوع و ،هستند مؤثر آب 
 که ابت تنوع است. بیشتر تربزرگ هایتاالب در ،است سازگانبوم
 یک در زمان دو در موجود هایگونه بین اختالف کنندهبیان
 تفاوت که دهدم  نشان است، سازگانبوم دو در یا و سازگانبوم
 سال به 5934 سال از برازانکان  تاالب هایگونه تعداد در

 (.0) ولجد است یافتهافزایش 5904
 تاالب این هایارزش ترینمهم از  یک ،کهاین نهای  نتیجه 

 طریق این از که است زیآب کنار و زیآب ندگانپر از حفاظت
 فراهم پرندگان تماشای به مندانعالقه برای را مطلوب  جذابیت
 پرنده گونه 92 تعداد ،بررس  آخرین اساس بر .(2) شکل آوردم 

 با .شد گزارش و شناسای  تاالب این در تیره 55 به متعلق
 گونه 599 زا بیش به تعداد این ،زیخشک  هایگونه احتساب



 01  ...برازان کانیزی تاالب ای پرندگان آبمعه و تنوع گونهبررسی اثر کاهش آب دریاچه ارومیه بر ترکیب جا

 .سازدم  آشکار ازپیشبیش را تاالب اهمیت ،امر همین .رسدم 
  کوچک باکالن مثل ،جهان  انقراض خطر در هایگونه حضور

Phalacrocorax pygmeus بلوط  اردک Aythya nyroca، 

 مرمری اردک Oxyura leucocephala سرسفید اردک

Marmaronetta angostrirostris شدهتحمای هایگونه و 
 Ciconia لکلک و Pelecanus onocrotalus سفید پلیکان

ciconia ارزش بر (5930 ،زیستمحیط حفاظت )سازمان 
 فهرست به ،5909 سال در دلیل همین به .افزایدم  تاالب
 کنوانسیون در و شدهاضافه ایران الملل بین مهم هایتاالب
 کل اداره) ستا دهش ثبت الملل بین مهم تاالب عنوانبه رامسر
 شدن خشک .(5909 غرب ، آذربایجان زیستمحیط حفاظت
 نیمه دو دریاچه، و تاالب بین آب  ارتباط قطع و ارومیه دریاچه
 بخش کهطوریبه کش زه نالکا احداث اثر رب تاالب شدن
 کخش کامال تابستان فصل در را برازانکان  تاالب از یاعمده
 اجرای عدم ،خشکیدن ثرا در تاالب مساحت اهشک .کندم 
 صید و شکار) زیستمحیط حفاظت سازمان حفاظت  قوانین دقیق

 دام چرای و تردد ،تاالب در ارکش هایکومه احداث ،غیرقانون (
 منطقه، به آسان  دسترس ،بهار فصل در تاالب داخل در

 در گردشگران  سامانده عدم ،تاالب در یادیص هایفعالیت
 سموم و ودک ورود ،برازانکان  بتاال آب شدن شکزه منطقه،

 و «ن » جمله از آب  گیاهان برداشت ،تاالب درون به یشاورزک

 تاالب تهدید عوامل ترینمهم از خشکسال  باالخره و «جگن»
 برای ریزیبرنامه و توجه عدم صورت در که ،روندم  شمار به

 دهمانباق  پرنده دکان تعداد آن، سازگان بوم مدیریت و حفاظت
 دریاچه موقعبه احیای عدم آن از ترمهم رفت. واهندخ بین از نیز

 کرد، خواهد روهروب نمک گردهای ریز بحران با را منطقه ارومیه،
 و زیآب پرندگان و تخریب را ارومیه دریاچه جنوب هایتاالب
 ،سازگانبوم ،زیرا .نمود خواهد متفرق را ماندهباق  زیآب کنار

 در اساس  نقش آن حاشیه هایتاالب همراه هب ارومیه دریاچه
 دارند. زیکنارآب و آبزی پرندگان از حفاظت

 پیشنهادها
 برازانکان تاالب آورجوجه پرندگان هایگونه مطالعه .5
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 فعل  بازدیدکنندگان
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