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 چكيده
شود. تغییرات تعداد گونه و عامل اصلي پایداری دریاچه ارومیه، میزان آب آن است که سبب پایداری فلور گیاهي و فون جانوری آن مي

ي دریاچه ارومیه هستند. به همین دلیل، در این مقاله تغییرات شناختهای مهم بیان وضعیت بومکي از شاخصیآور پرندگان جمعیت جوجه
آبي و خشکي دریاچه )سال کم 1390)سال پرآبي دریاچه( با سال  1360آور دریاچه ارومیه در سال تعداد گونه و جمعیت پرندگان جوجه

زی و گونه پرنده کنار آب 40زی، گونه پرنده آب 41سازگان پارك ملي دریاچه ارومیه در سال پرآبي، ارومیه(، مقایسه شده است. در بوم
زی گونه خشکي 62زی و گونه کنارآب 10زی، گونه آب20، 1390زی شناسایي شده است. ولي در سال گونه پرنده خشکي 112

ها شامل، گونه شاخص آن 5کرده بودند که  یآورزی در جزایر دریاچه ارومیه جوجهگونه پرنده آب12، 1360شناسایي شد. در سال
 جفت تنجه Pelecanus onocratelus ،1000سفید جفت پلیکان  Phoenicopterus ruber، 3500 هزار جفت فالمینگو100

Tadorna tadorna، 5000  جفت کاکایي صورتيLarus genei  ای هزار جفت کاکایي نقره 8وLarus argentatus است.  بوده
ای و تنجه( نیز بسیار کاهش یافته و هرکدام به گونه )کاکایي نقره 2گونه به صفر رسیده و جمعیت  10آور ، جمعیت جوجه1390ولي در 

متر بوده است. کاهش عمق آب  4، 1390متر و در سال  6، متوسط عمق دریاچه ارومیه 1360جفت رسیده است. در سال  100کم تر از 
های پرندگان شناختي دریاچه شده و کاهش کیفیت زیستگاهي آن نیز سبب کاهش تعداد گونهتر سبب تخریب کارکرد بومم 2دریاچه حدود 

دهد که دریاچه ارومیه های شاخص نشان ميآور گونهآور شده است. از بین رفتن جمعیت جوجهزی جوجهو از هم پاشیدن کلني پرندگان آب
 زی از دست داده است. زی و حتي خشکيارزش زیستگاهي خود را برای پرندگان آبتغییرات اکولوژیکي فاحشي کرده و 
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 :نویسنده مسوول behrouzirad@yahoo.com Email: 
 

 سرآغاز 
عنوان منطقه حفاظت شده، و ، به1346دریاچه ارومیه از سال 

عنوان پارك ملي، تحت مدیریت ، به1354سپس از سال 
عنوان زیست قرار دارد. این دریاچه بهسازمان حفاظت محیط

و  MAB (Scott, 1995)کره در کنوانسیون گاه زیستذخیره
های کنوانسیون رامسر المللي در فهرست تاالباالب مهم بینت

 (IBA)و در فهرست مناطق مهم پرندگان  Scott, 1995))ثبت 
بیش از  همچنین، .(Evans, 1994) در ایران معرفي شده است

زیست سال است که تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط 56
غربي، آذربایجانزیست قرار دارد، )اداره کل حفاظت محیط

آور درجزایر آن بیش زی جوجهگذاری پرندگان آب(. حلقه1375
 45000دهه، بیش از  4دهه انجام شده است. در طول  4از 

 ,Behrouzi-Rad گذاری شده استجوجه فالمینگو حلقه

های پلیکان گذاری جوجه. حلقه1981) (1978
 Larus، کاکایي صورت Pelecanus onocratelusسفید

genei،  تنجهTadorna tadorna ایو کاکایي نقرهLarus 

argentatus  دهه انجام شده است )بهروزی راد،  4نیز در طول
 (. در زمان سلطنت قاجار، قوچ و میش ارمني1372، 1368

Ovis gmelini  به جزیره کبودان معرفي شده است. در سال
به جزیره  Panthera paradusک جفت پلنگ ی، 1356
اند. در ، از بین رفته1360رهاساری شده، ولي در دهه کبودان 

نیز گوزن زرد به جزیره اشک آن رهاسازی شده  1354دهه 
(. 1375غربي، زیست آذربایجاناست )اداره کل حفاظت محیط
های پوستي عنوان درمان بیماریاستفاده از آب و لجن دریاچه به

باشد. یعت ميسابقه بسیار طوالني دارد و مکان جذب گردشگر طب
زیست منطقه نقش اساسي دارد. بر اثر خشک در تعادل محیط

شناختي آن های اخیر، کارکردهای بومشدن دریاچه در سال
آور دگرگون شده و سبب از هم پاشیدگي کلني پرندگان جوجه

شده است. این تغییرات، مطالعه تغییرات جمعیت پرندگان 
عنوان شاخص ا بههای پرندگان رآور و تعداد گونهجوجه
شناختي دریاچه ارومیه دوچندان کننده کیفیت و کارکرد بومبیان
 کند که در این مقاله توضیح داده شده است.مي
 

 پژوهشروش 

آور شاخص دریاچه ارومیه زی جوجهجمعیت پرندگان آب
در  Total Count صورت میداني و با شمارش مستقیم جمعیتبه

 انجام شده است. برای برآورد، 1390و  1360هر دو سال 
ها جوجه ،Phoenicopterus ruber آور فالمینگوجمعیت جوجه

گو ضرب شده است )چون هر جفت فالمین 2شمارش و تعداد در 
کنند(. برای برآورد گذارد و یک جوجه تولید ميتخم مي 1

و کاکایي  Larus geneiآور کاکایي صورتي جمعیت جوجه
ها برروی سواحل ، تعداد آشیانه آنLarus argentatus اینقره
 Total Countبا استفاده از روش  يرلیر، کبودان و چایر اسپیجزا

د ضرب شده است. برای برآور 2دست آمده در شمارش و عدد به
هایي که ت، تعداد جفTdorna tadornaآور تنجه جمعیت جوجه

در  ههای غیرقابل پرواز به همراه داشتند و در آب دریاچجوجه
ها نه جوجهگا9ر، آرزو، اشک، اردشه و یر کبودان، اسپیاطراف جزا

تنجه  یآوردنبال والدین بودند، شمارش شده است. چون جوجهبه
 یالبهر الانه دیافتن آشیرد و یگياد شده انجام میر یجزا یبر رو

به محاس یبرا ،امکان ندارد یاو مناطق صخره ياهیپوشش گ
ها برروی انهی، آشPelecanus onocrotalusآور جمعیت جوجه

ضرب  2دست آمده در گانه( شمارش و تعداد به9جزایر دوقوزلر )
 ها  بزرگ و کامالً مشخصپلیکان یهاانهیشده است، چون آش

باشد. يکان میک جفت پلیانه متعلق به یهستند و هر آش
زی( موجود زی و کنار آبزی، آبيپرندگان )خشک یهاسایرگونه

، ریزاج یم بر رویتقه با مشاهده مسیاچه ارومیسازگان درمدر بو
س یزا 40×10س یزا ين چشمیها، با دوربو سواحل آن يحواش

 و شمارش شده است.  یيآلمان، شناسا 60×15و تلسکوپ 

 

 هاافتهی
 در1390گونه در سال  92و  1360گونه پرنده در سال 193

 شناسایي شده استه یماچه ارویهای آبي و خشکي درزیستگاه
(. در سال 1352؛ اسکات و همکاران، 1380راد، ی)بهروز
، 1390در صد پرندگان ایران، و در سال  11/37، 1360

د. تنه حضور داشیاچه ارومیران در دریدرصد پرندگان ا 69/17
و  1360ه در سال یاچه ارومیرات تعداد گونه پرندگان درییتغ

سه شده ی(، مقا1ل )ران و جهان در جدوینسبت به ا 1390
ال سبا  1360پرندگان سال  یهاسه تعداد گونهیاست. مقا
 دارد. یدرصد 29/51، نشان از کاهش 1390

mailto:Email:%20behrouzirad@yahoo.com
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 هياچه ارومیهاي پرندگان درترکيب گونه
و  1360 یهاهای پرندگان دریاچه ارومیه در سالترکیب گونه

 (، نشان داده شده است. 2در جدول ) 1390
 
 
 
 

 (: مقایسه پرندگان دریاچه اروميه نسبت به ایران و جهان1جدول )
 درصد پرندگان ایران منبع تعداد گونه نام منطقه

 - Gill, 1995 9648 پرندگان دنیا

 - 1378فیروز،  520 پرندگان ایران

 193 1360پرندگان پارك ملي دریاچه ارومیه در سال 

زیسللت آذربایجللان اداره کللل حفاظللت محللیط
 1391و  1372، بهروزی راد، 1375غربي، 

 الف
 در صد11/37

 69/17 الف 1391راد، بهروزی 92 1390پرندگان پارك ملي دریاچه ارومیه در سال 

زی پارك ملي دریاچه ارومیه آور آبپرندگان جوجه
 1360در سال 

 - 1380راد، بهروزی زیگونه آب 12

زی پارك ملي دریاچه ارومیه آور آبپرندگان جوجه
 1390در سال 

 - الف 1391راد، بهروزی گونه 2

 

 1390و  1360 يهاه در سالياچه ارومیپرندگان در يهاب گونهي(: ترک2جدول )
 رانیدر صد پرندگان ا يزیتعداد گونه خشك زيتعدادکنار آب زيتعداد گونه آب جمع گونه سال
 76/20گونه ) 40 درصد( 24/21گونه ) 41 193 1360

 درصد(
 11/37 درصد( 58گونه ) 112

 69/17 درصد( 12/32گونه ) 62 درصد( 18/5گونه )10  درصد( 36/10گونه ) 20 92 1390
 ه نسبت به کل پرندگان خود دریاچه است.یاچه ارومیدهنده درصد پرندگان دراعداد داخل پارانتز نشان

 

 11/37های پرندگان دریاچه ارومیه، ، تعداد گونه1360در سال 
درصد پرندگان ایران را  69/17، 1390درصد و در سال 

 58زی با يپرندگان خشک 1360دادند. در سال تشکیل مي
کیب غالب بودند. وضعیت تر 12/32، با 1390درصد و در سال 

 باشد:یک به شرح زیر ميدریاچه ارومیه به تفکهای پرندگان گونه
 

 زیستگاه نظر از اروميه دریاچه پرندگان هايگونه ترکيب
 يزیپرندگان خشك

زی بود گونه خشک 112، 1360رنده در سال لونه پلگ 193از 
 که 

ران را یدرصد پرندگان ا 5/21درصد پرندگان دریاچه و  58
زی يهای خشکگونه ياصلستگاه ی(. ز2دادند جدول )تشکیل مي

ه جزایر اشک، اسپیر، آرزو، کبودان، دوقوزلر، یدریاچه اروم
باشد. تعداد پرندگان ي، و سواحل دریاچه ميلر، اسالمشاصنم

 92/11افته و یگونه کاهش  62، به 1390در سال  یزيخشک
درصد پرندگان دریاچه ارومیه را  12/32ران، یدرصد پرندگان ا

زی يهای خشک(. فهرست گونه2جدول )دادند، ل ميیتشک
 (، نشان داده شده است.3دریاچه ارومیه در جدول )

 

  1390و  1360زي پارك ملی دریاچه اروميه در سال یهاي پرندگان خشك(: فهرست گونه3جدول )

 1390در سال  1360در سال  خانواده ینام علم

Alectoris chukar Phasianidae + + 
Coturnix coturnix Phasianidae + + 

Pica pica Corvidae + + 

Corvus corone Corvidae + + 

Corvus ferrugilegus Corvidae + + 

Corvus corax Corvidae + + 
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Pyrrhocorax pyrrhocorax Corvidae + + 

Pyrrhocorax graculus Corvidae +  
moturnixonedula Corvidae +  

Sitta tephronata Sittidae + + 

Passer domesticus Ploceidae + + 

Columba livia Columbidae + + 

Columba palumbus Columbidae +  

Columba oenas Columbidae + + 

Stretopelia turtur Columbidae +  



   1390 و 1360 سال دو در ارومیه دریاچه آورجوجه پرندگان جمعیت و گونه تعداد تغییرات مقایسه

 

199 

  1390و  1360زي پارك ملی دریاچه اروميه در سال یهاي پرندگان خشك(: فهرست گونه3جدول )ادامه 

 1390در سال  1360در سال  خانواده ینام علم

Troglodites troglodites Troglotidae + + 

Epupa epope Eppupidae + + 

Poudogyps bengalensis * Accipiteridae +  

Gyps fulvus * Accipiteridae +  
 Gypaetus barbatus * Accipiteridae +  
 Nephron percnopterus * Accipiteridae +  
 Aqula clanga * Accipiteridae + + 

Aqula chrysaetus * Accipiteridae +  
 Milvus migrans * Adccipiteridae + + 

Haliaetus albicila * Accipiteridae +  
 Aegyppius monachus * Accipiteridae +  
 Circus aeruginosus * Adccipiteridae + + 

Falco cherrug * Falconidae +  
 Falco pleganoides * Falconidae +  
 Falco peregrinus * Falconidae +  
 Falco cyaneus * Falconidae +  
 Falco columbianus * Falconidae +  
 Falco tinnunculus * Falconidae + + 

Falco bimaricus * Falconidae +  
 Otis tarda * Otididae + + 

Grus Grus *  Gruidae +  
 Lanius collurio Lanidae +  
 Lanius senator Lanidae +  
 Lanius minor Lanidae +  
 Lanius excubitor Lanidae + + 

Oriolus oriolus Oriolidae + + 
Sylvia communis Sylvidae + + 

Sylvia mystacea Sylvidae +  
 Phylluscopus collybita Sylvidae +  
 Acrocephallus scirpacaus Sylvidae +  
 Ficedula parva Sylvidae + + 

Rhodopechys sanguinea Sylvidae +  
 Sylvia nisoria Sylvidae +  
 Hypolais pallida Sylvidae + + 

Muscicapa striata Muscicapidae + + 
Soxicola torquata Muscicapidae +  

 Oenanthe oenanthe Turdidae + + 

Oenanthe hispanica Turdidae +  
 Oenanthe finchi Turdidae + + 

Oenantheisabelina Turdidae + + 

Phoenicorus ochrurus Turdidae +  
 Phoenicorus phoenicorus Turdidae + + 

Erithacus rubecula Turdidae + + 

Irania guttularis Turdidae +  

Turdus merula Turdidae + + 

Turdus turquata Turdidae +  

Turdus viscivorus Turdidae +  

Cercotrichas galactotes Turdidae +  

Luscinia svecia Turdidae +  

Burhinus oedicnemus Burhinidae + + 

Glareola pratincola Glareoldae + + 

Asio otus Strigidae +  

Athen noctua Strigidae + + 

Apus apus Apodidae + + 
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  1390 و 1360زي پارك ملی دریاچه اروميه در سال یهاي پرندگان خشك(: فهرست گونه3جدول )ادامه 

 1390در سال  1360در سال  خانواده ینام علم

Apus melba Apodidae + + 

Coracias garrulous Coracidae + + 

Merops apiaster Meropidae + + 

Merops supercilliosus Meropidae + + 

Dendrocopus syriacus Picidae +  

Pterocles orientalis Pteroclidae + + 

Riparia riparia Hirondonidae + + 

Hirundo rustica Hirondonidae + + 

Delichon urbica Hirondonidae + + 

Calanderela cinerea Alaudidae + + 

Calanderela rufescens Alaudidae + + 

Malanocorypha 

calandera 
Alaudidae + + 

Melanocorypha 

bimaculata 
Alaudidae +  

Eremophila alpestris Alaudidae +  

Galerida cristata Alaudidae + + 

Alauda arvensis Alaudidae + + 

Anthus trivialis Alaudidae +  

Anthus pratensis Alaudidae +  

Anthus cervinus Alaudidae +  

Anthus spinolleta Alaudidae + + 

Motacila alba Motacilidae + + 

Motacila flava Motacilidae + + 

Motacila cinerea Motacilidae + + 
Sturnus vulgaris Sturnidae + + 

Hipolais languides Sylvidae +  
 Parus major Paridae + + 

Parus cealeus Paridae +  

Passer domesticus Ploceidae + + 

Passer montanus Ploceidae + + 

Pteronia brachydactylus Ploceidae +  

Petronia petronia Ploceidae + + 

Montifringilla nivalis Fringilidae + + 

Fringilla coelebs Fringilidae +  

Serinus posillus Fringilidae + + 

Carduelis spinus Fringilidae + + 

Carduelis carduelis Fringilidae + + 

Acanthis flavirostis Fringilidae + + 

Acanthis cannabina Fringilidae +  

Emberiza calandra Embrizidae + + 

Emberiza citronella Embrizidae +  

Emberiza cia Embrizidae + + 

Emberiza cinecea Embrizidae +  

Emberiza melanocephala Embrizidae + + 

 آن سال است.گر عدم وجود گونه در ، نشان1390های خالي در ستون سال کانم -رانیت شده در ایحما یها*گونه

 

 زي زي و کنار آبپرندگان آب

تر از تنوع پرندگان زی کمزی و کنارآبتنوع پرندگان آب
گونه  41زی و گونه آب 40، 1360بود. در سال  یزيخشک

زی در سال گونه کنارآب 10زی و گونه آب 20زی و کنارآب
، 1360شده است. در سال  ه مشاهدهیاچه ارومی، در در1390

های جنوب زی در جزایر و تاالبزی و کنارآبگونه آب 12

زی گونه پرنده آب 5آوری داشتند که دریاچه ارومیه جوجه
نگو یهزار جفت فالم100آور شامل شاخص جوجه

Phoenicoterus ruber، 3500 د یکان سفیجفت پل
Pelecanus onocrotalus، 8 اینقره یيهزار جفت کاکا 

Larus argentatus ،5 يصورت یيهزار جفت کاکا ،Larus 

genei  و هزار جفت تنجهTadorna tadorna در  يبودند. ول
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ها به صفر گونه از آن 10 یآورت جوجهی، جمع1390سال 
تر ای و تنجه( هرکدام کمنقره یيگر )کاکایگونه د 2ده بود و یرس
آور گونه جوجه 5(. 4آور داشتند جدول )جفت جوجه 100از 
ه هستند. یاچه ارومیدر يست آبیزطیت محیزی شاخص وضعآب

اچه یزان آب دریها در ارتباط با مآور آنت جوجهیزیرا، جمع
زی (، فهرست پرندگان آب5( درصد و جدول )2باشد. جدول )يم

 دهند. ی دریاچه ارومیه را نشان ميزو کنارآب

 

 1390و  1360 يهاآور دریاچه اروميه در سالزي جوجهگونه پرنده آب 5(: مقایسه جمعيت 4جدول )
جمعيت جوجه آوران در 

 1390سال 

جمعيت جوجه آوران 

 1360در سال 
family species 

 Phoenicopteridae Phoenicopterus ruber هزار جفت100 صفر 

 Laridae Larus genei جفت 5000 صفر

 Laridae Larus argentatus جفت 5000 جفت 100کم تر از 

 Anatidae Tadorna tadorna جفت1000 جفت100کم تر از 

 Plecanidae Pelecanus onocrotalus جفت 3500 صفر

های جفت در تاالب 3 صفر
 دریاچهجنوبي 

Podicepcidae Thachybabthus 

ruficolis  

های جفت در تاالب 10 صفر
 جنوب دریاچه

Anatidae Anas creca 

 Anatidae Anas querquedula جفت در قره قشالق15 صفر

جفت در گپي بابا علي 4 صفر
جفت در کاني  3و 

 برازان

Anatidae Oxyura leucocephala 

*  

تاالب جفت در حاشيه  8 صفر

 گرده قيط و مميند
Ciconidae Ciconia ciconia 

جفت در جزیره  30 صفر

 اردشه
Ardeidae Egretta garzetta 

 Threskiornithidae Platalea leucorodia جفت در جزیره اردشه 5 صفر

 

 1390و  1360 يهازي پارك ملی دریاچه اروميه در سالزي و کنارآب(: فهرست پرندگان آب5جدول)
 1390 1360 خانواده نام علمی

Thachybabthus 

ruficolis  
Podicepcidae + + 

Podiceps cristatus Podicepcidae +  

nigricolis Podiceps Podicepcidae +  

Pelecanus onocratalus 

× 

Pelecanidae + + 

Phalacrocorax carbo Phalacrocoracidae +  

Phoenicopterus ruber 

× 

Phoenicoteridae + + 

Tadorna tadorna Anatidae + + 

Tadorna ferruginea Anatidae + + 
Cygnus columbianus × Anatidae +  
Cygnus olor  × Anatidae +  
Cygnus Cygnus × Anatidae +  
Anser anser Anatidae + + 

Anser albifrons × Anatidae +  

Anser erythropus * Anatidae +  



 202 1392 زمستان و پاییز ،8 شماره ،4 سال زیست،محیط هایپژوهش 

Tadorna ferruginea  Anatidae +  

Anas creca Anatidae + + 
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 1390و  1360 يهازي پارك ملی دریاچه اروميه در سالزي و کنارآب(: فهرست پرندگان آب5) جدولادامه 

 1390 1360 خانواده نام علمی

Anas Plathyrhynchus Anatidae + + 

Anas Penelope Anatidae +  

Anas sterepra Anatidae +  

Anas acuta Anatidae +  

Marmaroneta 

angustirostris + 

Anatidae + + 

Anas querquedula Anatidae +  

Anas clyptea Anatidae +  

Aythya ferina Anatidae + + 

Netta rufina Anatidae +  

Aythya nyroca × Anatidae +  

Aythya fuligula × Anatidae +  

Mergus albelus × Anatidae +  

M. merganser  × Anatidae +  

Oxyura leucocephala * 

× 

Anatidae +  

Bucephala clangula × Anatidae +  

Fulica atra Rallidae + + 

Porzana porzana Rallidae +  

Porphyrio porphyrio Rallidae +  

Larus genei Laridae + + 
Larus argentatus Laridae + + 
Larus canus Laridae + + 
Chalidonias nigra Sternidae + + 
Calidonias leucopterus Sternidae + + 
Calidonia hybrida Sternidae + + 
Geluchelidon nilotica Sternidae + + 

 Hydroprogan 

tschgrava 

Sternidae + + 
Larus ridibundus Laridae + + 
Ciconia ciconia × Ciconidae + + 
Nycticorax nycticorax Ardeidae + + 
Cosmerodius albus Ardeidae +  
Egretta garzetta Ardeidae + + 
Ardeola raloides Ardeidae +  
Ardea cineara Ardeidae +  
Ardea purpurea Ardeidae +  
Butarus stelaris Ardeidae +  
Bubulcus ibis Treskiornitidae +  
Platalea lucorodia  Treskiornitidae +  
Plegadis falcinellus Treskiornitidae + + 
Charadrius hiaticula Caradridae +  
Charadrius dubius Caradridae + + 
Charadrius 

alexandrinus 

Caradridae +  
Charadrius 

leschenoltii 

Caradridae +  
Euromias morinellus Caradridae +  
Pluvialis squatarola Caradridae +  
Vanellus vanellus Caradridae + + 
Arenaria interpres Caradridae +  
Caledris minuta Caradridae + + 
Caledris alpina  Caradridae +  
Caledris temmenkii Caradridae + + 
Caledris minuta Caradridae +  



 204 1392 زمستان و پاییز ،8 شماره ،4 سال زیست،محیط هایپژوهش 

 1390و  1360 يهازي پارك ملی دریاچه اروميه در سالزي و کنارآب(: فهرست پرندگان آب5) جدولادامه 
 1390 1360 خانواده نام علمی

Philomachus pugnax Scolopacidae +  
Tringa erythropus Scolopacidae +  
Tringa tetanos Scolopacidae + + 
Tringa stegnatlis Scolopacidae + + 
Tringa nebularia Scolopacidae +  
Tringa ochropus Scolopacidae +  
Tringa glareola Scolopacidae +  
Tringa hypoleucos Scolopacidae +  
Xenus cinerreus Scolopacidae +  
Limosa limosa Scolopacidae +  
Numenius phaeopus Scolopacidae +  
Numenius arquata Scolopacidae +  
Himantopus 

himantopus 

Himantopodidae +  
 Recurvirostris 

avoseta 
Ricurvirostridae +  

Phalaropus lobatus phalaropidae +  
 ده اندشثیت  (VU) عنوان گونه آسیب پذیربه IUCNاست و در فهرست  ي*در خطر انقراض جهان

 باشد مي 1390ونه در سال گگر عدم حضور نشان يخال یهاکانم -های حمایت شده و کم جمعیت در ایران، گونه ×
 

م یاز نظر رژ هياچه ارومیهاي پرندگان درترکيب گونه

 ییغذا

ر دوع و های پرندگان دریاچه ارومیه از نظر رژیم غذایي متنگونه
 1360 یهاها در سالگیرند. درصد فراواني آنر ميگروه قرا 7
 (، نشان داده شده است. 6در جدول ) 1390و 

 

ه از ياچه ارومیپرندگان در ینسب ی(: درصد فراوان6جدول )

 1390و  1360 يهادر سال ییم غذاینظر رژ
 صدبه در 1390 صدبه در 1360 ییم غذایرژ

 8 20 خوار یکفز
 40 22 ياهیمواد گ

 2 6 خوار يماه
 13 19 حشره خوار
 21 19 يمواد گوشت

 7 5 ز خواریهمه چ
 9 9 پالنکتون خوار

 

به دلیل شرایط زیستي مناسب جزایر و سواحل دریاچه در سال 
درصد و در  22با  Herbivorousخواران ، گیاه1360

های ترین گونهدرصد غالب بودند. شاخص 40، با 1390سال
باشد که در جزایر اشک و کبودان مي Columba livia خوارگیاه

خوار دریاچه فراوان بوده و زادآوری داشته است. پرندگان گوشت
ترین گونه دادند. شاخصدرصد پرندگان دریاچه را تشکیل مي19

است که در جزایر اشک و  Falco tinnunculusاین دسته 
 Nephronخواران مانند شد. الشهکبودان و اسپیر مشاهده مي

percnopterus .در جزیره اشک و کبودان زادآوری داشتند ،
های جنوب دریاچه خواران به منابع ماهیان مصب رودخانهماهي

های جنوبي دریاچه وابسته رود و تاالبمانند: سیمینه رود، زرینه
از  Pelecanus onocrotalusها بودند و گونه شاخص آن

زی يپرندگان خشک ، ازAlcedo athisزی و گونه پرندگان آب
خواران که در سواحل گلي دریاچه مشاهده زیبودند. کف

ترین گروه کردند، شاخصشدند و از بنتوزها تغذیه ميمي
و  Scolopaciidae هایاز خانواده يهایبنتوزخواران گونه

Charadriidae درصد پرندگان دریاچه را در  20باشند و مي
، تشکیل 1390ها را در سال درصد آن 8و  1360سال 

ها بسیارکاهش یافته دادند. در شرایط کنوني، تنوع و تراکم آنمي
است. زیرا، سواحل دریاچه پوشیده از نمک شده و امکان زیست 

 وجود ندارد و در نتیجه امکان حضور بنتوزخواران نیز یکفز
درصد پرندگان 19خواران، بسیارکاهش یافته است. حشره

ها را در در صدآن 13و  1360سازگان دریاچه را در سال بوم
 هایها گونهترین آندادند و شاخصتشکیل مي 1390سال 

بودند که در البالی پوشش گیاهي جزایر  Sylvidae خانواده
شدند. ه ميه، مشاهدیاچه ارومیاشک، کبودان، اسپیر و سواحل در

های کم های آبخوار که از فیتو زئوپالنکتونگروه پالنکتون
 اند و در هر دو سالکردند، تغییری نکردهعمق دریاچه تغذیه مي

دادند. درصد پرندگان دریاچه را تشکیل مي 9، بررسي
از خانواده  Tadorna tadornaترین گونه این گروه شاخص

Anatidae  وPhoenicopterus ruber  از خانواده
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Phoenicopteridae درصد از پرندگان در سال  5باشند. مي
 Ominivorous، 1390ها در سال درصد از آن 7و  1360

تیره متعلق یه  Pica picaها ترین گونه آنبودند که شاخص

Corvidae (.6باشد جدول )مي 
 

 ترکيب جمعيت پرندگان دریاچه اروميه

 سیمارومیه به سه گروه تق از نظر جمعیت، پرندگان دریاچه
ها در منطقه، ایران و ترین نمونه که جمعیت آنشوند. شاخصمي

بود  Corvidaeانواده خ های متعلق بهجهان فراوان بودند، گونه
 یاچهان و درگونه از پرندگان دریاچه ارومیه در ایر 34(. 1جدول )

 مونهن(. 5و  3ارومیه کم جمعیت و حمایت شده بودند جداول )
متعلق به  یهاگونه و Sygnusشاخص این گروه، سه گونه قو 

(. 5بودند جدول ) Falconidae Accipiteridaeهایخانواده
ض قراگروه سوم پرندگان دریاچه ارومیه، پرندگان در خطر ان

درصد  2که هستند  Globaly Threatened Speciesجهاني
دادند. ، تشکیل مي1360پرندگان دریاچه را در سال 

بود که در  Oxyura leucocephalaها گونهترین آنیابکم
علي بابابرازان و گپيهای جنوب دریاچه ارومیه نظیر کانيتاالب
از  (. درصد فراواني پرندگان ارومیه5آوری داشت جدول )جوجه

ان ( نش7، در جدول)1390و  1360 یهات در سالینظر جمع
 داده شد است.

 

پرندگان دریاچه اروميه در (: ترکيب جمعيت 7جدول )

 1390و  1360 يهاسال

 ترکيب جمعيت
 1360در سال 

 به درصد

 1390درسال 

 به درصد

 92 88 فراواني
 8 10 کم جمعیت و حمایت شده

 صفر 2 در خطر انقراض
 

 ترکيب جمعيت پرندگان دریاچه اروميه از نظر حضور
دادند های مهاجر تشکیل مياکثر پرندگان دریاچه ارومیه را گونه

(. 8ها بومي منطقه بودند، جدول )درصد آن 19درصد( که  81)
گذران، مثل های مهاجر خود به سه گروه مهاجر زمستانگونه
های ، مهاجران عبوری مانند گونهAnatidaeهای گونه

Scolopaciidae آور مانند مهاجران جوجه وPheonicoterus 

ruber ها در شدند که درصد فراواني آنتقسیم مي
 (، نشان داده شده است.8در جدول ) 1390و  1360یهاسال

 

(: درصد فراوانی پرندگان دریاچه اروميه از نطر 8جدول )

 1390و  1360چگونگی حضور در سال 
 صدبه در1390 صدبه در 1360 وضعيت

 19 19 بومي

 مهاجر

 3 5 گذرانزمستان

 2 34 آور مهاجران جوجه

 76 61 مهاجران عبوری

 

 ش ارز نظر از اروميه دریاچه پرندگان هايگونه ترکيب 
ظر ز ندرصد فراوان نسبي پرندگان پارك ملي دریاچه ارومیه ا

ده (، نشان دا9در جدول ) 1390و  1360یهاارزش در سال
 شده است.

 

ز نظر پرندگان دریاچه اروميه اهاي (: ترکيب گونه9جدول )

 1390و  1360 يهاارزش در سال
 صدبه در 1390 صدبه در 1360 ارزش
 6 15 ارزش حفاظتي

 3 7 ارزش اقتصادی

 91 78 ارزش اکولوژیکي
 

های با تعداد گونه ،1390در شرایط خشکي دریاچه در سال 
یش بسیار کاهش یافته است. افزا ،ارزش حفاظتي و اقتصادی

ي (، به معن9شناختي جدول )ا ارزش بومبهای درصد نسبي گونه
دلیل کاهش دو گروه های پرندگان نیست، بلکه بهافزایش گونه

 ترکیب درصد نسبي پرندگان تغییر کرده است. ،دیگر
 

 يهاسال در اروميه دریاچه شاخص آورجوجه هايگونه

  1390و  1360

در  وگونه  12های جنوبي آن در جزایر و تاالب ،1360 در سال
آوری کرده بود جوجه زیپرنده آبگونه  2تنها  ،1390سال 

ها شاخص بودند که در جزایر دریاچه گونه از آن 5(. 4جدول )
 ها به شرح زیر است:کردند. وضعیت آنارومیه جوجه آوری مي

 

 Phoenicopterus ruber فالمينگو 
های حمایت شده ایران است )مجموعه قوانین و ز گونهفالمینگو ا

( و شاخص 1379زیست ایران، مقررات حفاظت محیط
باشد. جمعیت صورت کلني در دریاچه ارومیه ميآوری بهجوجه
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هزار  100تا  (Scott, 1995)هزار جفت  12آور آن بین جوجه
آوری گزارش شده است. محل جوجه ،(1372راد، جفت )بهروزی

این گونه، سواحل بدون پوشش گیاهي جزیره اشک، اسپیر، 
ها سواحل جزیره آرپاتپسي بوده دوقوزلر، و در بعضي از سال

 هنگام 1360آور این گونه در سال است. حداکثر جمعیت جوجه
های هزار جفت برآورد شده است. از جوجه 100 ،پر آبي دریاچه

دهه  4قطعه در دریاچه ارومیه در  45000دیک به این گونه نز
ن شده است یها تعیاند و مسیر مهاجرت آنگذاری شدهحلقه

آور جفت جوجه 3000، 1391(. در سال 1372)بهروزی راد، 
در خورگبان )یکي از خورهای فرعي خورموسي در استان 

. شناسایي شد که احتماالً از دریاچه ارومیه آمده باشند ،خوزستان(
جمعیت  ،آور فالمینگو، عالوه بر جمعیت جوجه1360در سال

دیگری از این گونه وجود داشت که در دریاچه ارومیه پرریزی 
در  ور بوده یمتغهزار قطعه  20تا  10و جمعیت آن بین  داشته

الف و و 1372راد، حال حاضر کامالً از بین رفته است )بهروزی
 (.1391ب 
 

  Pelecanus onocratalus پليكان سفيد

باشد )مجموعه قوانین های حمایت شده ميپلیکان سفید از گونه
درصد  5(. 1379زیست ایران، و مقررات حفاظت محیط

های که بین سال داشتهجهاني آن در ایران زادآوری  یزادآور
ر جفت برروی جزایر دوقوزل 3500تا 50بین  1380تا  1360

 الف و ب و 1368راد، هروزیکرده است، )بآوری جوجه
که  وده(. ضمناً تنها مکان زادآوری آن جزایر دوقوزلر ب1391

اچه های جنوب دریدلیل آن نزدیکي این جزایر به مصب رودخانه
 ،هامنظور تغذیه جوجههي بهبرای صیدمااین مکان  .باشدمي

دلیل کاهش به ،1390. در سال است بوده يمحل بسیار مناسب
 ومیزان ماهي و خشک شدن بخش اعظم جنوب دریاچه ارومیه 

کلني  ها و از بین رفتن منبع غذایي پلیکان سفید،مصب رودخانه
های اخیر در جزایر یا آور آن از هم پاشیده و در سالجوجه
تر د کمگاهي در ح و یا به تعداد بسیار اندك و اشتهدآوری نجوجه

 جفت زادآوری داشته است. 10از 
 

  Larus geneiکاکایی صورتی

جفت در ساحل جزیره کبودان  5000، 1360در سال 
(. در سال 1391 الف و ب راد،داشت )بهروزی یآورجوجه
و کلني  نداشتآوری این گونه در دریاچه ارومیه جوجه ،1390

تا کنون،  1387آن کامالً از هم پاشیده است. این گونه از سال 
جفت در تاالب حاصل از پساب  13000تا  10000در جمعیت 
کیلومتری خرمشهر در استان خوزستان زادآوری  25نیشکر در 

احتماالً این جمعیت بخشي از همان کلني از هم پاشیده  .کندمي
 (. 1391راد، باشد )بهروزیدریاچه ارومیه مي

 

  Larus argentatusاي کاکایی نقره

آوران اکثر جزایر دریاچه ارومیه در سال از جوجه ،این گونه
جفت برآورد  8000، 1360بوده و جمعیت آن در سال 1360

 Larusای شده است. تعداد جزایری که کاکایي نقره

argentatus کرده، بیشتر از آوری ميها جوجهبر روی آن
لر، چایرلي، جزیره کاکایي، های دیگر و جزایر اردشه، شاصنمگونه

های زادآوری از مکان ،دوقوزلر، اشک، آرپاتپسي، کبودان، و آرزو
در بسیاری از این جزایر  ،های اخیرآن بوده است. در سال

آوران آن در جزایر چایرلي و و تعداد جوجه نداشتهآوری جوجه
افته یکاهش  ،1390ر سال جفت د 100تر از به کم ،دوقوزلر

 بود.
 

  Tadorna tadorna تنجه

های الی صخرهزی است، ولي آشیانه را درالبهاین گونه آب
در  ساخته، و جمعیت آنجزایر اشک، اسپیر، کبودان و آرزو مي

جمعیت ، 1390جفت بوده است. در سال  1000، 1360سال 
. در یافته استجفت در جزایر کاهش  100تر از زادآور آن به کم

 ه، بجمعیت پرریز این گونه در دریاچه ارومیه ،1360سال 
به  ،1390ولي در سال  (1372راد، قطعه )بهروزی 50000

 بود. رسیدهصفر 
 

 گيريبحث و نتيجه
زی و گونه پرنده آب193در دریاچه ارومیه ، 1360در سال 

های تعداد گونه ،1390 زی شناسایي شده است. در سالخشکي
درصد  29/51که  است گونه بوده 92پرندگان دریاچه ارومیه 

(. 2و  1دهد جداول )کاهش نشان مي 1360نسبت به سال
و  1360زی در دوسال آور آبمقایسه جمعیت پرندگان جوجه

گر این واقعیت است که دریاچه در سال پرآبي نشان ،1390
اصلي نیازهای زیستي فاکتور  4به دلیل دارا بودن (، 1360)

گونه  12آور )آب، غذا، امنیت و پناهگاه( زی جوجهپرندگان آب
ها گونه آن 5آوری کرده بود که زی جوجهزی و کنارآبآب

آور های جوجههم تعداد گونه ،1390شاخص بودند، ولي در سال 
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ها کاهش آور آنگونه( و هم جمعیت جوجه 2افته )یکاهش 
جفت و  100جفت به  8000ای ازقره)کاکایي ن است داشته

های (. زیستگاه4جفت( جدول ) 100جفت به  1000تنجه از 
به جزیره  7آور دریاچه ارومیه، زی جوجهاصلي پرندگان آب

بزرگ، اشک، اسپیر، آرزو، کبودان، اردشه، دوقوزلر،  نسبت
های های جنوبي دریاچه، مثل تاالبلر و تاالبشاصنم

باباعلي، قیط و ممیند، یادگارلو، گپيازان، گردهبرقشالق، کانيقره
(. عالوه بر الف 1391راد، شورگل، حسنلو بودند )بهروزی

های ها، جمعیت گونهزی در این تاالبزادآوری پرندگان آب
ها وابستگي کامل داشتند. گذران نیز به این تاالبمهاجر زمستان

 .شک بودندجنوب دریاچه ارومیه خ یهاتاالب ،1390در سال 
آوران و گذران و جوجههای زمستانجمعیت گونه ،به همین دلیل

افته است. این امر ناشي از شرایط نامناسب یمهاجران کاهش 
جزایر، سواحل و عمق کم آب دریاچه ارومیه است که پرندگان 

صورت کوتاه مدت از آن امکان حضور طوالني مدت ندارند و به
آوران فالمینگو هکنند. جمعیت جوجاستفاده مي

Phoenicopterus ruber پلیکان سفید ،Pelecanus 

onocrotalus  و کاکایي صورتيLarus genei ،اند. از بین رفته
های سرشماری شده در سال گذران گونهمقایسه جمعیت زمستان

های زادآور از درصد و تعداد گونه 60، 1390با سال  1360
داده در صد کاهش نشان  16/66عني یگونه،  2گونه به 12

(. دلیل این کاهش این است که الف 1391راد، )بهروزی است
اند و امکان زادآوری را هم متصل شدهه و ب شکل خارججزایر از 

کاهش سطح آب و ، . از طرف دیگراندزی گرفتهاز پرندگان آب
تغییرات شوری آب دریاچه سبب کاهش مواد غذایي )آرتمیا در 

های نگو و ماهیان در مصب رودخانهیآب دریاچه برای فالمداخل 
مورد استفاده پرندگان شده است. با  ،دریاچه برای پلیکان سفید(

مرحله حساس زیستي  ،توجه به این که مرحله تولید مثل پرندگان
ها شدیداً به میزان مواد غذایي جوجه یباشد و بقاها ميآن

ها سبب تلفات زیاد جوجه ، متالشي شدن آناستدریاچه وابسته 
دلیل عدم به ،جمعیت پرریز فالمینگواز بین رفتن  خواهد شد.

وجود آب با شرایط شوری مناسب و نبود مواد غذایي در دریاچه 
غلظت  اهش ودن، عمق آن کش دلیل خشککه به است بوده

تجمع نمک در پر و  این امر سبب داشته است. شوری افزایش
. ه استان پرواز و تغذیه را از آن سلب کردامک شده که بال پرنده

  در
 Pelecanusآوری دریاچه ارومیه تنها زیستگاه مهم جوجه

onocratalus،  به ساحل  در حال حاضرجزایر دوقوزلر بوده که
جنوب دریاچه متصل شده و از حالت جزیره در آمده و جمعیت 

میه آور این گونه متالشي شده است. پارك ملي دریاچه اروجوجه
های در خطر انقراض درصد از گونه 2زیستگاه ، 1360در سال 
درصد  15و زیستگاه  Globaly Threatened Speciesجهاني 

(. 9از پرندگان کم جمعیت و حمایت شده ایران بود جدول )
های پرندگان زادآور و تعداد تغییرات جمعیت گونه ،بنابراین

شناسي مناسبي برای های بومشاخص ،جمعیتهای کمگونه
زیست مدیریت زیستي و تعیین حداقل آب مورد نیاز محیط

زی دریاچه ارومیه آور آبباشند. پرندگان جوجهدریاچه ارومیه مي
هرکدام عمق آب خاص، مواد غذایي خاص و شرایط زیستي 

عنوان توان این فاکتورها را بهدهند که ميخاصي را ترجیح مي
ای شاخص برای حفاظت تمامیت و مدیریت پارك ملي فاکتوره

شناختي و های بومکار برد. عدم توجه به شاخصدریاچه ارومیه به
سبب از  ،های شاخصعدم تأمین حداقل نیازهای زیستي گونه

(. ب 1391راد، هم پاشیدگي کامل دریاچه خواهد شد )بهروزی
های نهمچنان که آثار متالشي شدن دریاچه ارومیه در زمی

نشینان آن آشکار شده کشاورزی اطراف و معیشت زندگي حاشیه
 و بار آن را افزایش خواهد دادشدت اثر زیان ،است. ادامه این روند

کویر نمک  ،جای دریاچه ارومیهسال آینده به 15تا  10در 
زیستي حوضه آبخیز دریاچه ارومیه وجود خواهد آمد و تنوعبه

 دگرگون خواهد شد.
 

 اهدپيشنها
های فالمینگو و کاکایي صورتي در کلني گذاری جوجهحلقه .1

ین آور جدید در استان خوزستان برای یافتن ارتباط بجوجه
آور متالشي شده دریاچه ارومیه با جمعیت جمعیت جوجه

 خوزستاناستان 

سازگان حوضه خشک شدن دریاچه بر بومآثار  آغاز بررسي .2
 یاچهدرشاورزی اطراف کریز آن و مزارع آب

یه با زیست دریاچه ارومتعیین و تأمین حداقل نیاز آبي محیط .3
 شناختيبومهای استفاده از روش

 

 هاادداشتی
1. Man and Biospher Reservior (MAB) 

2. Important Bird Area (IBA) 
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