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Abstract
Introduction
Anzali, Ajigol, Almagol and Alagol international wetlands are important global ecosystems. In this study, the trend of land
use changes in these wetlands and its impacts on the distribution of waterfowl and shorebirds. One of the common methods
in studying the ecosystem changes of wetlands is the diversity evaluation of waterfowl and shorebirds. Because of the ease of
observing birds in nature, it is possible to find any possible changes in the wetlands by continuously studying the species
diversity, population changes, and the habitat quality.
Materials and Methods
Satellite images and field information of wetlands and their land changes were prepared based on available data and field
surveys. In order to prepare the vegetation map based on the wetland index, 6 bands of Landsat satellite TM sensor were used
to calculate the NVIDA index. Also, using field survey and sampling of plants and wetland index, the predominance of plants
in the region was determined. Then, land-use maps in different periods of 20 years (1998-2019) were prepared based on
satellite image processing and image classification using the maximum likelihood method. The data obtained during 8 years
census and field surveys, the Shannon-Wiener species diversity indices and inversely the Simpson index, Margalf and
Manhink indices has been calculated and were used to determine the species richness and Pilo and Simson indices were used
to determine the species evenness.
Results and Discussion
The results showed that the water area in Alagol, Ajigol and Almagol international wetlands has decreased by 1050.8
hectares (53.7%) and in Anzali wetland by 1541 hectares (18.9%). According to the results, in Alagol, Ajigol and Almagol
international wetlands, the most changes are related to vegetation of medium density with 273% increase and in Anzali
wetland, the most changes are related to increase in herbaceous plants with 270.3%. According to Margalf species richness
index, the highest species richness was observed in Abchelikian. Also, the highest species diversity was observed in the
genus Murghabian based on Shannon-Wiener index and the reverse of Simpson index. Also, the highest amount of species
evennessbased on Pilo index and Simpson index was observed in the Baklanian genus.
Conclusion
The water extent of the wetlands has generally decreased and due to the increase of man-made land uses in the margins of the
wetlands, adverse effects on the wetland ecosystem have been caused to vulnerability of wetlands to degradation. As a result
of declining water levels in wetlands and the uncontrolled growth of non-native plants and the reduction of dissolved oxygen,
the rate of habitat destruction of migratory aquatic animals and birds will increase. Due to the declining trend in biodiversity
indicators in recent years as a result of declining water levels and land-use change, increasing the ecological protection of the
wetland through management projects such as habitat protection, poaching control and pollution control, is recommended.
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چكیده
تاالبهای بینالمللی انزلی ،آجیگل ،آلماگل و آالگل از اکوسیستم های مهم جهانی بوده که در این پژوهش سعی بر آن شد تا روند تغییرات اراضی این
تاالبها و تأثیر آن در پراکنش پرندگان آبزی و کنار آبزی مورد بررسی قرار گیرد .ابتدا عکسهای ماهوارهای و اطالعات میدانی تاالبها و تغییرات
اراضی آنها بر اساس بانکهای اطالعاتی و پیمایشهای صحرایی تهیه شد .سپس نقشههای کاربری اراضی در دورههای مختلف  22ساله (- 2212
 )1221بر اساس پردازش تصاویر ماهوارهای و طبقهبندی تصاویر از روش حداکثر احتمال تهیه شد .از نتایج هشت سال سرشماری و پیمایشهای
صحرایی ،بهمنظور محاسبه شاخصهای تنوع گونهای شانون -وینر و عکس شاخص سیمسون ،از شاخصهای مارگالف و منهینک بهمنظور مشخص
نمودن غنای گونهای و از شاخصهای پیلو و سیمسون برای تعیین یکنواختی گونهای استفاده شد .نتایج نشان داد مساحت آبی در منطقۀ تاالبهای
بینالمللی آالگل ،آجیگل و آلماگل ،در مجموع  1202/1هکتار معادل  03/7درصد کاهش و در تاالب انزلی  1051هکتار معادل  11/2درصد کاهش
داشته است .طبق نتایج ،در منطقۀ تاالبهای بینالمللی آالگل ،آجیگل و آلماگل بیشترین تغییرات مربوط به پوشش گیاهی تراکم متوسط با 273
درصد افزایش است و در تاالب انزلی بیشترین تغییرات مربوط به گیاهان علفی با  272/3درصد افزایش است .بر اساس شاخص غنای گونهای مارگالف
بیشترین غنای گونهای در تیره آبچلیکیان مشاهده شد .همچنین بیشترین تنوع گونهای بر اساس شاخص شانون -وینر و عکس شاخص سیمسون در
تیره مرغابیان و بیشترین مقدار یکنواختی گونهای بر اساس شاخص پیلو و شاخص سیمسون در تیره باکالنیان مشاهده گردید .یافتههای پژوهش
نشاندهنده کاهش چشمگیر اراضی بخش آبگیر تاالبهای مورد مطالعه در طی  12سال گذشته و تبدیل آن به زمینهای بایر و انسان ساخت است که
از جمله علل اصلی این تغییرات را باید در مسائلی مانند خشکسالی ،احداث سد ،برداشت بیرویه آب تاالبها برای مصارف کشاورزی ،پرورش ماهی و
احداث کانال و جاده در منطقه و بین تاالبها دانست.
واژههاي کلیدي :تغییرات پوشش گیاهی ،تنوع زیستی ،شاخص اکوسیستمی ،غنای گونهای
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تغییرات کاربري اراضی محدوده تاالب و تنوع پرندگان آبزي و ...

 -1مقدمه
تاالب ،زیستبوم ارزشمندی است که در بین انواع زیستبومهای
طبیعی ،کارکردهای بسیار گوناگونی دارد و عالوه بر حفاظت از
تنوع زیستی ،دارای ارزشهای طبیعی ،اقتصادی و اجتماعی
دیگری نیز است ( Ahmadpour et al., 2011; Arthington et
 .)al., 2010تاالبها بهعنوان جزء اساسی اکوسیستم جهانی در
پیشگیری یا کاهش شدت سیل ،تغدیۀ سفرههای آب زیرزمینی و
فراهم کردن زیستگاه منحصر بهفرد برای گیاهان و جانوران مهم
هستند ( .)Maltby, 2009از دیگر خدمات و سودمندیهای
تاالب میتوان به حفظ کیفیت آبها ،تولیدات کشاورزی ،شیالت
و سرگرمی و دیگر خدماتی چون ذخیره سیالبها و کنترل
فرسایش خاک اشاره کرد ( .)Li et al., 2018فاکتورها و عواملی
متنوعی بر کارکرد اکولوژیکی اکوسیستم تاالب مؤثر هستند.
تغییرات کاربری اراضی که در آن زراعتهای متمرکز جایگزین
پوشش گیاهی طبیعی میشود ،بهرهبرداری بیش از اندازه از
آبهای زیرزمینی ،فعالیتهایی مانند احداث طرحهای بزرگ
آبیاری و همچنین کاهش جریان خروجی از تاالب از عوامل مؤثر
بر این کارکرد محسوب میشوند ( Camacho-Valdez et al.,
.)2014; Pophare et al., 2014; Al-Wahaibi et al., 2021
در این بین ،ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی فرآیندی است
که منجر به ایجاد درک صحیحی از نحوة تعامل انسان و محیط
زیست تاالب است (.)Behroozirad, 2000
از آنجا که تاالبها بهعنوان کانونهای حساس داراى تنوع
گونهای بسیار باالى جانورى و گیاهى هستند ،اندازهگیری
خصوصیات اکولوژیکی و حفظ تنوع زیستی بهمنظور ارزیابی
پیامدهای محیطزیستی در آنها ،از اهمیت باالیی برخوردار است
( .)Hosseini Mousavi et al., 2012بهطوری که پایش روند
تغییرات تاالبها و اراضی پیرامونی آنها میتواند در مدیریت این
اکوسیستمهای ارزشمند مفید باشد .در دهههای اخیر متأسفانه
فعالیتها و دخالتهای نابجا باعث متوقف شدن فرآیند تکاملی
تاالبها و تخریب آنها شده است (.)Davies et al., 2020
یکی از روشهای رایج در بررسی تغییرات اکوسیستمی تاالبها،
ارزیابی تنوع پرندگان آبزی و کنار آبزی است ( Fan et al.,
 .)2021چرا که بهدلیل آسانیِ مشاهدة پرندگان در طبیعت،
میتوان با مطالعۀ مستمر تنوع گونهای ،تغییرات جمعیتی و دقت
در سایر شرایط زیستی آنها ،به بروز هرگونه تغییر احتمالی در
تاالبها پی برد ( .)Luo et al., 2019با بررسی و مقایسۀ تراکم
و تنوع پرندگان میتوان به خوبی کیفیت زیستگاه و سایر شرایط
زیستی الزم برای هرگونه در تاالب را مشخص کرد ( Riazi and
 .)Mir Armandi, 2008در ارتباط با بررسی این موضوع،
پژوهشهای متعددی صورت گرفته است .در مطالعهای توسط
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) Kaboli et al. (2006با بررسی عوامل مؤثر بر میزان موفقیت
جوجهآوری سنقر تاالبی در تاالبهای بینالمللی آجیگل ،آالگل
و آلماگل در دشت ترکمن صحرا مشخص شد یکی از عوامل
تهدید کنندة حیات وحش این تاالبها برای پرندگان بومی و
مهاجر جوجهآور ،تغییرات غیرقابل پیشبینی سطح آب ناشی از
بهرهبرداری بیرویه از آب تاالبها برای مصارف آبزیپروری
است Hosseini Mousavi et al. (2012) .با بررسی روند تغییر
تراکم و شاخصهای تنوع پرندگان تاالبی میان تاالبهای
شادگان و هورالعظیم مشخص کرد که روند کاهش شمارة
پرندگان در تاالب هورالعظیم بیشتر از پرندگان تاالب شادگان
است Ashoori and Varasteh Moradi )2014( .با بررسی
تنوع گونهای پرندگان آبزی و کنارآبزی مهاجر زمستانگذران در
تاالب بینالمللی انزلی دریافتند علیرغم تهدیدات و مشکالت
تاالب انزلی در سال های اخیر ،تغییرات تنوع و جمعیت پرندگان
آبزی و کنار آبزی با توجه به شرایط دمایی هوا همواره در نوسان
بوده است Pourmoosa and Naderi )2020( .با بررسی تراکم
و تنوع گونهای پرندگان تاالب بینالمللی امیرکالیه طی دورة 12
ساله ( )1320-1310بر اساس سرشماری زمستانه نتیجه گرفتند
شاخصهای تنوع زیستی ،مقادیر نسبتاً باال ،اما با یک روند
کاهشی و شاخص یکنواختی گونهای ،روند نسبتاً ثابتی را در این
بازة  12ساله دارند Kačergytė et al. (2021) .با ارزیابی احداث
تاالبهای مصنوعی کشور سوئد در تنوع پرندگان و موفقیت
باروری دریافتند اندازة تاالب با غنای گونهای ،فراوانی جفت و
فراوانی جوجه ارتباط مثبت دارد Hohman et al. (2021) .با
شناسایی تغییرات تاالبها و تهدیدات انسانی آنها برای حفاظت
از پرندگان آبزی در حاشیل دریای زرد نتیجه گرفتند تهدیدهای
مستقیم انسانی ناشی از کشاورزی و شهرنشینی بهعنوان یک مانع
عمل میکنند.
هر چند مطالعاتی در نقاط مختلف جهان در خصوص تنوع
زیستی پرندگان تاالب صورت گرفته است؛ اما مطالعات کمی در
مورد ارتباط تغییر کاربری اراضی و تنوع زیستی پرندگان در داخل
کشور بهصورت تفصیلی و مقایسهای وجود دارد .حال آنکه
بهدلیل امکان تغییرات متعدد در تاالبهای کشور و بهدنبال آن
کاهش جمعیت پرندگان در آینده به دالیلی نظیر ساختار
اکوسیستمی و زیستگاهی تاالب ،شکار بیرویه ،ورود سموم و
کودهای کشاورزی به تاالب ،فعالیتهای صیادی و ایجاد ناامنی
برای جامعۀ پرندگان در سالهای اخیر ،ضرورت دارد تا این
موضوع بیشتر مورد توجه قرار گیرد .از این رو در پژوهش حاضر
به بررسی تغییرات کاربری اراضی چهار تاالب بینالمللی انزلی،
آلماگل ،آالگل و آجیگل و تنوع پرندگان آبزی و کنار آبزی
پرداخته میشود .انجام این پژوهش میتواند کمک شایانی در
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بررسی سالمت تاالبهای ذکر شده ،داشته باشد.
 -9مواد و روشها
 -1-9منطقۀ مورد مطالعه

تاالب انزلی با وسعت  10222هکتار یکی از  25تاالب بینالمللی
ایران است که در سال  1305بههمراه  11تاالب دیگر به دفتر
کنوانسیون رامسر معرفی شد .امروزه وسعت این تاالب بر اساس
گزارشهای موجود  12322هکتار است و در موقعیت جغرافیایی
´ 37̊ 20تا ´ 37 ͦ 32عرض شمالی و ´ 52ͦ 20تا ´ 52 ͦ 32طول
شرقی قرار دارد (شکل  .)1این تاالب مشتمل بر چهار بخش مرکزی،
غربی (تاالب بزرگ) ،شرقی و سیاهکشیم است .بخش مرکزی تاالب
انزلی امروزه پهنۀ آبی وسیعی است و دو پناهگاه حیات وحش سلکه و
سرخانکل بههمراه خروجی آب تاالب به دریا در محدوده این بخش
از تاالب قرار دارد .اغلب بخش شرقی این تاالب امروزه پوشیده از
گیاهان آبزی بُن در آب و یکی از آلودهترین و کمعمقترین
محدودههای تاالب انزلی است .پناهگاه حیات وحش چوکام در

محدودة این بخش از تاالب قرار دارد .بخش غربی تاالب انزلی که از
نوع الگون است ،پهنۀ آبی وسیعی است و عمیقترین بخش تاالب
در محدودة این بخش قرار دارد .سیاهکشیم ،قدیمیترین منطقه
حفاظت شده در مجموعه تاالب انزلی است که امروزه بهجز چند
کالسه (پهنه آبی) و رودخانههای جاری در آن ،بقیۀ سطح آن از
گیاهان آبزی بُن در آب بهویژه گیاه نی ()Phragmites australis
پوشیده شده است (.)Ashoori and Varasteh Moradi, 2014
تاالبهای آجیگل ،آالگل و آلماگل در دشت ترکمن صحرا و در
حومۀ شهرستان گنبد کاووس از استان گلستان و در نزدیکی مرز
ایران ـ ترکمنستان بهترتیب با مختصات جغرافیایی ´ 05̊ 52طول
شرقی و ´ 37̊ 25عرض شمالی 05̊ 30´،طول شرقی و ´37̊ 25
عرض شمالی و ´ 05̊ 31طول شرقی و ´ 30̊ 20عرض شمالی واقع
شدهاند (شکل  .)1مساحت تاالبهای آجی گل ،آالگل و آلماگل
بهترتیب در حدود  2522 ،322و  221هکتار است که طی فصول
مختلف سال نوسانات شدیدی نشان میدهد ( Kaboli et al.,
.)2006

شكل  -1موقعیت تاالبهاي مطالعاتی
Figure 1- Location of study wetlands, Iran

 -9-9تهیۀ نقشۀ تغییرات کاربري اراضی

به منظور بررسی تغییرات کاربری اراضی سواحل تاالبها ،از
تصاویر ماهوارهای Landsat 8 OLI and TIRS TM, TEM
در محدودة سالهای  1221تا  2212که از سایت EOS

( )https://eos.com/landsat-7دریافت گردید ،استفاده شد.
بدین منظور ،تبدیل اطالعات و پردازش دادههای ماهوارهای برای
استفاده اطالعات رقومی ماهوارهای در محیط نرمافزار ILWIS
انجام گرفت .سپس میزان و نرخ تغییرات حاصله از تغییرات تراز
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آب و جایگزینی واحدهای رسوبی و مورفولوژی منطقۀ ساحلی
محاسبه شد و وسعت تمامی عوارض بهصورت نقشههای نهایی
تهیه گردید .بهمنظور صحتسنجی نقشههای حاصل از
طبقهبندی دادههای ماهوارهای ،از نمونههای شاهد که بر اساس
پیمایش صحرایی بهوسیله دستگاه جی پی اس بهدست آمد،
استفاده شد .در انتخاب نقاط سعی شد از هریک از پدیدههای
اصلی شناسایی شده در تفسیر تصاویر (آب ،نیزار ،گیاهان علفی و
گل و الی) برداشت زمینی صورت گیرد .بهطور کلی شش کالس
کاربری در منطقه شامل آب ،نمکزار ،اراضی بایر ،گیاهان کم
تراکم ،گیاهان با تراکم متوسط و گیاهان با تراکم زیاد تعریف شد.
در این بخش پس از آماده کردن تصاویر چند زمانهای منطقه،
در مرحله پیشپردازش روی کلیۀ تصاویر ماهوارهای اصالحات
رادیومتریک ،ژئومتریک و تکنیکهای نرمالسازی اعمال شد.
بدین منظور از روش کمکردن ارزش پیکسلهای تیره استفاده شد
و با استفاده از باند هفت سنجنده  TM ،ETMو Landsat 8 OLI
 and TIRSکه آب و سایه در این باند دارای ارزش  DNصفر
است ،ارقام پیکسلهای باندهای یک تا پنج و هفت منطقه بر روی
محورهای  Xو  Yنسبت بههم تعیین محل شد .تصحیحات
هندسی بر اساس روش تصویر به تصویر با استفاده از تصاویر سال
 2212اعمال و تصحیحات اتمسفری بهعلت وجود عارضۀ آب در
منطقه بر اساس روش کم کردن پیکسلهای تیرة یک انجام شد.
در مرحله پردازش ،با تفسیر بصری تصاویر مربوط به منطقه مورد
مطالعه و استفاده از ویژگی انعکاسی آب در باند مادون قرمز که
تقریباً صفر است ،خط برخورد خشکی و آب در منطقۀ تاالبی
شناسایی شد .در این مرحله عالوه بر روشهای بصری ،از
روشهای نسبت باندها ،تفریق باندها و تحلیل مؤلفههای اصلی
برای شناسایی مناطق تغییر یافته بهصورت رقومی استفاده گردید
که شامل تقسیم تصاویر و تفریق باندها است.
نسبت باندها بهوسیلۀ تقسیم باندهای یک تصویر از زمان اول
بر باندهای تصویر زمان دوم صورت میگیرد .زمانی که این
نسبت نزدیک به یک باشد میتوان چنین نتیجه گرفت که
تغییری اتفاق نیفتاده است .تفریق تصاویر بر مبنای پیکسل به
پیکسل صورت میگیرد که مقدار آن از  -200تا  +200برای
تصاویر  TMو  +ETMمتغیر است.
به منظور تقسیم پیکسلهای موجود در تصویر به دو طبقۀ
آب و خشکی با استفاده از ویژگیهای طیفی پدیدة آب ،از تفسیر
رقومی استفاده شد .حاصل این تقسیم نوعی طبقهبندی نظارت
نشده است .بنابراین ،این روش فقط برای بررسی تغییرات بخش
آبگیر تاالب استفاده شد .برای بررسی مناطق مرطوب و سایر
عناصر وابسته به تاالب ،از روش تفسیر بصری رقومی بهصورت
تکمیلی استفاده شد .در این روش با استفاده از قانون زیر،
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پیکسلهای موجود در هر تصویر به دو طبقۀ آب و خشکی تقسیم
شد:
()1
که در این رابطۀ  b2 ،b4و  b5بهترتیب باند دو ،چهار و پنج
سنجنده هستند ( .)Rasouli et al., 2009بهمنظور طبقهبندی
تصاویر از روش حداکثر احتمال که یکی از متداولترین روشهای
طبقهبندی دادههای سنجش از دور است استفاده شد.
()2
در مرحلۀ تفسیر بصری -رقومی برای جداسازی پدیدة آب از
سایر پدیدهها ،از ترکیب رنگی  RGB =543استفاده شد .در این
ترکیب رنگی ،پدیدة رنگی آب به رنگ تیره درآمد و بهخوبی از
سایر پدیدهها قابل تفکیک است .برای تفکیک پوشش گیاهی از
سایر پدیدهها ،از ترکیب رنگی  RGB =457استفاده شد که در
این روش ،پوشش گیاهی به دو بخش علفی و خشبی قابل
تفکیک است.
 -0-9ارزیابی پوشش گیاهی

به منظور تهیۀ نقشۀ پوشش گیاهی بر اساس شاخص تاالبی ،از
شش باند سنجندة  TMماهوارة لندست  0در بین سالهای 1317
تا  1327استفاده شد تا شاخص  NVIDAمحاسبه شود .همچنین
با استفاده از پیمایش میدانی و نمونهگیری گیاهان و شاخص
تاالبی بودن ،غالبیت گیاهان منطقه تعیین شد .از این اطالعات
بهمنظور گویاکردن طبقهبندی نظارت نشده به کمک ماژول
 ISOCLUSTاستفاده شد .به کمک تصویر ماهوارهای و بازدید
میدانی اولیه ،تعداد ترانسکتها ،مسیر آنها و نیز محل نقاط
نمونهگیری بر اساس تغییرات محیط در طول شیب تعیین گردید.
در نقاطی که امکان ادامه ترانسکت وجود نداشت ،نقاط اضافی در
نظر گرفته شد (شکلهای  2و .)3

شكل  -9موقعیت نقاط نمونهگیري ،تعداد ترانسكتها و مسیر
آنها در تاالب آلماگل ،آجیگل و آالگل
Figure 2- Location of sampling points, number of transects
and their route in Almagol, Ajigol and Alagol wetlands, Iran
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هستند که ثبات یک اکوسیستم را تحت تأثیر قرار میدهند .تنوع
گونهها دارای دو مؤلفه؛ یعنی غنای گونه و یکنواختی گونهها
هستند ،در حالی که غنای گونهها جزئی از تنوع گونهها است.
تنوع گونهها نشان میدهد که بیشتر افراد جامعه متعلق به یک
یگیرد
گونه هستند یا نه و بحث یکنواختی گونهها را نیز در برم 
(.)Bock et al., 2007
جدول  -1روابط شاخصهاي زیستی مورد استفاده براي تاالبها
Table 1- Relationships of bio-index used for wetlands

نام شاخص

تنوع گونهای سیمپسون ()Simpson, 1949

شكل  -0موقعیت نقاط نمونهگیري ،تعداد ترانسكتها و مسیر
آنها در تاالب انزلی

تنوع گونهای شانون-وینر ( Shannon and

Figure 3- Location of sampling points, number of transects
and their route Anzali wetland, Iran

)Weaver, 19449

در سالهای اخیر ،هر ساله به مدت دو هفته ،پرندگان آبزی و کنار
آبزی تاالبهای مورد مطالعه در محدودة زمانی دی ماه تا بهمن
ماه توسط کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست استانهای
گیالن و گلستان شمارش شدهاند .بنابراین ،ابتدا هماهنگی کامل
با دفتر امور حیات وحش و آبزیان استانهای گیالن و گلستان
انجام شد و سپس در حضور یکی از نمایندگان این ادارات و با
استفاده از دوربین دو چشمی سرشماری انجام شد .بهمنظور
شناسایی پرندگان و شمارش آنها به توصیه سازمان بینالمللی
تاالب ،از روش تمامشماری 1و کتاب راهنمای صحرایی پرندگان
( )Mansoori, 2013استفاده شد .سازمان بینالمللی تاالبها
این روش را برای شمارش پرندگان در مناطق تاالبی توصیه
می کند و در حال حاضر در سراسر دنیا برای شمارش پرندگان در
تاالبها استفاده میشود ( .)Torres, 1995در این پژوهش نتایج
هشت سال سرشماری پرندگان آبزی و کنارآبزی تاالبهای
بینالمللی انزلی ،آالگل ،آلماگل و آجیگل تجزیه و تحلیل شد.
مطابق با جدول  ،1از شاخصهای تنوع گونهای شانون -وینر و
عکس شاخص سیمسون ( )1/Dبهمنظور مشخص کردن تنوع
گونهای پرندگان آبزی و کنارآبزی ،از شاخصهای مارگالف و
منهینک بهمنظور مشخص نمودن غنای گونهای و از شاخصهای
پیلو و سیمسون برای تعیین یکنواختی گونهای و برای تعیین
تشابه بین گونهای پرندگان آبزی در سالهای مختلف و
بخشهای مختلف تاالب انزلی از شاخص موریستا استفاده گردید
و برای انجام محاسبات از نرمافزارهای ،Canoco ،SDR 4
 Ecological Methodologyو  Excel 2013استفاده شد.
غنای گونهها و تنوع گونه ها دو شاخص مختلف تنوع زیستی
Total count

1

0-5

0-5

غنای گونهای مارگالف ( Clifford and

∞ 1-

یکنواختی گونهای پیلو ()Quan, 2002

∞ 1-

تراکم گونهای ()Dale and Thomas, 1987

-

)Stephenson, 1975

 -0-9ارزیابی پوشش گیاهی

فرمول محاسباتی

دامنه

در این روابط  1-Dشاخص سیمپسون N ،تعداد کل افراد در
نمونه ni ،تعداد افراد گونه iام H’ ،شاخص شانون-وینرpi ،
نسبت تعداد هر یک از گونههای پرنده به تعداد کل پرندگان
مشاهده شده J’ ،شاخص یکنواختی پیلو S ،تعداد گونههای موجود
در نمونه Rmg ،شاخص مارگالف A ،مساحت و  Dشاخص تراکم
گونهای است.
 -0نتایج و بحث
جدول  2مساحت کاربریهای اراضی و مقدار تغییرات هر کاربری
را در منطقه تاالبهای بینالمللی آالگل ،آجیگل و آلماگل نشان
میدهد .همچنین در شکل  5درصد تغییرات سطوح کاربریها
آمده است .با توجه به این نتایج ،مساحت آبی تاالبهای فوق در
مجموع  1202/1هکتار معادل  03/7درصد کاهش داشته است.
در این بین ،بیشترین تغییرات مربوط به پوشش گیاهی تراکم
متوسط با  273درصد افزایش است .در حالیکه اراضی بایر با 0/2
درصد کاهش ،کمترین تغییرات را داشته است.
جدول  3مساحت کاربریهای اراضی و مقدار تغییرات هر
کاربری را در منطقه تاالب انزلی نشان میدهد .همچنین در
شکل  0درصد تغییرات سطوح کاربریها آمده است .با توجه به
این نتایج ،مساحت آبی تاالب فوق در مجموع  1051هکتار
معادل  11/2درصد کاهش داشته است که کمترین درصد تغییر
در بین کاربریهاست .در این بین بیشترین تغییرات مربوط به
گیاهان علفی با  272/3درصد افزایش است.

تغییرات کاربري اراضی محدوده تاالب و تنوع پرندگان آبزي و ...
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جدول  -9مساحت کاربريهاي اراضی و مقدار تغییرات هر کاربري در منطقۀ تاالبهاي آالگل ،آجیگل و آلماگل (هكتار)
)Table 2- Land use area and amount of changes in Alagol, Ajigol and Almagol wetlands (hectares

سال میالدی
کاربری اراضی

مقدار تغییرات

1998

2005

2010

2015

2019

آب

1957.1

1648.7

1280.6

1015.2

906.3

-1050.8

نمکزار

298.5

338.4

179.7

162

162

-136.5

اراضی بایر

6185.3

5465.4

5648.7

5648.7

5821

-364.3

پوشش گیاهی تراکم کم

1888

1518.8

1611.5

1611.5

1732.2

-155.8

پوشش گیاهی تراکم متوسط

994.2

2035.2

3573

3691

3708

2713.8

پوشش گیاهی تراکم زیاد

1856.2

2070.4

832.3

832.3

832.3

-1023.9

شكل  -0تغییرات سطوح کاربريهاي موجود در منطقۀ تاالبهاي آالگل ،آجیگل و آلماگل
Figure 4 - Land use variations levels in Alagol, Ajigol and Almagol wetlands

جدول  -0مساحت کاربريهاي اراضی و مقدار تغییرات هر کاربري در تاالب انزلی (هكتار)
)Table 3- Land use area and amount of changes in Anzali wetland (hectares

کاربری اراضی

سال میالدی
1998

2003

2008

2019

آب

8161

6610

6610

6620

مقدار تغییرات
1541

گل و الی

1700

1400

1000

870

-830

گیاهان علفی

4000

11100

12380

14810

-10810

گیاهان خشبی

7800

9800

10340

13960

-6160

انسان ساخت

170

210

290

380

-210

00
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شكل  -5تغییرات سطوح کاربريهاي موجود در منطقۀ تاالب انزلی
Figure 5 - Land use variations levels in the Anzali wetland

تاالب انزلی یکی از مهمترین اکوسیستمهای با اهمیت دنیا
است .متأسفانه در چند سال اخیر عوامل متعددی بر این اکوسیستم
تأثیرگذار بودهاند .آلودگی ناشی از ورود فاضالبهای شهری،
فاضالبهای روستایی ،صنایع و کارگاههای مستقل در حوزة آبریز
از طریق رودخانههای ورودی به این تاالب ،وضعیت بیولوژیکی و
اکولوژیکی آن را دستخوش تغییر نموده و ادامۀ این روند توالی
تدریجی ،اما شدید این اکوسیستم را سبب شده است .نتایج حاصل
از تفسیر تصاویر ماهوارهای در سالهای مورد بررسی نشان دهندة
این نکته است که مساحت بخش آبی تاالب از  1101هکتار در
سال  1221به  0022هکتار در سال  2212کاهش یافته است که
دلیل این امر ،پیشآمدگی آب دریای خزر در سال  1221و
خشکسالیهای دورههای زمانی نزدیک به سال  1221است .اما
مساحت بخشهای مختلف تاالب در این سالها کاهش
چشمگیری داشته است .یافتههای این تحقیق نشان میدهد که
تاالب انزلی طی دورة مورد مطالعه ،دچار کاهش مساحت و
افزایش تغذیهگرایی شده است .نکتۀ قابل توجه اینکه مساحت
اراضی انسانساخت حدود  212هکتار افزایش یافته است.
همچنین نتایج تحقیق حاضر با تحقیق انجام گرفته در زمینۀ
تعیین میزان حساسیت مناطق مختلف تاالب انزلی با استفاده از
سیستم اطالعات جغرافیایی همسو بوده و نشان دهندة افزایش
تغذیهگرایی با توجه به تغییرات پوشش گیاهی حاشیۀ تاالب است
( .)Zebardast and Jafari, 2011بنابراین ،باید این موضوع را
نیز در نظر گرفت که عامل دیگری که در ترکیب و غنای گونهای
تاالبها اهمیت دارد ،پوشش گیاهی تاالب است .پوشش گیاهی
خود میتواند با توجه به نیازهای زیستگاهی گونههای مختلف بر
امنیت زیستگاه مؤثر باشد که این یافتهها با نتایج ()1974
 Kimball and Kimballدر مطالعات بخشهای مختلف تاالب
انزلی مطابقت دارد.

بر اساس نتایج به دست آمده ،هر سه تاالب آالگل ،آلماگل و
آجیگل دچار افت شدید وسعت شدهاند .بهطور کلی میتوان گفت
در دهۀ اخیر از میزان آب این تاالبها کاسته شده است و
تاالبها بهشدت در حال تخریب هستند .با توجه به نتایج حاصل
از این پژوهش ،مجموع پهنۀ آبی تاالبهای آالگل ،آلماگل و
آجیگل از مساحت  1207/1هکتار در سال  1221به 220/3
هکتار کاهش یافته است که در نتیجه ،وسعت پوشش گیاهی
تراکم متوسط گسترش پیدا کرده است .تغییرات زیاد در حوضۀ
این تاالب ها ناشی از خشکسالی ،احداث سد ،پروش ماهی،
برداشت بی رویه آب برای کشاورزی و کانالکشی و احداث جاده
باعث تغییر زیست بوم و تغییر کاربری اراضی شده است
( .)Ghorbani et al., 2016نمکزار تاالبهای آلماگل ،آجیگل
و آالگل که در سال  1221حدود  221/0هکتار بوده است ،در
سال  2212به  102هکتار رسیده است .پسروی آب و بهدنبال آن
ایجاد پوشش گیاهی ،مانند نیزارها ،در اطراف سواحل تاالبها
باعث کاهش نمکزار شده است .در جداول  5و  0بررسیهای
میدانی ،درصد پوشش نسبی گیاهان در ترانسکتهای اندازهگیری
شده از تاالبهای مطالعاتی آمده است.
جدول  0بررسی معنادار بودن مقایسه تغییرات کاربری و
درصد پوشش نسبی را در سطح اطمینان  20درصد نشان میدهد
که در آن بررسی معناداری پارامترهای اندازهگیری میزان تغییرات
کاربری و پوشش اراضی بر اساس تصاویر طبقهبندی شده
تاالبهای مطالعاتی مشخص شد .نتایج نشان میدهد بین
پارامترهای مورد اندازهگیری (تغییرات کاربری و درصد پوشش
نسبی) رابطۀ معناداری وجود دارد .بهطوری که سطح معناداری در
منطقه تاالبهای آلماگل ،آجیگل و آالگل برابر  2/2231و در
تاالب انزلی برابر  2/2230است.

تغییرات کاربري اراضی محدوده تاالب و تنوع پرندگان آبزي و ...
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جدول  -0تخمین درصد پوشش نسبی گیاهان در ترانسكت در
تاالبهاي آلماگل ،آجیگل و آالگل

جدول  -6بررسی معنادار بودن مقایسۀ تغییرات کاربري و
پوشش اراضی

Table 4- Estimation of relative vegetation cover percentage in
transects for Almagol, Ajigol and Alagol wetlands

Table 6- Investigating the significance of comparing land use
changes and land cover

نام فارسی
خارشتر
سویده شور
بره تاغ -تیره علفشور
گز درختچهای
گز سفید پنبهای
جارو ترکمنی -بهمنی
سویده شور
سنبله نمکی
چمن و گلسنگ
شمعدانی متعفن
آتریپلیکس

شاخص تاالبی
غیر تاالبی
تاالبی
غیر تاالبی
تاالبی
تاالبی
تاالبی
غیر تاالبی
غیر تاالبی
غیر تاالبی
غیر تاالبی
غیر تاالبی

درصد پوشش

درصد نسبی

63

61

20

19.90

3

2.90

10.5

10.20

38

13.50

38

13.50

3

1.10

63

24

85.5

0.80

3

3.50

85

0

پارامتر

تاالبهای آلماگل ،آجیگل و
آالگل

تاالب انزلی

40

60

7.22

5300

5.03

2.534

0.237

-241

0.237

310

-0.109

-109

0.237

0.237

0.0031

0.0036

تعداد
میانگین
انحراف معیار
مطلق
مثبت
منفی
آماره آزمون
سطح معنی داری

جدول  -2فهرست تیرههاي پرندگان آبزي و کنارآبزي
زمستانگذران تاالبی آلماگل ،آجیگل و آالگل سال 9312

جدول  -5تخمین درصد پوشش نسبی گیاهان در ترانسكت در
تاالب انزلی
Table 5- Estimation of relative vegetation cover percentage in
transects for Anzali wetland

نام فارسی
نی معمولی
اسپارگانیوم
لوئی
سیرپوس
پلی گنوم
پونهٔ آبی
تیرکمان آبی
بارهنگ آبی
بوتوموس
نلومبو
دم اسب
اوتریکوالریا
شالوین
هیدروکاریس
مریم آبی

شاخص تاالبی
تاالبی
تاالبی
غیر تاالبی
تاالبی
تاالبی
تاالبی
تاالبی
تاالبی
تاالبی
تاالبی
تاالبی
تاالبی
تاالبی
تاالبی
تاالبی

درصد پوشش

درصد نسبی

47

41

19

19.90

6

5.90

10.5

10.20

27

23.50

27

21.10

4

2.10

5

46

36.5

28.80

3

3.50

47

12

12.12

11

13.7

11.50

28

21.90

56

47.70

فهرست تیرهها و گونههای پرندگان آبزی و کنارآبزی
زمستانگذران تاالبهای مطالعاتی در جداول  7و  1آمده است.
با توجه به جدول  ،7تیره مرغابیان در تاالبهای آالگل و آلماگل
بیشترین فراوانی را دارد؛ در حالیکه در تاالب آجیگل ،تیره
کشیم فراوانی نسبی بیشتری دارد .همچنین طبق جدول ،1
اردک سرسبز بیشترین فراوانی را در بین گونههای تاالب انزلی
دارد و پس از آن ،جمعیت گونۀ باکالن بزرگ قابل توجه است .در
کل فهرست تیرههای پرندگان آبزی و کنارآبزی زمستانگذران در
تاالب انزلی بیشتر از تاالبهای آلماگل ،آجیگل و آالگل است
که این میتواند دلیل وسعت بیشتر تاالب انزلی نسبت به سایر
تاالبهای مطالعاتی باشد.

Table 7- List of species of waterfowl and shorebirds
overwintering Almagol, Ajigol and Alagol wetlands in 2019

تیره
کشیم
پلیکانیان
باکالنیان
مرغابیان
کاکاییان
آبچلیکیان

آالگل

تاالب
آلماگل

آجیگل

0

0

4

0

0

2

1

0

2

14

8

0

3

5

3

2

3

3

پس از سرشماری و بررسی نتایج با نتایج سالهای قبل،
نمودار تغییرات جمعیت رسم شد (شکل  .)0نتایج بهوضوح نشان
میدهد که از سال  1322تا  ،1327یک روند کاهشی در جمعیت
پرندگان آبزی و کنار آبزی رخ داده است .بهعبارتی تعداد مهاجرت
پرندگان آبزی و کنار آبزی به تاالبهای مطالعاتی رو به کاهش
است .تغییرات آب و هوایی ،تغییر زیستگاه و از دست رفتن
زیستگاه به طرق مختلف از عوامل روند کاهشی مهاجرت
پرندگان آبزی و کنارآبزی به تاالبهای مطالعاتی است که
( Pourmoosa and Naderi )2020نیز به آن اشاره داشتند.
مقادیر شاخص غنای گونهای ،تنوع گونهای و یکنواختی
گونهای پرندگان مهاجرآبزی و کنارآبزی زمستانگذران به
تاالبهای انزلی ،آلماگل ،آالگل و آجیگل محاسبه شد که نتایج
در جدول  2آمده است .بر اساس شاخص غنای گونهای مارگالف
بیشترین غنای گونهای در آبچلیکیان مشاهده شد .همچنین
بیشترین تنوع گونهای بر اساس شاخص شانون-وینر و عکس
شاخص سیمسون در تیره مرغابیان و بیشترین مقدار یکنواختی
گونهای بر اساس شاخص پیلو و شاخص سیمسون در تیرة
باکالنیان مشاهده گردید.

نظري و همكاران /نشریه مدلسازي و مدیریت آب و خاک /دوره  ،9شماره  ،0سال  ،1031صفحات  92تا 02
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جدول  -8فهرست تیرهها و گونههاي پرندگان آبزي و کنارآبزي
زمستانگذران تاالبی انزلی سال 9312
Table 7- List of species of waterfowl and shorebirds
overwintering Anzali wetlands in 2019

نام تیره
باکالنیان
مرغابیان
حواصیلیان
آبچلیکیان
پلیکانیان
سلیمیان
پرستودریاییان

-

جمع کل

نام گونه
باکالن کوچک
باکالن بزرگ
غاز خاکستری
قوی فریادکش
تنجه
حواصیل خاکستری
آبچلیک پاسرخ
پاشلک معمولی
پلیکان سفید
پلیکان خاکستری
خروسکولی
پرستوی دریایی تیره
اردک ارده ای
خوتکا
اردک سرسبز
اردک نوک پهن
اردک سرحنایی
اردک بلوطی
اردک سیاهکاکل
-

وضعیت

و محدودیتهای زیستگاهی (پوشش گیاهی) باشد .در پژوهش
( Kaboli et al. )2021و ( Hohman et al. )2021نیز
مشخص شد که دخالتهای مستقیم انسانی بهعنوان یک تهدید
برای اکوسیستم تاالبهاست.

986
3587
2378
96
6
37
58

جدول  -2مقادیر شاخص غناي گونهاي ،تنوع گونهاي و
یكنواختی گونهاي پرندگان مهاجر آبزي و کنارآبزي
زمستانگذران به تاالبهاي مطالعاتی
Table 9- Species richness index, species diversity and species
uniformity of migratory waterfowl and wintering aquatic
birds to study wetlands

63
5
1089
1595
37
2478
2531
7586
57
518
10
162

عکس
شاخص
سیمسون

پیلو

سیمسون

0.69

0.94

1.71

0.48

0.26

0.09

0.64

1.75

0.88

0.87

0.35

1

1.32

0.46

0.24

0.61

1.08

2.62

0.67

0.52

1.57

1.15

2.41

0.39

0.16

0.59

1.11

2.77

0.57

0.38

تیره

مارگالف

شانون-
وینر

حواصیلیان
باکالنیان
پرستودریاییان
کشیم
آبچلیکیان
کاکاییان
پلیکانیان
سلیمیان
مرغابیان

0.12

0.08

2.66

0.67

0.52

0.39

0.06

1.09

0.03

0.20

1.36

1.35

2.83

0.45

0.15

23279

شكل  -6تغییرات جمعیت پرندگان آبزي و کنار آبزي
زمستانگذران تاالبهاي مطالعاتی
Figure 6- population changes of waterfowl and waterfowl
overwintering in study wetlands.

در تاالبهای آلماگل ،آجیگل و آالگل که پوشش گیاهی و
عمق آب نسبت به تاالب انزلی کمتر است ،بهطبع تنوع گونهای
برای تیره مرغابیان که بیشترین فراوانی را دارد باالست.
بهطوری که نتایج نشان داد ،بیشترین تنوع گونهای مربوط به
مرغابیان است .از آنجا که مرغابیسانان معموالً در آبهای با
پوشش گیاهی کم و اندک ،مشاهده میشوند؛ بنابراین ،بهنظر
میرسد که مهمترین عامل اختالف در فراوانی ،غنا و ترکیب
گونهای پرندگان موجود در تاالب ها ،عامل امنیت (شکار و صید)

اندازة تاالب تعیین کننده اصلی غنا و وفور گونهای است.
( Riazi and Mir Armandi )2008با آنالیز آمارهای سرشماری
نیمه زمستانه پرندگان مهاجر آبزی در تاالبهای سه استان
شمالی بیان نمودند که تاالب انزلی ،در بین تاالبهای شمالی
کشور بیشترین ارزش اکولوژیک را برای پرندگان آبزی مهاجر
زمستانگذران دارد .بهنظر میرسد ،اندازه و تنوع در زیستگاههای
آبی مهمترین نقش را در جلب انواع پرندگان آبزی و کنارآبزی
زمستانگذران با توجه به عادات تغذیهای شان دارد؛ زیرا زیستگاه
شاخص بسیار مناسبی از وضعیت فرصتهای تغذیهای موجود
برای گونههای مختلف پرندگان است و میتواند بهمقدار زیادی
جمعیت و تنوع پرندگان را تحت تأثیر قرار دهد .بنابراین ،با توجه
به این که تاالب انزلی از لحاظ وسعت بسیار بزرگتر از بقیه
تاالبهای مورد مطالعه است که بهتبع امنیت بیشتری را برای
پرندگان ایجاد میکند ،انتظار میرود ،غنای گونهای آن نیز بیشتر
از بقیه تاالبها باشد .مقادیر غنای گونهای استاندارد شده ،این
مطلب را تأیید کرد Kačergytė et al. )2021( .نیز نتیجه گرفتند
اندازه تاالب با غنای گونهای ،فراوانی جفت و فراوانی جوجه
ارتباط مثبت دارد .از آنجا که بیشترین تنوع و جمعیت پرندگان
آبزی مربوط به بخش مرکزی تاالب انزلی است و با وجود دو
پناهگاه حیات وحش ،بهنظر میرسد عامل امنیت و نوع پوشش
گیاهی نقش بسیار مهمی برای حضور تعداد بیشتر با تنوع باالتر

تغییرات کاربري اراضی محدوده تاالب و تنوع پرندگان آبزي و ...
در منطقه باشد که (Ashoori and Varasteh Moradi )2014

نیز به این موضوع اشاره کردهاند.
 -0نتیجه گیري
بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش ،تنوع پرندگان آبزی و
کنارآبزی در تاالب انزلی در مقایسه با تاالب آالگل ،آلماگل و
آجیگل بیشتر بود .بهنظر میرسد شدت سرمای هوا در
عرضهای شمالی ،مهمترین عامل مهاجرت تعداد بیشتر پرندگان
به تاالبهای گیالن و از جمله تاالب انزلی است .بررسی دادههای
سالهای اخیر نیز موید همین نکته است که تنوع و تراکم
پرندگان آبزی و کنارآبزی در سالهای خیلی سرد ( 1310و
 )1322مشابه و در سالهای نسبتاً سرد ( 1317 ،1315و )1321
نیز مشابه یکدیگر هستند .بهطور کلی تعداد گونه و متوسط
فراوانی پرندههای آبزی ،در همۀ تاالبهای مورد مطالعه ،بیشتر از
تعداد گونه و فراوانی پرندههای کنارآبزی بود که میتواند بهخاطر
شکل مورفولوژیکی خاص این تاالبها باشد .تراکم پرندگان در
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تاالب آلماگل ،علی رغم کم بودن تعداد گونههایش نسبت به
تاالبهای دیگر موجود در این مطالعه ،بیشتر است .عواملی
چون خشکسالی و کمبود بارش در طی چند سال گذشته ،اثرات
منفی بر تاالبهای مطالعاتی داشتهاند.
در یک دید کلی ،بر اساس دادههای حاصل از این پژوهش،
بهطور کلی از میزان آب تاالبها کاسته شده است و بهدلیل
افزایش کاربریهای انسان ،ساخت در حاشیه تاالبها ،اثرات سوء
بر اکوسیستم تاالبی شکل گرفته است و تاالبها بهشدت در
معرض تخریب قرار گرفتهاند .در نتیجه کاهش سطح آب تاالبها
و رشد بی رویه گیاهان و کاهش اکسیژن محلول ،سرعت تخریب
زیستگاه آبزیان و پرندگان مهاجر افزایش خواهد یافت .با توجه به
روند کاهشی شاخصهای تنوع زیستی طی سالهای اخیر در
نتیجه کاهش سطح آب و تغییر کاربری اراضی ،افزایش حفاظت
اکولوژیک تاالب از طریق انجام طرحهای مدیریتی ،مانند حفاظت
ساختار زیستگاه ،کنترل شکار غیرمجاز و نیز کنترل آلودگیها،
پیشنهاد میشود.
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