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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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 يها و تنوع پرندگان آبزي و کنار آبزي در تاالب محدوده تاالب یکاربري اراض ییراتتغ

 گل یآلماگل، آالگل و آج ی،انزل المللی ینب
 

 2ترنج زرحمید  و 2، عباس احمدی3، جواد وروانی2*، بهمن شمس اسفندآباد1نرجس نظری

 
 یراناراک، ا ،واحد اراک یدانشگاه آزاد اسالم یست،ز یطروه محدانشجوی دکترا، گ  1
 یراناراک، ا ،واحد اراک یدانشگاه آزاد اسالم یست،ز یطروه محاستادیار، گ 2
 یراناراک، ا ،واحد اراک یدانشگاه آزاد اسالم یست،ز یطروه محدانشیار، گ 3

 

  چكیده
های مهم جهانی بوده که در این پژوهش سعی بر آن شد تا روند تغییرات اراضی این  آالگل از اکوسیستم و آلماگل گل،آجی انزلی، المللی های بین تاالب
ها و تغییرات  تاالب ای و اطالعات میدانی های ماهواره ابتدا عکس. آن در پراکنش پرندگان آبزی و کنار آبزی مورد بررسی قرار گیرد تأثیرها و  تاالب

-2212)ساله  22های مختلف  های کاربری اراضی در دوره سپس نقشه. های صحرایی تهیه شد های اطالعاتی و پیمایش ها بر اساس بانک راضی آنا
های  سرشماری و پیمایش سال هشت نتایج از. احتمال تهیه شد بندی تصاویر از روش حداکثر ای و طبقه بر اساس پردازش تصاویر ماهواره( 1221

 مشخص منظور به منهینک و مارگالف های شاخص از سیمسون، شاخص عکس و وینر-شانون ای گونه تنوع های محاسبه شاخص منظور به ،صحرایی
 های تاالب ۀمنطق در آبی مساحت نتایج نشان داد. شد استفاده ای گونه یکنواختی تعیین برای سیمسون و پیلوهای  شاخص از و ای گونه غنای نمودن

 کاهش درصد 2/11 معادل هکتار 1051انزلی  کاهش و در تاالب درصد 7/03 معادل هکتار 1/1202 مجموع در آلماگل، و گل آجی الگل،آ المللی بین
 273 با متوسط تراکم گیاهی پوشش به مربوط تغییرات ینتر بیشآلماگل  و گل آجی آالگل، المللی بین های تاالب ۀمنطق طبق نتایج، در. است داشته
 مارگالف ای گونه غنای شاخص اساس بر .است افزایش درصد 3/272 با علفی گیاهان به مربوط تغییرات ینتر بیش است و در تاالب انزلی شافزای درصد

 در سیمسون شاخص عکس و وینر-شانون شاخص اساس بر ای گونه تنوع ترین بیش چنین هم. شد مشاهده تیره آبچلیکیان در ای گونه غنای بیشترین
های پژوهش  یافته .گردید مشاهده باکالنیان تیره در سیمسون شاخص و پیلو شاخص اساس بر ای گونه یکنواختی مقدار ترین بیش و یانمرغاب تیره

 که های بایر و انسان ساخت است سال گذشته و تبدیل آن به زمین 12های مورد مطالعه در طی  دهنده کاهش چشمگیر اراضی بخش آبگیر تاالب نشان

 و پرورش ماهی کشاورزی، مصارف برایها  تاالب آب رویه بی برداشت سد، احداث ، خشکسالی مانند مسائلی در باید را این تغییرات اصلی لعل جمله از
 .ها دانست تاالب بین و منطقه در جاده و کانال احداث

 

 ای گونه یغنا یستمی،شاخص اکوس یستی،تنوع ز یاهی،پوشش گ تغییرات :هاي کلیدي واژه
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 مقدمه -1
 های بوم زیست انواع بین در که است ارزشمندی بومزیست تاالب،
 از حفاظت بر عالوه و دارد بسیار گوناگونی کارکردهای طبیعی،

اجتماعی  و اقتصادی طبیعی،های  ارزش دارای زیستی، تنوع
 Ahmadpour et al., 2011; Arthington et)است  نیز دیگری

al., 2010) .در نیاکوسیستم جها اساسی جزء عنوان ها به تاالب 
 و زیرزمینی های آب سفره ۀتغدی سیل، شدت کاهش یا گیری پیش

جانوران مهم  و گیاهان برای فرد به زیستگاه منحصر کردن فراهم
های  و سودمندی از دیگر خدمات(. Maltby, 2009) هستند

 شیالت تولیدات کشاورزی، ها، آب کیفیت حفظ توان به تاالب می

 کنترل وها  سیالب رهچون ذخی خدماتی دیگر و سرگرمی و

 عواملی و فاکتورها(. Li et al., 2018) اشاره کرد خاک فرسایش

. هستند مؤثرتاالب  اکوسیستم کارکرد اکولوژیکی متنوعی بر
 متمرکز جایگزینهای  زراعت آن در که اراضی کاربری تغییرات

 از اندازه از بیش برداری بهره شود، می طبیعی گیاهی پوشش

 بزرگهای  احداث طرح مانند هایی فعالیت ،زیرزمینیهای  آب

 مؤثراز عوامل  تاالب از خروجی جریان کاهش چنین و هم آبیاری
 ,.Camacho-Valdez et al) شوند بر این کارکرد محسوب می

2014; Pophare et al., 2014; Al-Wahaibi et al., 2021 ) .
است  یفرآیند اراضی کاربری تغییرات ارزیابی روند در این بین،

 و محیط انسان تعامل نحوة از صحیحی درک ایجاد به منجر که

 (. Behroozirad, 2000) است زیست تاالب
های حساس داراى تنوع  عنوان کانون ها به جا که تاالب از آن

گیری  ای بسیار باالى جانورى و گیاهى هستند، اندازه گونه
ی منظور ارزیاب خصوصیات اکولوژیکی و حفظ تنوع زیستی به

 برخوردار است ییباال یتها، از اهم در آن زیستی محیطپیامدهای 
(Hosseini Mousavi et al., 2012 .)روند  پایشکه  یطور به

تواند در مدیریت این  ها می ها و اراضی پیرامونی آن تغییرات تاالب
متأسفانه  یرهای اخ در دهه. باشد یدهای ارزشمند مف اکوسیستم

 یتکامل فرآیندنابجا باعث متوقف شدن  های ها و دخالت یتفعال
(. Davies et al., 2020) تها شده اس آن یبها و تخر تاالب
ها،  تاالب یستمیاکوس ییراتتغ یدر بررس یجهای را از روش یکی

 ,.Fan et al) تنوع پرندگان آبزی و کنار آبزی است یابیارز

پرندگان در طبیعت،  ةمشاهد دلیل آسانیِ چرا که به(. 2021
ای، تغییرات جمعیتی و دقت  مستمر تنوع گونه ۀتوان با مطالع می

احتمالی در  ییرهرگونه تغ بروزبه  ،ها در سایر شرایط زیستی آن
تراکم  ۀو مقایس یبا بررس(. Luo et al., 2019) ها پی برد تاالب

خوبی کیفیت زیستگاه و سایر شرایط  توان به و تنوع پرندگان می
 Riazi and) کردنه در تاالب را مشخص زیستی الزم برای هرگو

Mir Armandi, 2008 .)موضوع،  ینا یدر ارتباط با بررس
ای توسط  در مطالعه. صورت گرفته است یهای متعدد وهشپژ

Kaboli et al. (2006)  بر میزان موفقیت  مؤثربا بررسی عوامل
گل، آالگل المللی آجی های بین آوری سنقر تاالبی در تاالب جوجه

از عوامل  یکیلماگل در دشت ترکمن صحرا مشخص شد و آ
بومی و  رندگانپ یها برا حیات وحش این تاالب ةتهدید کنند

بینی سطح آب ناشی از  آور، تغییرات غیرقابل پیش مهاجر جوجه
پروری  ها برای مصارف آبزی رویه از آب تاالب برداری بی بهره
 ییرروند تغ یبا بررس Hosseini Mousavi et al. (2012). است

 یها تاالب یانم یتنوع پرندگان تاالب یها تراکم و شاخص
 ةروند کاهش شمار هک کردمشخص  یمشادگان و هورالعظ

از پرندگان تاالب شادگان  تر بیش یمپرندگان در تاالب هورالعظ
با بررسی   Ashoori and Varasteh Moradi(2014) .است

گذران در  هاجر زمستانای پرندگان آبزی و کنارآبزی م تنوع گونه
رغم تهدیدات و مشکالت  علی یافتندالمللی انزلی در تاالب بین

های اخیر، تغییرات تنوع و جمعیت پرندگان  تاالب انزلی در سال
آبزی و کنار آبزی با توجه به شرایط دمایی هوا همواره در نوسان 

تراکم  یبا بررس Pourmoosa and Naderi (2020) .بوده است
 12 ةدور یط یرکالیهالمللی ام ای پرندگان تاالب بین گونهو تنوع 

 گرفتند یجهزمستانه نت یبر اساس سرشمار( 1320-1310)ساله 
روند  یکنسبتاً باال، اما با  یرمقاد یستی،های تنوع ز شاخص

 ینرا در ا یروند نسبتاً ثابت ی،ا گونه یکنواختیو شاخص  یکاهش
احداث  یابیبا ارز Kačergytė et al. (2021). ساله دارند 12 ةباز

 یتکشور سوئد در تنوع پرندگان و موفق یهای مصنوع تاالب
جفت و  یفراوان ی،ا گونه یتاالب با غنا ةزاندا یافتنددر یبارور
با  Hohman et al. (2021). جوجه ارتباط مثبت دارد یفراوان
حفاظت  یها برا آن یانسان یداتها و تهد تاالب ییراتتغ ییشناسا

 یدهایگرفتند تهد یجهزرد نت یایدر لیدر حاش یپرندگان آبز از
مانع  یک عنوان به ینیو شهرنش یاز کشاورز یناش یانسان یممستق

 .کنند عمل می
در نقاط مختلف جهان در خصوص تنوع  یچند مطالعات هر

در  یپرندگان تاالب صورت گرفته است؛ اما مطالعات کم یستیز
پرندگان در داخل  یستیو تنوع ز یاضار یکاربر ییرمورد ارتباط تغ

که  حال آن. ای وجود دارد یسهو مقا یلیصورت تفص کشور به
دنبال آن  و به شورهای ک متعدد در تاالب ییراتامکان تغ یلدل به

ساختار  یرنظ یلیبه دال یندهپرندگان در آ یتکاهش جمع
ورود سموم و  رویه، یتاالب، شکار ب یستگاهیو ز یستمیاکوس

 یناامن یجادو ا یادیص های یتبه تاالب، فعال یکشاورز یکودها
 ینضرورت دارد تا ا یر،اخ یها پرندگان در سال ۀجامع یبرا

رو در پژوهش حاضر  یناز ا. یردگ رارمورد توجه ق تر بیشموضوع 
 ی،المللی انزل چهار تاالب بین یکاربری اراض ییراتتغ یبه بررس

گان آبزی و کنار آبزی گل و تنوع پرند آلماگل، آالگل و آجی
در  یانیتواند کمک شا پژوهش می ینانجام ا. شود پرداخته می
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 .های ذکر شده، داشته باشد سالمت تاالب یبررس

 

 هامواد و روش -9
 مورد مطالعه ۀمنطق -9-1

 المللی بین تاالب 25 از یکی هکتار 10222 وسعت با انزلی تاالب

 دفتر به دیگر تاالب 11 همراه به 1305 سال در که است ایران

 اساس بر تاالب این وسعت امروزه. شد معرفی کنوانسیون رامسر

جغرافیایی  موقعیت در و است هکتار 12322 های موجود گزارش

 طول 52 ͦ 32´تا   52ͦ 20´و  شمالی عرض 37 ͦ 32´تا  37̊ 20´

 مرکزی، بخش چهار بر مشتمل تاالب این(. 1شکل )دارد  قرار شرقی
 تاالب مرکزی بخش. است کشیم و سیاه شرقی ،(بزرگ تاالب) غربی
 و سلکه وحش حیات پناهگاه دو و است وسیعی آبی ۀپهن امروزه انزلی

 بخش این محدوده در دریا به آب تاالب خروجی همراه به سرخانکل
 از پوشیده امروزه تاالب این شرقی بخش اغلب. دارد قرار تاالب از

 ترین عمق کم و ترین آلوده از یکی و آب در بُن آبزی گیاهان
 در چوکام وحش حیات پناهگاه. است انزلی های تاالب محدوده

 از که انزلی غربی تاالب بخش. دارد قرار تاالب از بخش این ةمحدود
 تاالب بخش ترین عمیق و است وسیعی آبی ۀپهن است، الگون نوع
 منطقه ترین کشیم، قدیمی سیاه. دارد قرار بخش این ةمحدود در
 چند جز به امروزه که است انزلی تاالب مجموعه در شده فاظتح

 از سطح آن ۀبقی آن، در های جاری رودخانه و (آبی پهنه) کالسه
( Phragmites australis)ویژه گیاه نی  به آب در بُن آبزی گیاهان
(. Ashoori and Varasteh Moradi, 2014) است شده پوشیده
در  و ترکمن صحرا دشت در گلآلما و آالگل گل، آجی های تاالب

 مرز نزدیکی و در گلستان استان از کاووس گنبد شهرستان ۀحوم

 طول 05̊ 52´ مختصات جغرافیایی با ترتیب به ترکمنستان ـ ایران

 37̊ 25´ و شرقی طول 05̊ 30´عرض شمالی، 37̊ 25´ و شرقی

 شمالی واقع عرض 30̊ 20´ و شرقی طول 05̊ 31´شمالی و  عرض
 آلماگل و آالگل گل، آجی های تاالب مساحت(. 1شکل )اند  شده

فصول  طی که است هکتار 221و  2522، 322 حدود ترتیب در به
 ,.Kaboli et al) دهد می نشان شدیدی نوسانات سال مختلف

2006). 
  

 
 یهاي مطالعات تاالب یتموقع -1شكل 

Figure 1- Location of study wetlands, Iran 

 
 یاراض يکاربر ییراتتغ ۀقشن ۀیته -9-9

ها، از  به منظور بررسی تغییرات کاربری اراضی سواحل تاالب
 TEM  TM, Landsat 8 OLI and TIRSای تصاویر ماهواره

 EOS تسای از که 2212تا  1221های  سال ةدر محدود

(https://eos.com/landsat-7 )استفاده شدگردید دریافت ، .
ای برای  های ماهواره بدین منظور، تبدیل اطالعات و پردازش داده

 ILWISافزار  ای در محیط نرم استفاده اطالعات رقومی ماهواره
سپس میزان و نرخ تغییرات حاصله از تغییرات تراز . انجام گرفت

https://eos.com/landsat-7/
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ساحلی  ۀآب و جایگزینی واحدهای رسوبی و مورفولوژی منطق
های نهایی  صورت نقشه ت تمامی عوارض بهو وسع شد محاسبه
های حاصل از  نقشه سنجی منظور صحت به. گردیدتهیه 

اساس های شاهد که بر  نمونه از ،ای های ماهواره بندی داده طبقه
دست آمد،  به اس پی جی دستگاه وسیله پیمایش صحرایی به

های  پدیده از هریک از شد سعی نقاط انتخاب در .استفاده شد
 و علفی گیاهان نیزار، آب،) تصاویر تفسیر در شده ناساییش اصلی

کالس  ششطور کلی  به. گیرد صورت زمینی برداشت( الی و گل
زار، اراضی بایر، گیاهان کم  کاربری در منطقه شامل آب، نمک

 .شد تعریفتراکم، گیاهان با تراکم متوسط و گیاهان با تراکم زیاد 

 منطقه، ای زمانه چند یرتصاو کردن آماده از در این بخش پس
 اصالحات ای ماهواره تصاویر کلیۀ روی پردازش پیش مرحله در

. شد اعمال سازی های نرمال تکنیک و ژئومتریک رادیومتریک،
 شد استفاده تیرههای  پیکسل ارزش کردن کم روش بدین منظور از

 Landsat 8 OLIو  ETM  ،TMسنجنده هفت باند از استفاده با و

and TIRS ارزش دارای باند این در سایه و آب که DN صفر 
 روی بر منطقه هفت و پنج تا یک باندهایهای  پیکسل ارقام ،است

 تصحیحات. شد محل تعیین هم به نسبت Y و X محورهای
 سال تصاویر از استفاده با تصویر به تصویر روش اساس بر هندسی
 در آب عارضۀ وجود علت به اتمسفری تصحیحات و اعمال 2212
. شد انجام یک تیرةهای  پیکسل کردن کم روش اساس بر منطقه

 مورد منطقه به مربوط تصاویر بصری تفسیر با پردازش، مرحله در
 که قرمز مادون باند در آب انعکاسی ویژگی از استفاده و مطالعه
 تاالبی منطقۀ در آب و خشکی برخورد خط است، صفر تقریباً

 از های بصری، روش بر عالوه مرحله این در. شد شناسایی
 اصلیهای  مؤلفه تحلیل باندها و تفریق باندها، نسبتهای  روش
 گردید استفاده رقومی صورت به یافته تغییر مناطق شناسایی برای

 . است باندها تفریق و تصاویر تقسیم شامل که
 اول زمان از تصویر یک باندهای تقسیم ۀوسیل هب باندها نسبت

 این که زمانی. گیرد می صورت دوم زمان تصویر باندهای بر
 که گرفت نتیجه چنین توان می باشد یک به نزدیک نسبت

 به پیکسل مبنای بر تصاویر تفریق. است نیفتاده اتفاق تغییری
 برای+ 200 تا -200 از آن مقدار که گیرد می صورت پیکسل
 .است متغیر+ ETM و TM تصاویر

 طبقۀ دو به تصویر در موجودهای  پیکسل تقسیم به منظور
 تفسیر آب، از پدیدة طیفیهای  ویژگی از استفاده با خشکی و آب

 نظارت بندی طبقه نوعی تقسیم این حاصل. رقومی استفاده شد
 بخش تغییرات بررسی برای فقط روش این ،بنابراین .است نشده
 سایر و مرطوب مناطق بررسی برای. استفاده شد تاالب آبگیر

 صورت به رقومی بصری تفسیر روش از تاالب، به وابسته عناصر
 زیر، قانون از استفاده با روش این در. شد استفاده تکمیلی

 تقسیم خشکی و آب طبقۀ دو به تصویر هر در موجودهای  پیکسل
 :شد

(1)  

 
ترتیب باند دو، چهار و پنج  به b5و  b4 ،b2 ۀرابط این که در

بندی  ر طبقهمنظو به. (Rasouli et al., 2009)سنجنده هستند 
های  روش ترین متداول از احتمال که یکی حداکثر تصاویر از روش

 .استفاده شد است دور از سنجشهای  داده بندی طبقه
(2) 

 

 از آب پدیدة جداسازی رقومی برای -تفسیر بصری ۀمرحل در
 این در. شد استفاده RGB =543 رنگی ترکیب از ،ها پدیده سایر

 از خوبی به و درآمد تیره رنگ به آب رنگی پدیدة رنگی، ترکیب
 از گیاهی پوشش تفکیک برای. است تفکیک قابلها  پدیده سایر
 در که شد استفاده RGB =457 رنگی ترکیب از ،ها پدیده سایر
 قابل خشبی و علفی بخش دو به گیاهی پوشش روش، این

 . است تفکیک
 

 یاهیپوشش گارزیابی  -9-0
 از تاالبی، شاخص اساس بر یگیاه پوشش ۀنقش ۀتهی به منظور

 1317های  در بین سال 0لندست  ةماهوار TM ةباند سنجند شش
چنین  هم .محاسبه شود  NVIDAتا شاخص استفاده شد 1327تا 

 شاخص و گیاهان گیری نمونه و میدانی پیمایش از با استفاده
 اطالعات این از .شد تعیین منطقه گیاهان غالبیت بودن، تاالبی

ماژول  کمک به نظارت نشده بندی طبقه ویاکردنگ منظور به
ISOCLUST بازدید و ای تصویر ماهواره کمک به. استفاده شد 

 نقاط محل نیز و ها آن مسیر ها، ترانسکت اولیه، تعداد میدانی

. گردید شیب تعیین طول در محیط تغییرات اساس بر گیری نمونه
 در اضافی اطنق نداشت، وجود ترانسکت امکان ادامه که نقاطی در

 (.3و  2های  شکل)شد  گرفته نظر

 

 
 مسیر ها و ترانسكت تعداد گیري، نمونه نقاط موقعیت -9شكل 

 گل و آالگل تاالب آلماگل، آجی در ها آن
Figure 2- Location of sampling points, number of transects 

and their route in Almagol, Ajigol and Alagol wetlands, Iran 



  02 تا 92 ، صفحات1031 الس، 0 شماره ،9دوره / سازي و مدیریت آب و خاک نشریه مدل/ و همكاران نظري                              09 

 
 مسیر ها و ترانسكت تعداد گیري، نمونه نقاط موقعیت -0شكل 

 تاالب انزلی در ها آن
Figure 3- Location of sampling points, number of transects 

and their route Anzali wetland, Iran 
 

 یاهیپوشش گارزیابی  -9-0

کنار  آبزی و پرندگان دو هفته، مدت به ساله هر های اخیر، سال در
زمانی دی ماه تا بهمن  ةهای مورد مطالعه در محدود آبزی تاالب

های  زیست استان محیط حفاظت کل ماه توسط کارشناسان اداره
هماهنگی کامل ابتدا  ،بنابراین. اند گیالن و گلستان شمارش شده

گیالن و گلستان های  استانبا دفتر امور حیات وحش و آبزیان 
یکی از نمایندگان این ادارات و با انجام شد و سپس در حضور 

منظور  به. استفاده از دوربین دو چشمی سرشماری انجام شد
المللی  ها به توصیه سازمان بین پرندگان و شمارش آن شناسایی

پرندگان  صحرایی کتاب راهنمای و 1شماری تاالب، از روش تمام
(Mansoori, 2013) ها  المللی تاالب سازمان بین. استفاده شد
ین روش را برای شمارش پرندگان در مناطق تاالبی توصیه ا

کند و در حال حاضر در سراسر دنیا برای شمارش پرندگان در  می
در این پژوهش نتایج . (Torres, 1995)شود  ها استفاده می تاالب
 های کنارآبزی تاالب و آبزی پرندگان سال سرشماری هشت

. تحلیل شد و ل تجزیهگ آجی و آلماگل آالگل، انزلی، المللی بین
و  وینر -شانون ای گونه های تنوع شاخص ، از1مطابق با جدول 

 تنوع کردن مشخص منظور به( D/1)سیمسون  شاخص عکس

 و های مارگالف شاخص کنارآبزی، از و آبزی پرندگان ای گونه
های  ای و از شاخص گونه غنای نمودن مشخص منظور منهینک به

 تعیین برای ای و گونه یکنواختی تعیین سیمسون برای و پیلو

و  های مختلف سال در آبزی پرندگان ای گونه بین تشابه
گردید  استفاده شاخص موریستا از انزلی تاالب های مختلف بخش

 ، SDR 4 ،Canocoافزارهای  نرم از محاسبات انجام برایو 
Ecological Methodology و Excel 2013 استفاده شد. 

ها دو شاخص مختلف تنوع زیستی  گونه ها و تنوع غنای گونه

                                                
1 Total count 

تنوع  .دهند قرار می تأثیرهستند که ثبات یک اکوسیستم را تحت 
ها  گونه یکنواختیگونه و  یغنا یعنی ؛دو مؤلفه یها دارا گونه

 .ها است از تنوع گونه یها جزئ گونه یکه غنا یدر حال ،هستند
 یکعلق به افراد جامعه مت تر بیشدهد که  یها نشان م تنوع گونه

 گیردیدر برم یزها را ن گونه یکنواختینه و بحث  یاگونه هستند 
(Bock et al., 2007.) 
 

 ها هاي زیستی مورد استفاده براي تاالب روابط شاخص -1جدول 
Table 1- Relationships of bio-index used for wetlands 

 دامنه فرمول محاسباتی نام شاخص

 (Simpson, 1949)ای سیمپسون  تنوع گونه
 

0-5 

 Shannon and)وینر -شانون ای گونه تنوع

Weaver, 19449) 
 

0-5 

 Clifford and)ای مارگالف  غنای گونه

Stephenson, 1975)  
∞-1 

 1-∞  (Quan, 2002)ای پیلو  یکنواختی گونه

 (Dale and Thomas, 1987)ای  تراکم گونه
 

- 

 

تعداد کل افراد در  N شاخص سیمپسون، D-1در این روابط 
 piوینر، -شاخص شانون ’Hام، iتعداد افراد گونه  niنمونه، 

پرنده به تعداد کل پرندگان  های گونهنسبت تعداد هر یک از 
های موجود  تعداد گونه Sشاخص یکنواختی پیلو،  ’Jمشاهده شده، 

شاخص تراکم  Dمساحت و  Aشاخص مارگالف،  Rmgدر نمونه، 
 .ای است گونه

 

 نتایج و بحث -0
های اراضی و مقدار تغییرات هر کاربری  مساحت کاربری 2جدول 

آلماگل نشان  و گل آجی آالگل، المللی بین های تاالب را در منطقه
ها  کاربری سطوح درصد تغییرات 5شکل  چنین در هم. دهد می

های فوق در  با توجه به این نتایج، مساحت آبی تاالب. آمده است
. درصد کاهش داشته است 7/03کتار معادل ه 1/1202مجموع 

 تراکم گیاهی ین تغییرات مربوط به پوششتر بیشدر این بین، 
 2/0بایر با  که اراضی در حالی. درصد افزایش است 273متوسط با 

 .ترین تغییرات را داشته است درصد کاهش، کم
های اراضی و مقدار تغییرات هر  مساحت کاربری 3جدول 

 چنین در هم. دهد انزلی نشان می تاالب طقهکاربری را در من
با توجه به . آمده استها  کاربری سطوح درصد تغییرات 0شکل 

هکتار  1051این نتایج، مساحت آبی تاالب فوق در مجموع 
ترین درصد تغییر  درصد کاهش داشته است که کم 2/11معادل 

ین تغییرات مربوط به تر بیشدر این بین . هاست در بین کاربری
 .درصد افزایش است 3/272گیاهان علفی با 
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 (هكتار)آلماگل  و گل آجی آالگل، هاي تاالب ۀهاي اراضی و مقدار تغییرات هر کاربري در منطق مساحت کاربري -9جدول 
Table 2- Land use area and amount of changes in Alagol, Ajigol and Almagol wetlands (hectares) 

 مقدار تغییرات
 سال میالدی

 کاربری اراضی
2019 2015 2010 2005 1998 

 آب 1957.1 1648.7 1280.6 1015.2 906.3 1050.8-

زار نمک 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-

 

 
 آلماگل  و گل آجی آالگل، هاي تاالب ۀمنطق در موجودهاي  کاربري سطوح تغییرات -0شكل 

Figure 4 - Land use variations levels in Alagol, Ajigol and Almagol wetlands 

 
 (هكتار)انزلی  هاي اراضی و مقدار تغییرات هر کاربري در تاالب مساحت کاربري -0جدول 

Table 3- Land use area and amount of changes in Anzali wetland (hectares) 

 مقدار تغییرات
 سال میالدی

 کاربری اراضی
2019 2008 2003 1998 

 آب 8161 6610 6610 6620 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-
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 انزلی تاالب ۀمنطق در موجودهاي  کاربري سطوح تغییرات -5شكل 

Figure 5 - Land use variations levels in the Anzali wetland 

 
 دنیا اهمیت باهای  اکوسیستم مهمترین از یکی انزلی تاالب

 اکوسیستم این بر عوامل متعددی اخیر سال چند در سفانهأمت. است

 های شهری، فاضالب ورود از ناشی آلودگی .اند بوده ثیرگذارأت

 آبریز ةحوز در مستقلهای  کارگاه و صنایع های روستایی، فاضالب

 و بیولوژیکی تاالب، وضعیت این به ورودیهای  رودخانه طریق از
 توالی روند این مۀادا و نموده تغییر دستخوش را آن اکولوژیکی

 حاصل نتایج. است شده سبب را اکوسیستم شدید این اما ،تدریجی

 دهندة بررسی نشان های مورد سال در ای ماهواره تصاویر تفسیر از

 در هکتار 1101تاالب از  آبی بخش ساحتم که است نکته این

که  کاهش یافته است 2212هکتار در سال  0022به  1221سال 
و  1221سال  در خزر دریای آب آمدگی پیش امر، این دلیل

اما . است 1221سال  به نزدیک زمانیهای  دورههای  خشکسالی
 ها کاهش تاالب در این سال مختلفهای  بخش مساحت

 که دهد می نشان تحقیق اینهای  یافته. تداشته اس گیری چشم
 و مساحت کاهش دچار مطالعه، مورد ةدور طی انزلی تاالب

که مساحت  قابل توجه این ۀنکت .است گرایی شده تغذیه افزایش
. هکتار افزایش یافته است 212ساخت حدود  اراضی انسان

 در زمینۀ گرفته انجام تحقیق با حاضر تحقیق نتایج چنین هم

 استفاده از با انزلی تاالب مختلف مناطق حساسیت میزان تعیین
 افزایش دهندة و نشان بوده جغرافیایی همسو اطالعات سیستم

است  تاالب گیاهی حاشیۀ پوشش تغییرات به توجه با گرایی تغذیه
(Zebardast and Jafari, 2011) .باید این موضوع را  ،بنابراین

 ای گونه غنای و ترکیب در که دیگری نیز در نظر گرفت که عامل

 گیاهی پوشش. است تاالب گیاهی پوشش ،اهمیت داردها  تاالب
 بر های مختلف گونه زیستگاهی نیازهای به توجه با تواند می خود

 (1974) ها با نتایج مؤثر باشد که این یافته زیستگاه امنیت
Kimball and Kimball های مختلف تاالب  در مطالعات بخش

 .اردانزلی مطابقت د

دست آمده، هر سه تاالب آالگل، آلماگل و هبر اساس نتایج ب
توان گفت  طور کلی می به. اند گل دچار افت شدید وسعت شده آجی

است و   ها کاسته شده اخیر از میزان آب این تاالب ۀدر ده
با توجه به نتایج حاصل . هستندشدت در حال تخریب  ها به تاالب

های آالگل، آلماگل و  بی تاالبآ ۀاز این پژوهش، مجموع پهن
 3/220به  1221هکتار در سال  1/1207گل از مساحت  آجی

 گیاهی هکتار کاهش یافته است که در نتیجه، وسعت پوشش
 ۀتغییرات زیاد در حوض. متوسط گسترش پیدا کرده است تراکم

ها ناشی از خشکسالی، احداث سد، پروش ماهی،  این تاالب
جاده  احداث و کشیکشاورزی و کانال برای آب رویه بی برداشت

باعث تغییر زیست بوم و تغییر کاربری اراضی شده است 
(Ghorbani et al., 2016) .گل  آجی های آلماگل، زار تاالب نمک

هکتار بوده است، در  0/221حدود  1221و آالگل که در سال 
 آن دنبال به و آب پسروی. هکتار رسیده است 102به  2212سال 

ها  تاالب اطراف سواحل در نیزارها، مانند گیاهی، پوششایجاد 
های  بررسی 0و  5در جداول . زار شده است باعث کاهش نمک

گیری  اندازه های ترانسکت در گیاهان نسبی پوشش میدانی، درصد
 .های مطالعاتی آمده است شده از تاالب

 و کاربری تغییرات مقایسه بودن معنادار بررسی 0 جدول
دهد  می نشاندرصد  20نسبی را در سطح اطمینان  درصد پوشش

 تغییرات میزان گیری اندازه پارامترهای معناداری که در آن بررسی
 شده بندی طبقه تصاویر بر اساس اراضی پوشش و کاربری
 بین دهد نتایج نشان می. شد مشخص مطالعاتیهای  تاالب

 ششدرصد پو و کاربری تغییرات)گیری اندازه مورد پارامترهای
داری در اطوری که سطح معن به .دارد وجود معناداری ۀرابط (نسبی

و در  2231/2آالگل برابر  و گل آجی آلماگل،های  منطقه تاالب
 .است 2230/2تاالب انزلی برابر 
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ترانسكت در  در گیاهان نسبی پوشش درصد تخمین -0جدول 

 گل و آالگل هاي آلماگل، آجی تاالب
Table 4- Estimation of relative vegetation cover percentage in 

transects for Almagol, Ajigol and Alagol wetlands  

 درصد نسبی درصد پوشش شاخص تاالبی نام فارسی

 61 63 غیر تاالبی خارشتر

 19.90 20 تاالبی شور سویده

 2.90 3 غیر تاالبی شور علف تیره -تاغ بره

 10.20 10.5 تاالبی ای درختچه گز

 13.50 38 تاالبی ای پنبه سفید گز

 13.50 38 تاالبی بهمنی -ترکمنی جارو

 1.10 3 غیر تاالبی شور سویده

 24 63 غیر تاالبی نمکی سنبله

 0.80 85.5 غیر تاالبی گلسنگ و چمن

 3.50 3 غیر تاالبی متعفن شمعدانی

 0 85 غیر تاالبی آتریپلیکس

 
ترانسكت در  در هانگیا نسبی پوشش درصد تخمین -5جدول 

 تاالب انزلی

Table 5- Estimation of relative vegetation cover percentage in 

transects for Anzali wetland 

 درصد نسبی درصد پوشش شاخص تاالبی نام فارسی

 41 47 تاالبی نی معمولی

 19.90 19 تاالبی اسپارگانیوم

 5.90 6 غیر تاالبی لوئی

 10.20 10.5 تاالبی سیرپوس

 23.50 27 تاالبی پلی گنوم

 21.10 27 تاالبی آبی ٔ  پونه

 2.10 4 تاالبی تیرکمان آبی

 46 5 تاالبی بارهنگ آبی

 28.80 36.5 تاالبی بوتوموس

 3.50 3 تاالبی نلومبو

 12 47 تاالبی دم اسب

 11 12.12 تاالبی اوتریکوالریا

 11.50 13.7 تاالبی شالوین

 21.90 28 بیتاال هیدروکاریس

 47.70 56 تاالبی مریم آبی

 

های پرندگان آبزی و کنارآبزی  ها و گونه فهرست تیره
 .آمده است 1و  7در جداول   یمطالعات های تاالبگذران  زمستان

های آالگل و آلماگل ، تیره مرغابیان در تاالب7با توجه به جدول 
تیره گل،  جیکه در تاالب آ ین فراوانی را دارد؛ در حالیتر بیش

، 1چنین طبق جدول  هم. ی داردتر بیشفراوانی نسبی  کشیم
های تاالب انزلی  ین فراوانی را در بین گونهتر بیش اردک سرسبز

در . قابل توجه است باکالن بزرگ ۀدارد و پس از آن، جمعیت گون
در  گذران پرندگان آبزی و کنارآبزی زمستان یها تیرهکل فهرست 
است  و آالگل گل یآلماگل، آج های تاالب از رت بیشتاالب انزلی 
تاالب انزلی نسبت به سایر  تر بیشتواند دلیل وسعت  که این می

 .های مطالعاتی باشد تاالب

 و کاربري تغییرات ۀبررسی معنادار بودن مقایس -6جدول 

 اراضی پوشش
Table 6- Investigating the significance of comparing land use 

changes and land cover 

 پارامتر
 و گل آجی آلماگل،های  تاالب

 آالگل
 تاالب انزلی

 60 40 تعداد

 5300 7.22 میانگین

 2.534 5.03 انحراف معیار

- 241 0.237 مطلق

 310 0.237 مثبت

- 109 -0.109 منفی

 0.237 0.237 آماره آزمون

 0.0036 0.0031 سطح معنی داری

 

 کنارآبزي و آبزي پرندگانهاي  تیره فهرست -2جدول 

 9312گل و آالگل سال  آلماگل، آجی تاالبی گذران زمستان
Table 7- List of species of waterfowl and shorebirds 

overwintering Almagol, Ajigol and Alagol wetlands in 2019 

 تیره
 تاالب

 گل آجی آلماگل آالگل

 4 0 0 کشیم

 2 0 0 پلیکانیان

 2 0 1 یانباکالن

 0 8 14 مرغابیان

 3 5 3 کاکاییان

 3 3 2 آبچلیکیان
 
 
 

های قبل،  پس از سرشماری و بررسی نتایج با نتایج سال
وضوح نشان  نتایج به (.0شکل )نمودار تغییرات جمعیت رسم شد 

، یک روند کاهشی در جمعیت 1327تا  1322دهد که از سال می
عبارتی تعداد مهاجرت  به. است پرندگان آبزی و کنار آبزی رخ داده

های مطالعاتی رو به کاهش پرندگان آبزی و کنار آبزی به تاالب
تغییرات آب و هوایی، تغییر زیستگاه و از دست رفتن . است

مهاجرت  یروند کاهشزیستگاه به طرق مختلف از عوامل 
های مطالعاتی است که  پرندگان آبزی و کنارآبزی به تاالب

(2020)Pourmoosa and Naderi  نیز به آن اشاره داشتند. 
 یکنواختی و ای گونه تنوع ای، گونه غنای شاخص مقادیر

 به گذران زمستان کنارآبزی و مهاجرآبزی پرندگان ای گونه
گل محاسبه شد که نتایج  آجی و آلماگل، آالگل های انزلی، تاالب

 مارگالف ای گونه غنای شاخص اساس بر .آمده است 2در جدول 
چنین  هم. شد مشاهده آبچلیکیان در ای گونه غنای ترینبیش

 عکس و وینر-شانون شاخص اساس بر ای گونه تنوع بیشترین
 مقدار یکنواختی بیشترین و مرغابیان تیره سیمسون در شاخص

 ةتیر در سیمسون شاخص و پیلو شاخص اساس بر ای گونه
 .گردید مشاهده باکالنیان
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 کنارآبزي و آبزي هاي پرندگان گونه ها و تیره فهرست -8جدول 

 9312انزلی سال  تاالبی گذران زمستان

Table 7- List of species of waterfowl and shorebirds 

overwintering Anzali wetlands in 2019 

 وضعیت نام گونه نام تیره

 باکالنیان
 986 کوچک باکالن

 3587 بزرگ باکالن

 مرغابیان
 2378 غاز خاکستری

 96 فریادکش یقو

 6 تنجه

 37 حواصیل خاکستری حواصیلیان

 آبچلیکیان
 58 پاسرخ آبچلیک

 63 معمولی پاشلک

 پلیکانیان
 5 سفید پلیکان

 1089 پلیکان خاکستری

 1595 خروسکولی سلیمیان

 37 دریایی تیره پرستوی پرستودریاییان

- 

 2478 ارده ای اردک

 2531 خوتکا

 7586 سرسبز اردک

 57 پهن نوک اردک

 518 سرحنایی اردک

 10 بلوطی اردک

 162 سیاهکاکل اردک

 23279 - جمع کل

 

 
 آبزي کنار و آبزي پرندگان جمعیت تغییرات -6شكل 

 هاي مطالعاتی تاالب گذران زمستان
Figure 6- population changes of waterfowl and waterfowl 

overwintering in study wetlands. 

 
و  پوشش گیاهیکه و آالگل  گل یآلماگل، آجهای  در تاالب

ای  طبع تنوع گونه تر است، بهکم عمق آب نسبت به تاالب انزلی
. ین فراوانی را دارد باالستتر بیشبرای تیره مرغابیان که 

ای مربوط به  ین تنوع گونهتر بیش ،طوری که نتایج نشان داد به
 های با آب در سانان معموالً یاز آنجا که مرغاب. مرغابیان است

 نظر به ،بنابراین ؛شوند می مشاهده اندک، و کم گیاهی پوشش
 ترکیب و غنا فراوانی، در اختالف عامل ترین مهم که رسد می

( شکار و صید)در تاالب ها، عامل امنیت  موجود پرندگان ای گونه

 در پژوهش. باشد( پوشش گیاهی)های زیستگاهی  و محدودیت
(2021) Kaboli et al. (2021) و Hohman et al.  نیز

تهدید  یک عنوان به انسانی مستقیم های مشخص شد که دخالت
 .هاست برای اکوسیستم تاالب

 

 و اي گونه تنوع اي، گونه غناي شاخص مقادیر -2جدول 

کنارآبزي  و آبزي مهاجر پرندگان اي گونه یكنواختی

 هاي مطالعاتی تاالب به گذران زمستان
Table 9- Species richness index, species diversity and species 

uniformity of migratory waterfowl and wintering aquatic 

birds to study wetlands 

 مارگالف تیره
-شانون

 وینر

 عکس

شاخص 
 سیمسون

 سیمسون پیلو

 0.26 0.48 1.71 0.94 0.69 حواصیلیان

 0.87 0.88 1.75 0.64 0.09 باکالنیان

 0.24 0.46 1.32 1 0.35 پرستودریاییان

 0.52 0.67 2.62 1.08 0.61 کشیم

 0.16 0.39 2.41 1.15 1.57 آبچلیکیان

 0.38 0.57 2.77 1.11 0.59 کاکاییان

 0.52 0.67 2.66 0.08 0.12 پلیکانیان

 0.20 0.03 1.09 0.06 0.39 سلیمیان

 0.15 0.45 2.83 1.35 1.36 مرغابیان

 

. ای است گونه وفور و غنا اصلی کننده تعیین تاالب ةازاند
(2008 )Riazi and Mir Armandi سرشماری آمارهای آنالیز با 

 سه استان های تاالب در آبزی مهاجر پرندگان زمستانه نیمه

های شمالی  انزلی، در بین تاالب تاالب که نمودند بیان شمالی
 مهاجر آبزی گانپرند برای را اکولوژیک ارزش بیشترین کشور

های  زیستگاه در تنوع و اندازه رسد، می نظر به. دارد گذران زمستان
 کنارآبزی و آبزی پرندگان انواع جلب در را نقش مهمترین آبی

 زیستگاه زیرا ؛دارد ای شان تغذیه عادات توجه به با گذران زمستان

 موجود ای های تغذیه فرصت وضعیت از مناسبی بسیار شاخص

 زیادی مقدار به تواند می و پرندگان است های مختلف گونه برای

 توجه با ،بنابراین. دهد قرار ثیرأت تحت را پرندگان تنوع و جمعیت

 بقیه از تربسیار بزرگ وسعت لحاظ تاالب انزلی از که این به

 یرا برا یتر بیش یتتبع امن که بهمطالعه است  مورد های تاالب
 بیشتر نیز آن ای گونه رود، غنای یم انتظار ،کندیم یجادپرندگان ا

 این شده، استاندارد ای گونه غنای مقادیر .ها باشد تاالب بقیه از

نیز نتیجه گرفتند  .Kačergytė et al (2021) .یید کردأت را مطلب
 جوجه فراوانی و جفت فراوانی ای، گونه غنای با تاالب اندازه
جمعیت پرندگان  ین تنوع وتر بیشاز آنجا که  .دارد مثبت ارتباط

 دو وجود آبزی مربوط به بخش مرکزی تاالب انزلی است و با

رسد عامل امنیت و نوع پوشش  می نظر پناهگاه حیات وحش، به
با تنوع باالتر  تر بیشگیاهی نقش بسیار مهمی برای حضور تعداد 
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 Ashoori and Varasteh Moradi (2014) در منطقه باشد که
 .اند کردهنیز به این موضوع اشاره 

 

 نتیجه گیري -0
پژوهش، تنوع پرندگان آبزی و  این از حاصل نتایج اساس بر

کنارآبزی در تاالب انزلی در مقایسه با تاالب آالگل، آلماگل و 
 در هوا سرمای شدت رسد می نظر به. بود گل بیشتر آجی

 پرندگان بیشتر تعداد مهاجرت عامل مهمترین های شمالی، عرض

های  بررسی داده. است انزلی جمله تاالب از و النگی های تاالب به
 تراکم و تنوع که است نکته همین موید های اخیر نیز سال

و  1310)سرد  های خیلی سال در کنارآبزی آبزی و پرندگان
( 1321و  1317، 1315)سرد  های نسبتاً سال در و مشابه( 1322

 وسطمت و گونه تعداد طور کلی به. هستند یکدیگر مشابه نیز

 از بیشتر مطالعه، مورد های تاالب ۀهم در آبزی،های  پرنده فراوانی

 خاطر به تواند می بود که های کنارآبزی فراوانی پرنده و گونه تعداد

 در پرندگان تراکم. ها باشد تاالب این خاص مورفولوژیکی شکل

 به نسبت هایش گونه تعداد بودن کم رغم علی آلماگل، تاالب

عواملی . است تر بیشموجود در این مطالعه، های دیگر  تاالب
گذشته، اثرات  سال چند در طی بارش کمبود چون خشکسالی و

 . اندهای مطالعاتی داشته منفی بر تاالب

های حاصل از این پژوهش،  بر اساس داده در یک دید کلی،
دلیل  به و است شده کاستهها  تاالب آب طور کلی از میزان به

 سوء ها، اثرات ساخت در حاشیه تاالب ،انسانهای  افزایش کاربری

 در شدت ها به تاالب شکل گرفته است و تاالبی بر اکوسیستم

ها  آب تاالب حدر نتیجه کاهش سط. اند گرفته قرار تخریب معرض
رویه گیاهان و کاهش اکسیژن محلول، سرعت تخریب  و رشد بی

 به توجه اب. زیستگاه آبزیان و پرندگان مهاجر افزایش خواهد یافت
اخیر در های  سال طی زیستی تنوعهای  شاخص کاهشی روند

 حفاظت افزایش نتیجه کاهش سطح آب و تغییر کاربری اراضی،
 حفاظت مانند ،مدیریتیهای  طرح انجام طریق از تاالب اکولوژیک

 ها، آلودگی کنترل نیز و غیرمجاز شکار کنترل زیستگاه، ساختار
 .شود می پیشنهاد

 

 منابع 
. ، و احمدپور، م.م.، قاسم پوری، س.ح.، و سینکاکریمی، م.، ماحمدپور
 و آبزی پرندگان تراکم و تنوع تغییرات پاییزة بررسی(. 1312)

 .سرخرود المللی بین تاالب گانهسههای  گاه دام آبزی کنار
 .52-33، (0)2، تاالب یولوژیاکوب

، زیست محیط. و یکم بیست قرن درها  تاالب(. 1371. )راد، ب بهروزی
21 ،23-31. 

 و تراکم بررسی(. 1322. )س نادری، و ،.ه کالیه، شیخعلی پورموسی
 12 دوره طی امیرکالیه المللی بین تاالب پرندگانای  گونه تنوع
 و پژوهش. زمستانه سرشماری اساس بر( 1320-1310) ساله

 . 25-10 ،(1)0، زیست محیط فناوری

 تغییرات روند(. 1321. )ص.م صبا، ، و.ا امینی، ،.م.س حسینی موسوی،

 کنارآبزی و آبزی پرندگان تراکم و تنوع های شاخص

(. 1311تا  1310) شادگان و هورالعظیم های تاالب زمستانگذران
 .12-02، (12)3، اکوبیولوژی تاالب

 تصاویر کاربرد(. 1311. )م شفیعی، و ،.م بال، زرین ،.ا.ع رسولی،
 ارزیابی و اراضی کاربری راتتغیی تشخیص هدف باای  ماهواره
  .11-1، (1)21، آبخیزداری های پژوهش. زیستی محیط تأثیرات

 گذران زمستان آبزی پرندگان(. 1317) .آ ، و میرآرمندهی،.ب ریاضی،

 ارزشی بندی طبقه و گلستان و مازندران گیالن، های تاالب در

. شناسی محیط. پرندگان اساس معیارهای بر ها تاالب ابن

35(50) ،12-122. 
 تاالب تغییرات روند ارزیابی (.1322. )ر.، و جعفری، ح.ل زبردست،

. مدیریتی حل راه ارائۀ و دور از سنجش از استفاده با انزلی
 .05-07، (07)37، شناسی   محیط

ای  گونه تنوع بررسی(. 1323. )ح مرادی، وارسته و ،.ع عاشوری،
 تاالب در نگذرا زمستان مهاجر کنارآبزی و آبزی پرندگان

 . 00-00 ،(22)0 ،تاالب اکوبیولوژی. انزلی المللی بین
 تحلیل و ارزیابی(. 1321. )محمودزاده، ح ، و.ا.ع پور، ، تقی.ر قربانی،

 آالگل، المللی بین های تاالب محدوده اراضی کاربری تغییرات

 تصاویر از استفاده با صحرا - ترکمن گل آجی و آلماگل

 ،(5)23، محیطی ریزی برنامه و جغرافیا .چندزمانه ای  ماهواره
107-115. 

 عوامل بررسی(. 1310. )ب کیابی، زادهحسن و ،.م کرمی، ،.م کابلی،
 Circus) تاالبی سنقر آوریجوجه موفقیت میزان بر مؤثر

aeruginosus )المللی بینهای  تاالب در چتر گونه یک عنوان به 
 طبیعی منابع. اصحر ترکمن دشت در آلماگل و آالگل, گل آجی
 . 012-002 ،(3)02، ایران
 021 انتشارات فرزانه، .ایران پرندگان راهنمای(. 1322. )منصوری، ج

 .فحهص
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