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چكيده
ي سواحل جنوب درياي خزر رو  هاتاالبگذران اين گونه و ميزان زيتوده آن در         در دهه اخير تعداد جمعيت مهاجر زمستان      

شـناختي مـورد   هاي زيـستي و بـوم  ويژگي. آور آن در اين مناطق بسيار اندك استجوجهبه كاهش بوده است و تعداد جمعيت   

بررسي عادت غذايي چنگر .  قطعه پرنده بررسي شده است     70برروي  كنار  انزلي، گميشان و فريدون    تاالبي مطالعه در سه منطقه   

تغذيـه  ) درصـد 46(تنـان و سـنگريزه      نـرم , )درصـد 54( از گياهان آبزي   نشان داد كه اين گونه همه چيز خوار است و عمدتاً          

بررسـي ميـزان ذخيـره    .باشدخواري ميرژيم غذايي گياه محاسبه شده كه بيانگر6/3نسبت طول روده به طول كل بدن     . كندمي

درصد16درصد ذخيره چربي متوسط و 28, ها ذخيره چربي كم    درصد از نمونه   56هاي مورد مطالعه نشان داد      چربي در نمونه  

.شـان باشـد  بيانگر عدم دسترسي اين پرندگان به غذاي كافي و مناسب در زيـستگاه توانداين نتايج مي. ذخيره چربي زياد دارند   

 درصـد از وزن الشـه ايـن پرنـده           50حـدود   . ها محاسبه شد   گرم براي نرها و ماده     570-660هاميانگين وزن الشه اين پرنده    

اين گونه يكي   . گيردبرميدر) ضايعات( درصد ديگر آن را پر و محتويات شكمي          50 و مصرف خوراكي دارد  , عنوان گوشت به

.باشـد شود و داراي ارزش خوراكي و تجـارتي مـي         ي شمال كشور شكار مي    هاتاالبترين پرندگان آبزي است كه در       از فراوان 

گياهان بـن در آب  , عمق آب , عت زيستگاه نظير وس , گونهثر بر وضعيت زيستگاه اين    ؤمشناختي مهم و  هاي بوم بررسي شاخص 

كنـار از لحـاظ اوضـاع       گميشان و فريـدون   , ي انزلي هاتاالبها همچنين فشار شكار مشخص كرد كه        ميزان آلودگي , ورو غوطه 

.ترتيب در اولويت اول تا سوم قرار دارندشناختي مناسب براي اين پرنده بهبوم

كنارفريدون, گميشان,  انزلي,تاالب, اكولوژي, چنگر:هاي كليديواژه

مقدمه
هاي تاالبي در ايران بـسيار وسـيع و داراي          بوم سازگان 

ايران با دارا بـودن بـيش از        . ارزش قابل توجهي هستند   

ــت   250 ــل موقعي ــه دلي ــك و ب ــزرگ و كوچ ــاالب ب  ت

اي در آســـياي جغرافيـــايي خـــود از اهميـــت ويـــژه

).1994،اوانس(غربي برخوردار استجنوب

 مهم پرندگان   يهادرصد از زيستگاه  50 حدود   هابتاال

كـه بيـشترين    انـد را در ايران بـه خـود اختـصاص داده         

شـناختي  ها دگرگوني سيماي بوم   تهديدات اين زيستگاه  

كنـار  آنها بر اثر عوامل مختلف براي پرنـدگان آبـزي و          

هـاي  بـر زيـستگاه گونـه      عـالوه  هـا تـاالب . آبزي است 

مردم مانندد بسياري براي فواييجانوري دارامختلف
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و آمـوزش  ,تفـرج ,حمل و نقـل   ,آبزيان،يانرژ, آب منابع

 در كـاركرد    هـا تـاالب .باشـند مـي ...بانك ژن و  ,پژوهش

كـه  كننـد ايفا مـي  هاي زيادي  نقش هايسازگانطبيعي بوم   

كنتـرل  مانند كاهش و  .شودعنوان ارزش تاالب تلقي مي    به

هـاي زيـر   حفـظ آب  ونگهـداري ,مهـار رسـوب   ,سيالب

).1377، مجنونيان(..حفظ خرد اقليم محلي و,يزمين

تـــرين پرنـــدگان مهـــاجر  از فـــراوانيكـــيچنگـــر 

ش يب. باشدي شمال كشور ما مي    هاتاالبگذران در   زمستان

و داراي شـود    مـي  شـكار هاي پرندگان آبزي    از ساير گونه  

جمعيـت كمـي از آن    .باشـد ارزش اقتصادي و تجارتي مي    

تاكنون هيچ تحقيقـي    . كندميآوريجوجههاتاالباين  در  

گونـه در   شناختي اين در مورد بررسي اوضاع زيستي و بوم      

تنها اطالعات موجـود در مـورد       .كشور انجام نگرفته است   

هـاي ديگـر    گونـه  از و بـسياري  گونـه   پويايي وضعيت اين  

ثبـت آمـار پرنـدگان      سرشـماري و    كشو در پرندگان آبزي 

 تا اوايل بهمن توسط     ي هر ساله در اواخر د      است كه  يآبز

.گيردسازمان حفاظت محيط زيست صورت مي

شناسي بومزيستي و هاي  اين مقاله برخي از ويژگي    در  

ي شمال كـشور مـورد بررسـي        هاتاالبجمعيت چنگر در    

براي اين كار سه تاالب در نوار سـاحلي         .قرار گرفته است  

العه انتخاب شد كـه     عنوان منطقه مط  جنوب درياي خزر به   

 داراي ارزش   يعنوان زيستگاه پرندگان آبـز     به هاتاالباين  

 عبارتنـد از تـاالب      هـا تاالباين  .المللي هستند ملي و بين  

تــاالب تــاالب گميــشان در گلــستان و,انزلــي در گــيالن

.كنار در مازندرانفريدون

طــول شــرقي و 28º49'ايــن تـاالب در :تـاالب انزلــي 

'25º37 اسـت   شـده  مالي در استان گيالن واقـع  عرض ش.

تـر از    متـر پـايين    23 هكتار مساحت دارد و    15000حدود  

 طبيعي دائمي بـا     هايتاالبء جز .هاي آزاد است  سطح آب 

 متـردر قـسمت     5/3حداكثر عمق آن    . باشدميآب شيرين   

1354در سـال  . استغربي و عمق متوسط حدود يك متر       

المللي در كنوانسيون رامسر     بين هايتاالب يكي از    عنوانبه

به ثبت رسـيده و داراي مجموعـه منـاطق حفاظـت شـده،              

از . باشـد منطقه شكار ممنـوع مـي     پناهگاه حيات وحش و   

گياهان آبزي با دارا بودن حـدود        پوشش   و سطح نظر تنوع   

ور در رديـف  و غوطهشناور ,اي گونه گياه آبزي حاشيه    40

عوامـل  .شـود يبنـدي مـ  ي جهـان رده هـا تـاالب ينترغني

,كشاورزي, خانگي,هاي صنعتي مختلفي از جمله فاضالب   

,خـاطر افـزايش فرسـايش حـوزه آبريـز        افزايش رسوب به  

اسـتفاده از   ,يهاي حاشيه تـاالب بـه كـشاورز       تبديل زمين 

و حد آبزيان بيش از  شكارصيد و   ,آب تاالب براي آبياري   

.استحيات تاالب را به مخاطره انداخته ...  وپرندگان

 طـول شـرقي و      54º53'ايـن تـاالب در    :تاالب گميشان 

'9º37       متر  23 و  عرض شمالي در استان گلستان واقع شده 

ي كـم  هـا تـاالب ءجز. آزاد است  يهاتر از سطح آب   پايين

سـيالبي  ـ  فـصلي صـورت  باشد كـه بـه  عمق لب شور مي

باشـد   متر مـي   يكعمق متوسط آن    .كندسطح آن تغيير مي   

5/2مـق فراتـر از    عهاي شمال غرب تـاالب      اما در قسمت  

اين تاالب در پنجاه سال اخير      مساحت  .متر نيز وجود دارد   

بـاال آمـدن سـطح آب        اقليمي و    ,به علت تغييرات ادواري   

 شدن نـواحي حاشـيه      خشكخاطر   خزر همچنين به   يدريا

 مساحت آن حدود    .تاالب تغييرات چشمگيري داشته است    

 بخـش   ).1378،مكـاران كيـابي و ه   ( هكتار اسـت   20000

هاي غرقابي پرنـدگان كنـار آبـزي        عمده تاالب را زيستگاه   

شود و كاهش سطح فعلي تاالب بيشتر مربوط به         ميشامل

 هكتـار از سـطح تـاالب       5000اقل  حد. باشداين بخش مي  

عنوان زيستگاه پرندگان آبزي مورد استفاده قـرار        همواره به 

 گياهـان   عمـدتاً  اطـراف تـاالب را       يپوشش گياه .گيردمي

ل علفزارهاي اطراف تـاالب     يتبد.گيردبرميشور پسند در    

يهـا فعاليت,هاي اهلي  دام چراي,هاي كشاورزي به زمين 

از مهمتـرين   ... رويـه  و صـيد بـي     شـكار ,پرورش آبزيـان  

.باشندكننده تاالب ميعوامل تهديد

يا پناهگاه حيات وحـش در  اين تاالب : تاالب فريدونكنار 

'31º5235'  طول شرقي وº36شـمالي در اسـتان    عرض

 هكتـار مـساحت     1000حـدود   .مازندران واقع شده است   

 تـاالب   يك. متر زير سطح دريا است     20 آن   و ارتفاع دارد  

باشـد كـه در فـصل       مصنوعي با آب شيرين و عمق كم مي       

بعـد از   . گيرد كشت برنج در آن صورت مي      و تابستان بهار  
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 از  ياب شده و قـسمت كـوچك      ها غرق برداشت برنج زمين  

كـه بـه    شـود    به شدت از طرف مردم حفاظـت مـي         منطقه

ي و صيد پرندگان آبـز    شكارمنطقه  دامگاه معروف است و   

 گياهـان بـن در      ن تاالب عمـدتاً   يپوشش گياهي ا  . باشدمي

 و مـواد آالينـده      هـا ورود فاضـالب  .باشدآب و شناور مي   

ت كشاورزي همچنين محـدوديت كنتـرل سـازمان حفاظـ         

ايـن  ,  شخـصي  مـالكين محيط زيست بر منطقـه از طريـق         

.تاالب را با خطر مواجه كرده است

 رنـگ    اسـت بـا    آبزيايپرنده:مشخصات ظاهري چنگر  

تـر و    پررنـگ  گـردن بدن يكدست سياه كه در ناحيه سـر و        

تر است و بـا منقـار و سـپر پيـشاني سـفيد مـشخص               براق

گلـو و   كـه  پرنـده نابـالغ خاكـستري تيـره اسـت            .شودمي

هـا در بـالغين     چـشم . باشد سفيد مي   آن قسمت باالي سينه  

انگـشتان پـا داراي نـيم       . اي اسـت  ها قهوه قرمز و در جوان   

ها شبيه به هـم هـستند و نرهـا          جنس. باشدپرده ناقص مي  

غـاز پـرواز مـدتي     آدر  . باشـند ها مي  بزرگتر از ماده   معموالً

ا سريع  هايش ر و بال )  متر 8-10حدود  (دود  روي آب مي  

ا در كنـد  امـ  زند و به سختي شروع به پرواز مـي       بر هم مي  

 تـا حـدود زيـادي اجتمـاعي         .كنـد هوا به راحتي پرواز مي    

هـا در   هاي متراكم اين پرنده با تجمع مرغابي      است و گروه  

بـراي  . شـود صورت مـشترك ديـده مـي      هپاييز و زمستان ب   

ا زند ام  مي غوصو خوب طور مكرر   هدست آوردن غذا ب   هب

. مانـد براي مدت كوتاهي تا نيم دقيقه در زير آب باقي مـي  

 غـذايي خـود بـه شـدت دفـاع           و منـابع  قلمـرو   ،آشيانهاز  

 و  تارسطول  اندازه جثه، طول منقار، سپر پيشاني،       .كندمي

پا براي تعيين جنسيت و رنگ تارس براي        انگشت وسطي   

 بـه   1987، سيمونز ومپ  كرا(تعيين سن پرنده كاربرد دارد      

.)1978، قل از كراوفردن

:بندي جانوريجايگاه چنگر معمولي در رده

Kingdom : Animaliaجانوران: سلسله-1

Phylum : Chordataطنابداران : شاخه-2

Subphylum : Vertebratندارامهره: زير شاخه-3

Class : Avesپرندگان : رده-4

Order  Gruiformesدرنا شكالن: راسته-5

Family : Rallidaeيلوه  : تيره-6

Genus : Fulicaچنگر : سرده-7

Atra:Speciesچنگر معمولي  : گونه-8

هاي كم عمق داراي فضاي الزم براي غوص                    آب  :زيستگاه

حاشيه               هي  گيا پوشش  و  گلي  بستر  با  فتن  وسيع و     ر ي  ا

ور را ترجيح      طه مناسب از گياهان بن در آب، شناور يا غو                 

اقل سطح آب روباز براي غوص رفتن                دبه يك ح   .   دهد  مي 

 دور از ساحل يا دور از            آوري    جوجه  هنگام   .   نيازمند است    

شود و كمتر خود را در معرض            پوشش گياهي ديده نمي        

مي        ر  ا قر يد  ن               . دهد  د در زمستا ما  ا نيست  يي  يا ر به   د ها 

آب              مصب  ديگر  و  ه  پنا ن  مكان      هاي جا تغيير  هاي شور 

ازن  ها و مخ   ز درياچه     هاي روبا     دهد و پس از آن در آب            مي 

     ، بي ب    آ ال كه      ها تا بر  ، ها ل          ، سد نا كا و  ها  استخر  ، هاي  ها

خاطر   هاي مرتفع به      در زيستگاه      . شود زهكشي ديده مي       

كم                       بيت  مطلو و  مناسب  هي  گيا پوشش  كمتر  ني  ا و ا فر

،كرامپ و سيمونز     ( شوند مي هاي كوهستاني الغرتر         آب  

1 9 8 ك         ؛ 7 و ر ز شا ا نقل  1، به  9 7 ر  . ) 9 ن     د ا ير ا جر     مها  

ها به تعداد خيلي زياد در             زمستان   . گذران است      ن زمستا  

آور   جمعيت جوجه   .   شود  سرتاسر ايران ديده مي         هاي  تاالب   

.آن اندك است

ه مواد گياهي      پرندگاني هستند همه چيز خوار، گرچ:تغذيه

 از  عموماً  .   خورند   جانوري نيز ميي دارد ولي غذاارجحيت 

ت گياهان    هاي آبي، گياهان آبزي عالي و گاهي اوقا                    جلبك 

غذاي جانوري عمدتاً          . كنند زي و علفي تغذيه مي        خشك 

ن   ها  به جوجه   .   باشد مي اه رمتنان، حشرات و كرم           شامل 

نده مي          نداران كوچك،               .   شود حشره خورا از پستا تغذيه 

.قورباغه، ماهي و تخم ماهي نيز داراي اهميت محلي است

هـاي كـم    آوري هميشه در آب   جوجهمناطق  : آوريجوجه

گاهي .  درون گياهان بن در آب و پنهان است        موالًعمق مع 

هاي باز و اشياء بـه هـم پيوسـته شـناور در        اوقات از مكان  

. كنندآوري استفاده مي  جوجهايگاه  عنوان ج سطح آب نيز به   

تعـداد  .گيـرد سازي بوسيله هر دو جنس انجـام مـي        آشيانه

. باشـد  عـدد مـي    6-10گذارد  تخمي كه هر پرنده ماده مي     

فاصـله زمـاني بـين      .  تخم اسـت   1-13 و حداكثر    حداقل
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كشي بوسيله هر   جوجه. باشد مي  به روز  روزهاتخمگذاري

. كـشد مـي  روز طـول 21-24گيرد و دو جنس صورت مي   

3-4 در .شـوند ها بوسيله هر دو والدين مواظبت مي جوجه

ها زير پروبـال پرنـده مـاده در         كه جوجه روز اول در حالي   

.آوردمـي شوند پرنده نر براي آنها غذا      نگهداري مي  آشيانه

هـا بدنـشان از كـرك پـر پوشـيده شـده و زودرس              هجوج

دوره آمـادگي  . باشندهستند از لحاظ تغذيه آشيان گريز مي      

 در همـان    كشد و تقريبـاً    روز طول مي   55-60براي پرواز   

2 يـا    1 اولين سال زادآوري در سن       .شوندزمان مستقل مي  

).1987،زسيمون و مپكرا(سالگي است

هاو روشمواد 
شناسـي جمعيـت    بـوم   و يبراي بررسي صفات زيـست    

,ي شمال كشور سه منطقه تـاالبي انزلـي   هاتاالبچنگر در   

كنار در شـمال كـشور طـوري انتخـاب          گميشان و فريدون  

ي شـمال كـشور     هاتاالب خوبي از     پوشش نسبتاً  شدند كه 

و  شـرق  گميـشان در , تاالب انزلي در قسمت غرب    .باشند

 در قسمت مركزي نوار شـمالي هـر كـدام در             كنارفريدون

يختشـنا  موقعيت جغرافيايي جداگانه بـا اوضـاع بـوم         يك

و گلـستان گـيالن،   در سـه اسـتان      ترتيـب بـه خاص خود 

.اند قرار گرفتهمازندران

هاي چنگر از اين مناطق تـاالبي       آوري نمونه براي جمع 

بومي در روزهاي   شكارچياندر فصل زمستان با هماهنگي      

ها بطـور   نمونه. شد شكار تعدادي پرنده چنگر     شكارمجاز  

 بـر آن    و قصد  شدند   شكارتصادفي از سطح مناطق تاالبي      

يبـردار  از افـراد در نمونـه      يـك بود كه شانس انتخاب هر      

در . باشد و به كل سطح تـاالب پوشـش داده شـود        يكسان

ـ  21, نمونـه از تـاالب انزلـي       32شكارطي فصل    ه از   نمون

شـكار كنـار  نمونه از تـاالب فريـدون  18وتاالب گميشان  

.شد

 از  يكـسري ها از مناطق تاالبي   آوري نمونه بعد از جمع  

 و  يشـناختي آنهـا مـورد بررسـ        زيستي و بـوم    يهاويژگي

نر يا ماده   ( جنسيت  وزن،  كه شامل   قرار گرفت  يگيراندازه

يـزان  م,طـول روده  ,نوع تغذيه ,ميزان ذخيره چربي  ,)بودن

 توسـط   هـا گيـري اين انـدازه  .چربي و پروتئين بود   ,انرژي

و ريـزبين ) تختـه بيـومتري   (تختـه زيـست سـنجي     ,ترازو

سه منطقـه   شناختي   بوم يهاويژگي.صورت گرفت )لوپ(

ــاالب ــ ت،يت ــستانغيي ــت زم ــعيت رات جمعي ــذران و وض گ

.آوري اين پرنده در اين مناطق بررسي شدجوجه

سي چـشمي غـدد توليـد مثلـي       با برر  هاهپرندجنسيت  

بـه آسـاني مـشخص شـد بـر ايـن            ) هاها و تخمدان  بيضه(

با توجه  . به دو گروه نر و ماده تقسيم شدند        هاهپرنداساس  

اطـراف  , شـكمي  موجـود در حفـره       يبه ميزان ذخيره چرب   

ــي زيــر جلــد  ســنگدانهــا و هرود ــين ذخيــره چرب  همچن

, بـي كـم   به سه گروه عمده با ذخيـره چر       هاهپرند) پوست(

.متوسط و زياد تقسيم شدند

محتويات چينه دان و سنگدان     براي بررسي نوع تغذيه   

 غـذايي موجـود در      مواد. شديآنها به كمك ريزبين بررس    

دو گروه عمده مـواد جـانوري و گيـاهي تقـسيم و             آنها به   

 از آنها برحسب درصد بيان      يك كه ميزان هر     شناسايي شد 

ـ    گيـري   اندازه. گرديد ه كمـك تختـه زيـست       طـول روده ب

. صورت گرفتيسنج

 ارزش غذايي و اقتصادي اين پرنـده        يگيرجهت اندازه 

چربي و پروتئين موجود در گوشت خـالص        , ميزان انرژي 

منظـور تعيـين زيتـوده     بـه . گيري شد ها اندازه  از نمونه  يكي

 از  يكي جمعيت چنگر در هر      پارسو محصول   ) بيوماس(

اسـتخوان  , ها همراه با پر   ه از پرند  يكيالشه  , مناطق تاالبي 

خـرد   با دستگاه چـرخ گوشـت برقـي          شكميو محتويات   

برداري پس از همگن نمودن تركيبات خرد شده نمونه       . شد

 ايـن آزمـايش ميـزان     در. گرفتصورت  ايي  يمي ش و تجزيه 

.گيري شد اندازهخشكو مادهپروتئين ,يچرب, انرژي

نـده   هر قطعـه پر    يژ ميزان انر  ضرب حاصل با توجه به  

ن اتوان ميـز  در جمعيت چنگر برحسب تعداد در هكتار مي       

.در واحد سطح را مـشخص نمـود  انرژي توليدي جمعيت    

اگر جمعيت سال برحسب تعداد در هكتار را در ميـانگين            

در واحـد   وزن پرنده ضرب كنيم ميـزان زيتـوده جمعيـت           

.آيددست ميسطح به

شـناختي سـه منطقـه تـاالبي مـورد مطالعـه          اوضاع بوم 

يشـناخت  فاكتور بوم  5 زيستگاه اين پرنده از لحاظ       عنوانبه
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يكـديگر ثر بر وضعيت زيستگاه پرندگان آبزي با        ؤمهم و م  

وسعت :  مورد نظر عبارت بودند از     فاكتورهاي.مقايسه شد 

,ور غوطـه  گياهـان , گياهان بن در آب   , عمق آب , زيستگاه

فاكتورهـاي  از يـك  هر به. صيد و شكارها و فشار    آلودگي

ثر بر وضعيت زيستگاه با توجه به اهميت آن ضـريبي از      ؤم

بر اين اساس وسعت زيـستگاه      .  اختصاص داده شد   3 تا   1

آلـودگي و  , 2عمق آب و گياهان آبزي ضـريب    , 3ضريب  

 از  يـك  هـر    سـپس . باشندرا دارا مي  1 ضريب   شكارفشار  

 مقايسه شده با توجه    يكديگر در سه منطقه با      هافاكتوراين  

 بنـابراين   .شـدند بنـدي   رتبـه 3 تا   1 آنها از    ي نسب يبه برتر 

ضـرب ضـريب هـر      حاصـل مجموع  نمره هر تاالب كه از      

دهنـده وضـعيت    آيـد نـشان   دست مي فاكتور در رتبه آن به    

.شناختي آن تاالب در مقايسه بـا ديگـري اسـت          نسبي بوم 

يتـر تاالبي كه مجموع نمره بيشتري دارد زيستگاه مناسب        

.شودي اين پرنده محسوب ميگذرانانبراي زمست

نتايج و بحث
يرات جمعيـت   ـروند تغيـ  : گذرانبررسي جمعيت زمستان  

,ي سـه گانـه انزلـي      هاتاالبگذران گونه چنگر در     زمستان

-1378كنار در طي يـك دهـه از سـال           گميشان و فريدون  

اين آمار جمعيت مربوط به سرشـماري       .  بررسي شد  1368

باشـد كـه هـر سـاله در         يمزيستسازمان حفاظت محيط    

هاي مختلف پرنـدگان   ور جمعيت گونه  ي مهم كش  هاتاالب

نتـايج بررسـي جمعيـت      . شـود مهاجر آبزي سرشماري مي   

دهد كه تاالب انزلي بيشترين جمعيت را در خود         نشان مي 

كنار در  دهد و بعد از آن تاالب گميشان و فريدون        جاي مي 

گـذران ايـن    زمـستان  زيستگاه عنوانبهيدرجه اهميت بعد  

.گونه قرار دارند

و انـرژي توليـدي حاصـل از        ) بيومـاس (ميزان زيتوده   

هـاي مختلـف    جمعيت چنگر در سه تاالب فـوق در سـال         

متفاوت است كه به تعداد جمعيت در واحد سـطح تـاالب    

ر در آن سـال در منطقـه   در هر سال و ميـانگين وزن چنگـ     

رزيــال در جــداول و اشــكايــن تغييــراتوابــسته اســت

. مشخص است

 �������	
�� ��
�  ,��� � ���������� �� �� ����  !�� �� �"#$ �	
�� � %&�' ��	���  ��()*��+,*.

Kcal/m2انرژي Kg/haزيتوده تعداد جمعيت چنگرسال سرشماري

13682484407/118/0

13692273598/017/0

13704246784/131/0

13711212352/009/0

1372593025/004/0

13731464963/011/0

13743829065/128/0

1375722931/005/0

13761240153/009/0

13773123435/123/0

13782686516/120/0
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Kcal/m2انرژي Kg/haزيتوده تعداد جمعيت چنگرسال سرشماري

13681218042/127/0

13693000051/370/0

13702850033/363/0

13713200074/370/0

13722360076/252/0

13732300069/250/0

13741500075/133/0

1375222526/005/0

1376652076/001/0

137765007/0001/0

1378378044/008/0

 ����2��	
�� ��
�  ,��� � �������  !�� �� �"#$ �	
�� � %&�' ��	��� /����3 ��#4��� �� �� ��()*��+,*.

Kcal/m2انرژي Kg/haزيتوده تعداد جمعيت چنگرسال سرشماري

1368450072/250/0

1369---

1370412050/245/0

13711506011/965/1

1372---

1373---

137420012/002/0

1375200021/122/0

1376---

1377---

137825015/03/0

. تغييرات جمعيت چنگر در تاالب انزلي-1شكل 
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.گميشان تغييرات جمعيت چنگر در تاالب -2شكل

.كنارفريدونتاالب ات جمعيت چنگر در  تغيير-3شكل

آوري چنگـر در    نتايج بررسي جوجـه   : آورجمعيت جوجه 

ي هـا تـاالب  مشخص نمود كه ايـن گونـه در          هاتاالباين  

آور آن   دارد اما جمعيـت جوجـه      آوريجوجهشمال كشور   

 اســكات وهــايايــن موضــوع بــا گــزارش. انــدك اســت

ــال   ــاران او در سـ ــت دارد1354همكـ ــاالب . مطابقـ تـ

 بـا تيـپ اراضـي تحـت         يكنار يك تاالب مـصنوع    فريدون

كـشاورزي  آن   فصل بهار و تابـستان در      و در  است   يآبيار

گيرد بنـابراين زيـستگاه مناسـب بـراي مانـدن و            انجام مي 

تاالب انزلـي بـا     .  نيست يآوري پرندگان مهاجر آبز   جوجه

ــستگاهي    ــاع زي ــودن اوض ــه دارا ب ــه ب ــر توج ــرا بهت يب

, گياهــان بــن در آب,نــد وســعت تــاالب مانآوريجوجــه

, عمـق آب  , گزينـي آشـيانه ي مناسـب بـرا    يوجود نيزارها 

گياهان شناور و بن در آب نـسبت بـه تـاالب گميـشان از               

آوري امكـان جوجـه   باشـد و   برخوردار مي  ياهميت بيشتر 

امـا تعـداد جمعيـت      . پرندگان در اين تاالب بيـشتر اسـت       

.يـشتر نباشـد    جفـت ب   20-10آور ممكن اسـت از    جوجه

و در سـازد   ي آشيانه خود را داخل نيزارها مـ       چنگر معموالً 

. شـود يز فعاليت روزانـه آن كاسـته مـ        آوري ا فصل جوجه 

جمعيـت  ايـن   بنابراين امكان مشاهده و پيدا كردن آشـيانه         

.باشد مي مشكليبا فعاليت كم كار     اندك در سطح وسيع و    

دارنـد  ينگه م ها را مدتي در آشيانه       جوجه  معموالً چنگرها

 نظيـر   يچون احتمال اين كه مـورد حملـه طعمـه خـواران           

.  و اردك ماهي قرار گيرنـد زيـاد اسـت    يسنقر تاالب , شغال

ايـن كـه   بعـد از    )  تيـر و مـرداد     يهاماه(در فصل تابستان    

ها قـدري رشـد كردنـد همـراه والـدين در اطـراف              وجهج

 و بـا شـنيدن صـداي قـايق    باشـند ينيزارها قابل مشاهده م 

.برندي به داخل نيزارها پناه مموتوري در تاالب

هاي نر به مـاده در هـر         نسبت جنسي پرنده   :ينسبت جنس 

مشخص ر  يزل   سه منطقه تاالبي در جدو     يهايك از نمونه  

.باشدمي
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. نسبت جنسي چنگر در مناطق تاالبي-4جدول 

دهمانسبت جنسي نر به ر مادهتعداد چنگچنگر نرتعداد منطقه تاالبي

انزلي

گميشان

كنارفريدون

مچموع مناطق

11

8

10

29

21

9

7

37

52/0

89/0

43/1

78/0

. فراواني چنگرهاي سه منطقه تاالبي براساس ميزان ذخيره چربي-4شكل 

 در سطح احتمـال  ²xنتيجه آزمون كاي اسكور يا مربع       

 درصد نشان داد كه بين نسبت جنسي ايـن پرنـده            5اشتباه  

.داري وجود نداردتاالب فوق اختالف معنيدر سه 

با بررسـي ميـزان چربـي موجـود در حفـره        : ذخيره چربي 

هـا و سـنگدان همچنـين چربـي زيـر      اطراف روده ,شكمي

متوسـط و   ,  كم يها به سه گروه با ذخيره چرب      پوست پرنده 

 هر يـك از ايـن سـه گـروه در            يفراوان. زياد تقسيم شدند  

.ان داده شده استمناطق تاالبي در شكل زير نش

چربـي گونه كه از شكل پيداست چنگرهاي با ذخيره       همان

بعد از آن چنگرهـاي بـا      )  درصد 56(كم بيشترين فراواني    

سـپس چنگرهـاي بـا      )  درصـد  28(ذخيره چربي متوسـط     

را در  )  درصـد  16(ذخيره چربـي زيـاد كمتـرين فراوانـي          

انگر تواند بي ياين نتايج م  . اندمنطقه به خود اختصاص داده    

 كـافي و مناسـب در       ي اين پرندگان به غـذا     يعدم دسترس 

يبنابراين عدم مطلوبيـت زيـستگاه رو      . شان باشد زيستگاه

. دارديثير منفأوضعيت بدني اين گونه ت

دان و سـنگدان    بررسي محتويات موجـود در چينـه      : تغذيه

هـا و مـواد گيـاهي        از جلبك  اين پرنده نشان داد كه عمدتاً     

)  درصــد46(ن صــدف و ســنگريزه همچنــي)  درصــد54(

گونه همه چيز خوار است و مقدار مـواد         اين. كنديتغذيه م 

ــت   ــشتر اس ــانوري بي ــه ج ــسبت ب ــاهي ن ــايج . گي ــن نت اي

،مـالدو ؛  1973،گلـوتز ؛  1967،  كورنوسـكي (هاي  گزارش

).1987،كرامپ و سيمونز (.كندييد ميأرا ت) 1975

1510يهاي مـورد بررسـ   ميانگين طول روده در نمونه    

نسبت طول روده به طـول كـل بـدن در ايـن         . متر بود ميلي

توانـد بيـانگر رژيـم    ياين عدد م  .  محاسبه شد  6/3ها  نمونه

چـون در جـانوران     .  در اين پرنده باشد    يخوارغذايي گياه 

خـوار نـسبت طـول روده بـه طـول كـل بـدن بـزرگ                 گياه

.باشدمي

هـاي نـواحي   هاي اصلي جمعيت   يكي از تفاوت   :وزن بدن 

مختلف اين پرنده اختالف در انـدازه جثـه و بـالطبع وزن             

هاي قابل توجـه محلـي تـا        تفاوت. بدن آن بيان شده است    

ـ      ثير آب و هـوا و ميـزان غـذاي قابـل        أحد زيادي تحـت ت

در نـواحي دريـاي خـزر وزنـشان در          . باشـد يدسترس مـ  

 دور از سـاحل و بـه        يهـا هاي داخلي كـم امـا در آب       آب

).1973،گلوتز و همكـاران    (د است سوي دريا وزنشان زيا   

هاي نر و ماده در هـر يـك از سـه    چنگرميانگين وزن بدن    

.منطقه تاالبي در جدول زير محاسبه شده است
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.)وزن برحسب گرم ( ميانگين وزن چنگرها-5جدول 

دهد كه در هر تاالب ميانگين وزن   اين جدول نشان مي   

برآورد حاصـل نـشان داد   . نرها نسبت به مادها بيشتر است 

 در صد وزن الشه اين پرنده شامل محتويات         50كه حدود   

بنابراين . باشد كه قابل مصرف نيست   حفره شكمي و پر مي    

بـا توجـه    . زن الشه مصرف خوراكي دارد     درصد و  50تنها  

 ريال است   10000به اين كه قيمت هر قطعه چنگر حدود         

50باشد از طرفي     گرم مي  700متوسط الشه حدود    و وزن   

ــابراين يمــصرف خــوراك)  گــرم350(درصــد آن   دارد بن

ــت آن   ــوگرم گوش ــر كيل ــرآورد  28000ارزش ه ــال ب  ري

.شوديم

چنگر را در يك     جمعيت   ياگر بخواهيم ارزش اقتصاد   

سال معين در يك تاالب تعيين كنيم بايـد تعـداد جمعيـت      

 گـرم   350يچنگر را در وزن قابل مصرف هـر قطعـه يعنـ           

 قابـل مـصرف آن    يضرب كنيم تـا ميـزان گوشـت توليـد         

.دست آيدهجمعيت ب

سپس گوشت توليدي قابل مـصرف را بايـد در ارزش           

ييـال ضرب كنيم تا به ارزش ر     )  ريال 28000(هر كيلوگرم   

بـر ايـن اسـاس ارزش       . كل جمعيت در يك سـال برسـيم       

ـ       ياقتصاد 1378 در سـال     ي جمعيت چنگر در تـاالب انزل

بنابراين مـديران   . شود ريال برآورد مي   300000000حدود  

برداري پايدار و استفاده بهينه از    محيط زيست بايد در بهره    

. همراه با حفاظت آن عمل نمايندياين منابع طبيع

وضـعيت  :  مورد مطالعه  ي مناطق تاالب  يشناختوماوضاع ب 

عنـوان بـه  سـه گانـه مـورد مطالعـه          يهاتاالبشناختي  بوم

. بندي شد زيستگاه مناسب براي گونه چنگر بررسي و رتبه       

ثر بـر  ؤشناسـي مهـم و مـ    فاكتور بوم5 از   يبنددر اين رتبه  

به فاكتورهاي  .  استفاده شد  يوضعيت زيستگاه پرندگان آبز   

3 تــا 1 بــا توجــه بــه اهميــت شــان ضــريب  مــورد نظــر

اختصاص داده شد سپس هر فاكتور در سه منطقه مقايـسه           

3 تا 1 نسبي هر منطقه به آنها رتبه يشد و با توجه به برتر    

ضـرب ضـريب هـر      با توجه به مجمـوع حاصـل      . داده شد 

 هـر تـاالب يـك نمـره تـشخيص           يفاكتور در رتبه آن برا    

.آيددست ميهب

 را از   هـا تاالبتوان اين   يات سه تاالب م   با مقايسه نمر  

بنـدي   مناسب بـراي چنگـر رتبـه       يلحاظ اوضاع زيستگاه  

.نمود

ي هـا تـاالب گردد كـه    با توجه به جدول فوق مشخص مي      

 و  23, 25 با نمرات    ترتيببهكنار  گميشان و فريدون  , انزلي

شناختي مناسب براي گونـه چنگـر        از لحاظ اوضاع بوم    18

. تا سوم قرار دارنددر اولويت اول

.بندي آنها براي چنگرگانه و رتبه سهيهاتاالبيختشنامقايسه اوضاع بوم-6جدول

شناختي  بومطشراي

منطقه تاالبي
مجموع نمراتشكارفشار هاآلودگيورگياهان غوطهگياهان بن در آبعمق آبوسعت زيستگاه

انزلي

گميشان

كنارفريدون

3×3

2×3

1×3

1×2

2×2

3×2

3×2

2×2

1×2

3×2

2×2

1×2

1

3

2

1

2

3

25

23

18

اختالف وزنگروه مادهگروه نرمنطقه تاالبي

انزلي

گميشان

كنارفريدون

مجموع سه منطقه

695

615

655

655

605

550

550

568

90

65

105

87
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A study on biological and ecological attributes of coot (fulica atra)
in wetlands of northern Iran
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Natural Resources, Gorgan, Iran

Abstract
A study was conducted on population of coot in three important wetlands in northern Iran. 

Important biological and ecological attributes of birds and their habitats were studied at each study 
site. The wetlands were Anzali, Freydon kenar and Gomishan located at Southwest, South central and 
Eastern Caspian Sea respectively. Comparison of ecological factors such as habitat size, water depth, 
volume of emergent and submerged plants, level of population and hunting pressure showed that 
Freydon kenar was the poorest wetland followed by Gomishan and Anzali.70 number coots hunted 
and their attributes studied.The proportion of intestine length to body length was 3.6 and average body 
weights were 660 and 570 gr for males and females, respectively. 50 percent of the weight of carcass 
was useful for meal. Birds had low fat reserves at all the three study sites and they were omnivorous. 
They eat mostly water plants (54 percent), conch and gravel (46 percent).

Keywords: Fulica atra; Ecology; Wetland; Anzali; Gomishan; Freydon Kenar
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