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Abstract  

 
The study of species diversity of vertebrates in Ardabil Province 
is one way to identify the strengths and weaknesses of the 
natural environment of the province for the protection and 
management of species and habitat. In this research project, we 
have collected and produced information through conducting a 
field operation. As a first step, Ardabil's ecosystem was 
classified and identified and, after scoping, the ecological factors 
(climate, water sources, plant cover, shelter and security) were 
studied. For the next step, vertebrates were identified separately, 
classified in terms of species, habitat and nutrition, and 
evaluated according to national, CITES and IUCN standards. In 
this way, index species were determined and their population 
was measured by direct observation. The population density was 
estimated at the base level along with the minimum population, 
dispersed areas in the province were specified and their 
biological conditions and other species present were also 
identified. In most habitats, four main factors - water, food, 
security and shelter - are threatened by destruction, hunting and 
human activities. So, index species face population decrease and 
biological crisis and, out of a  total number of 287identified 
vertebrates, 8 species are in danger of extinction and 62 species 
supported. According to international standards, 39 species are 
listed in a CITES appendix and 21 species are in the IUCN 
Redbook. Furthermore, the generation of two species of 
Goitered gazelle and Greal bustard in this province’s habitats 
have become extinct. Destruction of habitat, lack of ample 
security and decrease in food resources are the main factors 
leading to the extinction of species, and the responsibility of 
each of these factors has been estimated at 53% - 39%, 4%, 
respectively. The preservation of habitat by establishing 
protected areas in Agdag and the preservation of species by 
setting up a prohibited hunting area in the Sabalan Mountain and 
Aras River areas are the main management policies for the 
conservation and protection of the animal community in Ardabil 
Province.  
 
Keywords: Distribution, Habitat, Population, Vertebrates 
Index species.  

 

 
   چکیده

داران اسـتان اردبیـل راهـی بـراي      اي مهـره   بررسی وضـعیت زیسـتی و تنـوع گونـه         
جهـت مـدیریت    هـا و تنگناهـاي محـیط زیسـت طبیعـی اسـتان در             شناسائی قابلیت 

سازگان اسـتان   بوم در این مطالعه درگام نخست،   .زیستگاه است  حفاظت ازگونه و  
،  یستی، شناسائی و طبقـه بنـدي و پـس از تعیـین حـدود     عنوان بسترهاي ز  اردبیل به 

هـا   در آن) ، پوشـش گیـاهی و پناهگـاه و امنیـت     ، منـابع آب    اقلیم(عوامل زیستی   
داران اسـتان اردبیـل بـه تفکیـک رده ثبـت شـده و        در گام بعدي مهره  .بررسی شد 

بنـدي و طبـق مقـررات     براساس موقعیت گونه، نوع زیستگاه و نـوع تغذیـه ، طبقـه            
 مورد ارزیابی قرارگرفته و بـر ایـن مبنـا    IUCN و فهرست    CITESملی، ضمائم   

هـاي شــاخص   تعـداد جمعیـت گونـه   . هـاي شـاخص اسـتان تعیـین گردیدنـد      گونـه 
جمعی، تعیین حداقل جمعیـت   هاي شمارش دسته  برحسب مورد با استفاده از روش     

ح اسـتان  هـا در سـط   و تخمین تراکم در واحد سطح، برآورد و مناطق پراکنش آن       
ها مورد بررسـی   هاي همراه در این زیستگاه مشخص و وضعیت زیستی آنها و گونه  

 تنـوع زیسـتگاهی   علـت نتایج مطالعات نشان داد که استان اردبیـل بـه       . قرار گرفت 
هـا   در اغلـب زیسـتگاه  . اي برخوردار اسـت   اي قابل مالحظه کم نظیر از تنوع گونه   

هـاي انسـانی    در اثـر فعالیـت  ) نیت و پناهگاهآب، غذا، ام (چهار عامل عمده زیستی  
هاي شاخص با  به همین جهت گونه . رویه در معرض تخریب قرار دارد      و شکار بی  

 گونـه  287هاي زیسـتی مواجـه بـوده و از مجمـوع      کاهش شدید جمعیتی و بحران   
 62 گونـه در خطـر انقـراض،    هشـت دار شناسایی شده، از نظر مقـررات ملـی          مهره

 گونـه در  39همچنـین از نظـر مقـررات بـین المللـی      . باشـند   مـی گونه حمایت شده 
همچنـین  .  قـرار دارنـد   IUCN گونـه در فهرسـت سـرخ    21 و CITESضـمائم  

تخریـب  . هاي استان منقرض شده است نسل دو گونه آهو و میش مرغ در زیستگاه 
هـا   زیستگاه، عدم امنیت کافی و کاهش منابع غذایی عوامـل اصـلی نـابودي گونـه           

 4و  53،39 هریـک از ایـن عوامـل در ایـن فرآینـد بـه ترتیـب        تـأثیر شـند کـه     با می
حفاظـت زیسـتگاه بـا ایجـاد منطقـه حفاظـت شـده در        .  برآورد شـده اسـت    درصد

داغ وحفاظـت گونـه بـا ایجـاد منطقـه شـکارممنوع درکوهسـتان سـبالن           منطقه آق 
ــاره ــت از      وکن ــت و حفاظ ــراي حمای ــدیریتی ب ــی م ــاي اساس ــاي ارس راهکاره ه

  . باشند تماعات جانوري در استان اردبیل میاج
  

  .هاي شاخص، زیستگاه  مهره داران، پراکنش، جمعیت، گونه:ها کلید واژه
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  مقدمه 
 و 45 کیلومتر مربـع مسـاحت در َ  3/17867استان اردبیل با   

 طـول  48 و 55ْ تا 47َ و 03ْ عرض شمالی و 39َ و 42ْ تا َ  37ْْ
ریـزي    سازمان مـدیریت و برنامـه     (شرقی قرار گرفته است     

شناســی آن از   تمان زمــین ســاخ ). 1382اســتان اردبیــل،   
ایـن شـاخص   . هاي آتشفشـانی سـبالن متـأثر اسـت        فعالیت
اي بـر توپـوگرافی، وضـعیت     شناسی اثـرات گسـترده      زمین

اقلـــیم، هیـــدرولوژي و هیـــدروژئولوژي اســـتان برجـــاي 
دامنـــه ). 1375زاده،  باباخــانی و رحـــیم (گذاشــته اســـت  

ل اي مغان در شـما      متر در نواحی جلگه    40ها از     ناهمواري
 متر از سطح دریاي آزاد در قله سبالن تغییر 4811استان تا  

به غیر از کوهستان سبالن کـه در جهـت شـرقی ـ     . کند می
هاي تالش بـه مـوازات    غربی کشیده شده است، رشته کوه    

ساحل جنوبی دریاچه خزر با جهت جنوبی ـ شـمالی و بـا    
داغ و   متـــر در قلـــه آق3322بلنـــدترین نقطـــه ارتفـــاعی 

ــ شـرقی      صلوات و رشته خروسلو با جهت غربی       هاي  کوه
تـرین رشـته     متر در قله قراول مهـم 2244با حداکثر ارتفاع  

در میـان   ).  1372جبـاري،     شـیخ (باشند    هاي استان می    کوه
ــل      ــد تکام ــده و در رون ــاد ش ــک ی ــدهاي توپوگرافی واح

شـهر و   هـاي اردبیـل مشـگین    هـا، دشـت   مورفولوژیـک آن 
3ناطق کوهستانی کـه بـیش از      م. اند  مغان به وجود آمده    4 

اند با دریافـت بـارش اکثـراً بـه          مساحت استان را فرا گرفته    
هـاي پایـدار    ها و برفچال صورت برف و دارا بودن یخچال     

هاي کوچـک و بـزرگ متعـددي          و دائمی منشاء رودخانه   
هـاي سـطحی اسـتان از طریـق دو          کلیـه جریـان   . باشـند   می

اوزن در جنــوب بــه  ی ارس در شــمال و قــزلشــریان اصــل
ــد  دریاچــه خــزر مــی  ــاري، (ریزن ــوع ). 1381شــیخ جب تن

ــوع     ــیم ســبب تن ــاگونی اقل ــع آن گون ــه تب ــوگرافی و ب توپ
ــه ــدگی آن     گون ــانوري و پراکن ــاهی و ج ــاي گی ــا در  ه ه

هـاي بـا شـرایط زیسـتی مناسـب و           ها و زیسـتگاه     رویشگاه
ت هماهنــگ بــا شــرایط محیطــی اســتان گردیــده اســـ      

هـاي   ، بـه عبـارت دیگـر تنـوع گونـه      )1372جباري،    شیخ(
هـاي زیسـتی    هـا در عرصـه   جانوري و گسترة پـراکنش آن  

هــاي موجــود  اســتان اردبیــل تــابع مســتقیمی از اکوسیســتم
  . باشد می

ــعه  فعالیــت ــاي توس ــاي  اي و اقتصــادي در عرصــه  ه ه
هاي جانوري را در معرض       طبیعی، حیات تعدادي از گونه    

هاي حساس  به علت از بـین رفـتن      ه  و گونه   خطر قرار داد  
. انـد  زیستگاه خود با کاهش شـدید جمعیتـی مواجـه شـده          

داران اسـتان     اي مهـره    بررسی وضعیت زیستی و تنوع گونه     
هـاي  اسـتان    اردبیل تالشی است براي شناسایی    زیستگاه   

ها  براساس ایـن اهـداف کـه در          و تعیین ذخایر زیستی آن    
  :نهایت بتوان

هـاي   زار اطالعاتی قابل اتکـایی بـراي تصـمیم گیـري        ـ اب 1
هــا در اختیــار  اجرائــی و اعمــال مــدیریت در زیســتگاه

  .مسئوالن حفاظتی قرار داد
هـا را بـه طـور        ـ  حفاظت از تنـوع زیسـتی و  اکوسیسـتم           2

  .جدي مورد توجه قرار داد
ـ مطالعات شناخت و احیـاي محـیط طبیعـی در اسـتان را         3

کــه از نتــایج مطالعــه حاضــر هــایی  بــه ســوي اولویــت
  .شود هدایت کرد حاصل می

  
  ها  مواد و روش

  هاي استان اردبیل  زیست بوم: منطقه مورد بررسی
با توجه به اشـکال متعـدد و پـراکنش گسـترده واحـدهاي              

هاي این اسـتان در   اکولوژیک دراستان اردبیل، زیست بوم 
 طبقـه  1دو گروه عمده، آبـی و خشـکی بـر طبـق جـدول            

  .ردیدبندي گ
  

  روش بررسی
فرآیند تحقیق و مبانی اصلی روش شناختی این بررسی بر          

  :محورهاي زیر استوار بوده است
هاي  ـ براي شناسائی واحدهاي اکولوژیک و زیستگاه       الف

حساس به عنوان بسترهاي زیستی در گسترة استان اردبیـل          
، تغییـــرات 1:50000از نقشــۀ توپوگرافیـــک بــا مقیـــاس   

هـــا و نقشـــه  شـــیدگی رشـــته کـــوهارتفـــاعی، جهـــات ک
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هیدرولوژیک استان استفاده گردید و بـا شناسـائی منـاطق        
هاي صحرائی،  تمرکز اجتماعات جانوري از طریق بررسی

سـازگان آبـی و خشـکی اسـتان تعیـین             حدود طبیعـی بـوم    
  .گردیدند

  ـ طبقه بندي بوم سازگان استان اردبیل1جدول 
  

  بوم سازگان آبی  بوم سازگان خشکی

  اي  بوم سازگان رودخانه) الف   بوم سازگان دشتی)الف

   رودخانه ارس – 1   دشت مغان-1

   رودخانه قره سو– 2   دشت اردبیل-2

   بالخلوچاي– 3   دشت مشگین شهر-3

   آغالغان– 4
  بوم سازگان کوهستانی) ب

   خیاو چاي– 5

   رودخانه هرو آباد– 6   کوهستان سبالن-1

  هاي طبیعی ازگان تاالببوم س) ب   کوهستان یافت-2

   شورابیل– 1   کوهستان باغرو-3

   نئور– 2   کوهستان آق داغ-4

   مال احمد– 3  بوم سازگان جنگلی) پ

   شورگل– 4   جنگل فندق لو-1

   پته خور– 5  

   تپراقکندي– 6  

  بوم سازگان آبی انسان ساخت ) پ  

  میل و مغان – 1  

   شهرك مغان – 2  

   اینانلو– 3  

   مالاحمد – 4  

  

 

 دریاچه فصلی 50و بیش از   یامچلو– 5

  پشت سدهاي خاکی

  
 اطالعـــــــات فلوریســـــــتیک، در محـــــــدوده - ب

هـاي غالـب و    هاي طبیعـی اسـتان در حـد گونـه        اکوسیستم
آوري   اي و مطالعـات میـدانی جمـع         مهم از منابع کتابخانـه    

  .گردید
اي و میدانی دو محور اساسـی         مطالعات کتابخانه  - پ
دار اسـتان بـوده کـه بـه       جـانوري مهـره     هـاي     هی گون بررس

  :شرح زیر اقدام گردید
ــه  ــدا براســاس طبق ــدي رده  ابت ــره بن ــا  هــاي مه داران، ب

استفاده از منابع اطالعاتی، مصـاحبه بـا مطلعـین و صـاحب      
دارانــی کــه بــه طــورآزاد در  نظــران، فهرســت کلیــه مهــره

هاجر هاي زیستی استان به صورت بومی، مهاجر و م      عرصه
تهیـه و بـا حضـور فیزیکـی در        . نماینـد   عبوري زیست مـی   

ها و انجام عملیات شناسائی میدانی ایـن فهرسـت            زیستگاه
هـاي زیسـتی و رفتـاري هـر          سپس ویژگی . تکمیل گردید 

ها، از منابع مختلف اسـتخراج و در جـداولی            یک از گونه  
گانـه   هـاي پـنج    که برحسـب مـورد بـراي هـر یـک از رده            

احی و تنظیم شـده بـود بـه ترتیـب خـانواده،       داران طر  مهره
جنس وگونه مرتب و براساس نوع زیستگاه و نـوع تغذیـه           

  . بندي گردیدند طبقه
مهــره (هــاي جــانوري   بــراي ارزیــابی وضــعیت گونــه

 و CITESهـاي     استان بـا مقـررا ت ملـی و فهرسـت          ) داران
IUCN    هــاي  ، ابتـدا آخـرین اطالعــات مربـوط بــه شـاخص

هاي مختلف جـانوران وحشـی    ی گونهتعیین وضعیت زیست 
ــی   ــابع داخل ــررات حفاظــت   (از من ــوانین و مق مجموعــه ق

ــران،   محــیط ــی مجــامع  ) 1383زیســت ای ــایت اینترنت و س
المللی مـذکور اسـتخراج و سـپس بـا طراحـی جـدول               بین

هاي جانوري  ها، وضعیت زیستی هر یک  از گونه    شاخص
هـا   ونهدست آمده تطبیق و درجات تهدید گ       با اطالعات به  

  .مورد ارزیابی قرار گرفتند
اي کـه   هاي مختلـف جـانوري زنـده      اهمیت گونه  - ت

دهنـد درتعیـین     اي را تشکیل می    در یک اکوسیستم جامعه   
در بین  . ماهیت و کارکرد تمام جامعه به یک اندازه نیست        

هاي مهره داران موجـود در جامعـه زیسـتی هـر        انواع گونه 
محـدود ، بـه علـت تعـداد     منطقه معموال چنـد گونـه نسـبتاً     

جمعیــت ، بزرگــی جثــه، تولیــد مثــل محــدود، نقــش       
ها در زیسـتگاه و جامعـه، شـکار و تغذیـه             اکولوژیکی آن 
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توسط انسان و حساسـیت بـه تغییـرات محیطـی از اهمیـت             
اي  داران، از اهمیـت ویـژه      خاصی در مقایسه با سایر مهـره      

ها  نهارزش این گو).  1378مجنونیان، (باشند  برخوردار می 
هـا بسـتگی نـدارد، زیـرا       در جامعه زیستی به رده بندي آن      

ــی ایــن      ــدي تاکســونومیکی، ارزش واقع ــر از رده بن فرات
کنـد کـه در    ها را نوع خاصی از طبقه بندي تعیین می       گونه

درقـوانین  .  شـود  جامعه زیستی ناحیه و جهـان  انجـام  مـی         
 با هایی هایی که درگروه  مقررات ملی وبین المللی به گونه     

،  در معـــرض Cons-dependent عنـــاوین حمایـــت شـــده
 شدت در  و به Vulnerable،آسیب پذیرEndangeredتهدید

انـد،   بنـدي شـده    طبقهCritically Endangeredمعرض خطر
بـراي بیـان  اهمیـت ایـن     . اهمیت زیادي داده  شـده اسـت       

هـاي   ها در قبال  تمامی  جامعه زیسـتی از واژه گونـه              گونه
  . استفاده  شده است Index speciesشاخص
 آمار و اطالعات درست، در مورد کمیت حیـات     - ث

ــه  ــه خصــوص گون هــاي شــاخص و در معــرض   وحــش ب
ریــزان حفــاظتی بــوده و  تــرین نیــاز برنامــه تهدیــد، اساســی

داشتن اطالعاتی از اندازه و تراکم یک جمعیـت، پیشـنیاز           
در این بررسی برآورد جمعیت . اصلی مدیریت موثر است 

هاي شاخص پستانداران و پرندگان برحسب مـورد و          نهگو
هـاي   هـاي زیسـتی ، رفتـاري و ویژگـی          با توجه به ویژگی   

  .هاي زیر استفاده شده است ها از روش هاي آن زیستگاه
ــه(جمعـــی  ــــ  شـــمارش مســـتقیم دســـته 1 ) اي جرگـ

زي و  پســـتانداران علفخـــوار و پرنـــدگان شـــاخص کـــوه
 زي دشت
  شتخواران شاخص ـ  برآورد حداقل جمعیت گو2
ـــ تعیــین تــراکم پرنــدگان شــاخص بــومی در واحــد 3
  سطح

 براي تعیین و تحلیل وضعیت موجود اجتماعات - ج
هاي این  هاي استان براساس یافته جانوري در زیستگاه

ها، کاهش جمعیت و  مطالعه، از سه شاخص نابودي گونه
ترین و  نابودي زیستگاه استفاده شده است که رایج

باشد   شاخص براي ارزیابی در این رابطه میترین جامع

هاي استان به  ، و به این ترتیب زیستگاه)1378 ،مجنونیان(
ها، روند  طور فراگیر و همه جانبه از نظر حضور گونه

هاي انسانی و تنگناهاي  تخریب زیستگاه در اثر فعالیت
زیستی حیات وحش مورد ارزیابی قرار گرفته و در 

هاي شاخص و در  ضعیت گونهنهایت، براي بهبود و
معرض تهدید و ترمیم زیستگاه، پیشنهادهاي کاربردي 

  .ارائه شده است
  
  نتایج 

  داران استان اردبیل  اي مهره تنوع گونه
  ـ پستانداران 1

هــاي   پسـتانداران وحشــی اســتان اردبیــل کـه تعــداد گونــه  
 گونه است نسبت بـه سـطح      46ها بالغ بر     شناسائی شده آن  

ع قابل توجهی برخوردار است و ایـن معلـول          کشور از تنو  
ــود      ــتان وجـ ــاص اسـ ــائی خـ ــی وجغرافیـ ــرایط اقلیمـ شـ

 ).2جدول(باشد هایی با شرایط زیستی مختلف می زیستگاه
  

  اي پستانداران استان اردبیل ـ تنوع گونه2جدول 
  

 نام راسته یفدر تعداد در استان
 گونه خانواده

  5  3 حشره خواران 1
  8  2  ها خفاش 2
  13  6  ندگانجو 3
  1  1  ها خرگوش 4
  15  5  گوشتخواران 5
  1  1  زوج سمان 6

 46 18  جمع

  
پستانداران شـاخص اسـتان اردبیـل  و پـراکنش      

  آنها
هـاي شـاخص اسـتان کـه بـراي بقـا و ادامـه زیسـت                 گونه

. هـا الزامـی اسـت    هاي  آن  زیستگاه آنها،حفاظت ازگونه و  
  :عبارتنداز
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 Capra aegagrus وحشی بز
هاي  زیستی ایـن گونـه در اسـتان اردبیـل             ترین عرصه  مهم

نتایج شمارش کـل  . باشد هاي سبالن وآق داغ می   زیستگاه
دهـد کـه    نشـان مـی   ) 3جـدول  (هـا    و بز در ایـن زیسـتگاه      

جمعیــت ایــن گونــه در زیســتگاه  ســبالن  بــه شــدت  در  
ــه   معــرض تهدیــد مــی باشــد و در زیســتگاه آق داغ کــه ب

شــود، بـه طــور نســبی از   مــیصـورت شــکار ممنـوع اداره   
هاي   درصد عرصه65در . وضعیت مناسبی برخوردار است 

در . زیســتی ایــن منطقــه کــه برنامــه سرشــماري اجــرا شــد
ــوع  ــه در    234مجم ــد ک ــمارش گردی ــی ش  راس بزوحش

صورت تعمیم این آمار به کل منطقه، جمعیـت کـل و بـز             
  .گردد  رأس برآورد می360در این زیستگاه بالغ بر 

  
 Ovis orientalis gmelini وحشی گوسفند

هــاي وحشــی اســتان اردبیــل از نــژاد ارمنــی   قــوچ و مــیش
باشند که با نـام محلـی آرگـالی منحصـراً در زیسـتگاه               می

نسـل ایـن گونـه کـه از ذخـایر         . نماینـد  سبالن زیسـت مـی    
ارزنـده و میـراث طبیعــی و بـومی اسـتان اردبیــل اسـت بــه      

 ویـژه در  جمعیت موجود بـه . شدت در معرض خطر است  
 میلیون دام عشایر ایل سون      5/1تابستان با ورود نزدیک به      

اي قــرار  بــه ییالقــات ســبالن در تنگنــاي زیســتی و تغذیــه 
ــی ــه دره  م ــد و ب ــاه  گیرن ــا ، پرتگ ــاط ریزشــی و   ه ــا و نق ه

  .برنـد  اي ارتفاعات سطان، هرم  و کسـري پنـاه مـی         صخره
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

ت محیطـی   این شیوه رفتاري و سازگاري بـا شـرایط سـخ          
است که تاکنون بقاي نسل این گونـه را در اسـتان اردبیـل         

هـاي منطقـه    سرشماري قـوچ و مـیش  . تضمین نموده است  
از ) 16/11/1381(سبالن کـه در شـرایط سـخت زمسـتان           

انجام شده، جمعیت  ) ردپاي گروه در برف   (طریق ردیابی   
 رأس 15این گونه را در کل زیسـتگاه وسـیع سـبالن تنهـا          

  .کند  میییدتأ
  

 Panthera pardusپلنگ 
. هاي دنیاست  ترین نژاد پلنگ   پلنگ ایرانی یکی از بزرگ    

منـــاطق پـــراکنش پلنـــگ ایرانـــی در اســـتان اردبیـــل بـــا 
هـاي   ترین طعمـه   هاي کل و بز و گراز که مناسب        زیستگاه

ــه  مــی  ــا محــدود شــدن  . باشــند، منطبــق اســت  ایــن گون ب
ور و زیست   هاي کل و بز  به منطقه آق داغ، حض          زیستگاه

ــال      ــتان خلخ ــونی، در شهرس ــز در وضــعیت کن ــگ نی پلن
  . منحصر به این منقطه است

  شـش هاي سرشماري و مطالعات میـدانی در      در برنامه 
ــره داغ، (نقطــه از منطقــه آق داغ و پیرامــون آن  پیــاوان، ق

حـدود کنـام،   ) سبزه قیه، پیشیک دره سی، آقـداش ودایـو   
  انده از تغذیـه مر باقیردپاهاي جدید و مکرر و عالئم و آثا      

بـا  . پلنـگ مشـاهده گردیـد     ) اجزاي بزو خـوك وحشـی     (
هـاي زیسـتی پلنـگ کـه در قلمـرو نسـبتاً        توجه به ویژگـی   

  عالیم و شواهد حاکی   . نماید وسیع و مشخص  زیست می     
  
  

  ـ نتیجه سر شماري بزوحشی در زیستگاه هاي آق داغ و سبالن3جدول 

 )راس(تعداد 

 بالغ
 تاریخ مشاهده

 ماده نر
 کل نابالغ

 نام محل مشاهده

 ) دامنه هاي جنوبی هرم( سبالن  6 ــ  1  5 2/3/82

 )یل ، ساري گونیدره موئ(سبالن   17 6  9  2 2/3/82

 )قزل داغ(سبالن   12 4  5  3 9/3/82

 )آق داش ، کرنق(آق داغ   72 25  33  14 30/7/82

 ) قلعه ، سبزه قیه( آق داغ  34 16  12  6 30/7/82

 )بولولیک ، آق سو(آق داغ   25 ــ  20  5 30/7/82

 )سنگ دیز، پلنگاه(آق داغ   64 34  21  9 30/7/82

 )خیش کش(  داغ آق 39 18  16  5 30/7/82
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اگـر از  .  از وجود حداقل شش جفت در این قلمرو است         
دنیـا  اي که پلنگ ماده در هر زایمـان بـه            یک تا شش بچه   

آورد میزان کمینه در نظر گرفته شود، حداقل جمعیـت      می
ــه آق داغ  ــگ در منطق ــالده 18پلن ــه ( ق ــاده و تول ــر و م ) ن

  .شود برآورد می
  

  Lynx lynx سیاه گوش
تـر از   اي به مراتب بـزرگ  سیاه گوش از گربه سانان با جثه  

هاي بزرگ و کوچـک تـوپر    هاي اهلی و داراي خال  گربه
اي، سـیاه   ر استان اردبیل تنـوع تغذیـه   د. و سیاه رنگ است   

کوهســـتان ســـبالن،و . گـــوش پراکنـــدگی وســـیعی دارد
تـــرین  ارتفاعــات بــاغرو، منطقـــه یافــت و آق داغ مهــم    

ــل     زیســتگاه ــتان اردبی ــیاه گــوش در محــدوده اس ــاي س ه
  .باشد می

  

   پرندگانـ ٢
  موقعیــت مهاجرپــذیري اســتان اردبیــل بــه دلیــل قــرار      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مسیر مهاجرت پرندگان مهاجر آبزي و کنار آبـزي      داشتن
ــود تــاالب  ــی جــاري و ســاکن در      و وج ــا و منــابع آب ه

گـذران   گـذران و تابسـتان     هاي زیستگاهی زمستان   موقعیت
اي پرندگان برحسب فصول سال      سبب گردیده تنوع گونه   

هـاي   طوري که در فصل    به. تغییرات چشمگیر داشته باشند   
هـاي مهـاجر در بـوم        ور گونـه  پائیز و زمستان در اثـر حضـ       

اي و شمار پرندگان افزایش   سازگان آبی استان تنوع گونه    
هـاي زمسـتان     رغم اینکه گونه   یابد و در فصل بهار علی      می

ــرك مــی   گــذران زیســتگاه ــی اســتان را ت ــد،  هــاي آب کنن
هاي عبوري و جوجه آور به ویژه از راسـته     مهاجرت گونه 

اي تـا   ، تنـوع گونـه   هاي استان  گنجشک سانان  به زیستگاه    
  . گردد حدودي حفظ می

گونه پرنده، شامل  پرندگان  مهاجر، بـومی      180تعداد  
ــتگاه   ــاجر عبــوري در زیس ــتان  شناســائی     و مه هــاي  اس

  ).4جدول (اند شده

  اي پرندگان استان اردبیل ـ تنوع گونه 4جدول 
 ردیف تعداد در استان نام راسته

 گونه خانواده التیننام    نام فارسی
  Gaviiformes 1  2 غواص سانان  1
  Podicipediformes 1  5  کشیم سانان  2
  Pelecaniformes  2  3  پلیکان سانان  3
  Ciconiiformes  4  13  لک لک سانان  4
  Anseriformes  1  22  غاز سانان  5
  Falconiformes  2  21  شاهین سانان  6
  Galliformes  1  7  ماکیان سانان  7
  Gruiformes  3  8  درنا سانان  8
  Charadriiformes  6  28  یک سانانآبچل  9

  Columbiformes  2  7  کبوتر سانان  10
  Cuculiformes  1  1  کوکو سانان  11
  Strigiformes  1  6  جغد سانان  12
  Caprimulgiformes  1  1  شبگرد سانان  13
  Apodiformes  1  1  بادخورك سانان  14
  Coraciiformes  2  3  سبز قبا سانان  15
  Piciformes  1  4  دارکوب سانان  16
  Passeriformes  16  48  جشگ سانانگن  17

 180 46  جمع
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  ها پرندگان شاخص استان اردبیل و پراکنش آن
هــاي   گونــه پرنــده شــناخته شــده در زیســتگاه180از بــین 
هاي  طبق قوانین و مقررات ملی جزو گونه گونه  57استان،  

باشـند، کـه از نظـر     حمایت شـده و در خطـر انقـراض مـی      
موقعیت زیستی در دو گروه پرنـدگان مهـاجر و پرنـدگان        

  ).5جدول. (شوند بومی طبقه بندي می
  

راض و قـ موقعیت زیستی پرندگان در خطر ان5جدول 
  حمایت شده استان اردبیل

  

 گونــه  پرنــدگان  در خطــر  انقــراض  و    57از بــین 
ر  دائمــی  در حمایــت  شــده، نــه گونــه  بــه  دلیــل حضــو 

هاي  خود در گستره  استان حائز  اهمیت اند  این      زیستگاه
هـــا  شـــامل  ســـارگپه  پـــا بلنـــد، ســـارگپه،عقاب   گونـــه

ــه ــانان  (طالیی،قرقی،دلیجـ ــته شـــاهین سـ ،شـــاه )از راسـ
ــد کوچــک   ــانان  (بوف،جغ ــد س ــته جغ ــک ) از راس وکب

  .باشند می)ازراسته ماکیان سانان(دري،دراج،قرقاول
ــدگان شــکا  ــرواز  گــروه پرن ــرواز و شــب پ ري روز پ

مذکور در استان داراي پراکندگی وسیع بـوده و بـه علـت        
ــده ــوازن وتعــدیل جمعیــت    نقــش ارزن ــظ ت اي کــه درحف

کننـد،حمایت شـده    جوندگان وحشرات درطبیعت ایفا می   
پراکنـدگی سـه گونـه قرقـاول، دراج و کبـک            . باشـند   می

تگی به سـبب وابسـ    ) Phasianidae (دري، از تیره ماکیانیان     
ــه زیســتگاه ــژه،  ب ارزش غــذایی و شــکار توســط   هــاي وی

شکارچیان و یا تخریب زیستگاه با کاهش جمعیت مواجه       

به همین دلیل   .  باشد ها در معرض خطر می     بوده و نسل آن   
تنها گونه بومی در    (این پرندگان و همچنین عقاب طالیی       

به عنوان پرندگان شاخص اسـتان بـه شـرح         ) خطر انقراض 
  .شوند  میزیر معرفی

  
 Phasianus colchicusقرقاول

 بیشه زارها و درخت زارهاي حاشیه رودخانه مرزي ارس         
در منطقه مغان در استان اردبیل،  زیستگاه منحصر بـه فـرد         

 65ایـن عرصـه زیسـتی بـا طـولی حـدود       . باشـد  قرقاول می 
کیلومتر مابین آبادي تازه کند واقع در شمال غرب پـارس        

تـراکم قرقــاول در  . شـود  شــامل مـی آبـاد تـا اصـالندوز را    
ــب    ــه تخری ــا توجــه ب ــده و   واحــد ســطح ب هــاي انجــام ش

هاي انسانی در این عرصه در بیشه زارهاي پیرامـون       فعالیت
تـر از سـایر نقـاط     ي تازه کند و دوستکندي بـیش       ها آبادي

بــوده و حفاظــت ایــن بیشــه زارهــا بــراي حفــظ نســل ایــن 
  .ستاي برخوردار ا پرندگان از حساسیت ویژه

زیستگاه قرقاول به دلیل اشتراك بین دو کشـور ایـران     
و جمهوري آذربایجان از امنیت نسـبی برخـوردار بـوده و            

برحسب مورد  در حریم  مرزي      در صورت احساس خطر   
به  همین  جهت و محـدودیت       . شود  دو کشور  جابجا  می     

ــرآورد  جمعیــت  آن  دشــوار     ــرزي،  ب ــوار  م ــردد  در ن ت
شـده و شـمارش تعـداد     هاي انجـام   بررسیبر اساس .  است

ــاول در ــطحی بــه  قرق ــعت  س ــار در محــدوده  90وس  هکت
دوستکندي، میانگین تـراکم قرقـاول در ایـن زیسـتگاه بـه            

ــاده  و   20ازاي هــر  ــر و م ــاول  ن ــار یــک جفــت قرق  هکت
به وسعت حدود (جمعیت  آن  در کل  این عرصه زیستی         

  . عدد  برآورد گردیده است500) هکتار5000
  

  Francolinus francolinusدراج 
ــتگاه ــه و    دراج زیسـ ــف و درختچـ ــیده از علـ ــاي پوشـ هـ

ي کوتاه و غیـر متـراکم را         علفزارهاي ناهموار، بوته زارها   
زیستگاه این پرنده نیـز در اسـتان اردبیـل          .  دهد ترجیح می 

باشـد، کـه اغلـب بـا زیسـتگاه       منحصر به دشـت مغـان مـی     

   مهاجر
  موقعیت

  گونه 
  
  وضعیت

 ونه گ

 بومی

ري
عبو

ان 
ذر

ن گ
ستا

زم
ان 

ذر
ن گ

ستا
تاب

 

 جمع

در خطر 
 انقراض

1 4  1  2  8 

  49  14  9  18  8  حمایت شده
غیر حمایت 

  118  33  21  37  27  شده

  5  1  ــ  ــ  4  زیانکار

  180  50  31  59  40  جمع
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هـاي اخیـر    ر سـال  د.قرقاول مشـترك و یـا همجـوار اسـت         
تــر شــده و عــالوه بــر     محــدوده پــراکنش دراج وســیع  

هــاي رودخانــه ارس درباغــات و درخــت زارهــاي   کنــاره
شرکت کشت و صنعت و دامپروري مغان، نواحی مـرزي           

لکـن  . شـود  بابک در شهرستان بیله سوار نیـز مشـاهده مـی        
ــم  ــتکندي مه ــدوده دوس ــده    مح ــن پرن ــتگاه ای ــرین زیس ت

ــی  ــود محســوب م ــت. ش ــیشجمعی ــاول    دراج ب ــر از قرق ت
 38هاي انجام شده و مشـاهده تعـداد       طبق بررسی . باشد می

 هکتاري دوستکندي، تراکم در هـر       90دراج در محدوده    
 هکتــار یــک جفــت و در کــل محــدوده پــراکنش در  10

  .گردد  عدد برآورد می1000منطقه مغان 
  

     Tetraogallus caspiusکبک دري 
 متـر از سـطح دریـا و         3000  کبک دري در تراز ارتفاعی    

هاي خاصی از کوهستان سبالن     باالتر منحصراً در محدوده   
در زمستان این پرنده تـا حـدود ارتفـاعی     . نماید زیست می 

آیـد و ردیـابی آن در پوشـش برفـی           متر پـایین مـی     2500
ولی دنبال کردن آن در شرایط سخت اقلیمـی و   آسان تر،

 در منطقـه  کبـک دري  . باشـد  محیطی منطقـه، مشـکل مـی      
ــه زمســتان   ــاه(ســبالن در دو مرحل در محــدوده ) بهمــن م

) آبگرم شابیل تـا پناهگـاه اول قلـه سـبالن           (سبالن شمالی   
 متراز سـطح دریـا و بهـاره نیمـه     3700 تا   2500بین ارتفاع   

اول خرداد ماه پیش از کوچ عشـایر بـه یـیالق سرشـماري       
 ارائـه   6نتایج سرشـماري کبـک دري در جـدول          . گردید
  . استشده

  
  Aquila chrysaetosعقاب طالیی 

 ودر استان اردبیل، عقاب طالیی پراکندگی وسـیعی دارد          
کوهستانی و جنگلـی اسـتان       ، ان دشتی گدر اغلب بوم ساز   

 ایــن پرنــده تــک زي و داراي قلمــرو  .شــود مشــاهده مــی
لذا  آمار  جمعیتی آن  منحصر به مشاهدات         . وسیعی است 

  .باشد می
  

  شماري کبک دري در کوهستان سبالنـ  نتایج سر6جدول 
  

 محل مشاهده تعداد ریخ مشاهدهات

 حد فاصل شابیل و پناهگاه اول 52 12/11/1381

  جانپناه غربی) قره گل(قرخ مسجد   47  29/2/1382
  قوملی گل  5  2/3/1382
  هاي هرم دامنه  11  2/3/1382
  قزل داغ  28  9/3/1382
  قزل بره  16  9/3/1382
   مقصودبابا  7  9/3/1382

  166 جمع

  
   خزندگان ـ3

  دهد خزندگان شناسائی شده در نتایج مطالعات  نشان می
   10باشد که در  سه راسته،   گونه می36 استان، شامل 

  ).7جدول (شوند   جنس طبقه بندي می22خانواده و 
  

  اي خزندگان استان اردبیل ـ تنوع گونه7جدول 

  

  ها خزندگان شاخص استان اردبیل و پراکنش آن
  پشــــت   مهمیــــزدار زي یــــا الك پشــــت خشــــکی الك

 (Testudo perses)ــت  الك و ــه  پشـ ــا برکـ   اي   مردابـــی  یـ
)Emys orbicularis(   از آنجا که که طبق قـوانین و مقـررات 

ــه  ــف گون ــد،   ملــی در ردی ــرار دارن هــاي حمایــت شــده ق
هاي شـاخص ایـن رده از مهـره داران اسـتان اردبیـل               گونه

  پشت مهمیزدار در استان داراي  الك. شوند محسوب می

 ان اردبیلتعداد در است

 هاي خزندگان  انواع راسته

ده
نوا

خا
 

س
جن

ونه 
گ

 

 ها الك پشت
 سوسمارها

 مارها

Testudines 

Sauria 

Ophidia 

1  
5  
4  

2  
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9  

2  
14  
20  
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هـا مشـاهده    اي است و در اغلب زیستگاه      پراکنش گسترده 
هـاي آبـی    اي بـه محـیط   ت برکهپش  زیستگاه الك . شود می

هـاي تپراقکنـدي، میـل و مغـان و          خاصی از جملـه تـاالب     
هـاي   دریاچه شهرك در منطقه مغان  و نقاطی از رودخانـه    

بــالیخلو، قــره ســو، ارس و قــزل اوزن محــدود اســت کــه  
  .باشد جریان آب کند می

  
   دوزیستان - 4

ــتان      ــه از رده دوزیس ــت  گون ــداد هف ــی تع ــن بررس در ای
ی شد که در دو راسته، پنج خـانواده و پـنج جـنس              شناسائ

  ).8جدول (شوند  طبقه بندي می
  

  اي دوزیستان استان اردبیل ـ تنوع گونه8جدول

 هاي دوزیستان انواع راسته تعداددراستان اردبیل
 گونه جنس خانواده

 Anuraدوزیستان فاقد دم و دنده       

 Caudata  دوزیستان داراي دم و دنده 

  Apodaان فاقد دست و پا       دوزیست

3  
2  
  ـــ

3  
2  
  ــ

5  
2  
  ــ

  7  5  5  جمع

   
  آن دوزیست شاخص استان اردبیل و پراکنش

تنهاگونه ) Batrachuperus persicus(سمندرجویباري ایران
باشـد کـه در       حمایت شده  از دوزیستان استان اردبیل مـی        

ــع    یــیالق سراســی در نزدیکــی روســتاي دیلمــه ده از تواب
 کیلـومتري  45حـدود   (اهرود شهرسـتان خلخـال      بخش شـ  

  .شناسائی شده است) جنوب شرقی شهر خلخال
  

  ـ ماهیان5
ــوم     بررســی هــاي انجــام شــده نشــان داده اســت کــه در ب

 گونه مـاهی از  18هاي شیرین استان اردبیل ،      سازگان آب 
آبــی زیســت  دو گــروه ماهیــان گــرم آبــی و ماهیــان ســرد 

شـوند،    سه خانواده طبقـه مـی   در این ماهیان که. نمایند می
هـاي    گونـه بـومی آب    11داراي هفت گونه غیـر بـومی و         

  .باشند جاري می
  

  ها ماهیان شاخص استان اردبیل و پراکنش آن
  Barbus قـــزل آالي خـــال قرمـــز و دو گونـــه از جـــنس  

براساس مصـوبات شـورایعالی حفاظـت محـیط زیسـت از         
اخص ماهیـان حمایــت شــده بــوده و بــه عنــوان ماهیــان شــ 

 .شوند هاي جاري استان شناخته می آب

  
  Salmo trutta farioقزل آالي خال قرمز

 قزل آالي خال قرمز، بومی استان بوده و در سه رودخانـه          
خیوچاي در شهرسـتان مشـگین شـهر و آغالغـان چـاي و         

 کـه هـر سـه از آبهـاي     -شاه نشین چـاي در شهرسـتان نیـر    
 2000رتفـاعی   در تراز ا-باشند جاري کوهستان سبالن می   

  .نمایند متر و باالتر زیست می
  

 Barbus barbus پر        د زر

  Barbus capitoسس ماهی 
هـاي ارس،    رودخانـه Barbus محل زیست ماهیـان جـنس     

  .باشد قره سو، بالیخلو چاي و قرل اوزن می
  
 طبقه بندي مهره داران استان طبق مقـررات         ـ6

   IUCNو  CITESهاي  ملی و فهرست
دار اسـتان براسـاس      هـاي مهـره     دي حفـاظتی گونـه    ارزشمن

 9المللـی ارزیـابی و نتیجـه در جـدول        مقررات ملی و بـین    
  .ارائه شده است

  
ــانوري در   -7 ــات ج ــتی اجتماع ــعیت زیس  وض

  هاي استان اردبیل  زیستگاه
هــا بـراي تعیـین وضـعیت اجتماعــات     تـرین شـاخص   رایـج 

  :جانوري عبارتند از
هـا و کـاهش      تگاههـا ، تخریـب زیسـ       نابودي گونه 

  جمعیت
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  IUCNو  CITES ـ تعداد گونه مهره داران استان اردبیل مشمول مقررات ملی،9جدول 
  
 

 CITES IUCN مقررات ملی

LR درخطر نام فارسی  

 انقراض

حمایت 

 شده

  غیرحمایت

 شده
 زیانکار

 مشمول

 2ضمیمه

  مشمول

 1ضمیمه
NE DD 

Lc Nt Cd 
Vu En CR EW EX 

  ـ ـ 1 ـ 4 ـ 4 1 ـ  1 2 4 ــ 39 6 ــ پستانداران

 ـ ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ ـ ـ 4 24 5 118 49 8 پرندگان

 ـ ـ ـ ـ 1 ـ ـ ـ ـ ـ ـ 5 ـ 34 2 ـ خزندگان

 ـ ـ ـ ـ 1 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 6 1 ـ دوزیستان

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 15 4 ـ ماهیان

 ـ ـ 2 ـ 9 1 7 1 ـ 1 6 33 5 212 62 8 جمع

 3/7 6/13 7/1 9/73 6/21 8/2 درصد
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  هاي دشتی   زیستگاه-الف 
. ترین زیستگاه دشتی استان اردبیل، دشت مغان اسـت          مهم

گیـرد   این دشت که تمام ناحیه شمالی استان را در بـر مـی            
ــار وســعت دارد350000حــدود  بررســی وضــعیت  .  هکت

هـاي زیسـت محیطـی، اقتصـادي و          محیط طبیعـی و نهـاده     
ل از توسـعه و افـزایش جمعیـت و          اجتماعی منطقه مغان قب   

دهد، دشت مغان تنها عرصـه    نشان می ) 1350دهه  (فعالیت  
ــه    زیســت  وجوالنگــاه بســیار مهــم و مســاعد آهــو در پهن

ــه  هــاي  متنــوعی از جــانوران   آذربایجــان و زیســتگاه گون
ــر دگرگــونی ســیماي طبیعــی    .وحشــی بــود امــروزه در اث

اي،  اي  توسـعه ه منطقه  و آرایش  جدید فضایی  و فعالیت 
ضمن اینکه  چند گونه  شاخص  از عرصـه  زیسـتی  ایـن             

مانـده نیـز بـه     هاي باقی دشت  حذف  شده ، جمعیت گونه       
  .شدت کاهش یافته است

آهـو، مــیش مــرغ و بزوحشـی از جملــه مهــره دارانــی   
 در دشت مغان منقرض 1358ها از سال   هستند که نسل آن   

ج ، انواع پرنـدگان     گردیده و کبک، باقرقره، قرقاول، درا     
ــانورانی مــی   ــاه ج ــرواز و روب ــه   شــکاري روز پ باشــند، ک

ها کاهش یافته   تر و جمعیت آن    ها محدود  هاي آن  زیستگاه
 . است

  
  هاي کوهستانی ب ـ زیستگاه

  کوهستان سبالن 
 کیلـومتر  6600 توده آتشفشانی سـبالن بـا وسـعت معـادل          

ریـا   متر از سطح د 4811-1000مربع در محدوده ارتفاعی     
در محـــدوده دو اســـتان اردبیـــل و آذربایجـــان شـــرقی و 
درکانون شهرهاي اردبیل ، الهـرود، مشـگین شـهر، اهـر،             

 پارچه 285هریس، مهربان، زرنق، سراب، نیر و سرعین و        
  .آبادي قرار دارد

سـبالن بـه    متمرکز، مراتـع  هاي جمعیتی  بر کانون   عالوه  
 عشــایر  کــوچر و چراگــاه تابســتانی دامــداران طــور ســنتی 

 1510551(ایلسون است که با خیل عظیم از احشـام خـود     
در مراتـع آن اطـراق     ) 1377راس واحد دامی طبـق آمـار        

  .کنند می
چنـدین  ( میلیـون راس واحـد دامـی    5/1ورود بیش از   

کـه تعـداد آن روز بـه روز در حـال     ) برابـر ظرفیـت مراتـع   
اي ه هاي معدنی، برنامه   افزایش است همراه با بهره برداري     

هـاي   اکوتوریستی گسترده در منطقه، حجم وسیع تخریب       
محیطی، از بین رفـتن پوشـش گیـاهی، کـاهش چشـمگیر          
جمعیت گیاهان خوش خوراك، فرسایش شـدید خـاك،    

هاي بنیان کن، کاهش روز افزون قـدرت تولیـد      بروز سیل 
مراتع در واحد سـطح، عـدم توانـایی علفخـوران شـاخص         

هــاي اهلــی و فقــدان     منطقــه در رقابــت غــذایی بــا دام   
ــه   هــاي پشــتوانه زیســتگاه ــن منطق ــون ای ــوثر در پیرام اي م

هــاي بــازري از عوامــل تأثیرگــذار در وضــعیت        نمونــه 
هاي  زیست محیطـی    اجتماعات  جانوري  و  بروز  بحران        

  .باشند در کوهستان سبالن می
براسـاس آمـار جمعیتـی ارائــه شـده از حیـات وحــش      

نـژاد ارمنـی بـا خلـوص     منطقه سبالن، گوسفند وحشـی از      
منحصر به فرد، بز وحشی یا      ) Ecotype(ژنتیکی و اکوتیپ    

ویـژه ایـن    (Geographical race) پازن بـا نـژاد جغرافیـائی   
هاي بسیار با ارزش مانند گربه وحشی و سیاه          ناحیه و گربه  

هـــاي مرتفـــع  تـــرین پرنـــده کوهســـتان گـــوش  و  مهـــم
اض و در وضــعیت بحرانــی ، در خطــر انقــر) دري کبــک(

هـاي جـانوري نیـز بـا      آسیب پذیر قرار داشته و سایر گونـه  
  .اند کاهش شدید جمعیتی مواجه

  
  کوهستان یافت

زیستگاه کوهستانی یافت، بخش وسیعی از دهستان یافـت         
ــتان   ــه از دهس ــت کنچوب ــه مرکزی ــتان   ب ــه شهرس ــاي تابع ه

این منطقه با سیماي کوهستانی، جنگلی . شهر است  مشگین
شـود    از محـال قـره داغ محسـوب مـی    اي، بخشی  و صخره 

هــاي شــرق  تــرین زیســتگاه کــه در گذشــته یکــی از غنــی
هـــاي  آذربایجــان بـــوده و در ســوابق زیســـتی آن گونــه   

شاخصــی نظیــر کــل و بــز ، پلنــگ و ســیاه گــوش، گربــه  
هـاي انجـام    بررسـی . وحشی، شوکا و قرقـاول وجـود دارد    
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  و کـل 1360 ـ  65هـا   دهد که پلنگ در سال شده نشان می
 از شــبکه غــذایی ایــن منطقــه  1374 ـ  75و بــز در فاصــله 

ترین پستانداران ایـن منطقـه     امروزه مهم . حذف شده است  
تـرین  پرنـدگان آن،       خرس قهوه اي، گراز، روبـاه و مهـم        

  . باشد کبک و کبک چیل می
  

  کوهستان آق داغ 
زیستگاه کوهستانی آق داغ در جنوب شهرسـتان خلخـال          

 متـر از سـطح دریـا    3322ا ارتفاع  قله آق داغ ب   . واقع است 
 متر 450بلندترین نقطه و بستر رودخانه قزل اوزن با ارتفاع   

 2900اختالف نزدیک به . باشد  پست ترین نقطه منطقه می    
هاي بسیار عمیق و شیب تند    متر در توپوگرافی منطقه، دره    

شرایط اقلیمی مسـاعد، وجـود     . ها را سبب شده است     دامنه
، آب کافی و پوشش گیاهی غنی ایـن  هاي مناسب  پناهگاه

هـاي مهـم حیـات وحـش در          منطقه را به یکی از زیستگاه     
انــزواي سیاســی ، دور . ســطح اســتان تبــدیل نمــوده اســت

ماندن از مراکز شهري و فعالیت و خشـونت ذاتـی طبیعـت     
منطقه آق داغ، این زیستگاه را تا حدود زیادي از تخریب       

و تنـوع فلـور در      غناي پوشش گیاهی    .صیانت نموده است  
کشـور   تـر جـائی از     باشد و در کـم     این منطقه کم نظیر می    

نـادر و بـا    هـاي  توان تعداد جوامع گیاهی همراه با گونه       می
ـــد اي  ارزش درختــی و درختچــه  .J. excelsa, J)ماننــ

communis)  پســــته وحـــشی   و(P. mutica, P. khinjuk, 
 P. atlantica)وط ـــــ  و بل(Quercus macranthera) ون 

(Fraxinus rotundifolia)      را به ایـن شـکل بـه طـور نسـبی 
  .دست نخورده مشاهده کرد

موقعیت اراضی و توپوگرافیک خـاص منطقـه همـراه          
ــاهی و مرتعــی عرصــه  ــا پوشــش گی هــاي زیســتی بســیار   ب

هایی نظیر کـل و بـز، پلنـگ، سـیاه        مساعدي را براي گونه   
اهم نموده اي و کبک فر گوش، گربه وحشی، خرس قهوه    

جواري این زیستگاه با منطقه حفاظت شده سرخ   هم. است
تحـت مـدیریت اداره کـل حفاظـت محـیط زیسـت             (آباد  

 مـدیریت  حـت ت(و منطقه شکار ممنوع کاغذکنان  ) زنجان

از ) اداره کـل حفاظـت محـیط زیسـت آذربایجـان شــرقی     
غربـی، بـه علـت  امکـان تبـادالت زیسـتی و        جانب جنوب 
سبت به یکدیگر ارزش مضـاعفی بـراي      اي ن   مناطق پشتوانه 

  .شود این زیستگاه محسوب می
هاي میـدانی و آمـار ارائـه شـده از پسـتانداران              بررسی

دهـد کـه اجتماعـات زیسـتی در        شاخص منطقه نشـان مـی     
زیستگاه آق داغ از وضعیت مسـاعدي برخـوردار اسـت و       
این وضعیت معلول حفاظـت مطلـوب ناشـی از بـر قـراري        

  .باشد  هکتار می65000سطحی حدود ممنوعیت شکار در 
  

  هاي آبی   زیستگاه-پ 
  رودخانه ارس

 با توجه به موارد زیـر رودخانـه ارس بـه علـت دارا بـودن             
ــانوري   ــات ج ــاز، اجتماع ــتگاهی ممت اش از  موقعیــت زیس

  :وضعیت مطلوبی برخوردارند
اي ماهیـان در رودخانـه    با توجـه بـه تنـوع گونـه      •
ــده 14(ارس  ــائی ش ــه شناس ــی آنو )  گون ــن   فراوان ــا، ای ه

هـاي   اي بـراي رودخانـه   رودخانه به عنوان زیستگاه پشتوانه    
  .شود داخلی واقع در حوضه آبخیز آن محسوب می

به لحاظ قرار داشـتن در مسـیر مهـاجرت پرنـدگان           •
هـاي مهـم موقـت و      آبزي و کنار آبزي یکـی از زیسـتگاه        

 .هایی از این پرندگان است گذران گونه زمستان
وعیت تردد و شـکار در نـوار مـرزي و         به سبب ممن   •

برخـورداري ازامنیــت کـافی پناهگــاه بسـیارمطمئنی بــراي    
 .هاي جانوري است گونه
در سـطح  ) Lutra lutra(شـنگ  ترین زیستگاه  مهم •

 .باشد استان می
  

  هاي آن رودخانه قره سو و سرشاخه
بالخلوچـاي،  (هـاي مهـم آن       رودخانه قره سـو و سرشـاخه      

در گذشـته محـل     ) اي ، خیاو چـاي    آغالغان، شاه نشین چ   
هاي متنوعی از ماهیان گرم آبی و ماهی قـزل           زیست گونه 

افراد زیادي از ساکنین روسـتاهاي      . آالي خال قرمز بودند   
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واقع در کنار این رودخانه با اشتغال به صیادي امرار معاش      
ماهیان صید شـده از ایـن رودخانـه هـم از نظـر          . کردند می

 از نظر کیفی از مقبولیت زیادي و هم) درشتی جثه ( کمی  
  .در منطقه برخوردار بودند

مندان رودخانـه قـره سـو و         در وضعیت موجود زیست   
ــعه   سرشــاخه ــر عوامــل توس ــاي آن در اث ــرض  ه اي در مع

  .تهدید، انقراض نسل و کاهش جمعیت قرار دارند
  
  ها  ها و دریاچه تاالب

 نواحی مرکزي و شمالی استان در مسیر مهاجرت پرندگان
سـازند   مهاجر آسیایی که در مناطق شمال غرب آشیان می   

قـرار دارد، مقصـد اصـلی ایـن پرنـدگان سـمت جنـوب و        
جنوب شرق قاره تا مجمـع الجزایـر انـدونزي و فیلیپـین و               

ــی  ــیه م ــد اقیانوس ــارانجو، . (باش ــاعد  ). 1376ن ــرایط مس ش
هاي آبی متعـدد و متنـوع در         اقلیمی، منابع غذایی و عرصه    

راق مهـاجران عبـوري بـراي تجدیـد قـوا و            استان سبب اتـ   
هـاي زمسـتان گـذران       سپري کردن فصل سرما براي گونه     

  .شود می
هاي میل و مغان ، تپراقکندي و دریاچه شهرك     تاالب

در منطقه مغان به علت آب و هـواي معتـدل ایـن منطقـه و        
عدم بروز یخبندان، زیستگاه موقت و یا زیسـتگاه زمسـتان       

 پرنــدگان مهـاجر آبـزي و کنــار   گـذران تعـداد کثیـري از   
هـاي شـورابیل، شـورگل، اینـانلو ،        تـاالب . باشند آبزي می 

خورکه در ناحیه مرکزي استان قـرار دارنـد          مالاحمد و پته  
بــا توجــه بــه اقلــیم ســرد ایــن منطقــه تنهــا در مــدت زمــان 

  .باشند محدودي قادر به پذیرش این مهاجران می
 نظیر قره گـل،  هاي طبیعی سبالن دریاچه نئور و تاالب 

 متر 2500آت گلی، دیپسیزگل، قوملی گل که در ارتفاع       
وباالترواقع شـده انـد بـه علـت وجـود یخبنـدان بـه مـدت                

هـاي پـائیز و      در فصـل  )  مـاه در سـال     5-6حدود  (طوالنی  
زمســتان واوایــل بهــار ودارا بــودن هــواي مســاعد دربهــار  

هاي  خـاص  پرنـدگان  آبـزي وکنـار           وتابستان براي گونه  
ــوت   آ ــد آنقـ ــزي ماننـ ،اردك )Tadorna ferruginea(بـ

  ( Anas crecca)خوتــــکا ) Anas platyrhynchos(سرسـبز 
 Tachybaptus (کشـیم کـوچـــک  ) Fulica atra (چنــگر 

ruficollis(   گــالریول بال سـیاه،)Glareola nordmanni(، 
آور  زیستگاه جوجـه ) Charadrius dubius(سلیـــم طوقی 
  .باشند ن میو تابستان گذرا

هــاي اخیــر در  هــایی کــه در ســال علیــرغم دگرگــونی
هاي آبی  از جمله تاالب  سیستم  طبیعی تعدادي  از عرصه      

آب شور شورابیل، لـب شـور مالاحمـد و شـورگل و پتـه            
ــت    ــده اس ــود آم ــه وج ــور ب ــانوري در  . خ ــات ج اجتماع

هاي آبی ساکن  استان به طور نسبی،  از  وضعیت     زیستگاه
در این  میـان  تـاالب  فصـلی         . برخوردارندزیستی خوبی     

هــاي   هــا وبرکــه اي از آببنــدان پتــه خــور کــه  از  مجموعــه
هـاي اخیـر و    شـود بـه علـت خشکسـالی       طبیعی تشکیل می  

ــه   ــانون برنام ــتن درک ــعه  قرارداش ــاي توس ــاهش  ه اي و ک
هــا تــا  هــاي ورودي و جمعیــت آن چشــمگیر تعــداد گونــه

ــادي نقــش زیســتگاهی خــود را   از دســت داده حــدود زی
  . است

شایان ذکر اسـت کـه ایـن منطقـه بـه عنـوان زیسـتگاه          
) Grus leucogeranus(درنـاي سـیبري   ) اسـتراحتی (موقت 

کــه از پرنــدگان در معــرض انقــراض و مشــمول فهرســت  
باشد مشخص گردیـده و در    میRed Book (IUCN(سرخ 
 تعـداد هفـت درنـاي سـیبري در آن مشـاهده و      1379سال  

  .اندسرشماري شده 
  

  بحث 
 استان اردبیل ازتنـوع زیسـتگاهی کـم نظیـر برخـوردار        -1

ــعیت    ــائی ، وضـ ــی از موقعیـــت جغرافیـ ــه ناشـ اســـت کـ
. باشــد پوگرافیــک خــاص و شــرایط اقلیمــی متنــوع مــیوت

هـاي   هاي انسانی و برنامه    هاي استان در اثر فعالیت     زیستگاه
وجـود  . باشـند   اي از وضعیت مناسبی برخوردار نمی      توسعه
 شکار ممنوع آق داغ و دریاچه حفاظت شده نئور و   منطقه

تاالب میل و مغان، رودخانه مـرزي ارس بـر امنیـت مـورد      
نیاز مهره داران افزوده و مهره داران بـا دسـتیابی بـه چهـار            
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انـد در   توانسـته ) آب ، غذا، امنیت و پناهگاه   (عامل زیستی   
ها بقاي نسل خود را تا حـدود زیـادي تثبیـت            این زیستگاه 

هــاي یافــت، ســبالن، دشــت مغـــان،      زیســتگاه . اینــد نم
هـاي قـره سـو،     هاي شورابیل ، پته خـور و رودخانـه         تاالب

ها قـرار دارنـد     بالیخلو چاي در معرض شدیدترین تخریب     
ترین  مهم. ها در معرض تهدید است و نقش زیستگاهی آن  

 خالصــه شــده 10عوامــل مــؤثر در ایــن رونــد در جــدول 
  .است
گونـــه  26 شـــامل( مهـــره دارگونـــه  287  تعـــداد-2

 گونـه خزنـده، هفـت گونـه     36 گونه پرنـده،   180پستاندار،
ــاهی19دوزیســـت و  ــتان  )  گونـــه مـ درزیســـتگاهاي  اسـ

اي  قابــل  شناســائی  شــده اند،کــه حــاکی  از  تنــوع گونــه
  .باشد مالحظه  در بین مهره داران استان می

 گونه شناسائی شده، از نظـر مقـررات         287از مجموع   
 گونه حمایت شده    62 گونه درخطر انقراض و      ملی هشت 

 گونـه در  39از نظر مقـررات مجـامع بـین المللـی             . هستند
 قـرار  IUCN گونه در فهرست سـرخ  21 و  CITESضمائم 

هـم  . تـر هسـتند   دارند که نیازمند توجهـات حفـاظتی بـیش      
هـاي   چنین، نسل دو گونه آهـو و مـیش مـرغ در زیسـتگاه         

ه داران شاخص بـا کـاهش       استان منقرض شده و اکثر مهر     
باشند و دو گونه شاخص قـوچ و مـیش       جمعیتی روبرو می  

و کل و بز در منطقه سبالن از نظر زیستی در معرض خطر        
  .انقراض قرار دارند

ــه    ــومی رودخان ــز ب ــزل آالي خــال قرم ــاهی ق ــاي  م ه
این گونه در اثـر  . کوهستانی استان در معرض تهدید است     

احد سـطح، از نظـر کمـی    اي در و  تقلیل تولیدات رودخانه  
  .با کاهش مواجه است) تعداد و وزن(

 تخریب و نابودي زیستگاه ، بهره برداري  و شکار      -3
هـاي   بی رویه، کـاهش منـابع غـذایی و وارد کـردن گونـه         

باشند که سهم هـر   ها می جدید، عوامل اصلی نابودي گونه   
 3 و 4 ، 39، 53یک از این عوامل در این فرایند به ترتیب    

  .شود د برآورد میدرص

  پیشنهادها
  ـ حفاظت زیستگاه الف

کننـد   هـا را فـراهم مـی        در میان عواملی که نـابودي گونـه       
بنـابراین،  . رود تخریب زیستگاه عامل اصلی بـه شـمار مـی      

حفاظت زیستگاه در مدیریت تنوع زیستی اهمیت اساسـی    
ــدارترین و ثابـــت. دارد ــده یـــک   پایـ ــرین اجـــزاي زنـ تـ

اي هسـتند    رخـوردار از سیسـتم ریشـه      اکوسیستم، گیاهان ب  
که براي اجتماعات جانوري نـه تنهـا غـذا بلکـه پوشـش و       

به همین دلیل در این پژوهش ، . کنند پناهگاه نیز فراهم می  
هاي اسـتان، بررسـی    ها و اکوسیستم  تنوع و غناي فلور بیوم    

هـاي اسـتان، ارزیـابی فـون قـرار        شده و مبناي در زیستگاه    
  .گرفته است

ــاگون ــه   گون ــاهی منطق ــه گی ــراکم پوشــش جامع ی و ت
باشـد و در   هاي استان می تر از سایر اکوسیستم داغ بیش   آق

تـر رویشـگاهی داراي ایـن تعـداد گونـه            سطح کشور، کم  
بخشـــی از منطقـــه آق داغ بـــه صـــورت . گیـــاهی اســـت

بنابه دالیل زیـر ایجـاد منطقـه     .شود شکارممنوع  اداره  می  
  : ضروري  استداغ   حفاظت شده  در محدوده آق

  

اي،خــزري  و   ــ وجودگیاهــان وابســته بـه اقلــیم مدیترانــه  1
هــاي طبیعــی در ایــن  ایرانوتــورانی نشــان دهنــده  بیــوم

  .محدوده است
ـ  فلور بسـیار غنـی شـامل جوامـع درختـی ارس و پسـته                2

اي و گیاهـان    هـاي درختچـه    وحشی و انواعی از جامعه    
نخـورده در  تر به این فرم دست      اي متنوع که کم     علوفه

  .شود سطح کشور دیده می
ـ وجود فون بسیار غنـی از مهـره داران، نظیـر کـل و بـز،       3

پلنــگ، ســیاه گــوش، گربــه وحشــی، گــرگ، روبــاه، 
شغال، خوك وحشی، سمور آبی کبک، کبک چیل،        

هـاي متنـوع  از       تیهو، انواع پرنـدگان شـکاري و گونـه        
  .خزندگان ، دوزیستان و آبزیان 

اي، غارهاي  ختمان زمین شناسی ویژهـ برخورداري از سا4
  .هاي طبیعی طبیعی متعدد و وجود پناهگاه
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هاي مـدفون و آثـار    ـ وجود آثار تاریخی متعدد از تمدن     5

  .با ارزش جاده ابریشم 
) آب و غذا و پناهگاه(ـ  شرایط بسیار مساعد زیستگاهی   6

  .ها در سطح منطقه و پراکنش مناسب آن
اي منطقـه حفاظـت شـده ،       هاي پشـتوانه     وجود زیستگاه  ـ7

سرخ آباد و منطقه شکار ممنوع کاغذکنان در جنـوب       
  .  غرب آنجنوب و

  
   حفاظت گونه-ب

رویـه بعـد از      هاي انجام شـده، شـکار بـی         براساس بررسی 
  . باشد می ها   گونه  انهدام ترین عامل تخریب زیستگاه مهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
تـوان   این، بـا حفاظـت از گونـه تـا حـدود زیـادي مـی         بنابر

اثرات زیانبار شکار را کاهش داد براي این منظـور ایجـاد            
رویـه عامـل    مناطق شکار ممنوع در نواحی کـه شـکار بـی        

توانـد نقـش حمـایتی      ها بوده است مـی     عمده کاهش گونه  
  .ها داشته باشد موثري در بقاي گونه

 این روش مـدیریتی  در گستره استان اردبیل استفاده از 
هـاي ارس بــراي حمایــت و   در دو منطقـه ســبالن و کنــاره 

هاي شـاخص   حفاظت از اجتماعات جانوري به ویژه گونه     
 پیشـنهاد   و در معرض تهدید این مناطق در محـدوده معـین    

  .شود می

  هاي استان اردبیل  عوامل مؤثر در تهدید و تخریب زیستگاهترین مهمـ  10جدول 
  

  هاي آبی زیستگاه  ردیف  هاي خشکی زیستگاه  ردیف

1  
رویه به خصوص     عدم حفاظت مطلوب و رواج شکار بی      

  اي محلی توسط شکارچیان حرفه
1  

ــی ــدان    صــید ب ــور دام، ایجــاد می ــتفاده از ت ــا اس ــه ب روی

  حراف مسیر رودخانهمغناطیسی، سم، مواد منفجره و ان

2  
کاهش روزافزون وسعت اراضی مرتعـی در اثـر کشـت           

  هاي تند ها و شیب نهمدیم به خصوص در دا
  ها و رگبارهاي موسمی جاري شدن سیل در اثر بارش  2

3  
افزایش تعداد دام در واحد سطح مراتع و بـرهم خـوردن    

  تعادل دام و مرتع
  ودخانهبرداري گسترده شن و ماسه از بستر ر بهره  3

  4  اي و محدود شدن قلمروهاي زیستی هاي توسعه فعالیت  4
برداشــت آب بــراي مصــارف آبیــاري و خشــک شــدن  

  رودخانه

5  
زارهاي کناره ارس به      قطع درختان جنگلی و تبدیل بیشه     

  اراضی کشاورزي
5  

هاي انجام شده در سیستم طبیعـی تعـدادي از           دگرگونی

  ها تاالب

6  
 ناشـی از کـاربرد گسـترده    هاي محیطی   افزایش آلودگی 

  سموم و کودهاي شیمیایی در کشتزارها و باغات
6  

هـا از منـابع مختلـف     هاي ناشی از ورود آالینده    آلودگی

هـاي کشـاورزي و واحـدهاي         شهري، روستایی، پسـاب   

  خدماتی و صنعتی

  ورود ماهیان غیربومی از طریق استخرهاي پرورش ماهی  7    7

8    8  
ها بـدون مطالعـات زیسـت        هاحداث سد بر روي رودخان    

  محیطی

 

Archive of SID

www.SID.ir



¡    ¡ 
  1384   زمستـان   ،   10  ـطیــــیـمح  ــوم ــلـع

ENVIRONMENTAL  SCIENCES  10 , Winter 2005 
 50

  منابع
شـــــرح ). 1375(زاده   رحـــــیم. و ف.باباخـــــانی، ع

ازمان ســ: تهــران.  اردبیــل شناســی چهــارگوش زمــین نقشــه
  .شناسی کشور زمین

ــیط   ــت محـــ ــازمان حفاظـــ ــت ســـ ). 1383(  زیســـ
 : تهـران  ).جلـد دوم  . (زیسـت ایـران     قوانین محـیط    مجموعه

  .سازمان حفاظت محیط زیست
). 1382(ریزي استان اردبیـل    سازمان مدیریت و برنامه   
سـازمان مـدیریت و     : تهـران . سالنامه آماري استان اردبیـل    

  . ریزي برنامه
ــاري، ح وضــعیت محــیط زیســت  ). 1372( .شــیخ جب

  . اداره کل حفاظت محیط زیست اردبیل. استان اردبیل
هـا و منـابع    بررسـی تـاالب   ). 1381 (.شیخ جبـاري، ح   

ــتگاهی و      ــیات زیس ــر خصوص ــل از نظ ــتان اردبی ــی اس آب
سـازمان مـدیریت و برنامـه ریـزي اسـتان           . پرورش آبزیان 

  .اردبیل
ــک  ــان، هنری ــتگاه). 1378( مجنونی ــا  زیس ــا و حی ت ه

  .سازمان حفاظت محیط زیست: تهران. وحش
ــارانجو، ر ــدگان ). 1376 (.نـ ــاجرت پرنـ ــیم . مهـ دیهـ

  .کمیسیون ملی یونسکو در ایران: تهران. بهزادي
Convention on International Trade in Endangered 

Species of Wild Fauna and Flora (CITES).  

       http:// WWW.Cites.org. 

 (IUCN). Data Organization Red List Programme. 

http: //WWW. redlist. org. 
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