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  دهیکچ

ـ عنـوان   بـه ) Oxyura leucocephala( دیسرسف اردك آورجوجه و گذرانزمستان تیجمعتغییرات  رونده مطالع نیا در گونـه در خطـر    کی

مـورد   1390دهه   تابستانگونه در این  يآورجوجه يهاگزارش و 1347-1398 هايسال زمستانه يسرشمار يهااستفاده از داده باانقراض 

ایـن   جینتا. دیمحاسبه گرد R افزاردر نرم  RTRIM يبسته آماراز با استفاده گونه  گذرانزمستان تیعجم راتییتغ روند. قرار گرفت یبررس

ـ ده سال اخافزایش جمعیت طی  بود. با این وجود، سال در درصد 3/21 بیش باجمعیت در ایران  دیشد شیافزا از یحاک مطالعه ـ  ری  بیش

 14در مجمـوع   شمارش سال 44 طیفرد  4/470 ± 3/126 ،رانیدر ا دیاردك سرسف نگذرازمستان تیجمع نیانگیم. است داشته  تريمالیم

درصد در گلستان و  6/18درصد در فارس،  1/25در استان مازندران،  تیدرصد جمع 6/41 ،نیانگیطور م بهاست.  بودهتاالب  45 واستان 

ـ  رانیا در دیاردك سرسف آورجهجو تیجمعبوده است.  هااستان ریدرصد در سا 3/10و  خوزستاندرصد در  4/4  جفـت  301 تـا  103 نیب

اردك گونۀ حفاظت از  براي  است ستهیشا .است افتهی شیافزاهاي گذشته نسبت به دهه رانیدر اگونه این  آورجوجه تیجمع  شد و برآورد

 ملـی در سـطح  ی گونه تاالبهاي زیستگاهآب و هوایی و جغرافیایی  طیشرا بر پایۀ ،محورگونهپارچه، جامع و یکعمل  برنامهیک  ،دیسرسف

  .گردد نیتدو

 
  

  ، تاالب، حفاظتRTRIM يبسته آمار ،يدر خطر انقراض، سرشمار: يدیلک يهاواژه
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  مقدمه

ــف اردك  The white-headed Dduck Oxyura( دیسرسـ

leucocephala Scopoli, 1769 ( هــاي اردكاز  گونــهیــک

کـاهش   لیدل بهکه  است انیمرغاب خانواده زا مهاجر ودم افراشته

  مهیفهرست ضـم  در ،در ده سال گذشتهجهانی  تیجمع دیشد

II یجهان انقراضدر خطر  يهاگونه )Endangered ( دارد قـرار 

قـرن   لیـ گونـه در اوا ایـن   یجهـان  تیجمع اندازه). 12و  9، 2(

ـ  بودشده  برآورد تا صدهزار فرد  ستمیب بـه   1996در سـال   یول

 انـدازه  ر،یـ اخ يهـا سـال  در). 13( افتیهزار فرد کاهش  تسیب

 رونــد و بـوده  فــرد 5300-8700 ،گونـه ایــن  یجهـان  تیـ جمع

اردك سـر سـفید   ). 28( است کاهش به روآن  تیجمع راتییتغ

ـ الجزا مراکش، از یغرب )کیپالئارکتشمالگان (منطقه دیرین در  ری

و  ترانـه یمد شـرق از  اروپـا،  غرب در ایاسپان قا،یآفردر  تونس و

 جنـوب  از و هنـد  شمال و پاکستان و رانیاتا  ایآسجنوب غرب 

 6/17وسـعت   بـه  ايگستره در مغولستان و نیچ غرب تا روسه

 ). 9مربع پراکنش دارد ( لومتریک ونیلیم

 پــراکنش محــدودهدر  اردك سرســفید تیــو جمع پــراکنش

و  یاصـل  تیـ جمع چنـد تـاکنون  و  سـت ین کنواختجهانی آن ی

ـ از ا یبخشـ . اندشده ییشناسا گریکدیمجزا از  در  ،تیـ جمع نی

 2500آن  تیـ و مراکش ساکن هستند کـه جمع  ایاسپان يکشوها

ـ نو تونس  ریالجزا يکشورها در). 15فرد برآورد شده است (  زی

 در دیسرسـف  اردك يهـا تیـ جمع. شـد فرد گزارش  600-400

ـ  جنـوب  و مرکـز  ه،یترک ترانه،یمد شرق  تیـ جمع و ایآسـ  یغرب

در  تیـ جمع نیـ هستند. ا یشرق تیجمع از گروه يمرکز يایآس

 ونان،یارمنستان، بلغارستان،  ران،یا جان،یآذربا ه،یروس يکشورها

ـ ترک ه،یسـور  ،یقزاقسـتان، رومـان   ،یاشـغال  نیعراق، فلسط و  هی

و  ترانـه یمد يایـ در غـرب ). در 10و  9ازبکستان پراکنش دارد (

فـرد   5000-10000  آن حـدود  یتـ یجمع ،ایجنوب غـرب آسـ  

 جنـوب  حوزه در يمرکز يایآس تیجمع). 9( است شده برآورد

 پاکســتان و افغانســتان ن،یچــ مغولســتان، يکشــورها و هیروســ

 دیاردك سرسف تیجمع که شدیم پنداشته همواره. دارد پراکنش

در  2016منطقه در حـال کـاهش اسـت امـا در سـپتامبر       نیدر ا

فرد از  20,000 حداقل ،در قزاقستان نیکورگاژ – زیتنگ اچهیدر

بـود   پیشین ياز برآوردها شتریب بسیارکه  شدگونه شمارش  نیا

در  اردك سرســفید تیــجمع بــا ایــن حــال تغییــرات). 28و  1(

 يهـا یبه بررس ازیو ن ستین آشکاربه طور کامل  يمرکز يایآس

-5000 ایاوراسـ  و قـا یآفر منطقـه  در گونـه  تیجمعدارد.  شتریب

ـ ترک ،ترانـه یفرد و در شرق مد 1000 و  ایآسـ  شـرق و جنـوب  هی

 1436-6704 خـزر  يایـ درحوزه  ياز جمله کشورها ایمرکز آس

  ).31( است شده گزارش 2011-2015 يهاسال در فرد

ـ بـه دل  رانیا ـ قرارگ ،ییایـ خـاص جغراف  تیـ موقع لی در  يری

 فـراوان  يهادارا بودن تاالب ،شمالگانمنطقه دیرین عیگستره وس

و  یاصـل  يهـا گـذرگاه از  یرخـ ب ریدر مس يریقرارگ نیو همچن

ـ  يبریسگذرگاه  ژهیوبه ،مهم مهاجرت پرندگان  –خـزر   – یغرب

ایـن  در  دیسرسف اردك یشرق تیجمعمهم  يهاستگاهیاز ز ،لین

از  تیـ دو جمع که دهدینشان م هایبررس. )6و  4است (منطقه 

ــا ــه  نی ــت گون ــی جمعی ــه یعن ــت آور و جوج ــاجر جمعی مه

ـ آور اجوجـه  تیـ جمع .ر دارندحضو رانیگذران در ازمستان  نی

ـ اسـتان اسـت امـا جمع    ینچنـد  يهامحدود به تاالب ،گونه  تی

 و زییپـا  در رانیا يهااز تاالب ايپهنه گستردهگذران در زمستان

 يهـا تـاالب  اغلـب  دیسرسـف  اردك). 29( شودیم دهید زمستان

 يهـا تاالب و ایدر سواحل ن،یریش و شور يهااچهیدر شور،لب

 در معمـوال . نـد یگزیمـ  برخود  ستگاهیز عنوان به را ارزین يدارا

 میانـۀ  از يآورجوجـه . شـوند یم دهید ییتا 30 تا 20 يهادسته

 یاهیـ گ پوشش با شورلب یآب يهاکرهیپ در اغلب و بهشتیارد

).  16( شـود یمـ  آغـاز هـا  تـاالب  کنار در عیوس يزارهاین و انبوه

 هـا سـال  از ياریبس ردگونه این  يامنطقه تیجمع از رانیا سهم

ــاچ ــوده زین ــا و ب ــل بخــش 2008-2011 يهــاســال در تنه  قاب

ـ ا از گونـه این  تیاز جمع يامالحظه  از). 20( اسـت  بـوده  رانی

ــژوهش ــايپ ــام ه ــده در انج ــانش ــ جه ــوانیم ــه  ت ــه مطالع  ب

Sebastián-González عنــوان انتخــاب   بــا) 25( همکــاران و

و اردك  يمرمـر  اردك يآورو جوجـه  یگـذران زمستان ستگاهیز

 بـا ) 21( همکـاران  و Nergiz ا،یاسـپان  یدر جنوب شرق دیسرسف

 در دیسرسـف  اردك مهـاجرت  يهـا زمان و تیجمع اندازه عنوان
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و  Sheldon اروپـا،  پرنـدگان  نیترابیکم از یکی عنوان به هیترک

ــاران ( ــف   27همک ــت از اردك سرس ــل حفاظ ــه عم  و دی) برنام

Gursoy- Ergen )14 دیاردك سرسـف  يبرا يدواریام") با عنوان 

آور و تـرك منـاطق   جوجـه  تیـ کاهش جمع برخالف ه،یدر ترک

مطالعـات توسـط    جی. نتـا کرداشاره  "آنها یمیقد یگذرانزمستان

Atiénzar بـه پهنـه    ازیعمق آب و نکه ) نشان داد 7( همکاران و

 دیاردك سرسـف  يبـرا  یستگاهیاز جمله عوامل مهم ز یآب عیوس

ـ انجـام گرفتـه در ا   یطالعـات داخلـ  جملـه م  از. هستند بـاره   نی

 د،یسرســف اردكعنــوان بــا ) 8( بهــروزي رادمطالعــه  تــوانیمــ

اردك  یبررسـ ) با عنوان 27( شهبازي انقراض، خطر در ياگونه

 عنـوان  بـا ) 26(  سفیدیان و سلمان ماهینیو  "رانیدر ا دیسرسف

 Oxyura( دیسرســف  اردك تیــ جمع ییایــ پو يســاز مــدل 

leucocephala(  در نرم افزارStella مطالعه مورد)يها: تاالبي 

 تیریو مـد  حفاظـت  یملـ برنامه عمل  نیتدو واستان گلستان) 

  .  را یادآوري کرد) 29همکاران ( و طایفهتوسط  دیاردك سرسف

 دیصـ  و شـکار  مقـررات  و نیقـوان  طبـق  بـر  دیسرسف اردك

به  انقراض خطر در پرندگان جزء ،ستیزطیمح حفاظت سازمان

 از. باشـد یمـ  ممنـوع آن  دیگونه شکار و صـ  هر و رودمی شمار

ـ مق در پرنده نیا يدهایتهد نیمهمتر ـ  اسی از دسـت   یالمللـ نیب

 سـبب بـه  آن  يآورجوجـه  يهاستگاهیاز ز يارفتن بخش عمده

آمدن سطح آب بـه   نییو پا ندهیها، ورود مواد آالتاالب یزهکش

ت تخـم از  برداشـ  ،يکشـاورز  يبرا اندازهاز  شیمصرف ب لیدل

 يهاگلوله دنیاز بلع یناش تیمسموم ،یقانونریشکار غ ها،انهیآش

 ینـاامن  ران،یگیمـاه  يغـرق شـدن در تورهـا    ان،یشکارچ یسرب

و  یگـذران زمسـتان  يهـا سـتگاه یدر ز رانیگیاز حضور ماه یناش

و  16( اسـت  (Oyura jamaicensis)  گلگـون  رقابـت بـا اردك  

 و یگـذران زمسـتان  ياهـ سـتگاه یز تیـ کم و تیـ فیک حفظ. )28

و  زییپـا  هـاي فصل در دیاردك سرسف دیص و شکار از يریجلوگ

ــتان  ــ وزمس ــا ،نیهمچن ــت و ییشناس ــل حفاظ ــاطق از کام  من

ـ بقـا و حفـظ جمع   يبـرا  يآورجوجه  رانیـ در ا گونـه ایـن   تی

-ستگاهیز ییشناسا هدف با ،مطالعه نیا). 5و  3( است يضرور

-جوجـه  و یگـذران ستانزم تیجمع راتییروند تغ یابیارز و ها

 يسرشمار از دست آمدهبه يهاداده هیپابر  دیسرسف اردك يآور

 1398تـا   1347 سـال  از  يآبـز  مهـاجر  پرنـدگان  زمسـتانه مهین

-هـاي جوجـه  هاي پنج دهه اخیر جمعیتداده و) 2020-1969(

در  سـت یزطیمحـ  حفاظـت کـل   يهـا اداره از شده آور دریافت

 تواند برايمی ،پژوهش نیا جینتاشده است.  انجامکشور سراسر 

 حفاظت و دیسرسف اردك یو حفاظت یتیریمد يهابرنامه ياجرا

  .شته باشدگونه کاربرد دااین  ستگاهیز يهاتاالب از يارهیزنج از

 

  ها و روش مواد

 سـطح  در آبزي پرندگان مهاجر پرندگان زمستانهمهین سرشماري

جمعیت پرندگان در نظارت و پایش  مدتبلند برنامه یک ،جهان

ها و مناطق تجمع پرندگان آبـزي  کید بر تاالبأفصل زمستان با ت

 يدهـاي  مـاه هرساله در  ،زین رانی). در ا23( استگذران زمستان

 يپرنــدگان آبــز جمعیــتو اي گونــهتنــوع  ،)هیــو بهمــن (ژانو

کـل   هو ادار يتوسط کارشناسان ستاد کشور یتاالب يهاستگاهیز

ـ ا در. شـود یمـ  يشـمار سر هـا اسـتان  سـت یزطیحفاظت مح  نی

و  یگــذرانزمســتان يهــاســتگاهیهــدف شــناخت ز بــا ،مطالعــه

 يسرشـمار  يهـا داده ران،یا در دیسرسف اردك تیجمع تیوضع

ــهین ــتانه م ــ 1967-2020( 1347-1398زمس ــر  از) يالدیم دفت

 ستیز طیوحش سازمان حفاظت مح اتیح تیریحفاظت و مد

و  هیـ تجز و افتیدر يسرشمار ياهتیسا و هااستان کیتفک به

ــتحل ــازه در شــده اســت.  لی ــه انجــام ســاله 52 یزمــان ب  برنام

ـ ا در دیسرسـف  اردك تیـ جمعسال  44تنها در  ،يسرشمار  رانی

ـ دل بـه  1360و  1358، 1357 يهـا سـال  در. اسـت  شده ثبت  لی

 در يآبـز  پرندگان زمستانهمهین يسرشمار یاسالم انقالب وقوع

و  1368، 1367 ،1362، 1356 يهـا سال رد و نشده انجام رانیا

  ثبت نشده است. رانیاز گونه در ا یتیجمع زین 1376

سـاالنه کـل    تیبر اساس جمع يسرشمار يهاداده ،ابتدا در

 نمـودار . سـپس  دیـ گرد يبندهر استان طبقه کیکشور و به تفک

در ایـن گونـه   که  ییهااستان تعداد و تیجمع ساالنه رییتغروند 

اکسـل   برنامهبا استفاده از  ،شده است استان ثبت آنهر سال در 

 رانیا در گونهاین  تیجمع ساالنه نیانگیم نیهمچن. دیرسم گرد
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کـل  سهم هـر اسـتان از    و داراي جمعیت بیشتر يهااستاندر  و

 تیجمع راتییتغ يآمار روند سپس. به دست آمدگونه  تیجمع

ــه ــا کــل در گون ــااســتان و رانی ــت بیشــتر  يه در داراي جمعی

 یبررسـ  منظور به. شدگونه محاسبه  گذرانزمستانهاي هستگایز

 یگـذران زمسـتان  يهاتاالب و هاستگاهیز تیجمع راتییتغ روند

بـاال   به توجهاز پنج دهه گذشته و با  شیدر ب رانیگونه در ااین 

 در دیسرسـف  اردك که ییهاستگاهیز ها،سال تنوع و هادادهبودن 

 1390 ۀدهـ  يهاسال بیشتر در ای هاالس گذشته، در همۀ دهه دو

ی در نظـر  دائم يهاستگاهیبه عنوان ز ،کرده است یگذرانزمستان

بـه   سـال چند ایـ  1380 ۀدر دهتنها که  ییهاستگاهیزگرفته شد. 

هـا شـمارش   در آن دیسرسـف  اردك 1390 ۀدر ده طور ناپیوسته

کـه   ییهاستگاهیو ز یمئدامهین يهاستگاهیبه عنوان ز ،شده است

 مشاهده هاآن در 1370 تا 1350 يهادر دهه تنها دیاردك سرسف

. ندشـد  گرفتـه  نظـر  درموقت  يهاستگاهیبه عنوان ز است شده

 يهايسرشمار جینتاآور، جوجه تیجمع نییو تع ییشناسا يبرا

 طیمحـ  حفاظـت  کـل هـاي  هادارتوسـط   1390دهه در  یتابستان

 ي،آورجوجـه  يهاستگاهی. سپس زشد يآورگرد هااستان ستیز

 )1390دهه  يهاسال یتمام جوجه آوري در( یدائم وهبه دو گر

 میهـا) تقسـ  سـال  یدر برخـ  يآور(جوجه موقت يهاستگاهیز و

شـده توسـط    ممطالعات انجا جیبا نتا هاداده نیاپایان،  درشدند. 

  .است شده سهیمقا 1350 دهه در) 24(  اسکات

  

  هاداده لیو تحل هیتجز

ـ تغ يآمـار  روند ،هشپژو نیادر   گـذران زمسـتان  تیـ جمع راتیی

ـ  در  1347- 1398 يهـا سال در رانیا در دیسرسف اردك  دوره کی

 يهـا سـال  از یمـ ین در حداقل که ییهااستان نیهمچن و ساله 52

  ازاسـتفاده   بـا  ،شـده اسـت   ثبـت  هاآنگونه در این  ،مورد مطالعه

و  11( م شـد انجـا  R ver3.6.3 افـزار در نرم RTRIM يبسته آمار

 محاســبه يبــرا کــارلوروش مونــت  از، راســتا نیــا در .)22

 )MSI )Multi-Species Indicators ياگونه راتییتغ يهاشاخص

این شاخص در سال اول بنا به تعریف بسـته   .است شده استفاده

شود و در سال هاي بعد در نظر گرفته می RTRIM، 100آماري 

از انجام محاسبات  هدفابد. یبه تناسب آن کاهش یا افزایش می

ـ تول ،مونت کـارلو  يآمار  محاسـبه  نـان، یاطم فاصـله  بـا  MSI دی

ـ تغ یکل یابیارز ،يریگنمونه يخطا ـ جمع راتیی  صـورت بـه  تیّ

 مدتیطوالن یزمان يهابازه وهر سال  راتییتغ سهیساالنه و مقا

ـ جمع راتییتغ ترسیم و   فاصـله  محاسـبه  بـا  همـراه  سـاالنه  تیّ

پرندگان انجام نشـده   يکه سرشمار ییهاسال يبرا. بود نانیاطم

 يآمـار  بسـته  در رفتـه ازدست يهاداده محاسبه دستوراز ، است

RTRIM  .ــد تغ در ایــن روشاســتفاده شــده اســت ــرون  راتیی

 دیشـد یا افزایش کاهش  گروه طبقه بندي شد:در شش  تیّجمع

 ،) در هر سال>%5( میمالیا افزایش کاهش  در هر سال، )<5%(

و  دار نباشـد) کـه تغییـرات جمعیـت کـم و معنـی     (زمانی داریپا

که به دالیل مختلـف از جملـه نوسـان شـدید     زمانی  نامشخص

  ).22و  19( جمعیت امکان محاسبه نداشته باشد

  

   جینتا

   رانیدر ا دیگذران اردك سرسفزمستان تیو جمع پراکنش

 زمســتانهمــهین يسرشــماراســاس  بــر دیاردك سرســف تیــجمع

 آورده 1شـکل   درساله  52دوره  کی در 1347-1398 يهاسال

 يهـا سـال  در اردك سـر سـفید   تیـ جمع نیشـتر یبشده است.  

 جینتااست.  بوده فرد 3070 و 4225 با بیترت به 1385و  1386

مجمـوع   در دیگذران اردك سرسـف زمستان تیجمعنشان داد که 

 گونه مشاهده استان تعداد نیشتریبشده است.  ثبتاستان  14در 

-1387و  1383 يهـا سـال  در و اسـتان  شـش  با 1396 سال در

اردك  ساالنهکل  تیجمع نیانگیمپنج استان بوده است.  با 1385

شمارش بوده  سال 44 بافرد  4/470 ± 3/126 رانیادر  دیسرسف

 22فرد بـا   309 ± 5/146 ساالنه نیانگیم باگلستان  استان. است

ســال  35فـرد بـا    7/299 ± 5/93سـال شـمارش، مازنـدران بــا    

ــا  2/62 ± 2/24 اســتان فــارس بــا شــمارش و ســال  20فــرد ب

ـ ا در را گونـه این ساالنه  تیجمعسهم از  نیشتریشمارش ب  رانی

  . اندداشته

 RTRIM يبر اساس بسته آمار يآمار لیو تحل هیتجز جینتا

   اردك تیجمع) 1347-1398گذشته ( سال 52 در که داد نشان
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  1347-1398 زمستانه،مهین يدر سرشمار دیاردك سرسف تیجمع راتیی. تغ1شکل 

  

  
  )MSI )Multi-Species Indicators ياگونه راتییتغ يهاشاخص. 1347- 1398: رانیدر ا دیاردك سرسف تیجمع راتییروند تغ .2شکل 

  

 درصــد  3/21 بیشــ بــا یشــ یافزا يدارا رانیــدر ا دیسرســف

ــا ) 0078/0±9691/0( ــت، ام ــوده اس ــال ا ب ــخدر ده س  داراي ری

 بـوده ) 0442/1±165/0( درصـد  4/4 بیبـا شـ   و میـ مال شیافزا

هر چند که این نتیجه بر اساس نتـایج بسـته آمـاري قطعـی      است

در ده ســال آخــر رونــد  2گرچــه در شــکل . )2شــکل ( نیســت

دهد ولـی بـا توجـه بـه     جمعیت نسبت به گذشته کاهش نشان می

چنان مثبـت  ي هم)، روند آمار1347هاي آماري (سال آغاز بررسی

 يدارا مازنـدران  اسـتان  در گونـه این  تیجمعمحاسبه شده است. 

) 9729/0±00262/0در سال ( درصد - 7/2 بیش با میکاهش مال

درصـد در   9/18 بیبا شـ  دیشد شیدر ده سال آخر افزا بوده ولی

 گلسـتان  استان در). 3(شکل ) داشته است 189/1±5297/0سال (

درصـد در سـال    8 مالیـم  شیافـزا  بـا  تیجمع راتییتغ روند زین

 داراي پایـانی  سـال  ده در وهمراه بوده اسـت  ) 0209/0±797/1(

ــد ــاهش ش ــجمع دیک ــا  تی ــیبب ــی ش ــد 23منف ــال  درص در س

  .  )4شکل ( است بوده) 2144/0±7702/0(

 ســتگاهیز یاصــل اســتان چهــار ســهم و تیــجمع راتییــتغ

 ان،گلسـت  مازنـدران،  يهـا اسـتان  شامل گونهاین  یگذرانزمستان

   6 و 5 يهـا شـکل  در هـا استان ریسا مجموع خوزستان و فارس
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  )MSI )Multi-Species Indicators ياگونه راتییتغ يهاشاخص 1347- 1398در استان مازندران:  دیاردك سرسف تیجمع راتییروند تغ .3شکل 

  

  
 )MSI )Multi-Species Indicators ياگونه تراییتغ يهاشاخصدر استان گلستان:  دیاردك سرسف تیجمع راتییروند تغ .4 شکل

1398-1347  
  

  
  1347-1398: هااستان ریمازندران، گلستان، فارس، خوزستان و مجموع سا يهادر استان دیاردك سرسف تیجمع راتییتغ .5شکل 
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  1347- 1398: دیسرسف اردك گذرانانزمست تیجمع در هااستان ریمازندران، گلستان، فارس، خوزستان و مجموع سا يهاسهم استان .6شکل 

  

 تیجمع در استان هر سهم ساالنه نیانگیم .است شده آورده

 6/41 نیانگینشان داد که به طور م دیسرسف اردك گذرانزمستان

درصــد در اســتان  1/25در اســتان مازنــدران،  تیــدرصــد جمع

درصـد در اسـتان    4/4درصد در استان گلسـتان و   6/18فارس، 

 جی. نتـا اسـت  بـوده  هـا اسـتان  ریدرصد در سا 3/10و  خوزستان

 اسـتان  و 1370و  1360دهـه   دراستان فـارس   تیاز اهم یحاک

دارد.  1398سـال   تـا  1370دهـه   پایان ،1350 دهه در مازندران

ـ ن گلسـتان  استان  1393و  1386، 1380، 1372 يهـا سـال  در زی

  .است داشته رانیا در گونه تیجمع از سهم نیشتریب

 کیــبـه تفک  دیگــذران اردك سرسـف زمسـتان  تیـ جمع آمـار 

هـر تـاالب در    يو حداکثر تعـداد شـمارش شـده بـرا     ستگاهیز

آورده شده است.  1جدول در  رانیا در 1390تا  1350 يهادهه

 45اسـتان و   14در  دیاردك سرسـف  تـاکنون کـه  نشان داد  جینتا

. )7و شـکل   1است (جـدول  کرده  یگذرانتاالب کشور زمستان

 شـده  گـزارش  در آنهـا  گونهاین  گذرانزمستان که یاناست 14 از

 ،)1366 سـال  در فرد 173 حله،(تاالب  بوشهر استان پنج است،

ــرد هشــت نه،ی(آبشــ همــدان و  چهارمحــال)، 1377 ســال در ف

 جـان یآذربا)، 1395 سال در فرد شش چغاخور،(تاالب  ياریبخت

ـ ا اسـتان  و) 1388 سال در فرد دو گل،يقور(تاالب  یشرق  مالی

ـ  تنهـا ) 1386 سـال  در فـرد  هفت اکبر،(دشت   اسـتان  و بـار کی

بار شاهد حضور این گونه بوده اند  دوتنها  بلوچستان و ستانیس

و دو فـرد در   1348 سـال  در بـاهوکالت  رود در فرد 42( است

 يهانام به کشور یتاالب ستگاهیز یازده). 1364در سال  مهیچاه ن

سـد   شان،یمازندران، تاالب گمگرگان در استان  جیو خل انکالهیم

و  یشور و آالگل در استان گلستان، تاالب انزل اچهیدانشمند، در

 خانـه  هیتصـف  يهـا وضچهح الن،یبوجاق در استان گ یپارك مل

ـ تـاالب م  اصـفهان،  شهر پساب در خوزسـتان و تـاالب    انگرانی

ــتان آذربا ــولدوز در اس ــانیس ــ ج ــتگاهیز یغرب ــاس ــئدا يه  یم

تعـداد اردك   باالتریناند. بوده رانیگونه در ا نیا یگذرانزمستان

 1842و  1386 سـال  در شـان یفرد در تاالب گم 1913 دیسرسف

  بوده است.  1385 سال در گرگان جیخل در فرد

  

   1390در دهه  رانیدر ا دیآور اردك سرسفجوجه تیو جمع پراکنش

 دهـه  در دیسرسف اردك که داد نشان یبررس نیا از حاصل جینتا

 جانیآذربا ،یشرق جانیآذربا استان سه و تاالب هشت رد 1390

ــ ــفهان و یغرب ــه اص ــرده يآورجوج ــت ک ــا از. اس ــداد نی    ،تع
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  .رانیدر ا 1390تا  1350 يهاهر تاالب در دهه يو حداکثر تعداد شمارش شده برا ستگاهیز کیبه تفک دیگذران اردك سرسفزمستان تیآمار جمع .1جدول 

  1390 دهه  1380 دهه  1370 دهه  1360 دهه  1350 دهه  تاالب  استان  ردیف

  -  -  -  -  58  ارومیه دریاچه  یغرب آذربایجان  1

  -  -  -  -  9  گوپی دریاچه یغرب آذربایجان  2
  -  -  200  -  -  گاروس تاالب یغرب آذربایجان  3

  9  24  -  -  -  سولدز تاالب یغرب آذربایجان  4
  -  9  -  -  -  (حسنلو) شورگل یغرب آذربایجان  5
  2  -  -  -  -  نوروزلو سد یغرب یجانآذربا  6

  -  7  -  -  -  بورآالن تاالب  غربی آذربایجان  7
  80  -  -  -  -  رود زرینه رودخانه  غربی آذربایجان  8
  -  220  100  -  -  برازان کانی  غربی آذربایجان  9

  2  -  -  -  -  قوریگل  شرقی آذربایجان  10

  2  7  -  -  -  انزلی  گیالن  11
  2  3  -  -  3  بوجاق گیالن  12
  -  7  -  -  -  امیرکالیه گیالن  13
  770  776  33  2  15  میانکاله  مازندران  14
  462  1842  20  75  607  گرگان خلیج مازندران  15

  -  8  -  27  2  کال زرین لپوي و بندانآب محله سید مازندران  16

  -  1  -  -  5  زاغمرز لپوي مازندران  17
  -  34  -  -  -  کردکال بندانآب مازندران  18
  -  -  -  -  28  آشور - خزرآباد  –خزر  حلسوا مازندران  19

  30  19  -  -  -  دانشمند  گلستان  20
  443  1913  -  -  -  گمیشان گلستان  21

  43  1120  -  -  -  شور دریاچه گلستان  22

  79  534  -  -  1  آالگل گلستان  23
  -  -  1450  -  19  آلماگل گلستان  24
  1  -  -  -  -  گلستان سد گلستان  25

  -  1  -  -  -  نومل سد گلستان  26
  -  -  160  -  4  اینچه تاالب گلستان  27

  -  -  -  -  6  شیروان بی بی دریچه گلستان  28

  9  -  -  -  -  رودکشف رودخانه  رضوي خراسان  29
  -  -  10  -  -  دهقان شاهد سد  رضوي خراسان  30

  47  22  -  -  -  پساب هايحوضچه  اصفهان  31
  35  -  -  -  -  حنا سد  اصفهان  32
  -  8  -  -  -  ینهآبش سد  همدان  33

  6  -  -  -  -  چغاخور  بختیاري و چهارمحال  34
  -  -  11  -  -  اکبر دشت  ایالم  35

  -  -  -  9  -  مهارلو دریاچه  فارس  36
  -  -  26  -  -  (بختگان) طشک دریاچه فارس  37
  -  -  12  36  -  باران هفت دریاچه فارس  38
  -  7  37  6  -  ارژن دشت فارس  39
  -  127  52  455  93  پریشان فارس  40

  -  -  -  230  -  یوکار-حرم دریاچه  فارس  41

  18  270  285  -  -  میانگران  خوزستان  42

  -  -  -  173  -  حله رودخانه و دلتا  بوشهر  43
  -  -  -  2  -  یمهن چاه  بلوچستان و سیستان  44
  -  -  -  -  42  باهوکالت رودخانه و خور گواتر، خلیج  بلوچستان و سیستان  45
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  .دهدیم نشان را 1390 دهه در رانیا در دیسف سر اردك آورجوجه تیعجم و يآورجوجه تیوضع ها،ستگاهیز .2 جدول

  (جفت) تیجمع اندازه  يآورجوجه تیوضع  تاالب  استان  شماره

  20 – 30  یدائم برازانیکان تاالب یغرب جانیآذربا  1

  35 – 80  یدائم  حسنلو تاالب  یغرب جانیآذربا  2

  3 – 4  یدائم  )یگل رانی(س یسنگ درگه تاالب  یغرب جانیآذربا  3

  6 - 7  یدائم  سولدوز تاالب  یغرب جانیآذربا  4

  آورجوجه جفت 22 از شیب  یدائم  گول يقور  یشرق جانیآذربا  5

  11 – 78  یردائمیغ  نیذوالب  یشرق جانیآذربا  6

  5 – 78  یردائمیغ  قیبزوج  یشرق جانیآذربا  7

  جفت 2 ای 1  یردائمیغ  شهرنیزر خانههیتصف يهاحوضچه  اصفهان  8

 

  
 1390تا  1350هاي گذرانی اردك سرسفید در ایران در دههها و جمعیت زمستانپراکنش زیستگاه .7شکل 

  

 هـا تاالب نیا در ساله هر گونه نیا و هستند یدائم ستگاهیز پنج

 ،هـا سـال  یبرخـ  در تنهـا  زین گرید تاالب سه در و منظم طور به

ـ ا آورجوجه تیجمع. است کرده يآورجوجه و يسازانهیآش  نی

 2(جدول  گرددیم برآورد جفت 301 تا 103 نیب رانیا در گونه

  .)8 شکل و

  

  و نتیجه گیري بحث

 آور جوجه و گذرانزمستان هايجمعیت تغییرات مطالعه این در

 قـرار  بررسـی  مـورد  1398 ایـران  تـاالب  45 در سرسفید اردك

ـ ا گذرانزمستان تیجمع از درصد 7/89 ی،کل طوربه .گرفت  نی

) درصـد  5/51( گلستان استان تاالب پنج در 1380 ۀده در نهگو

 در درصـد  5/89 و) درصـد  2/38( مازندران استان تاالب پنج و

 مازنـدران  انکالـه یم وحشاتیح پناهگاه مجموعه در 1390 ۀده

ــد 4/60( ــاالب 5 و) درص ــتان ت ــتان اس ــد 1/29( گلس ) درص

 انکالهیم البتا سه جزبه و) 1(جدول  است کرده یگذرانزمستان

ــرد 770( ــ)، ف ــان جیخل ــرد 462( گرگ ــاالب و) ف ــانیگم ت  ش
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 1390آوري دائمی و اتفاقی اردك سرسفید در ایران در دهه هاي جوجهزیستگاه .8شکل 

 
 گـذران زمسـتان  تیـ جمع حـداکثر  هاتاالب ریسا در ،)فرد 443(

 تجـاوز  فـرد  80 از سال کی در و 1390 دهه در دیسرسف اردك

 هاتاالب نیا در زمستان هر در تعداد نیا شمارش و ستا نکرده

 از گلستان و مازندران يهااستان در هاتاالب نیا که کندیم انیب

ـ ا در دیسرسـف  اردك یگـذران زمسـتان  يبرا يشتریب تیاهم  رانی

 45 از تـاالب  16 در. هسـتند  برخـوردار  هاتاالب ریسا به نسبت

 دیسرسـف  اردك از یشگزار چیه ،1 جدول در شدهیمعرف تاالب

ـ  و نـدارد  وجـود  1390 و 1380 يهـا دهه در  دهـه  در نیهمچن

ـ  است نشده گزارش دیسرسف اردك تاالب، 18 در 1390  تنهـا  ای

 اسـت  دهشـ  شـمارش  و دیده اندك تعداد به و هاسال یبرخ در

  ).7 شکل و 1(جدول 

 يهـا سـتگاه یز عنـوان  بـه  تـاالب  11 اگرچه ،یبررس نیا در

 دهــهدو  در( رانیــا در دیسرســف اردك یذرانگــزمســتان یدائمــ

 بـه  توجـه  با اما است، شده گرفته نظر در 1390 1390 و 1380

 جیخلـ  و انکالهیم يهاتاالب دراین گونه  گذرانزمستان تیجمع

 تـاالب  و انکالـه یم وحـش اتیـ ح پناهگـاه دو زیسـتگاه   ،گرگان

 دیسرسـف  اردك یگـذران زمسـتان  يهاستگاهیز نیترمهم شانیگم

ـ ژانو در. رونـد بـه شـمار مـی    رانیا رد ـ  ،2019 هی  از گـروه  کی

 16900 حـداقل  کوچک دیسف یشانیپ غاز یالمللنیب متخصصان

 و ترکمنسـتان  کشـور  يهاتاالباز  یبرخ در را گونه نیا از فرد

 هـا آن. کردنـد  شـمارش  خـزر  يایـ در یشـرق  سواحل امتداد در

ـ ا در دیسرسـف  اردك تیـ جمع به احتمال زیاد نمودند، عنوان  نی

ـ ز ،است بوده مقدار نیا از شتریب یبررس زمان در منطقه  آنهـا  رای

 قـرار  یبررسـ  مـورد  یتصـادف  طـور  به را هاتاالب از یبرخ تنها

 اردك فــرد 950 حــداقل) 2019 هیــ(ژانو ســال نیــا در. دادنــد

ـ ن گرگان جیخل در دیسرسف  اسـتان  يسرشـمار  گـروه  توسـط  زی

 بـر  مازندران استان يرسرشما میت. است شده شمارش مازندران

 در دیسرسـف  اردك گـذران زمسـتان  تیـ جمع کـه  است باور نیا

 پوشـش  امکـان  امـا اسـت   بوده تعداد نیا از شتریب گرگان جیخل

 نبـوده  مقـدور  يسرشـمار  روز در آنهـا  يبرا زیستگاه نیا کامل

 و گرفتـه  انجـام  دیجد يهايسرشمار به توجه با نیبنابرا. است

 یشـرق  تیجمع که گرفت جهینت توانیم شده، ارائه يهاگزارش

 اسـت  ممکـن  و است افتهی يریگچشم شیافزا گذشته به نسبت

 ذکـر  تیجمع نیا يبرا معتبر منابع در که باشد يتعداد از شتریب

  ).18و  17( است شده

کامـل و بـا    يمنظم با پوشـش سرشـمار   يو سرشمار شیپا

 ژهیـ وبـه  یگـذران در دوره زمستان يسرشمار میاستفاده از چند ت

 تیـ شـناخت جمع  يبـرا  زمسـتانه مـه ین يهايدر دوره سرشمار
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ـ ا یگـذران کامل و منـاطق حسـاس زمسـتان     يگونـه ضـرور   نی

بـراي  کوتـاه   یزمـان دورة  زمـان و در هـم  ي. سرشـمار باشـد یم

 ،شـان یو گم انکالـه یم یالمللنیب يهاحوزه تاالب يپرندگان آبز

 تیــجمع یاقعــاز انــدازه وتــر قیــبــه آمــار دق پــی بــردن يبــرا

 شــنهادیو پ هیتوصـ  بـه طــور جـدي  گونـه   نیــگـذران ا زمسـتان 

هر  يریها و قرارگتاالب نیا ی. با توجه به درجه حفاظتگرددیم

ـ  يهـا دو تاالب در فهرست تاالب ـ ا یالمللـ  نیب و نظـارت   رانی

ـ بـر ا  ستیزطیسازمان حفاظت مح یقانون ـ  ،منـاطق  نی  نیهمچن

ـ ا یشـرق  تیـ جمع شیحفظ و افزا در خطـر انقـراض   گونـه   نی

از نظـر   ژهیـ هـا بـه طـور و   تـاالب  نیاتا است  يضرور ،یجهان

ند و آموزش شو تیتقو یو قانون ینظارت ،یکیزیف ،یامکانات فن

. ردیــقــرار گ تیــدر الو ادانیو صــ انیشــکارچ ،یجوامــع محلــ

شده در یمعرف یمئدامهین يهاستگاهیز تا است يضرور نیهمچن

گردند  یو بررس شیان تا اسفند، پامقاله، به طور مرتب از آب نیا

هـا  تاالب نیگونه در ا نیا يبرا یاحتمال يدهایو خطرها و تهد

  ند. شورفع  یو حراست یقانون ریبا اتخاذ تداب

 اردك يعبـور  و گـذران زمستان تیجمع حضور به توجه با

 شیپـا  کنـار  درتا  است يضرور ران،یا در آبان میانۀ از دیسرسف

 ایـ  یعـ یطب یتـاالب  يهـا پهنـه  ریسا شده،یمعرف تاالب 45 مرتب

 هسـتند،  اسـتان  هر در گونه نیا حضور مناسب که ساختانسان

 کـه  دهـد یمـ  نشان هایبررس رایز. شوند شیپا و یبررس ماهانه

ـ ا گذرانزمستان تیجمع از یبخش ـ ا در گونـه  نی  از پـیش  ران،ی

ـ  دیمـاه) صـ   ي(د زمسـتانه مـه ین يسرشمار دوره آغاز  شـکار  ای

 دیاردك سرسـف  1390در دهـه   ی،)، به طور کلـ 6و  3( شوندیم

تاالب) در  18( يشتریب يهااستان) و تاالب 9استان ( چندیندر 

است. احداث سدها و  دهثبت شگذشته  يهانسبت به دهه رانیا

 رهیـ پسـاب و غ  هیتصـف  يهاحوضچه ،یپرورش ماه ياستخرها

 نیـ ضـور ا ح يهاستگاهیتعداد ز شیعمده افزا لیاز دال تواندیم

هر چه  ییهاستگاهیز چنیناست  ستهیباشد که شا رانیگونه در ا

 طیحفاظت مح گانی میو به طور مرتب توسط ت ییشناسا ترزود

حفاظت قرار  تیدر اولوهمچنین و کنترل شوند و  شیپا ستیز

  . رندیگ

بـرازان، حسـنلو،   یکـان  يهـا تـاالب  کـه  داد نشـان  یبررسـ  نیا

و تاالب  یغرب جانیسولدوز در آذربا) و یلگُرانی(س یسنگدرگه

 نیمهمتــر ، از1390دهــه  در یشــرق جــانیدر آذربا گــليقــور

 رانیا در دیاردك سرسف يآورجوجه و يسازانهیآش يهاستگاهیز

 رانیـ در ا دیسرسـف  اردك آورجوجه تیجمع .)2جدول ( ندودب

 یعنی ،کشور استان چهارجفت از  20–30حدود ، 1350در دهه 

) و واریـ کردستان (تـاالب زر  ،یغرب جانیآذربا ،یرقش جانیآذربا

و 1360 دههدر  و) 3جدول ) (24(بودند ) شانیفارس (تاالب پر

تـاالب   گـل، يقـور  يهـا تاالب ازجفت  50تا  5 نیبنیز  1370

 شـده  گـزارش آور جفت جوجه 20برم با و تاالب هفت شانیپر

 واریزر بتاال همراه به فارس استان در شانیپر تاالب .)8( است

 گونـه  نیا يآورجوجه يهاستگاهیز جمله از ،کردستان استان در

 چیهـ  1390در دهـه   کـه  انـد بـوده  رانیا در گذشته يهادهه در

ها وجـود  تاالب نیگونه در ا نیا دوباره يآوراز جوجه یگزارش

امکـان   گـر یخشـک شـده اسـت و د    کامالً شانیپر تاالبندارد. 

 امـا ) 30نـدارد (  وجوددر آن  يآبز پرندگانمجدد  يآورجوجه

 گونـه  نیچنـد  از یتیجمع يآورجوجه علیرغم واریدر تاالب زر

ـ ت ییایپرسـتودر  بـزرگ،  میکشـ  ماننـد  يآبـز  پرنده و چنگـر   رهی

گـزارش   1390در دهـه   دیسرسـف  اردك يآورجوجـه معمولی، 

ــذا ضــرور دهشــن ــا اســت ياســت. ل ــیعلــت و چرا ت ــود ی  نب

 1390در دهـه   واریـ زر در تـاالب  دیاردك سر سـف  يآورجوجه

ـ  هاي اخیر در سالو مطالعه شود.  یبررس  یالمللـ  نیدر تـاالب ب

ی و خشک شـدن تـاالب   آبکم يهاتنش به دلیل نیز گول يقور

بـه شـدت    دیسفاردك سر يامکان جوجه اوردر فصل تابستان، 

 کاهش یافته است.

 خانـه هیتصـف  يهـا حوضـچه  در دیسرسف اردك يآورجوجه

ـ ا يآورجوجـه  در تیـ موفق و اصـفهان  آهن ذوب شهرنیزر  نی

 حوضـچه  چهـارده  از یکـ ی در یجهـان  انقـراض  خطـر  در گونه

 يهـا واحـد  شدههیتصف پساب به مربوط که سه شماره(حوضچه 

ـ ب)، است یانسان ـ اهم و نقـش  انگری ـ ا تی ـ قب نی  يهـا تـاالب  لی

 و گونـه  نیا آورجوجه تیجمع شیافزا و حفظ در ساختانسان

ـ اتـا  اسـت   ي. لذا ضـرور است رانیدر ا يبزآ پرندگان ریسا   نی
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  ).24( 1350آور اردك سرسفید در ایران در دهه آوري و جمعیت جوجههاي جوجهزیستگاه .3جدول 

  1350دهه   تاالب  استان

  1973و  1972، 1971جفت در  2 – 4  گلدریاچه قوري  آذربایجان شرقی

  1975الي جوجه در جو 5ماده و  4  گرده قیت  آذربایجان غربی

  دریاچه گوبی  آذربایجان غربی
فرد در  33، و در مجموع 1972، یک نر در ژوئن 1971جوالي  –نر و دو ماده در ژوئن  4

  1975جوالي 

  ماده 4نر و  8  یادگارلو  آذربایجان غربی

  نر و یک ماده 2  دورگه سنگی  آذربایجان غربی

  فرد 2  سد مهاباد  آذربایجان غربی

  1975و یک جفت در جوالي  1974جوجه و یک نر در جوالي  6ماده، یک ماده با  7  ریواردریاچه ز  کردستان

  دریاچه پریشان  فارس
بالغ  36و بیش از  1975، سه ماده و سه جوجه در ژوئن 1972حداقل سه ماده و یک نر در می 

  1977فرد در ژوئن  60و یک کل از  1976جوجه در آوریل و ژوئن  5و یک ماده با 

 
ـ ا يآورکه امکـان جوجـه   ییهاها در استانتاالب لیقب گونـه   نی

و  پــایشمــورد  يآورو در دوره جوجــه ییوجــود دارد، شناســا

 يریمناسب از جمله جلوگ يهاو اقدام رندیقرار گ يشتریتوجه ب

 بـا  ي،آورجوجـه  دورهدر  ژهیوها بهشدن آنو خشک بیاز تخر

 ی. معرفـ ردیانجـام پـذ   ناصـاحبان و مالکـ   آمـوزش  و يهمکار

 موجـب استخرها  نیبه ا ییو لو یاز جمله ن يآبز اهانیگ یبرخ

هـا  تاالب لیقب نیدر ا دیآور اردك سرسفجوجه تیجمع شیافزا

ـ  جـان یدر اسـتان آذربا  است ممکن نیهمچن. خواهد شد  ی،غرب

ـ ا يآورجوجـه  يبـرا  يشتریب يهاتاالب تعداد  وجـود  گونـه  نی

 تـا  است الزم ،نیبنابرا. باشد نشده ییشناسا هنوز که باشد داشته

 بـه  يآورجوجـه  يهـا دوره در استان نیا یآب يهاستگاهیز ریسا

  . شوند ییشناسا و شیپا کامل طور

 و يآورجوجـه  د،یسرسـف  اردك یجهان تیوضع به توجه با

ـ ا یجهـان  تیجمع از یبخش یگذرانزمستان ـ ا در گونـه  نی  ران،ی

ـ ا انقراض خطر در يهاگونه فهرست در يریقرارگ  وجـود  ران،ی

ــزارش ــاگ ــدد يه ــکار از متع ــاهش و ش ــتیک ک ــکم و ف  تی

ـ ا در گونـه  نیا یگذرانزمستان و يآورجوجه يهاستگاهیز  ران،ی

 منطبـق  و محورگونه ،یکپارچه عمل برنامه کی تا دارد ضرورت

ــا ــرا ب ــون طیش ــت در یکن ــف اردك از حفاظــت جه ــا دیسرس  ب

ـ تهد هـا، فرصـت  از يریـ گبهره  و موجـود  يهـا تیـ ظرف و دهای

و آمـاده   نیتـدو کشور  سطح در گونه نی حفاظت ايبر اثرگذار

 و حفاظـت  یملـ  عمل برنامه ياجراتا  است الزم نیهمچن. دشو

 در بـود،  شـده  نیتدو 1399 سال در که دیسرسف اردك تیریمد

  .ردیگ رقرا گونهاین  شیپا و حفاظت ییاجرا يهابرنامه تیاولو

  

  قدردانی و تشکر

یبانی جناب آقایان مهندس ظهرابی و شـادروان  و پشت  از همکاري

زیسـت طبیعـی   دکتر کیومرث کالنتري معاونان محترم وقت محیط

زیستی سازمان، آقایان دکتر مجیـد خرازیـان مقـدم و دکتـر     و تنوع

الدین منتظمی مدیران کل محترم وقت و آقاي سید مسـعود  شهاب

مـدیریت   راد از دفتر حفاظـت و حسینی و سرکار خانم زهرا الهی

گردد. همچنـین از آقـاي مهنـدس    حیات وحش سازمان تقدیر می

آوري گونه در عزیز عذار به دلیل در اختیار نهادن اطالعات جوجه

  گردد.آذربایجان غربی قدردانی می
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Abstract 

In this study, the trend of overwintering and breeding populations of the endangered white-headed duck Oxyura 
leucocephala was studied using 52 years of mid-winter waterbirds census in Iran (1969–2020) and breeding reports of 
the species in the 2010s. The trend of species population changes was calculated using RTRIM statistical package in R 
software. Species population in Iran indicates a substantial increase of 21.3% per year and a moderate increase of 4.4% 
per year over the last ten years. The results showed that the average annual total population of white-headed duck, 
overwintering in Iran, was 470.4 ± 126.3 over the past 44 years, covering 14 provinces and 45 wetlands. On average, 
41.6% of the population was in Mazandaran province, 25.1% in Fars province, 18.6% in Golestan province, 4.4% in 
Khuzestan province, and 10.3% in other provinces. The breeding population of white-headed duck in Iran was 
estimated between 103 and 301 pairs, showing that the breeding population of the species in Iran has increased 
compared to the past decades. In order to protect this species, it is appropriate to develop a coherent and species-
oriented action plan based on the climatic and geographical conditions of the wetland habitats of the species at the 
national level. 
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