
 چکیده

 تنوو   دا ای کشوو   پنجمین عنوان به ایران تا شده باعث طبیعی های پدیده گوناگونی و ویژه جغرافیایی موقعیت

 موانع و مشکالت با ایران اکوتو یسم فراوان، طبیعی های جاذبه از برخو دا ی علیرغم اما. شود شناخته جهان طبیعی

 هدف. است شده آن گسترش از مانع که بوده مواجه نگری پرنده بخش د  بخصوص گردشگر جذب د  گوناگونی

می باشد  انزلی تاالب د  اکوتو یسم ی های پرنده نگری با تاکید بر توسعه ایستگاه ایجاد سنجی مکانا تحقیق از این

که به  وش توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از پیموایش میودانی د  محودو ه تواالب و توزیوع پرسشونامه صوو ت        

 .کننود  می انتخاب  ا مناسب ای منطقه مامن، و غذا آب، یافتن برای مهاجر پرندگان ویژه به رندگان،پ پذیرفته است.

 زموین  بوه  تواالب  حواشوی  کوا بری  تغییر از اعم گوناگون علل به ها زیستگاه تخریب دهد که نتایج تحقیق نشان می 

 عوامل کلیه و  ویه بی صید و شکا  تاالب، د  آب عمق کاهش و آلودگی صوتی، و نو  های آلودگی کشاو زی،

  ونود  بور  کوه  است  دالیلی از همه گذا ند، می سوء تاثیر  مقصد تا مبدا از  پرندگان پروازی مسیر د  که شما ی پر

 .است موثر پرندگان حضو  کاهش

 هوای  گونوه  هوا،  مواهی  زنودگی  وضوعیت  د بوا ه   ا زیادی های نگرانی انزلی تاالب پهنه د  جدی های آلودگی

 بوه  کننود،  می انتخاب سال مختلف فصول د  خود سکونتگاه عنوان به  ا انزلی تاالب که پرندگانی و گیاهی مختلف

 تابستانه، مهاجر گونه ۳ زمستانه، مهاجر گونه ۱۳ ساکن، یا بومی پرنده گونه ۳۱ یافته ها، اساس بر. است آو ده وجود

 .کننود  موی  زنودگی  تواالب  این د  آو  جوجه مهاجر گونه ۳۳ و عبو ی مهاجر گونه ۱۳ فصل، چها  مهاجر گونه ۳

. دهنود  موی  تشوکیل   ا اکوسیسوتم  یو    (آب و خوا   هووا، ) زنوده  غیور  و  (گیاهان و جانو ان) زنده عوامل مجموعه

 .ماند نخواهد باقی اکوسیستمی شود، حذف محیط ی  زنده عوامل وقتی بنابراین

 اکوتو یسم توسعه انزلی، تاالب نگری، پرنده:کلیدی های واژه

 


