
Appendix 14 – Shahsevan Tribal Territories Ecological Assessment Report

This report is a detailed description of geology, mineral resources, topography, mountainous areas, 

climate and weather conditions, vegetation and water resources of the Shahsevan Tribal Confederacy 

territories. Ecosystems types were categorized into the following three

1. Azerbaijan shrub desert and steppe, summering grounds

2. Caspian Hyrcanian mixed forest, wintering grounds and midway grounds

3. Elburz Range forest steppe, wintering grounds

The water bodies, watersheds and rivers of the territories have been identified: 

1. Mill Moghan wetland (transboundary wetland shared between Iran and the republic of

Azerbaijan), northwest of summering grounds

2. Gilarlu wetland, east of summering grounds

3. Aras River

The wildlife habitats of the Shahsevan territory are: 

1. Sabalan wildlife habitats

2. Dojagh wildlife habitat

3. Moghan wildlife habitats

This report has compiled lists for wildlife and vegetation lists of the Shahsevan territories. The 

endangered wildlife species have been identified such as the leopard (Panthera pardus) which also 

included in the CITES list. Of the bird of these territories 10% are endangered which includes 14 species 

of birds. If the habitats of these birds are not restored local extinction is very probable for them.  
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 سرزمینسیمای 

)چکیده(سیمای کلی از سرزمین

ییالق

عظیم  طبیعی منطقه وجود توده از چشم اندازهای بارز

های داغ در غرب و کوهآتشفشانی سبالن در قسمت جنوب، قره

سو را در اعماق دره قره کهباشد طالش در قسمت شرق آن می

)شرق ییالق( سو از غرب اردبیل است. دره قره خود جای داده

کیلومتر امتداد  60غربی به طول  -شروع شده و در جهت شرقی

یابد. این منطقه )ییالق عشایر شاهسون( از نظر تیپ می

بالن های س. این منطقه از لحاظ موقعیت مکانی و جایگزینی خود به ویژه در دامنهولوژیکی، دارای تیپ کوهستانی استژئومورف

های هوائی سیبری و مدیترانه ای از بارش های قابل قبول و متعارفی برخوردار است. این شرایط موجبات و برخورداری از توده

های دائمی و فصلی در سطح منطقه گیری رودخانههای سطحی و زیرزمینی و به طور کلی شکلغنی شدن منطقه از لحاظ آب

ی های شمال غرباست. این رودخانه از به هم پیوستن دو شبکه که یکی از دامنهقره سو ه گردیده است. رودخانه بزرگ این منطق

گیرند، بوجود آمده است. های بزغوش )حاج محمد چایی( سرچشمه میهای شمال شرقی کوههای طالش و دیگری از دامنهکوه

متر مکعب بر ثانیه( و در  ۷۳0وسته )با حداقل دبی چای پیهای قره داغ به اهرهای سبالن و عبور از کوهپس از دور زدن دامنه

باشد که از به هم پیوستن انشعابات متعدد و های منطقه انزان چای میشود. از دیگر رودخانهنزدیکی اصالندوز وارد ارس می

ستاهای مسیر ها و مشروب نمودن بسیاری از روهای اطراف سبالن شکل گرفته که پس از عبور از درههای آبی و شاخهشبکه

های متر از سطح دریا در دامنه 2200خود به رودخانه قره سو می پیوندد. محدوده ییالقی عشایر شاهسون در ارتفاع متوسط 

های آب گرم و معدنی فراوان در داخل فالت آذربایجان ترین کوه آتشفشان خاموش با چشمهسبالن قرار دارد. سبالن مرتفع

کیلومتر مربع را اشغال  ۱200های این کوه آتشفشانی مساحتی معادل متر ارتفاع دارد. گدازه 4۸۱۱ن باشد که بلندترین قله آمی

درجه سانتیگراد  40ها در حدود های گوگردی زیادی وجود دارد که آب آنهای جنوبی سبالن چشمهنموده است. در دامنه

آتشفشان بوده و بیانگر خاموش نشدن آتشفشان است.  هایهای گوگردی نشان دهنده آخرین فعالیتحرارت دارد. این چشمه

های کم عمق تا ها بوده که دارای خاکهای فوقانی و کوهها و تراسبندی خاکشناسی جزء تیپ تپههای منطقه در ردهخاک

در  شهای تند با فرسایش باال هستند. همچنین به علت چسبندگی پایین بین ذرات خاک، قابلیت فرسایعمیق و شیبنیمه

ریز به میزان زیاد هستیم. باران شدید، ذوب گذاری سیل از مواد دانهطوری که در پایین دست شاهد رسوبمنطقه باال بوده به

گردند. در چند سال بندها از جمله عواملی هستند که باعث بروز سیل میها و تخریب سدها و آبها، تغییر بستر رودخانهبرف

یافته است.در منطقه گیری ها و مراتع خطر بروز ساالنه سیل افزایش چشمه جنگلاخیر به دلیل تخریب گسترد
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قشالق

قسمت اصلی قلمرو قشالقی عشایر شاهسون تقریبا 

به شکل یک پنج ضلعی در دشت مغان و حدودا در 

درجه شمالی و طول  ۳9عرض جغرافیایی 

درجه شرقی قرار دارد. ضلع جنوبی  4۸جغرافیایی 

اجا دام دام-ورت یک نیم دایره تقریبا از زیوهآن به ص

میگذرد و از جنوب گرمی به مرز ایران  و جمهوری 

رسد. ضلع شرقی آن خط مرزی از آذربایجان می

آورد و ضلع شرق گرمی تا بیله سوار را بوجود می

غربی آن خطی است مستقیم که از بیله سوار شمال

هکتار  ۳50000مهوری آذربایجان ادامه دارد. مساحت تقریبی این منطقه در حدود آباد تا مرز ایران و جبه طرف شمال پارس

است. دشت مغان تا اوایل دوران سوم زمین شناسی به صورت سنکلینال )دریای کم عمق( در زیر آب بوده است و از نیمه دوم 

س بوجود آمده است. در واقع پدیده و ار کردوران سوم زمین شناسی به بعد بر اثر کاهش تدریجی آب جلگه وسیع بین رود 

ترین نقطه متر از دریا ارتفاع دارد )متوسط ارتفاع(، پست ۱00ای است. این جلگه که تنها غالب واحد توپوگرافی منطقه، جلگه

آذربایجان است و به واسطه عبور رود ارس به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم شده است. قسمت عمده جلگه )حدود دو سوم 

در خاک جمهوری آذربایجان و حدود یک سوم آن در خاک ایران قرار دارد. در توضیح بیشتر باید گفت که به لحاظ  آن(

ای و دشتی تقسیم کرد. در منطقه کوهستانی قسمت: کوهستانی، کوهپایه ۳های منطقه را می توان به توپوگرافی، ناهمواری

متر است که در منطقه خروسلو به  ۷00حداقل ارتفاع نقاط کوهستانی قلمرو قشالقی )در محدوده منطقه حفاظت شده مغان( 

گردد در جنوب منطقه حفاظت شده مغان رسد. به واقع تیپ کوهستانی که ابتدای ارتفاعات خرسلو محسوب میمتر می ۱۳00

ان بوده به لحاظ مالیم بودن متر و متصل به کوهست ۷00متر تا ارتفاع  200ای که با ارتفاع بیش از قرار دارد. منطقه کوهپایه

های آبرفتی و مخروط افکنه در این منطقه تشکیل گردیده است و در ها تراسشیب توپوگرافی و با توجه به جاری شدن رودخانه

های کشاورزی از جمله کشت گندم دیم و دامداری را بوجود آورده است. اما در منطقه ها شرایط مساعد برای فعالیتکوهپایه

ست یکوهستانی و کوهپایه های طبیعی متفاوتی با منطقهمتر را داراست، دارای ویژگی 40متر تا 200ه ارتفاعات کمتر از دشتی ک

های رسوبی و درصد، تراکم زیاد جمعیت به سبب وجود خاک 5تا  ۱توان به  شیب بسیار مالیم های این منطقه میاز ویژگی

ر های اراضی دوسعه کشاورزی در تمام جهات اشاره کرد. در نهایت بر اساس انواع تیپآبرفتی و حاصلخیز بودن آن و در نتیجه ت

های ای و واریزههای دامنههای فوقانی، دشتها و تراسها، فالتها، تپهتیپ اصلی مورفولوژی مشتمل بر کوه 5این محدوده 

ترین نواحی کشاورزی و متر یکی از مهم ۱00تفاع دار تشخیص داده شده است. جلگه مغان با متوسط اربادبزنی شکل سنگریزه

توان نیمه شود که محل اصلی قشالق عشایر شاهسون است. به لحاظ اقلیمی این منطقه را میدامپروری کشور محسوب می

های های معتدل و مرطوب است. منشاء بارشخشک معتدل دانست که دارای آب و هوای گرم و خشک در تابستان و زمستان

های مرطوبی است که پس از عبور از دریای مدیترانه و غنی شدن از بخار آب و عبور از دریای سیاه، قفقاز و مغان جریاندشت 

های سطحی و به طور مشخص گردد. به طور کلی منابع آبی دشت مغان عموماً آبآذربایجان از سمت شمال غرب وارد کشور می

بالهارود( و قرههای ارس )با شاخه های فرعی دره ررودخانه های متعدد موجود در ها همراه با چشمهباشد. این جریانسو میود و

های مناطق جنوبی منابع عمده تامین آب منطقه است. از طرفی منابع آب زیرزمینی منطقه را نیز نباید از نظر دور داشت. با بررسی
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های زیر زمینی دشت مغان جزء گروه اماب ایران، آبصورت گرفته  بر کیفیت منابع آب زیرزمینی توسط مهندسین مشاور ج

های دارای مزه نامطبوع تشخیص داده شده است. شایان ذکر است که آب

های زیر زمینی این منطقه برای شرب دام قابل استفاده بوده و منبع آب

اصلی و عمده تامین آب شرب عشایر منطقه است. از دید جوامع گیاهی، 

اند از گیاهان خشکی پسند و گرما پسند تشکیل شدهمنطقه قشالقی بیشتر 

که می توانند با خشکی نسبی منطقه و به ویژه خشکی تابستانه مقاومت 

درجه سانتیگراد پائین تر  -5چون حداقل مطلق دمای سالیانه از نمایند و 

رود این گونه ها طبعاً باید جز گیاهان گرما پسند باشند که امید زیست نمی

گونه از جنس  ۳قلیم سرد وجود ندارد. از گیاهان غالب دشت مغان ها در اآن

باشد که این گیاه سطح درمنه و خانواده مرکبیان با نام محلی یوشان می

رسد. سانتی متر می 50پوشاند و ارتفاع آن تا زیادی از مراتع دشت را می

طول  ههای مهم منطقه کبر یا علف مار بوده که ساقه آن بیکی دیگر از گونه

چشم  باشد.بیش از یک و نیم متر و بصورت خوابیده بر سطح زمین می

نوع ل تبهمین دلیبسیار متفاوت است.  قلمرو شاهسون هااندازهای طبیعی 

قلمرو شناسی از انتظار نیست. ساختمان زمین دور آن اکولوژِکی موجود در

سبالن از خود متاثر  این  .ه استکردشاهسون ها را فعالیت آتشفشانی توده

طبیعی   گرافی و وضعیتتوپوشناسی اثرات گسترده ای بر زمین شاخص

متر در توده سبالن  4۸۱۱متر در نواحی جلگه ای مغان تا  50بر جای گذاشته است. دامنه تغییرات ناهمواری ها از  منطقهاقلیم 

با اقلیم سرد  و دشتیک طبیعت کوهستانی بخوبی نشانگر این واقعیت است که منطقه ی گرافی منطقهتوپونقشه  است.متفاوت 

 کوهستانی در برخی ایستگاه های. تعداد روزهای یخبندان کوهستانی تا گرم و مرطوب در نواحی جلگه ای )جلگه مغان( دارد

درجه  + 40درجه سانتی گراد تا  -۳0از یی نیز در این قلمرودامنه تغییرات دماروز در سال است.  ۱۷0واقع در ییالقات شاهسون 

 600تا حدود  250از  واقع در قلمروهای مختلف  در ایستگاههای ثبت شده میزان بارش همچنین . ثبت شده استسانتی گراد 

ب ها از جمله کوچک و دریاچه ها و تاالهای سطحی شامل رودخانه های بزرگ و  منابع آبمیلیمتر و بیشتر در نوسان است. 

زمینی و معدنی یاد کرد زیرهای  در کنار آن باید از منابع غنی آب می روندبشمار  منطقه مورد بررسیمایه های حیات در سر

 می شوند.های اصلی توسعه محسوب  که همگی جزو توان

زمین شناسی  

قلمرو ایل شاهسون تنوع زمین شناسی زیادی دارد و سنگ های مختلف از دوران اول تا عهد حاضر را شامل می شود. قدیمی 

هایی از دولومیت های همراه تداخل  میکادارهای  که در این قلمرو بیرون زدگی دارند شیل و ماسه سنگ ییها ترین سنگ

دیده می شوند. این رسوبات چین   Anti colineسیلیس دار که سن آن ها پرکامبرین باالیی است و در هسته یک آنتی کلین 

باال آمده و حوضه دریای خزر را از منطقه  Horstرت هورست خوردگی شدیدی را تحمل کرده و در زمان اینفراکامبرین به صو

رسوبات آهکی و دولومیتی تریاس  شده است. منطقهآتشفشانی آذربایجان جدا کرده و نیز سبب فقدان رسوب دوران اول در 

ون( رو شاهس)جنوب قلم منطقه اردبیل بخش عنبرانرسوبات ژواسیک در  .فقط در ناحیه کوچکی در شمال قلمرو دیده می شود

های اینفراکامبرین قرار می گیرند و از شیل و ماسه سنگ میکادار با آثار  بیرون زدگی دارد و به طور ناهمساز بر رروی سنگ
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های اسیدی نیز سری  و دایک ایجاد شده استگیاهی تشکیل شده است. دوفاز ولکانیکی نیز در این زمان در منطقه فوق 

عادل ائوسن دارد. رسوبات کرتاسه به صورت ناهمساز برروی ژواسیک قرار می گیرد این رسوبات ژوارسیک را قطع کرده که سنی م

نبع مهای ضخیمی در این منطقه است که  با یک کنگلومرا و ماسه سنگ قرمز شروع می شود. عالوه بر این کرتاسه حاوی آهک

ایجاد  مرودر جنوب قل سه باالیی ولکانیک نوع بازالتیکرتاهمچنین در  .کارخانه سیمان شهر اردبیل در بخش ییالقی قلمرو است

سنگ های  .سنگ های مربوط به دوران سوم در قلمرو مذکور، شامل سنگ های آتشفشانی و نیز رسوبی استشده است. 

 عشایر )دامنه های سبالن( دیدهآتشفشانی دوران سوم در این منطقه گسترش فوق العاده زیادی دارد که در منطقه ییالقی 

در این دوران و جدید در منطقه گسترش کمی دارد. رسوبات مربوط به دوران چهارم به صورت پادگانه های قدیمی  شوند.می

و چشمه های آهک ساز و آهک  شدهفعالیت آتشفشان سبالن باعث گسترش سنگ های آتشفشانی و رسوبات آذرآوای در منطقه 

های آبرفتی در این دوره در دامنه های سبالن و حوضه های اطراف هایی که در دریاچه های شیرین تشکیل شده اند و  پادگان

 شده است.تشکیل 

ی و مواد اولیه منابع کانسار

قلمرو شاهسون از نظر معادن زیرزمینی غنی بوده و هم اکنون سنگ های ساختمانی و تزئینی در مقیاس وسیعی از منطقه در 

عادن سنگ ساختمانی، سنگ مرمریت، سنگ آهک، دیاتومیت، سنگ گچ، معادن حال استخراج است. این معادن عبارتند از م

ت به عل دشت اردبیل و مغان(دشت های موجود در قلمر )غنی منگز، سرب، باریت، پوکه صنعتی و گوگرد. عالوه بر این معادن، 

ه آب های معدنی موجود در بخش رسوبی بودن دارای معادن متعدد شن و ماسه است. از منابع کانساری دیگر منطقه می توان ب

ییالقی قلمرو که ناشی از فعالیت های آتشفشانی سبالن بوده اشاره کرد.

توپوگرافی   

قلمرو عرفی عشایر شاهسون در جلگه ای بین دو رشته کوه سبالن در محدوده غرب و جنوب غربی و کوه های باغرو طالش در 

شرقی و بیشتر ناهمگون در قسمت مرکزی قلمرو  –جهات غربی  داغی با و رشته صلواهشرق و جنوب شرق قرار گرفته است

 متصل می نماید. به قره داغامتداد داشته و رشته باغرو را 

رشته آتشفشانی سبالن -

 60شده و در جهت شرقی غربی به طول  جنوب قلمرو شاهسون )ییالقات( شروعو غرب در شمال  دره قره سواین رشته کوه از 

امتداد می یابد. این کوهستان از شرق، )جنوب غربی قلمرو(  جنوب اهرکیلومتر تا کوه قوشا داغ در  4۸رض تقریبی کیلومتر و ع

داغ )سیاه جبال قررا به  کلی از کوه های دیگر مجزا می باشد و فقط در طرف مغرب، رشته کوه قوشا داغ آنه شمال و جنوب ب

 4۸۱۱در اثر آتشفشان شکل مخروطی گرفته به سلطان معروف است و با ارتفاع کوه( متصل می نماید. بلندترین قله سبالن که 

 ها را تشکیل می دهد.متر از سطح دریا بلندترین نقطه قلمرو شاهسون 

کوه های با غرور یا طالش -

شایر قلمرو ع . این رشته کوه محدوده شرقیاین کوه ها امتداد سلسله جبال البرز است که از خراسان تا قفقاز کشیده شده است

متر از سطح دریا در جنوب شرق دریاچه نئور  ۳۱90بلندترین قله آن ارگنه با ارتفاع  شاهسون را از استان گیالن جدا میکند.

)محدوده ییالقی قلمرو شاهسون( واقع است.
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صلواه داغی -

و تا کوه  رود ارس را می پیماید ،ورمزبنیم دایره ای کشیده شده از شمال کوه  کوه های آرارات در شمال ارس به شکلدنباله 

کوه های طالش )باغرو( می پیوندد. این کوه از یک سو محل تقسیم این کوه قره داغ )سیاه کوه( را به  .های طالش نیز ممتد است

خم  دره های عمیق و پر پیچ و ،آب هایی است که به ارس می ریزند. شعبات این کوهاز طرف دیگر آب های منطقه مرتفع اهر و 

 ،در میان کوه های بزرگی چون سبالنکوه ها اینکه این با که دارد که اغلب پر از جنگل است و نکته جالب توجه اینجاست 

سهند و نوح واقع شده است نه تنها آتشفشانی نیست و مظاهر آتشفشانی در آن دیده نمی شود بلکه جنس آن کامال نیز از این 

بستر خود را ز این جا سر چشمه می گیرند کمتر توانسته اند این کوه مقاوم را فرسوده و هائی که ا کوه ها متمایز است و آب

 صاف و هموار نمایند.

از سایر ارتفاعات موجود در منطقه می توان به آق بالغ کدوک، ارتفاعات خروسلو و آق داغ )سفید کوه( اشاره کرد. بلندی های 

فاعات خروسلو در محدوده قشالقی عشایر شاهسون )جلگه مغان( و آق داغ در گدوک در منطقه اجارود گرمی )حوضه ارس(، ارت

واقع است.)محدوده قشالقی( اصالندوز 

نواحی کوهستانی و مرتفع 

ی  کوهستانرشته های عظیم سبالن و طالش یک چهره کامال ،ها و جلگه های پهناور دشتدر کنار  همانگونه که در باال ذکر شد

انی تو ییالقات تابس در منطقهمراتع کوهپایه ای و کوهستانی مهمترین مراکز دامداری و دامپروری و  به منطقه بخشیده است

 باشد.عشایر می 

رشته اصلیارتفاعنام قله

سبالن4۸۱۱سلطان

سبالن440۷هرم

سبالن4۱50کسری

سبالن۳۷50بابا مقصود

داغ سبالن۳696قزل

سبالن۳۷۳5بز داغ )حاجی زال(

سبالن۳۱40ایشیخ چیخماز

سبالن۳650قره بروق

باغرو۳۱90ارگنه

باغرو2904حصار بالغی

باغرو۳۳22آق داغ

باغرو26۱5پلنگان

باغرو2۸۷5سرخانی

باغرو2۸۸۷بابا رشت

باغرو۳290چاالچولی

باغرو۳009عجم داغی

باغرو24۱5ازنو

صلواه۱504صلواه

واهصل۸50خروسلو
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اقلیم و آب و هوا

به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی و توپوگرافی، پیوستگی با زمین های پست شمالی، اختالف قلمرو عرفی عشایر شاهسون 

متر(، وضع امتدد کوه ها، نزدیکی به دریای خزر، جذب رطوبت دائمی و ورود جریان  50تا  4۸۱۱شدید پستی و بلندی )بین 

 که ذیالً به توضیح بیشتر هر یک از عوامل پرداخته می شود: اقلیم متفاوتی است. های هوائی موثر، دارای

ارتفاع 

درجه سانتیگراد را  20چنین ارتفاعی خود به تنهایی تفاوتی در حدود متر متغیر است،  4۸۱۱تا  50منطقه از  ارتفاع عمومی 

 ود.در متوسط دمای ساالنه سبب می ش

دوری و نزدیکی به دریا 

نفوذ بخارات این دریاها  .چگونگی اقلیم منطقه استدریای سیاه در شمال غرب از فاکتورهای موثر در  ،دریای خزر در شرق وجود

 رت می باشد.از عوامل تعدیل درجه حرا

جریانات هوائی

قلمرو شاهسون را تحت تاثیر قرار می دهند:آب و هوای  ،در مجموع سه جریان هوایی با خصوصیات متفاوت

خود در مسیر  بخاراتبا از دست دادن قسمت اعظم از سمت غرب قلمرو با ماهیت معتدل و بحری خود  ان مدیترانه ایجری  .۱

و معموال نزوالت جوی همراه است.به منطقه با تعدیل درجه حرارت و رطوبت هوا  این جریانورود  .متاثر می سازدمنطقه را 

بری و سرد دارد از شمال و شمال شرق پس از عبور از دریای خزر و  در آسیای مرکزی که ماهیتی جریان هوایی سیبری  .2

ی طالش خود را در دامنه های شرق بخاراتاین جریان قسمت اعظم  این قلمرو را تحت تاثیر قرار می دهد.جذب بخارات آن 

مناطق مرتفع حاکمیت  درزایش میزان رطوبت هوا همراه است و اف باورود این جریان هوایی  و با غرور بر جای می گذارد.

 ما و یخبندان خشک را سبب می شود.سر

جریان نیز قسمت اعظم این با وجود این که  بحری است که دارای ماهیتی سرد و جریان اطلس شمالی یا اسکاندنیاری  .۳

رمای سبب سکشور ولی ورود این جریان از سمت شمال و شمال غرب  اردگذ میخود را در اروپا و روسیه بر جای  بخارات

می گردد.در منطقه شدید و بارش برف 

طبقه بندی اقلیمی 

محدوده مورد مطالعه  قابل بررسی است.به طور کلی سه اقلیم متفاوت در 

 / محدوده ییالقیآب و هوای سرد و کوهستانی )ااقلیم نیمه مرطوب و سرد(  .۱

انی و ییالقات سبالن و باغرو را در بر می گیرد در متر را شامل می شود که مناطق کوهست 2000این ناحیه نقاط مرتفع باالی 

در مقابل دوره گرما کوتاه است و نزوالت  .این ناحیه دوره سرما طوالنی و مدت ریزش برف و یخبندان چندین ماه طول می کشد

 درجه سانتیگراد مربوط به روزهای گرم سال است( 20جوی بیشتر به صورت برف است. )دمای 
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یه ای )اقلیم نیمه خشک و سرد(/ محدوده ییالقیوهپاآب و هوای ک  .2

گیرند توزیع دوره سرما و گرما در این اردبیل، مشگین شهر مناطق کوهپایه ای و جلگه های  در این ناحیه آب و هوائی قرار می

ای خزر دریناحیه بر حسب شرایط اقلیمی نسبتا متعادل می باشد جلگه اردبیل و منطقه خلخال تحت اثر نفوذ رطوبت دائمی 

دارای آب و هوای مرطوب بوده و بر عکس مشگین شهر به لحاظ واقع بودن در غرب توده عظیم سبالن و اثرات بازدارندگی آن 

 ی آب وهوای بالنسبه خشک می باشد. رطوبت کمتری جذب کرده و دارا

 زان بارندگی کاهش پیدا می کند و درپراکنش بارندگی در این ناحیه بیشتر در فصول سرد جریان داشته و با گرم شدن هوا می

میلیمتر در سال و بیشترین دمای آن در  ۳50فصل تابستان به ندرت بارندگی دیده می شود میانگین بارندگی در این ناحیه 

 درجه سانتی گراد است. ۳0حرارات  درجه سانتی گراد و حداقل درجه ۳5تابستان 

هوای منطقه پست شمالی/ محدوده قشالقی آب و  .۳

رما در این منطقه دوره گ .بر می گیرد صلواه و خروسلو را درکوه این ناحیه آب وهوایی دشت مغان و کل مناطق شمالی رشته 

میلیمتر در سال و درجه حرارات هوا  ۳20متوسط بارندگی در این منطقه  .دوره سرما کوتاه و معتدل می باشد طوالنی و گرم، و

این منطقه تحت تاثیر نفوذ  .درجه سانتی گراد می رسد ۸تی گراد و در زمستان حداقل به درجه سان 40در تابستان حداکثر به 

نظر به اثرات مالیم کننده این جریانات و ارتفاع  .وای مرطوب مدیترانه ای قرار داردهای ه رطوبت دریای خزر و تا حدودی جریان

متر از سطح دریا  ۱00ود ارتفاع متوسط دشت مغان حد. )زمستان های مالیمی برخوردار استاین منطقه از  ،متر 50- ۷00کم 

 می باشد(

بادها 

بادهای شرقی  .۱

رق به غرب و در تمام فصول بادی است که از طرف شباد خزری  د.بان محلی مه یلی )بادمه( یا خزری خوانده می شواین باد به ز

ادی ب .قبل از ظهرها به طور نسیم مالیمی می ورزدمعموال و ورزد این باد به خصوص در تابستان حرکت مشخصی دارد سال می 

است سرد و مرطوب که گاهی وزش آن شدت پیدا می کند و دو سه روزی این جبهه غالب بوده و معموال سبب بارندگی می 

 شود.

بادهای جنوب غربی   .2

می وزد این باد بیشتر با گرد و از جنوب غربی متمایل به غرب یا گرمیج و گرمجه معروف است. ( به )آق یلزبان محلی ه ب این

این باد که تحت ر تبخیر و خشکانیدن زمین موثر است. و شدت آن در زمستان و اوایل بهار بیشتر بوده و داست خاک همراه 

 .بارندگی می شود قرار دارد سبب حرکت ابرهای باران زا و غالباً ریان های هوای مرطوب مدیترانه ایتاثیر ج

سایر بادها   .۳

های  از جهت شمال شرق و شمال نیز بادهایی می وزد که از قدیم بر حسب فصول و جهت وزش نام ،ای غالب فوقبر باده عالوه

بعضی از جریان ها به ویژه جریان هوای شمالی که از  .مغان مهی ،داش مهی ،صی بر آن ها گذاشته اند مثل وعده یلیبه خصو

در زمستان وارد می شود چون بادهای سرد را به همراه خود دارد در تقلیل سبیبری خصوصاً  مرکز فشار سنگین )سرد و خشک(
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درجه  ۳0تا  در ییالقات نهایت موثر است و سبب سردی و برودت بیش از حد می گردد به طوری که بی درجه حرارت منطقه 

 ی گراد درجه حرارت پایین می آید.سانت

رطوبت 

رطوبت دائمی دریای خزر و همجواری با جنگل های شمال سبب  .ه می باشدرطوبت هوای یک ناحی هدریا عامل تعیین کنند

 به همین لحاظ تشکیل مه در محدوده زیست عشایر شاهسون است،افزایش میزان رطوبت هوا به ویژه در فصول پائیز و زمستان 

 درصد است. ۷0مرو حدود این قلمیانگین رطوبت نسبی ساالنه در ه در فصول ذکر شده امری عادی است و صبحگاهی به ویژ

تبخیر 

یر تبخل افزاینده میزان تبخیر است. پایین بودن درجه حرارت در اکثر فصول سال سبب کم شدن تبخیر و وزش باد از عوام

لی متر برآورد گردیده می 9۸۷در مناطق کوهستانی و میلی متر   ۱04۱در دشت اردبیل میلی متر،  ۱0۱۳توسط در دشت مغان م

 .است

یاهیپوشش گ

منطقه قشالقی

ی نسبی اند که می توانند با خشکاز دید جوامع گیاهی، منطقه قشالقی بیشتر از گیاهان خشکی پسند و گرما پسند تشکیل شده

رود این درجه سانتیگراد پائین تر نمی 5-منطقه و به ویژه خشکی تابستانه مقاومت نمایند و چون حداقل مطلق دمای سالیانه از 

 ۳ها در اقلیم سرد وجود ندارد. از گیاهان غالب دشت مغان اً باید جز گیاهان گرما پسند باشند که امید زیست آنگونه ها طبع

 پوشاند وباشد که این گیاه سطح زیادی از مراتع دشت را میگونه از جنس درمنه و خانواده مرکبیان با نام محلی یوشان می

های مهم منطقه کبر یا علف مار بوده که ساقه آن به طول بیش از یک و گر از گونهرسد. یکی دیسانتی متر می 50ارتفاع آن تا 

اما در مورد شمالی ترین بخش قلمرو که دریاچه سد اصالندوز بعنوان منبع  باشد.نیم متر و بصورت خوابیده بر سطح زمین می

که در وسط دریاچه بصورت جزایر بزرگ ( Phragmitesرا نی ) بپوشش گیاهی غالدریافت اطالعات پوشش گیاهی بوده است، 

 دو گونه دیگری هستند که بوفور در منطقه دیده می شوند salixو بید  Tamariskدرختان گز ، تشکیل می دهد و نمایان است

از ر خانه ارس بیشتبخش انتهایی رودگیاهان غالب  .مورد استفاده قرار می گیرندحیات وحش، که بعنوان استراحتگاه و پناهگاه 

ه را رودخانکه دو طرف  می باشد، سپیدار و غیره انجیلی، توسکا، ممرزنوع درختان جنگلی تیپ جنگل های شمال ایران نظیر 

 می باشند و دگانپرن گاهکه مکان استراحت و پناهها درختان گز و بید بوفور در منطقه وجود دارند  عالوه بر آن .اند پوشانده

می توان ها در حال خشک کردن بال هایش  شاخه های خشکیده آن های این درختان خصوصاًهمیشه باکالن را بر روی شاخه 

 .دید

منطقه ییالقی

ین رود. در ادهد که این منطقه جزء اقلیم استپی سرد به شمار میهای سبالن تشکیل میقسمت عمده ناحیه ییالقی را دامنه

و در ماه های زمستان حرارت کم و بیش پایین تر از صفر است و با  روز می رسد. ۱20اقلیم تعداد روزهای خشک بیولوژیک به 

میلیمتر است. به طور  ۳۱6گردد و متوسط بارندگی سالیانه آن اینکه میزان بارندگی در تابستان ناچیز است اما به کلی قطع نمی
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 ،ه عالوه بر وجود مراتع ییالقیست کتوان گفت که قسمت مهم این مراتع ییالقی دارای بارندگی در فصول حیاتیخالصه می

 این مراتع برای ایجاد مزارع دیم 

 مساعد است و در این منطقه مانند تمامی اقالیم استپی دوره وقفه رویش گیاهی در اواسط تابستان وجود دارد. 

وجود کوه های مرتفع و ویژگی کوهستانی منطقه انواع درختان جنگلی به صورت پراکنده  همانگونه که ذکر گردید به لحاظ

پخش می باشد و همچنین منطقه از لحاظ پوشش گیاهی مرتعی نیز بسیار غنی است. بنابراین پوشش گیاهی بخش ییالقی 

گرامینه، حبوبات و گل سرخیان شامل دو بخش جنگلی و مرتعی است. در مورد گونه های مرتعی، خانواده گیاهی کاسنی، 

بیشترین تعداد گونه را در این بخش از قلمرو به خود اختصاص داده اند. برخی گونه های درختی و درختچه ای مهم منطقه نیز 

شامل: بلوط اوری، ازگیل، افرا شیردار، آلوچه، زالزالک، فندق، ون، افراکرب، سیب جنگلی، بوداغ جنگلی، نسترن وحشی، تمشک، 

 شوارک و سرخ ولیک است.گو

منابع آب 

به لحاظ ویژگی های ارضی و موقعیت خاص جغرافیایی و توپوگرافی و وجود برف های دائمی در رشته کوهها باالخص در 

 است. زیر زمینیو  سطحی  دارای منابع عظیم آب  قلمرو مورد مطالعهکوهستان سبالن 

آبهای سطحی 

 قلمرو عشایر شاهسونآب های جاری  

جزء حوضه آبریز دریای خزر می باشد که 

ارس و رودخانه اصلی قزل اوزن  توسط دو

در نهایت به دریای خزر می جمع آوری و 

پیوندد. 

رودخانه دره رود یکی از رودخانه هایی  

است که در محدوده قشالقی عشایر در 

انتها در پایین دست بند انحرافی میل 

ه مغان در مجاورت اصالندوز به رودخان

مرزی ارس ملحق می شود. در توضیح 

انه رودخبیشتر این دو رود باید گفت که: 

است که  کوراارس بزرگترین شاخه رود 

از مرز ایران به آن متصل شده و نهایتا پس از الحاق رودخانه ها و مسیل های متعدد دیگر به دریای خزر می ریزد.  بعد از عبور

ن کشور ایران و جمهوری آذربایجان و ارمنستان را تشکیل می دهد. کل مساحت حوضه این رودخانه در طول مسیر خود، مرز بی

هزار کیلومتر  ۱00آبریز ارس تا نزدیکی پارس آباد مغان )محل خروج رودخانه ارس از ایران در قشالق عشایر شاهسون( بیش ار 

اما سرشاخه های اصلی دره رود،  قرار دارد.کیلومتر مربع آن در کشور ایران  ۳9۸96مربع می باشد که از این مساحت فقط 

 حوضه آبریز نام ایستگاه رودخانه

رودخانه اصلی 

آوری کننده جمع

 آب های سطحی

 قلمرو عشایریموقعیت رودخانه در 

 میان بند قشالق ییالق

 - - - ارسبالخلوچای الی الی چای

 *ارسبالخلوچای نیر نیرچای

 *ارسبالخلوچای پل الماس )پل آتلو( لخلوچایبا

 *ارسبالخلوچای گیالنده بالخلوچای

 *ارس قوری چای سیاهپوش قوری چای

 *ارسقوری چای شمس آباد آق چای

 *ارسقوری چای کوزتپراقی قوری چای

 *ارسقوری چای کورائیم قوری چای

 *ارس قرسو نئورنئور رود خانه 

 *ارس قرسو هیر هیرچای

 *ارس قرسو سامیان قره سو

 *ارس بالخلو بیله درق بیله درق

 *ارس دروود پل سلطانی خیاوچای

 *ارس دروود دوست بیگلو قره سو

 *ارس دروود مشیران دره رود

 *ارس دروود بران دره رود

 *ارس بالهارود گرمی گرمی چای

 *ارس بالها رود داش زرگرآق برزندچای

 *ارس بالها رود اکبرداود ساری قامیش

 * قزل اوزن قزل اوزن - سفید رود-شاهرود

* -- -آجی چای
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رودخانه اهر چای و قره سو می باشد که در نزدیکی دوست بیگلو به یکدیگر می پیوندند. قره سو دارای چهار شاخه خیاوچای، 

 بالخلو چای، هیرچای و قوری چای است. 

(M3/sمیانگین ماهانه و ساالنه دبی رودخانه ارس در ایستگاه خداآفرین )بر حسب

آرتا فناور سبالن مشخصات ایستگاه های هیدرومتری حوضه آبریز دره رود/ آب و فاضالب استان اردبیل/شرکت

 ارتفاع عرض جغرافیایی طول جغرافیایی نام رودخانه ایستگاه ردیف

 ۱450 ۳۸-46۷-24 آجی چای ونیار ۱

 260 ۳9-۱۸ 4۷-۳۱ دره رود بران 2

 6۸0 ۳۸-4۳ 4۷-۳۱ دره رود مشیران ۳

 ۸40 ۳۸-۳2 4۷-۳۱ قره سو دوست بیگلو 4

 ۱۱۷0 ۳۸-24 4۸-۱5 قره سو سامیان 5

 ۱450 ۳۸-24 4۷-40 خیاو چای طانیپل سل 6

 ۱۱90 ۳۸-۱9 4۸-22 بالیخلو چای گیالنده ۷

 ۱۳40 ۳۸-۱0 4۸-۱2 بالیخلو چای پل الماس ۸

 ۱۳50 ۳۸-۷ 4۸-22 قوری چای کوزه توپراقی 9

 ۱2۳0 ۳۸-26 4۷-۱4 اهر چای تازه کند ۱0

 ۱560 ۳۸-2 4۷-59 نیر چای نیر ۱۱

 2240 ۳۸-۷ 4۷-54 الی چای الی ۱2

 ۱4۷0 ۳۸-4 4۸-29 هیر چای هیر ۱۳

 ۱4۳0 ۳۸-462۸-52 اهر چای اورنگ ۱4

 ۱۳00 ۳۸-4626-59 اهر چای اشدلیق ۱5

 ۱6۳0 ۳۸-46۳۱-۳5 اهر چای کاسین ۱6

 ۱۳۷0 ۳۸-462۷-55 اهر چای برمیس ۱۷

 ۱500 ۳۸-۳5 4۸-2۸ نمین چای نمین ۱۸

ماه

سال آبی  

میانگین ساالنهشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردیناسفندبهمندیآذرآبانمهر

۸۱-۸04۱.952.۸5۷.4۱25.۸۱۳9.9۱05.6۱2۳.۷۳۱2.9۳۸0.۱2۱5.۱۱۸9.5۱۳0.۱۱56.2

۸2-۸۱۱۱2.4۱4۸.4۱۳۷.4۱9۳.6202.5۱96.9۳۸0.2۷0۱.۷6۱۱.۷265.52۱0.9۱56.۷2۷6.5

۸۳-۸2۱25.۳۱۱5۱200.22۱9.220۱.22۸9.9۳46.952۷.44۷9.۷2۷۱.22۸9۱94.۸2۷4.۷

۸4-۸۳۱09.5۱2۱.۳۱۷6.۸2۱۱24۷.62۱9.42۱2.۱۳92.۷290.۳۱۱5۷.6۱5۷.9۱2۷.9202
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دوز )محل سد میل مغان(میانگین ساالنه دبی رودخانه ارس در ایستگاه اصالن

آب های زیرزمینی

بخوان دشت مشگین های زیرزمینی منطقه، آبخوان دشت مغان در قلمرو قشالقی و آبرای بررسی و جمع آوری اطالعات آب

در توضیح تکمیلی باید گفت که یکی از مهم ترین فاکتورها در مطالعات آب  شهر در قلمرو ییالقی مورد استفاده قرار گرفت.

شیمیایی نهشته های سنگ مخزن سفره زیرزمینی می باشد. نوع سنگ مادر فرسایش -های زیرزمینی شناخت خصوصیات فیزیکو

عث ایجاد محیط های رسوبی مختلف و سنگ مخزن متفاوت می شود. فعالیت کوه سبالن در یافته و محل حمل رسوبات با

چندین مرحله باعث ایجاد پرتابه ها و خاکسترهای آتشفشانی گردیده است که این پرتابه ها، دامنه های سبالن و عموما بخش 

است. پوشانده را قلمرو غربی

کیلومتر مربع را به خود اختصاص  6۷اد بوده  و مساحتی حدود آبخوان دشت مغان از نوع آز آبخوان دشت مغان:-

فقط از راه بستر  داده است. آبخوان دشت اردبیل از همه جهت به الیه های کم تراوا می رسد و رواناب سطحی آن

باریک قره سو به طرف دشت مغان سرازیر می شود. دشت مغان یک حوضه کم ارتفاع و پست است که نهشته های 

گذاشته شده در آن به دلیل مسافت حمل زیاد، دانه ریز و عمدتًا سیلتی و رسی است. رودخانه دره رود طی برجای 

دوران های زمین شناسی در بستر دشت مغان آبرفت های دانه ریز سیلتی و رسی تحت عنوان آبرفت های کواترنری 

الگ های حفاری در این محدوده اندک می  با ضخامت باال ایجاد کرده است. با توجه به این که اطالعات حاصل از

باشد بهترین راه شناخت واحدهای رسوبی و نوع سنگ مخزن و پی بردن به وضعیت آبخوان دشت مغان، استفاده از 

داده های ژئوفیزیکی است. 

افته ی با بررسی دیاگرام های  سونداژهای الکتریکی انجام یافته و توجه به ستون چینه شناسی در سنگ های رخنمون

 الیه در محدوه مغان پیشنهاد می شود: 4و استفاده از اشل های استاندارد، عمدتا 

آن در اکثر نقاط دشت  .۱ متر بوده و شامل نهشته های دانه ریز و عمدتا سیلت و رس می  ۳قشر سطحی: ضخامت

باشد. در مناطقی از این قشر رسوبات دانه درشت نیز دیده می شود

متر می رسد و شامل تراس های آبرفتی دانه ریز تا متوسط همراه با رسوبات  40ر دشت به الیه دوم: ضخامت آن د .2

آبرفتی درشت و کنگولومرا می باشد.

متر نیز می رسد و شامل رسوبات دانه  ۱۱0الیه سوم: بیشترین ضخامت را به خود اختصاص می دهد و حتی به  .۳

یه هایی از ماسه هستند. در افق هایی از رسوبات دانه ریز سیلتی و رسی است که در برخی نقاط دارای میان ال

ریز این الیه آب لب شور وجود دارد.

این الیه فاقد تخلخل مفید بوده و به عنوان سنگ کف محسوب می شود و شامل رسوبات دانه ریز سی و مارنی  .4

همراه با سیلت می باشد. 

۷5-۷6 ۷6-۷۷ ۷۷-۷۸ ۷۸-۷9 ۷9-۸0 ۸0-۸۱ ۸۱-۸2 ۸2-۸۳ ۸۳-۸4 ۸4-۸5 سال آبی

۱۳0.۱۷ ۱۳۸.۷ ۱02.۸ 94.۱ ۸4.۳ ۱25.۷ 202.5 ۱۸5 ۱49 ۱65 دبی 
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ن:تلفیق نتایج داده های زمین شناسی و هیدرولوژی دشت مغا

با توجه به کل اطالعات بدست آمده مالحظه می شود که نهشته های رسوبی محدوده طرح بیشتر دانه ریز و از نوع سیلتی و 

رسی می باشد. این رسوبات به لحاظ ماهیت لیتولوژیکی و فاکتورهایی مانند عدم تخلخل مفید و نفوذناپذیری، استعداد الزم 

قابل قبول را ندارد. البته بر اساس داده های موجود، احتمال ایجاد آبخوان با کمیت و جهت ایجاد آبخوان مناسب و با کیفیت 

کیفیت متناسب در مناطق محدودی از دشت وجود دارد. تنها منبع آب زیر زمینی در منطقه با کیفیت قابل قبول مربوط به 

وده مورد مطالعه چاه بوده و قنات یا چشمه اراضی حقابه بر دره رود می باشد. در حال حاضر منابع آب زیر زمینی در محد

 مشاهده نشده است.

جهت جریان آب زیرزمینی در دشت مغان منطبق بر جهت جریان آب های سطحی است. در قسمت انتهایی بخش شمالشرقی 

ین تجمع نکه شیب توپوگرافی خیلی کم و مسطح می شود، سطح آب زیرزمینی باال می آید و باعث ایجاد باتالق می گردد. همچ

آب در سطح زمین و تبخیر آن باعث بوجود آمدن محیط های تبخیری و در نتیجه رسوبات تبخیری می گردد که باعث شوری 

 زمین ها شده و موجب افت کیفی آن ها برای کاربری کشاورزی می گردد.

آبخوان دشت مشگین شهر-

کیلومتر مربع را به خود اختصاص داده است. دشت مشکین  ۳5۸آبخوان دشت مشکین شهر از نوع آزاد بوده و مساحتی در حدود 

در دامنه های غربی و شمالغربی کوه سبالن قرار گرفته است. لیتولوژی دشت مشکین کامال متاثر از فعالیت های ولکانیکی و 

کوه سبالن می باشد. سنگ های مونزونیت، گرافیت و آپلیت مربوط به الیگومیسون بخش های وس ت یعی از دشآذرآواری های

را پوشانده است. نهشته های التیت، پورفیری و تراکی آندزیت ائوسن همراه با ایگنمبریت های پلیوسن در نقاط گوناگون دشت 

دیده می شود. نهشته های کواترنری بصورت رسوبات آذرآوراری، برش ها و زون های سیلیسی شده گسترش یافته اند. در مناطق 

سنگ های دانه درشت تا متوسط همراه با کمی سیلت و رس گستردگی دارند. در واقع سنگ مخزن شمالی و مرکز دشت، ماسه 

دشت حاصل فرسایش و ته نشست تشکیالت آذرین کوه سبالن می باشد. این رسوبات بیشتر به صورت مخروط افکنه و بادزن 

ب سبالن( به سمت شما و شمالشرق گسترش های آبرفتی از داخل دره ها و همراه با مسیل ها از سمت جنوب دشت )دامنه غر

می یابد. ضخامت رسوبات آبرفتی و مخروط افکنه ها در نزدیک تشکیالت آذرین، ضخیم و در ناحیه شمالی دشت و در کناره 

های قره سو کم ضخامت می باشند. با توجه به این مساله، سطح ایستابی در نواحی جنوبی دشت، در عمق های پایین تر قرار 

 ۱۸0متری قرار دارد و عمق چاه ها در این مناطق حتی به  ۱20ه است به طوریکه در برخی نقاط سطح ایستابی در عمق گرفت

متر نیز می رسد. در بین رسوبات آبرفتی و خروط افکنه ای، الیه های نفوذناپذیر رسی بصورت عدسی هایی دیده می شوند که 

اقع در مرکز و وسط دشت شده و به صورت چشمه سارهایی مشاهده می شود. باعث تخلیه آب های زیرزمینی در بعضی نواحی و

شیب عمومی دشت مشکین از سمت کوه سبالن به طرف شمال )قره سو( می باشد، بنابراین حرکت آب های زیرزمینی نیز از 

 .مورفولوژی منطقه تبعیت کرده و جهت آب های زیرزمینی ار جنوب دشت به سمت شما و قره سو می باشد

انواع مناطق اکولوژیک، اکوسیستم ها و زیستگاه ها
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عشایر شاهسون با توجه به نقشه مناطق اکولوژیک  ، انواع مناطق اکولوژیکی این WWFپس از بررسی و مطالعه سیمای قلمرو

 قلمرو به شرح زیر تعیین شد.

4. Azerbaijan shrub desert and steppe, )قلمرو قشالقی( 

5. Caspian Hyrcanian mixed forest, )میان بند و قلمرو ییالقی(

6. Elburz Range forest steppe, )ییالق(

قرار  استپ و بیابان )دشت( شورب زار آذربایجاندر منطقه اکولوژیکی،  WWFدر نقشه  قلمرو قشالقی عشایر شاهسون

گرفته است. در کل منطقه مزبور نشان دهنده رویشگاه های علفی است. در سطح کره زمین رویشگاه های علفی به دو دسته 

مناطق گرمسیری )ساوان ها(. که قلمرو . علفزارهای 2تقسیم می شوند که عبارتند از علفزارهای مناطق معتدله )استپ ها( 

قشالقی عشایر شاهسون در دسته علفزارهای مناطق معتدل قرار می گیرد. در توضیح بیشتر باید گفت که استپ ها عمدتا در 

مناطقی که دارای اقلیم خشک و طوالنی هستند تشکیل می شود. گیاهان خانواده گندمیان که مشخصه استپ ها هستند بیشتر 

که ریشه های بسیار پیشرفته دارند و تا اعماق زمین جهت یافتن آب نفوذ می نمایند.  Festucaو  Koeleria ،Stipa از جنس

متر می رسد پوشیده  2که بلندی شان به  Andropogonدر نقاطی که نسبتا بارندگی بیشتری دارند، علف های بلندی نظیر

اهی کوتاه قد مشاهده می شوند. در استپ ها بیوماس بخش های شده است در حالی که در نقاط کم آب تر گونه های گی

زیاد بوده و حدود هوایی گیاهان65تا95زیرزمینی نباتات های هاست. بخش آن اعضای زیرزمینی درصد بیوماس گیاهی شامل

ی گردند یل به هوموس مهمه ساله از بین رفته و تشکیل پوشش انبوهی از بقایای گیاهی را می دهند که با سرعت بسیار کم تبد

در مقابل ریشه ها بیشتر چندساله بوده و در خاک باقی می مانند. جانوران مهم این منطقه عمدتا شامل اسب های وحشی، گرگ 

های استپی، موش ها، سگ های مرتعی، گاومیش وحشی، روباه و مارهای گوشتخوار نظیر افعی استپی و مار کبری است. )البته 

ستی، به تفصیل به حیات وحش گیاهی و جانوری منطقه در محدوده آذربایجان ایران پرداخته شده است.( اما در قسمت تنوع زی

آنچه امروزه یکی از مهم ترین عوامل تخریب استپ ها به شمار می رود، هجوم انسان به این مناطق و تبدیل کردن آن به زمین 

 های زراعی است.

Caspian Hyrcanian mixed  هم در منطقه اکولوژیکی مرو ییالقی عشایر شاهسونقلبا توجه به نقشه مناطق اکولوژیک، 

forest و هم در منطقه اکولوژیکیElburz Range forest steppe,  .قرار می گیرد

انواع اکوسیستم ها

ا در طول مدت زمانی بسیار طوالنی در نتیجه واکنش های تعداد بیوسنوزهای کره زمین از حد شمارش خارج است. بیوم ه

متقابل عوامل محیطی مانند اقلیم و عوامل زیستی پدید آمده اند. هر بیوم از ترکیب تعداد اجتماعات کوچکتر تشکیل شده است 

تم ها، دگی انواع اکوسیسکه این اجتماعات یا بیوم های کوچکتر در اثر شرایط محلی بوجود آمده است. نکته قابل توجه در پراکن

موازی بودن خطوط تقسیم اکوسیستم ها با عرض های جغرافیایی است. یعنی تقسیمات بیوم ها کم و بیش عرضی هستند و 

بیوم های یکسان را می توان در عرض های جغرافیایی مشابه یافت نمود. این مساله به خصوص در مورد توندرا، جنگل های 

بان ها صادق است. در کوهستان های مرتفع تقسیم بندی بیوم ها بیشتر تابع ارتفاع است تا عرض سوزنی برگان شمالی و بیا

یا به عبارت دیگر در طبیعت و در شکل گیری بیوم ها ارتفاع، عرض جغرافیایی را جبران می کند. درجه حرارت  جغرافیایی

دی نیز مستقیما وابسته به عرض جغرافیایی است از منطقه تا حد زیادی به مقدار تابش خورشید بستگی دارد و تابش خورشی
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طرف دیگر بارندگی نیز تحت تاثیر بادهای مهم منطقه و عرض جغرافیایی می باشد بنابراین اقلیم )به خصوص دما و رطوبت( 

ت و ره کرد. علنقش مهمی در توزیع بیوم ها ایفا می کند. از دیگر عوامل تعیین کننده توزیع بیوم ها می توان به نوع خاک اشا

چگونگی پراکندگی بیوم ها پیچیده است زیرا نتیجه اثرات متقابل اجزاء پوشش گیاهی، اقلیم و خاک می باشد. خاک و پوشش 

گیاهی یک منطقه به موازات هم توسعه می یابند و یک دیگر را تحت تاثیر قرار می دهند. و هر دو نیز تحت تاثیر اقلیم هستند 

ی شود که اقلیم اولین عامل کنترل کننده بیوم هاست. بنابراین به طور کل بیوم های سطح زمین به و به طور کلی مشخص م

 دو دسته بیوم های خشکی و بیوم های دریایی )تاالبی( تقسیم می شود.

اکوسیستم های آبی )تاالبی(

قشالق عشایر شاهسون

o (رو قشالقی/ غرب قلمتاالب میل مغان )مشترك بین ایران و جمهوری آذربایجان

o )تاالب گیالرلو )شرق قلمرو قشالقی

o رودخانه ارس

شمال غرب قلمرو قشالقی(تاالب میل مغان )

حراف آب از رودخانه ارس تامین آب تاالب از طریق انهای مهم محدوده قشالقی عشایر شاهسون تاالب میل مغان است. از تاالب

توجه به  بودن عمق متوسط آن و با  مین علت و کمه پرآب تشکیل شده و بهشود از طرفی تاالب در بستر این رود دائمی و می

 ایهای رودخانهتاالبلذا در گروه گیرد های سد بصورت مداوم صورت میدخانه به تاالب و تخلیه از دریچهاینکه جریان آب از رو

حت کل محدوه تاالب مساندوز است. آباد و شهر مرزی اصال. محل قرارگیری تاالب در شهرستان پارسگرددطبقه بندی می

ی لهای فصمغان، جلوگیری از سیالبباشد. از اهمیت تاالب میتوان به منبع تامین آب شرب و کشاورزی دشت هکتار می ۱44۷

رانی گذزمینی و محیط مناسب جهت رشد انواع گیاهان آبزی و کنارآبزی و محل زمستانهای زیررودخانه ارس و منبع تغذیه سفره

پوشش گیاهی درختی و  .عیت عظیمی از انواع پرندگان آبزی و کنار آبزی و زیستگاه حیات وحش بومی منطقه نام بردجم

های ی را درختان سنجد، بید و درختچهاشکوب فوقان .شودغرب و غرب تاالب دیده میر حاشیه رود ارس و شمالای ددرختچه

تر از و چپ رودخانه ارس تا اندکی پایینبعد از تاالب در ساحل راست دهد این پوشش گیاهی همچنان گز و تمشک تشکیل می

اهی گیباشد و پوششآن مربوط به جمهوری آذربایجان میساحل شمالی رودخانه و پوشش گیاهی  .آباد ادامه داردشهرستان پارس

تعدادی  .هکتار برآورد شده است ۱250باشد مساحت این اراضی در طرف ایران حدود تر از قسمت ایران میتر و متراکمآن انبوه
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، حیات وحش و باد وارد محدوده الدست و توسط آب رودخانه و احشامهای گیاهی علف هرز مزارع هستند که از مزارع بااز گونه

 ه یوالف، انواع تاج خروس، سامک، پیچک، گاو پنبه، تاج ریزی، مرغ،توان بهای هرز محدوده تاالب میفوق شده است از علف

وحوش ) اکثراً  ها در مراحلی از زندگی مورد تغذیههای هرکدام از آن( و غیره را نام برد که اندامسوگوم و سس )گیاه انگلی

، یوالف و تاج خروس و ... مورد تغذیه انواع و تمشک و سنجد، بذر سورگوم ریزیمیوه آبدار تاجازجمله  .گیردپرندگان( قرار می

ه را بهای جانوری شده و آنسایر عوامل سبب حضور انواع گونه غنای فلور تاالب در کنار .گیردمیرپرندگان و سایر وحوش قرا

. وده استنمحفاظتی و مدیریتی آن ضروری و ملموس ارتقاء سطح و یک اکوسیستم پویا و با ارزش در منطقه تبدیل نموده است 

زی گونه پستاندار خشک ۱0گونه دوزیست و  ۳، گونه ماهی گرم آبی ۱۳، گونه خزنده ۱2، گونه پرنده بومی و مهاجر ۷۳تا کنون 

پرندگان  های متنوعی ازیه آن شناسایی شده است حضور گونهو یک گونه پستاندار آبزی بنام نوتریا در تاالب سد اصالندوز و حاش

ترین زیستگاه را به بزرگراج آنچون قرقاول و دملی زی مهاجر در کنار پرندگان بومی حمایت شده آبزی و کنار آبزی و خشک

از طرفی مشاهده چند گونه پرنده مهاجر حمایت شده و کمیاب دنیا همچون باکالن  .تبدیل نموده است در این قلمروپرندگان 

غیره ارزش  و گنگ، قوی فریاد کش، اردک تاجدار ، عروس غاز، اردک بلوطی، پلیکان، قویکوچک غاز پیشانی سفید ،کوچک

. دنمایو حفاظتی آن را الزم و ضروری می ارتقاء سطح مدیریتیاهمیت محافظت و  را دو چندان نموده و ستگاهی آنزیستی و زی

 گونه جانوری آسیب پذیر و یک گونه در معرض انقراض شناسایی شده است که عبارتند از: ۸در این تاالب 

گونه در معرض انقراضگونه های آسیب پذیر

، عقاب تاالبی، عقاب شاهی )شاهباز(، دلیچه کوچک، اردک مرمری، پلیکان غاز پیشانی سفید کوچک

 پا خاکستری، باکالن گلو سیاه، الک پشت مهمیزدار

عروس غاز

)شرق قلمرو قشالقی( تاالب گیالرلو

رمی گ -اردبیل جدید جاده نزدیکی در و بیگلو انبیر و گیالرلو روستاهای حومه در و گرمی شهر غرب کیلومتری ۷این تاالب در 

ت وسعدهد. که این تاالب بخش کوچکی از قلمرو قشالقی عشایر شاهسون در شرق قشالق را تشکیل می دارد قرار( قره قوچ)

 و برف بارش طریق از آن آب بقیه و شودمی تأمین چای دیزج و چای برزند رودهای از دریاچه این هکتار است. آب ۱۱۷منطقه 

 انپرندگ از وسیعی طیف برای تاالب این .شودمی تأمین آیدمی ارس رودخانه از که گرمی شرب آب کشیلوله طریق از و باران

 والتمحص کشت و آب در بن و ایحاشیه گیاهان از هادام چرای. دارد زیادی بسیار اهمیت آور جوجه و گذرانزمستان آبزی مهاجر

 رغی هایارزش سایر. باشدمی منطقه در اجتماعی اقتصادی هایفعالیت دیگر از تاالب اطراف اراضی در دمگن رنظی کشاورزی،

ها.سیالب کنترل و گردیطبیعت و گردشگری باالی پتانسیل از دعبارتن تاالب این مستقیم

مخاطرات و عوامل تهدید کننده تاالب
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 ریزیخمت و پرندگان مهاجرت برای مطمئن گاهیگذر مهاجر، پرندگان جذب در خود باالی پتانسیل و استعداد دلیل به منطقه این

 .باشدمیکمیاب و نادر هایگونه جذب و ماهیان

 بیعیط علفزارهای تبدیل و تخریب و زمستان در دگانپرن کارش تاالب، محدوده در گردشگری و توریستی تفریحی، طرح اجرای

 محسوب تاالب کننده تهدید عوامل عمده از پروری زیآب هایفعالیت و کشاورزی هایزمین به تاالب حاشیه در ویژه به منطقه

 . برد نام را ماهیان صید و آبزیان پرورشی هایهگون ورود اهلی، هایدام چرای توانمی دیگر عوامل از .گردندمی

رودخانه ارس 

کیلومتری  ۱0۷2که بخش کوچکی از این رودخانه طویل منطقه قشالقی است رودخانه مرزی ارس مهمترین و پرآبترین رودخانه 

هره گیری از کانال های آبرسانی سد ارس ندوز تا پارس آباد جریان دارد. بدر مرزهای شمالی استان با جمهوری آذربایجان از اصال

 بستر رودخانه ارسمنطقه به سبب این آبرسانی بوده است. توسعه کشاورزی که منطقه وسیعی از مغان را تحت پوشش دارد 

"امش"زبان محلی به ه ر خود جزایر متعددی با وسعت های متفاوت ایجاد می نماید این جزایر که بپهن و عریض بوده و در مسی

بکر و دست نخورده بوده و جنگل های انبوهی را تشکیل داده که زیستگاه های امن و  ،معروف است به علت موقعیت ویژه مرزی

ضالب فا منابع آلوده کننده رودخانه ارس عبارتند از:ج می باشد. انند قرقاول و درامناسبی برای بسیاری از جانوران و پرندگان م

ها و پس آب های آبیاری  شهری پارس آباد، فاضالب شهری و صنعتی مجتمع صنعتی و دامداری کشت و صنعت مغان، هرز آب

  .مزارع و ورود فاضالب های مشابهی از جمهوری آذربایجان

اکوسیستم های آبی )تاالبی(

رودخانه بالخلو :  شاهسون ییالق عشایر

( حد فاصل گردنه بالخلو )جنوب غربی اردبیل و چای ازلبالخ

 ،رشته بزقوش و سبالن سر چشمه می گیرد و در مسیر

رودهای کوچکی نظیر برجلو، سقزچی، آق یقان، جوراب 

دره( به  های سرعین و ویال درویش، الطران چایی )آب چایی،

ل عبور می کند و سرانجام در آن پیوسته از وسط شهر اردبی

روستا گذشته و در  ۱۷این رودخانه در مسیر خود از دو شهر نیر و اردبیل و  شمال اردبیل به رودخانه قره سو متصل می شود.

عبارتند از: فاضالب های شهر نیر و روستاهای مسیر، آالینده اثر فعالیت های انسانی آلوده می گردد که عمده ترین این منابع 

های آبیاری یا آب باران آلوده به سموم و دفع آفات نباتی و کودهای شیمایی، تخلیه غیر مجاز فاضالب انسانی توسط  ابپس

شرکت های تخلیه چاه، ورود فاضالب بعضی از گرمابه های اردبیل، فاضالب بعضی از بیمارستان ها، فاضالب صنعتی و انسانی 

 .بعضی از واحد های تولیدی و خدماتی

دخانه قره سو رو
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سر چشمه می گیرد و پس از عبور از دشت قلمرو شرق جنوبشرقی قره سو بزرگترین رود منطقه است از کوه های طالش در 

اردبیل و جمع آوری سایر آبهای جاری منطقه در قسمت غرب روستای طالب قشالقی از دشت مشگین شهر نیز گذشته و در 

را نیز دریافت کرده و سپس با انحراف قائم به سمت شمال جریان می یابند و در این شمال آن شهرستان آب رودخانه اهر چای 

قسمت نام دروود می گیرد و سرانجام در محل اصالندوز به ارس می ریزد. این رودخانه در اغلب فصول سال پر آب می باشد 

ی پست کناره آن به ویژه در فصول پر آبی زهشکی دشت اردبیل از طریق همین رودخانه انجام می گیرد به همین دلیل در اراض

ی و کنار آبزی در منطقه می باشد. هایی نظیر پته خور شکل  می گیرد که از زیستگاه های عمده پرندگان مهاجر آبز تاالب

 لرودخانه قره سو در گذشته نه چندان دور به لحاظ وجود ماهیان با ارزش در تامین بخشی از پروتئین مصرفی منطقه نقش قاب

آب کشاورزی و خشک شدن جریان آب در مناطقی از  توجهی داشت اینک جعمت ماهیان به سبب برداشت بیش از حد جهت

 بستر رودخانه و صید غیر مجاز و بی رویه کاهش یافته است .

رودخانه خیاو )خیو چایی(

فته و به رودخانه قره سو می پیوندد این رودخانه از ارتفاعات غرب سبالن سرچشمه و در دره موئیل به جهت شمال جریان یا

در محدوده ییالقی عشایر شاهسون )ییالقات  خال قرمز یمناطق جنوبی تر این رودخانه از زیستگاه های مهم ماهی قزل آال

 مشکین شهر( می باشد.

دریاچه نئور 

دریاچه نئور جزء دریاچه های آب شــیرین دائمی می باشــد 

)منطقه ییالقی( در پای  جنوب شرقی قلمرو شاهسوندر که 

ـــله جبال طالش )باغرو (، که  ارتفاعات ـــلس البرز  دنباله س

ــود  ــوب می ش ــت. محس ــده اس دریاچه نئور از نظر واقع ش

لیمنولوژیــک و پرورش مــاهی قزل آالی رنگین کمــان و 

همچنین جوجه آوری تعدادی از پرندگان مهاجر آبزی دارای 

متر و  ۳چه عمق متوســـط دریا. اهمیت ویژه ای می باشـــد

ــود و همچ 24. آب دریاچه از متر اســت 6حداکثر عمق آن  ــه جهت وارد دریاچه می ش ــمه کوچک و بزرگ که از س نین چش

سمانی تامین می گردد شود به. آب دریاچه از طریق دره ای نزوالت آ سو می سطح آب  .رودخانه هیرو از آنجا وارد رودخانه قره 

ــال یخ می بن 6الی  5ه دریاچ ــتان دارای آب و هوای معتدل بوده و حداکثر دمای مددماه از س  25نطقه . این دریاچه در تابس

درجه  -20وا به . این منطقه در فصـل زمسـتان دارای آب و هوای معتدل بوده و حداکثر دمای هدرجه سـانتی گراد می باشـد

سد سال سانتی گراد میر ست که تا قبل از  سعت دریاچه  ۱۳6۳. قابل ذکر ا شامل یک دریاچه کوچک و یک  هکتار 200و که 

هکتار قابل افزایش است.  420ر تا در صورت آبگیری حداکثدریاچه بزرگ بود ولی با احداث سد بتونی بر روی دریاچه وسعت 

.ذخیره آبی دریاچه برای آبیاری مزارع مورد استفاده قرار میگیرد

سال خالی  ست و حدود نیمی از  شایر به واقع نئور یک منطقه ییالقی ا شکوفائی طبیعت کوچ ع شروع بهار و  ست. با  سکنه ا از 

صار و محمود آباد به منطقه برای بهره  شبلو، عباس آباد، ح ستاهای اطراف مانند  شت مغان و برخی دامداران رو سون از د شاه

شود و حیات سته می  شک سکوت چند ماهه منطقه  شایر   جلوه دیگری برداری از نیروهای طبیعت نیز آغاز میگردد. با حضور ع

شایر  سکان می یابند. در این منطقه ع شده خود ا شناخته  سکونتگاه ها(  شایری هر کدام در یوردهای ) می یابد. خانوارهای ع
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سرما و  شروع فصل  ستفاده می نمایند اما دامداران محلی خانه های گلی احداث می نمایند. با  شاهسون از آالچیق های خود ا

شایر از این منطقه و سرمحیط  کوچ ع ستانه دریاچه نئور محیط بانان  ساکنین زم ستانی، تنها  سمت چراگاه های زم حرکت به 

سد و خانواده های آن هاست. هم اکنون در حاشیه دریاچه  خانوار  69سکونتگاه فصلی با مجموع  ۱۱بانی و نگهبانان تاسیسات

 را در این منطقه مستقرند.عشایری قرار دارد که تقریبا از اوایل فروردین تا آخر شهریور ماه 

گونه غالب در . ، پنبه و سیب زمینی وجود دارد، جوکشتزارهای گندم، ئور مجموعه ای از گیاهان استپیدر حوزه آبریز دریاچه ن

 .تشکیل می دهد Polygonum  amphibiumداخل دریاچه را بارهنگ آبی 

ـی ریآتش سوزی م ـ ـ ـاه ـ ـ ـه، م ـ ، ایجاد سد بمنظور ذخیره سازی آب که باعث زی دریاچهراتع و نی زارهای اطراف دریاچ

ورود رســوبات بداخل دریاچه  ، شــخم در جهت شــیب در اراضــی اطراف که باعثیرات عمق آب و وســعت تاالب می شــودتغی

شود ساباز مراتع اطراف و گیاهان داخل آبچرای بی رویه دام  ،می شاورزی اطراف و متعاقب آن ورود پ ضی ک شی ارا  ، کودپا

 .دید کننده تاالب محسوب می شوندها در تاالب از عوامل ته ای کشاورزی به تاالب و همچنین دخالت برخی ارگانه

ماهی ریزی و اثرات آن بر اکوسیستم دریاچه نئور 

مکان مناســبی جهت پرورش ماهی قزل  Gammarus  fasiaticusدریاچه نئور به واســطه داشــتن ذخایر فراوان گاماروس 

است. و به علت شرایط محیطی مساعد برای رشد این ماهی، هر ساله ماهی ریزی انجام گرفته و ماهی قابل کمان  آالی رنگین

ساالنه  سط  صید می گردد. به طور متو شود و وزن هر ماهی قزل آال حتی به  ۱5مالحظه ای  صید می  تن ماهی از دریاچه 

 کیلوگرم می رسد. 2.۸50

اکوسیستم آن را به شدت تحت تاثیر حضور خود قرار داده است. مشکل اصلی تولید این رشد و پرورش این ماهی در دریاچه 

شدن زمان فعالیت ماهیان و محدودیت تغذیه و  سبب کوتاه  ماهی در دریاچه نئور وجود یخبندان های طوالنی مدت است که 

سیژن به اعم سداد نفوذ اک سطح دریاچه و ان شود. یخ زدن طوالنی مدت  شد آن ها می  شدت ر اق آن جمعیت ماهیان را به 

ستانی) سالیان Winter killکاهش داده و مرگ و میر زم کلیه ماهی ها از بین می روند. در طول  ست و تقریبا ( اتفاق افتاده ا

سال  سوابق موجود پرونده ای در  برای جلوگیری از  ۱۳5۳برداشت این ماهی این پدیده به دفعات اتفاق افتاده است بر اساس 

ـــتفاده از این پ یام یخبندان با اس ـــولی انجام گرفت و آن هوادهی دریاچه در ا ـــطراری و نه علمی و اص دیده یک اقدام اض

( بود. کارکرد ســیســتم هوارســانی ظاهرا توانســته بود بر compressor system Helixorکمپرســورهای هوا و با روش )

ــیژ ــی از یخبندان و کاهش میزان اکس ــتانی فائق آید در محدودیت های اکولوژیکی ناش ن محلول آب و بروز مرگ و میر زمس

بر روی گاماروس ها صورت گرفته و ماهیان رشد چشم گیر یافته بطوریکه  (over Feedingنتیجه این اقدام تغذیه شدیدی )

نئور که کیلوگرم بالغ گردیدند. هوادهی زمستانی دریاچه  2- 2.5و در سال سوم  ۱-۱.5در فصل صید سال دوم به وزن حدود 

نوعی دخالت در وضــعیت طبیعی دریاچه بود بر هم خوردن تعادل اکولوژیکی و توازن طبیعی دریاچه را در پی داشــت و پیامد 

ست و  شته ا شد محدودی دا سابقاً ر شد گیاهان ماکروفیت بود. گیاهان آبزی دریاچه  شدید جمعیت گاماروس و ر آن کاهش 

سخت و طوالنی منطقه و یخبندان د ستان  شد و تعدیل جمعیت آن ها بود. انجام زم شی و ر ریاچه عامل مهمی در تعادل روی

ستان  سال هاییسال متوالی ) ۳هوادهی در طول زم شده و چرخش چه  سیژن آب به مقدار کافی تامین  ( باعث گردید که اک

ورت کود در دســترس آب از عمق به ســطح و بالعکس ســبب تجزیه مواد غذایی نهفته در کف دریاچه شــده و آن ها را به صــ

شد و تکثیر آن ها را فراهم آورد در نتیجه به جمعیت جوامع مختلف گیاهان آبزی در واحد  گیاهان آبزی دریاچه قرار دهد. و ر
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شد. پیامد این تغییر به زودی در جمعیت ماهیان  شدن دریاچه فراهم  گردید و مقدمات باتالقی  شده و متراکم سطح افزوده 

وضعیت فیزیکو شیمیایی آب دریاچه ماهیان ابتدا کور و سپس تلف می شدند.  PHاثر تغییرات حاصله در  نیز پدیدار شد و در

( و اثر روی مایعات داخل کره چشــم ماهی اســت. تنها راه مبارزه با ۱0.2باال )حدود  PHاین عارضــه ناشــی از اثرات فیزیکی 

هوادهی دریاچه در فصل یخبندان متوقف  56مین جهت از سال تراکم گیاهان آبزی، توقف فعالیت سیستم هوارسانی بود به ه

شد. اما تنها نکته قابل ذکر اینکه پرورش  ضعیت طبیعی دریاچه معمول  صت کافی جهت بازیابی تعادل و و و با اعمال آیش فر

ی نها ماده غذایماهی در دریاچه نئور ارتباط تنگاتنگی با کمیت و کیفیت توده گاماروس دریاچه دارد. این ســـخت پوســـتان ت

ــور تراکم جمعیت این آمفی پود در معده ماهی های مطالعه  ــوند و حض ــوب می ش مرغوب دریاچه برای پرورش قزل آال محس

شده موید این موضوع است.

تاالب پته خور 

اردبیل از طریق رودخانه قره سو انجام می گیرد و این امر سبب تشکیل  ندان ب آببه طوریکه اشاره شد زهکش طبیعی دشت

ت محلی نامگذاری نموده صطالحااها را بنا به  این آب بندان .موقتی و دائمی در اراضی پست کناره این رودخانه می گرددهای 

 خور که در جنوب غربی پته، آب بندان ری گل، اوالغان گلی، پته خور گلیگل، قوساری گل، بورولی  قویولی یورد،اند نظیر: 

رودخانه قره سو زیست می نمایند.  هائی از انواع ماهیان موجود در هود دائمی است و در آن گونخور تشکیل می ش پتهروستای 

آب بندان این قره سو و نیز نزوالت جوی تابع مستتشکیل رودخانه دبی افزایش با پرها ب آقیمی دارد بهمین جهت در فصول

ها شروع می شود و چه بسا که تعدادی  کیل این آب بندانکه مصادف با فصل مهاجرت پرندگان آبزی و کنار آبزی می باشد تش

به لحاظ  خور ان تاالب پته خور شناخته می شود. تاالب پتهاز آنها به هم پیوسته منطقه وسیعی را فرا می گیرد که در کل با عنو

غذایی غنی و پناهگاه های مساعد ناشی از نی زارها و علف  ی در عمده پرندگان آبز زیستگاه ،های آبزیوسعت منطقه و مواد

 فصول بهار و پاییز می باشد.

های خشکی  اکوسیستم

بزرگترین پایگاه های انسانی و عرفی عشایر شاهسون را تشکیل می دهد.  قلمروبخش اعظم کوهستان ها،کوهپایه ها و جلگه ها 

ای انسانی و گسترش کشاورزی و فعالیت ه همچون جلگه مغان در قلمرو قشالقی عشایر.اقتصادی در جلگه ها متمرکز است 

به تدریج  .استشده اطق نمتنوع از اراضی عامل مهمی در کاهش تنوع و محدودیت اجتماعات زیستی در این م بهره برداری های

ابودی نکه دامنه این فعالیت ها گسترده شده است حیات وحش نیز برای بقاء ناگزیر از مهاجرت و یا در شرایط خاصی محکوم به 

ها و قلل کوه ها و دره های صعب العبور است که اینک به عنوان مناطق  و بدین ترتیب کوهستانراض نسل گردیده است و انق

به ویژه در مناطق ییالقی،  یکوهستانی و جنگلتیار حیات وحش قرار گرفته. موقعیت نسبتاً امن جهت ارائه ادامه حیات در اخ

ژه از جایگاه ویهای جانوری فراهم نموده است و کبک در این میان از نظر جعمیتی زیستگاه های مناسبی را برای برخی از گونه 

 ای برخوردار است.
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زیستگاه های اصلی موجود در منطقه

گاه حیات وحش سبالنزیست

 مرتفعترین کوه آتشفشان خاموش با چشمه های آب معدنی فراوان در داخل فالتگویند، ساواالن بدان سبالن که محلی ها 

 کوه ،دره های عمیق و صعب العبور ،وسعت منطقهمتر ارتفاع دارد.  4۸۱۱ور از برف آذربایجان می باشد که بلندترین قله مست

گیاهی  پوشش ،نفوذ و دسترسی فوری به منابع آبیهای مرتفع و بهم پیوسته و وجود پناهگاه های امن و در بسیار موارد غیرقابل 

در منطقه حفظ و بقای حیات ( مانند چه عواملی)علیرغم حضور دائم عوامل تهدید کننده  کافی از عوامل اساسی هستند که

از دیگر پستانداران کل و بز  است. منطقهمنطقه سبالن تنها زیستگاه دائمی قوچ و میش ارمنی در  .وحش را تضمن نموده اند

، انواع پرندگان شکاری و ک دری، کبک معمولیپشت و از پرندگان کبخار ،گرگ، گورکن،، راسو، گرازخرگوش ،خرس قهوه ای

 اکثر رودخانه های آن قابل ذکرند.از آبزیان ماهی قزل آالی خال قرمز در 

زیستگاه حیات وحش دوجاق 

رودهای مهم قلمرو عشایری شاهسون رودخانه بزرگ قره سو از این زیستگاه نیز از زیستگاه های با اهمیت منطقه ییالقی است. 

های بسیاری در دره های عظیم و عمیق این منطقه  وارد منطقه دوجاق می شود و پیچ و خمای طالب قشالقی از محل روست

منطقه کوهستانی و ارتفاع آن در رقوم ماکزیمم  .کندی وارد دشت مشگین شهر می شودنموده و سرانجام در محل اربا پیدا

این منطقه پیوستگی آن از جانب جنوب با ارتفاعات سبالن و  متر می باشد از اختصاصات ویژه ۱000متر  در حد کمینه  2500

بیعی وجود چشمه های دره های عمیق و بریدیگی های طنسبتاً پست ارشق مشگین شهر است.  از جانب شرق با دشت وسیع و

 است.پرندگان و پستانداران نموده ،کبک معمولی و برخی دیگر از بز را زیستگاه مناسبی برای کل ومتعدد، منطقه 

حیات وحش مغان های  زیستگاه

ن یایی و اقلیمی آدارد واین معلول شرایط ویژه جغراف قلمروبی شک منطقه مغان از نظر تنوع زیستی مقام نخست را در سطح 

واع و انزنگوله بال ، ارس ، قرقاولمیش مرغ ،پستانداران حمایت شده نظیر دراج زیست گونه ای از پرندگان ومنطقه می باشد. 

آن آب و هوای مساعد و وفور مواد غذائی در زمستان و گستردگی  .بر اهمیت آن می افزایداز پیش رندگان شکاری بیش پ عالوه بر

وده تبدیل نم منطقهبه یکی از زیستگاه های زمستانی مهم پرندگان مهاجر و آبزی و کنار آبزی در  ا، منطقه مغان رمنابع آبی

هر چند سطح وسیعی از منطقه دیده می شود.  ن در جعمیتی باال و در سطح وسیعی دراست به طوری که این قبیل پرندگا

اراضی شمالی دشت مغان محل تمرکز فعالیت های انسانی و تحت پوشش شرکت های کشت و صنعت و دامپروری و زراعت آزاد 

عشایر را به خود اختصاص می دهد. یقرار دارد با این وصف قسمت اعظم مناطق جنوبی مرتعی و مهم ترین چراگاه های زمستان

 گونه های خاصی به طوریکه بخش های مختلف به زیستگاه هستندپراکندگی ویژه ای زیستگاه های حیات وحش مغان دارای 

 بخش های شمالی کناره های رودخانه مرزی ارس به لحاظ وجود جنگل های انبوه حداختصاص یافته است. بدین گونه که، 

زیستگاه دائمی قرقاول، دراج، و پرندگان مهاجر و اراضی جنوبی زیستگاه آهو و میش مرغ و ارتفاعات  ،زمرزی و فضاهای با

هریک از گونه های کمیاب مذکور به استثنا آهو کم و بیش در جن درهک( زیستگاه کل و بز وکبک می باشد.  خروسلو )آقا بابا،
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در  و این حاکی از انقراض نسل این حیوان وجود نداردگزارشی  (انمنطقه مغان یافت می شوند ولی از وجود آهوی مغان )جیر

 آن منطقه می باشد.

تنوع زیستی )گیاهی و جانوری(

عی حاکم های طبی سیر طبیعی زاد و زیست انواع گیاهان و جانوران تا قبل از رویکرد های ناشی ار انقالب صنعتی تابع قانونمندی

عنا که تنها دگرگونی سخت در شرایط طبیعی می توانست محدودیتی برای زیست و یا رویش جانوران . بدین مبودبر یک منطقه 

. لیکن از حدود یک قرن پیش ایجاد شودکیب جوامع گیاهی و جانوری کره زمین در تراثرات وسیعی بوجود آورد و و گیاهان 

امل ع موجب گردید که دید در بستر طبیعتهای انسانی ش بسط و توسعه عرصه های زیستی مخصوص بشر و دخل و تصرف

ه ب وزرتحت چنین شرایطی عرصه های زیستی برای جانوران و گیاهان  شود.محیط اضافه بر گون کننده به عوامل دگرانسانی 

. آنجا که عکس العمل طبیعی دهندروز تنگ تر شده و آنان ناگزیرند در مقابل این فشار اکولوژیکی از خود عکس العمل نشان 

بیعی . این تغییر غیر طمی شوند، نسل گونه ها یا دچار انقراض شده و یا اینکه بشدت دچار کاهش نباشدبصورت سازگاری مسیر 

های  ممکانیزمحیط های زیست طبیعی بدنبال دارد که در صورت شناخت ناگواری برای های پیامددر اکوسیستم های طبیعی 

 کرد.را مهار  آن می توان تا حدودی آن

تنوع زیستی قلمرو عرفی عشایر شاهسون )گونه های نادرجانوری(یت وضع

ی با اراض قلمرو )قشالق(جلگه ای و پست واقع در شمال  بوده و اراضیتنوع محیطی زیادی دارای  قلمرو عرفی عشایر شاهسون

اتراقگاه ها/ میانبند میانی )در کنار دشت های وسیع در قسمت های )قلمرو ییالقی( مرتفع و کوهستانی غرب و جنوب آن 

 . جانوران گیاه خوار با پراکندگیمی سازندای از بستر طبیعی را برای زیست انواع جانوران و رویش گیاهان فراهم مجموعه ، عشایر(

 اصلیحرکت می کنند. حوزه های در همین حال جانوران گوشتخوار بدنبال جانوران گیاه خوار  انطباق کامل دارند.جامعه گیاهی 

Photo: fahime seify 

Photo: fahime seify  Photo: fahime seify Photo: samane ahmadi
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اما با توسعه روز افزون فعالیت های مانده اند، دور ه معموال نواحی است که تا حدودی از تعرضات انسانی ب ،ت جانوریزیس

روز بر جانوران ه ب اقتصادی و پیشروی انسان و حوزه های معیشتی انسانی در قلمرو زیستی جانوران میدان و عرصه زندگی روز

 می شود.تنگ تر 

پستانداران

انداران منطقه دو گروه دشت زی وکوهستان زی به ترتیب آهو مغان و پلنگ مورد بررسی قرار گرفته اند از میان این از بین پست

جمعیت ایران قرار دارد. ،دو گونه  آهوی مغان از بین رفته و پلنگ نیز در فهرست پستانداران کم

ده شده و گزارشات تاییده نشده ای از مشاهده در دشت مغان در قشالق پاالز مشاه ۱۳54آخرین بار در سال  آهوی مغان

وجود دارد، از آن پس هیچ نوع گزارشی وجود آن را در دشت مغان تایید نمی کند و بطور  ۱۳65تا  ۱۳62شدن آن در سال 

حتم نسل آن منقرض شده است ولی همنوعان آن در آنسوی مرز در کشور آذربایجان در دشت شلپان )شاپان( هنوز زندگی می 

ند و نزدیک ترین شهر به آن زیستگاه، شهر بیله سوار است که در منتهی الیه شمال غربی ایران واقع شده است )منتهی الیه کن

دشت مغان(. بنابراین می توان با مطالعه و شناسایی دقیق آهوی آنسوی مرز، چند راس از آن ها را به دشت مغان انتقال داد زیرا 

مدن کشت و صنعت های مکانیزه این دو زیستگاه بهم متصل بوده و احتماال آهوان منطقه هم قبل از توسعه شهرها و بوجود آ

در تردد بوده و مخلوط زندگی می کردند و انقراض نسل آهو در ایستگاه های مجزا و جدا از هم در ایران سبب خواهد شد که 

هزار راس آهو در منطقه حفاظت شده موته  ۱0 متجاوز از ۱۳50در آینده سرنوشت جمعیت آن نامعلوم باشد، زیرا در دهه 

هزار راس در زیستگاه های سمنان گزارش شده است که در حال حاضر از این  5هزار راس در اطراف دامغان و  ۷اصفهان، 

جمعیت ها تعداد اندکی باقی مانده، و جمعیت آهوی دشت مغان از بین رفته است هر چند که در آن زمان تعداد دقیق جمعیت 

راس ( در سراسر  50هوی مغان مشخص نبوده است ولی افراد مطلع و محلی می گویند که دستجات بزرگ آهو ) گاهی تا آ

دشت مغان وجود داشت و گاهی گله های آن به چند صد راس می رسیده است. با توجه به اطالعات جمع آوری شده دالیل 

ی ب شکار و ه های آهو و تخریب و تبدیل آن به مزارع کشاورزیاصلی انقراض نسل آهوی مغان عبارت است از، تصرف زیستگا

مرتع باشد، زیرا که این دشت در حال حاضر مساعد زیست آهو نمی  گذشته. دهه هایرویه و بیش از توان زاد و ولد آن در طول 

 اختفای آهو خصوصا در فصلپناهگاه مناسبی برای ندارد، امنیت کافی در دشت وجود است، مناسبی برای چرای آهو باقی نمانده 

زایمان برای پنهان نمودن نوزادان در دو روز اول تولد، که از عادات خاص آهوان است وجود ندارد و حیوان در برابر هر نوع 

هزار دام در منطقه چرا می کنند و چند راس آهو قدرت رقابت با این همه دام  ۱00در زمستان بیش از است، تهدیدی بی دفاع 

ندارند.بدست آوردن غذا و آب را برای 

ی نیز می گویند و این نام ناش "قافالن"یجان از نقاط آذربادر سراسر ایران به همین نام شناخته می شود ولی در بعضی  پلنگ 

بدنی عضالنی ولی نرم  بزرگ،از عادات و رفتار آن است که حیوان مخفی کار بوده و به سختی مشاهده می شود . پلنگ جثه ای 

. رنگ عمومی بدن زرد کم رنگ و استوچک و گرد دارد. دست و پا نسبتا کوتاه و قوی ک، گوش های ، سری پهنابل انعطافو ق

دارای خال های تیره گل تو خالی دارد. برای شکار از روش مخفی شدن و در کمین کردن استفاده می کنند و در صورت تعقیب 

د . از لحاظ وضعیت گونه بایرانی یکی از بزرگترین نژاد پلنگ های دنیا است. پلنگ ایداردشکار مسافت کمی را قدرت دویدن 

.قرار دارد و خرید و فروش آن بین کشورهای عضو ممنوع است citesدر فهرست  پلنگگفت که 
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پرندگان

 صولنیز بر حسب ف یکنواختی گونه ایو  برخوردارندغنای گونه ای و تنوع گونه ای قابل توجهی  از منطقه مورد مطالعهپرندگان 

غیر بوده و متسال نیز بر حسب فصول  تنوع گونه ای. فصول استنوسان دارد و افزایش آن در فصل زمستان بیشتر از سایر  سال

، تنوع گونه ای افزایش می مساعد واقع در قلمروهای  در فصل زمستان بدلیل هجوم گونه های مهاجر به دشت مغان و تاالب

گونه پرنده شناسایی  ۱۳5. از مشاهده می گردددلیل وجود مهاجران عبوری تنوع گونه ای قابل مالحظه ای یابد و در بهار نیز ب

خانواده  4۳. از ندگونه مهاجر غیر جوجه آور 59د و ندار تخم گذاری محدوده عرفی عشایر شاهسونگونه در  ۷6 منطقهشده در 

گونه بیشترین تنوع را دارد و پس از آن خانواده  ۱5با  )ipitridae)Accها  خانواده شکاری ،شناسایی شده از نظر تنوع گونه

روز فعال هستند ولی خانواده خشکزی و ها  خانواده شکاری قرار دارند.گونه در درجه دوم اهمیت  ۱4با   )(Anatidaeمرغابیان 

مقام سوم در  )(Scolopacidaeها  یک. پس از آن خانواده آبچلمی کننداکثرا هم در شب و هم در روز فعالیت و غابیان آبزی مر

 . می باشندقرار دارند که روز فعال هستند و کنار آبزی 

گونه است  ۱4که شامل و یا در خطر انقراض هستند، کم جمعیت  موجود در قلمرو عرفی عشایر شاهسونگان درصد پرند ۱0 

 ۱4 این قلمرو،و کم جمعیت شناسایی شده در  گونه پرنده نادر۱4. نشان داده شده است 25صفحه و فهرست آن ها در جدول 

در فهرست کتاب و   threatenedگان در خطر انقراض پرندو در فهرست  را تشکیل می دهنددرصد از پرندگان نادر جهان 

redقرمز data(I.U.C.N )حفاظت اگر نسل آنها که است آن، زیستگاهنشودثبت شده احیاءهای روندنگردها د و یا

گان نادر پرنددر فهرست واقع در قلمرو  سایر گونه پرندگان. ردها وجود دا زیستگاه ادامه یابد احتمال انقراض کامل آنتخریب 

به حفاظت و حمایت کامل دارند و اگر  گان نیز در ایران نیاز. این پرنداز پرندگان کم جمعیت ایران هستند لیجهان قرار ندارند و

اجرت های ایران مه و یا تغییر مسیر مهاجرت داده و به زیستگاه خواهند رفتبین از  نهایتاًنشود ها حفاظت  از زیستگاه و نسل آن

نچه مهم . آنمی باشدسبب خواهد شد که به نفع اکوسیستم های ایران را  کاهش تنوع گونه اینمی نمایند. بنابراین عدم توجه، 

های  که نیاز به حفاظت زیستگاه است موجود در منطقهای در زیستگاه منطقهدرصد از پرندگان نادر  22است جوجه آوری 

نادر مربوط به پرندگان آبزی است که اکثرا مهاجران زمستانه گونه های بیشترین درصد فراوانی ( دارد. جوجه آوری و جوجه ها )

صل سرما، مجددا برای و پس از گذران ف می کنندهای حاشیه ارس، سد اصالندوز و رود خانه ارس مهاجرت  هستند که به تاالب

اهمیت خانه ارس و سد اصالندوز در مقام اول رودهای  البات آبی،. از بین محیط های بر می گردندزاد آوری به مناطق سیبری 

های حواشی ارس و سد اصالندوز دیده  تنها در تاالب منطقهزیرا کلیه گونه های آبزی نادر  ،قرار داردبه لحاظ زیستگاه پرندگان 

های حواشی آن و سد اصالندوز در اهمیت  . بنابراین حفاظت رودخانه ارس و تاالبمشاهده نمی شوندو در سایر زیستگاه  شده اند

.اول قرار می گیرند
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گونه های نادر پرنده در قلمرو عشایر شاهسون

زیستگاهنام علمینام فارسی

محل استقرار در قلمرو شاهسون

تغذیه

وضعیت

قلمرو شاهسونیراناجهان

نادرنادردر خطر انقراضماهی خواروز )قشالق عشایر(دریاچه سد اصالندآبزیPelecanus crispusپلیکان پا خاکستری

نادر--ماهی خواروز و رودخانه ارس )قشالق(سد اصالندآبزیMicrocarbo nigerباکالن کوچک

بندرت دیده میشود بسیار نادرنادرگیاهخوار)قشالق( س در دشت مغانحواشی ارآبزیBranta ruficollisعروس غاز

بسیار نادر کم جمعیتنادر همه چیز خواروز، دریاچه نئور و شورابیل )قشالق و ییالق(دریاچه سد اصالندآبزیAythya nyrocaاردک بلوطی

بسیار نادرنادروافر مه چیز خوارهتاالبهای حواشی ارس و سد اصالندوزآبزیNetta rufinaاردک تاجدار

بسیار نادرنادروافر همه چیز خوارتاالبهای حواشی ارس و سد اصالندوزآبزیBucephala clangulaچشم طالییاردک 

 اردک ماهی خوار سفی )

مرگوس سفید(
albellus Mergellusآبزی

تاالبهای حواشی ارس و سد اصالندوز

یار نادربسنادروافرهمه چیز خوار

Anserغاز پیشانی سفیدکوچک erythropusبسیار نادر بسیار نادرنادر همه چیز خواردشت مغان و حواشی رود خانه ارسآبزی

بندرت دیده می شودنادروافر همه چیز خواروز، تاالب های حواشی ارس و شورابیلدریاچه سد اصالندآبزیAythya fuligulaاردک سیاه کاکل

نادر در خطردر خطر همه چیز خوارتاالب های حواشی ارس کنارآبزیPorphyrio porphyrioطاوسک

نادرمناسبمناسبگیاهخوارحاشیه رودخانه ارس خشکزیPhasianus colchicusقرقاول ارس

نادر--گیاهخوارحاشیه رودخانه ارس خشکزیFrancolinدراج

خشکزیOtis tetraxزنگوله بال

مغان زیستگاه زمستان گذران/اما جوجه آوری در این دشت دشت 

صورت نمی گیرد. بدلیل شلوغی دشت و تبدیل اراضی به زمین 

 کشاورزی

گیاهخوار

قرار دارد citesدر فهرست ضمایم 

کم جمعیتحشره خوارخشکزیFalco naumanniدلیجه کوچک
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های گیاهیگونه

نام محلی قشالق ییالق لینام مح نام فارسی نام انگلیسی نام علمی ردیف

* بلوط اوری Caucasian oak Quercus macranthera 1
* بلوط JerusalemOak Chenopoduim botrys 2

* ازگیل common medlar Mespilus germanica 3
* افرا؛ شیردار؛ کیکم Montpellier Maple Acer monspessulanum 4
* لوچهآ Plum Prunus divaricata 5
* زالزالک hawthorn Crataegus microphylla 6
* فندق common hazel Corylus avellana 7
* ون European ash Fraxinus excelsior 8
* افرا کرب field maple Acer campestre 9
* سیب جنگلی - Malus orientalis 10
* جنگلی بوداغ wayfaring tree Viburnum lantana 11
* نسترن وحشی Rosa persica Rosa persica 12
* نسترن وحشی burnet rose Rosa pimpinellifolia 13
* تمشک European dewberry Rubus caesius 14

* شفت common dogwood Cornus sanguinea 15

* گوشوارک spindle tree Euonymus verrucosa 16
* سرخ ولیک Hawthorns/  Maytree Crataegus meyeri 17

* * قدومه Alyssum Alyssum bracteatum 18
* کاله میر حسن Gabrielyan's prickly thrift ?? Acantholimon hohenackeri 19
* کاله میر حسن Gabrielyan's prickly thrift ?? Acantholimon senganense 20
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* کاله میر حسن Gabrielyan's prickly thrift ?? Acantholimon bracteatum 21
* پیاز وحشی Chives Allium schoenoprasum 22
* پیاز وحشی flowered -purple ,headed leek-round

garlic
Allium rotundus

23
* پیاز وحشی  Allium kunthianum 24
* پیاز وحشی Chives Allium shelkovnikova 25
* پیاز وحشی Chives Allium noaanum 26

* پیاز وحشی Nut-grass Cyperus rotundus 27
* مرغ Wheatgrass Agropyron tenerum 28
* مرغ Wheatgrass Agropyron repens 29
* مرغ Wheatgrass Agropyron imbricata 30
* مرغ Wheatgrass Agropyron  lauri 31
* شغال دم Slender meadow foxtail, black

grass, twitch grass, black twitch.
Alopecurus  myosuroides

32
* شغال دم Slender meadow foxtail, black

grass, twitch grass, black twitch.
Alopecurus myosuroides 

33
* شغال دم Slender meadow foxtail, black

grass, twitch grass, black twitch.
Alopecurus arundinacea 

34
* ختمی marshmallow plant Althaea hirsuta 35
* بومادران Yarrow Achillea biebersteinii 36
* بومادران Yarrow Achillea vemicularis 37
* بومادران Yarrow Achillea withelmsii 38
* گون milk vetch Astragalus aziziana 39

* گون milk vetch Astragalus hamosus 40
* گون milk vetch Astragalus pinetorum 41
* گون milk vetch Oxytropis podocarpa 42
* گون milk vetch Astragalus persicus 43
* گون milk vetch Astragalus podocarpus 44
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* گون milk vetch Astragalus sahendi 45
* گون milk vetch Asphodelus parviflorus 46
* درمنه - Artemisia melanolepis 47
* درمنه sagebrush Artemisia splendus 48
* درمنه sagebrush Artemisia scoparia 49

* درمنه sagebrush Artemisia armeniaca 50
* * خارشتر Camelthorn Alhagi maurorum 51
* خار مقدس Blessed Thistle Cnicus benedictus 52

* جو دوسر Winter wild oat Avena ludoviciana 53
* جو دوسر Oat Avena eriantha 54
* جو دوسر Common Wild Oat  Avena fatua   55

* تلخه Russian knapweed Rhaponticum repens 56
* * تلخه Rhaponticum repens Acroptilon repens 57

* گندمک jointed goat grass Aegilops cylindrica 58

* جعده Bugle/ ground pine Ajuga comata 59
* پای شیر lady's mantle Alchemilla pseudo cartilinica 60
* پای شیر lady's mantle Alchemilla erythropoda 61
* پای شیر lady's mantle Alchemilla caucasica 62

* * بابونه chamomile Anthemis austriaca 63
* * بابونه chamomile Anthemis lorentii 64

* دم روباهی Creeping meadow foxtail Alopecurus arundinaceus 65
* جو موشکی cheat grass/ Drooping brome  Bromus tectorum 66

* جو موشکی cheat grass/ Drooping brome  Bromus briziformis 67
* جو موشکی cheat grass/ Drooping brome  Bromus biebersteinii 68
* جو موشکی cheat grass/ Drooping brome  Bromus danthoniae 69
* جو موشکی cheat grass/ Drooping brome  Bromus squarrosus 70

* جو موشکی cheat grass/ Drooping brome  Bromus tomentellus 71
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* جو موشکی brome grasses /cheat grass Bromus intermedius 72
* جارو نرمه King Ranch bluestem bothriochloa ischaemum 73
* چتر گندمی - Bupleurum sp. 74
* انگناز thistles sp. Exalatum  75

* * انگناز - Cirsium echinus 76
* انگناز - Cirsium obvallata 77
* انگناز - Cirsium rhizocephalan 78
* انگناز - Cirsium rhizocephalan 79

* انگناز Mount Tamalpais thistle Cirsium hydrophilum 80
* انگناز - Cirsium congestum 81

* گل گندم Cornflowers Centaurea zuvandica 82
* گل گندم Cornflowers Centaurea aziziana 83
* مگل گند Cornflowers Centaurea cheiranthifolia 84
* گل گندم Cornflowers Centaurea sosnovskyi 85

* گل گندم Cornflowers Centaurea cheiranthifolia 86
* گل گندم Cornflowers Centaurea rhizantha 87
* گل گندم Cornflowers Centaurea aucheri 88

* * گل گندم Cornflowers Centaurea virgata 89
* گل استکانی bell flower Campanula savalaniaca 90
* ستکانیگل ا bell flower Campanula trachelium 91
* گل استکانی bell flower Campanula stevenii 92

* گل استکانی bell flower Campanula karakashensis 93
* کیسه کشیش Shepherd's Purse Capsella bursapastoris 94

* گلرنگ وحشی jeweled distaff thistle Carthamus glaucus 95

* * گلرنگ وحشی distaff thistles, Jeweled distaff 
thistle

Carthamus oxyacanthus
96

* گل تاتاری plumeless thistles Carduus seminudus 97
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* گل تاتاری plumeless thistles Carduus onopordioides 98
* زبان در قفا  Forking Larkspur Consolida regalis 99
* کاسنی گل سفید Common Chicory Cichorium intybus 100
* زیره persicum Carum carving 101
* گلپر /زیره قفقازی Persian hogweed or golpar Carum caucasium 102
* کنگر وحشی Thistle/ holy thistle Chicus benedictus 103
* پیچک bindweed Convolvulus lineatus 104
* علف باغ orchard grass Dactylis glomerata 105
* پیر گیاه Fleabane Erigeron acer 106
* پیر گیاه Fleabane Erigeron caucasica 107
* سنبل بیابانی Desert spike Eremostachys azerbaijanica 108
* سنبل بیابانی Desert spike Eremostachys laciniata 109
* گاو زبان Borage Epilobium hirsutum 110

* * علف بره grass( Hard Fescue) Festuca ovina 111

* علف بره grass( Hard Fescue)  Festuca sulcata 112
* علف بره Red fescue Festuca rubra 113
* شاه تره fumitory Fumaria vaillantii 114
* توت فرنگی wild strawberry Fragaria vesca 115
* شیرین بیان Licorice Glycyrrhiza glabra 116
* کنگر وحشی Thistle/ holy thistle Gundelia tournefortii 117
* گلپر Golpar Heracleum persicum 118
* گلپر Golpar Heracleum rawianum 119

* * جو وحشی barley + wild barley Hordeum glaucum 120
* جو بنفش barley + wild barley Hordeum violaceum 121
* گل کاغذی )گل بی مرگ( - Helichrysum psychrophilum 122
* آفتاب پرست - Heliotropium cuaevelonens 123
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* علف چای Saint John's wort Hypericum perfoliatum 124
* بنگ دانه henbane Hyoscyamus reticalatus 125
* جگن black grass/ black needle rush Juncus gerardii 126

* جگن black grass/ black needle rush Juncus spicata 127

* بوریا ??Jointleaf Rush Juncus articulatus 128

* زنبق Lily Iris reticulata 129

* خلر Meadow vetchling Lathyrus pratensis 130

* خلر Meadow vetchling Lathyrus inconspicuus 131

* خلر Meadow vetchling Lathyrus sativus 132
* گزنه سفید white nettle Lamium album 133
* گزنه سفید Melde, fathen Chenopodium album 134
* یونجه باغی bird'sfoot trefoil Lotus cornuculata 135
* کاهوی وحشی Wild Lettuce Lactuca scoliosis 136
* گرگ تیغ Lycium ruthenicum Russian Box Thorn 137

* تره تیزک Lepidium perfoliatum clasping pepperweed 138
* کتان وحشی Linum nodiflorum Toadflax 139
* علف چشمه Nasturium offianalis Watercress 140
* شبدر Melilotus officinalis yellow sweet clover 141
* پونه Mentha longilolia Pennyroyal 142
* یونجه Medicago radiata Alfalfa 143
* چشم گربه ای - Nonea persica 144

* قطرم - Nepeta menthoides 145
* زنگوله ای ?? Onosma microcarpum 146
* ثعلب Vanilla Orchis palustris 147
* گون آسا  Oxytropis savelanice 148
* جالیز broomrape Orobanche minor 149
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* وباهدم ر annual beardgrass Polypogon monspeliensis 150
* دم روباه annual beardgrass Polypogon maritimus 151
* خشخاش Papaver Papaver fugax  152
* پنج انگشت Potentilla/ cinquefoils Potentilla argaea 153
* پنج انگشت cinquefoils Potentilla bifurca 154
* پنج انگشت cinquefoils Potentilla recta 155
* پنج انگشت cinquefoils Potentilla porplyrantha 156
* پنج انگشت cinquefoils Potentilla agrimonioides 157
* پنج انگشت cinquefoils Potentilla adscharica 158
* چمن wood bluegrass Poa nemoralis 159
* چمن wood bluegrass Poa trivialis 160
* چمن wood bluegrass Poa angustifolia 161
* چمن آرارات meadowgrass/ wood bluegrass Poa araratica 162
* چمن غده دار bulbous bluegrass Poa bulbosa 163

* شیرآور Milkworts/ snakeroots  Polygala caucasica 164
* هفت بند Knotweed/ knotgrass Polygonum patulum 165
* اوواش pondweed Potamogeton pectinatus 166
* سیاه تلو Jerusalem thorn/ crown of thorns Paliurus spinachristi 167
* بارهنگ English plantain/ narrowleaf 

plantain
Plantago lanceolata

168
* بارهنگ blond plantain Plantago ovata 169
* علف شپش Pedicularis sibthorpii lousewort 170

* علف شپش Pedicularis caucasica lousewort 171
* زیره وحشی/کرفس وحشی Pimpinello tragium - 172
* دانه قناری Phalaris paradoxa 173
* ترشک Rhamnus pallasii buckthorns 174
* ترشک Rumex acetosella sheep's sorrel, red sorrel 175
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* نسترن Rosa persica - 176
* نسترن Rosa canina - 177
* گل میمون Antirrhinum majus snapdragon 178
* گل میمون Antirrhinum majus snapdragon 179
* گل میمون Antirrhinum majus Snapdragon 180
* گل میمون Antirrhinum majus Snapdragon 181
* گل میمون Antirrhinum majus snapdragon 182
* گل میمون Antirrhinum majus snapdragon 183
* مریم گلی  Salvia ceratophylla 184
* مریم گلی  Mediterranean sage Salvia aethiopis 185
* گندمی Chickenwort, craches Stellaria media 186
* مرزه skullcaps Scutellaria platystegia 187
* مرزه common skullcap, common 

skullcap
Scutellaria pinnatifida

188

* خاراشکن Rockfoils/ "stonebreaker" Saxifruga cymbalaria 189
* شنگ جوزه black salsify Scorzonera radicosa 190
* گل کبوتر scabious Scabiosa argenta 191
* گل کبوتر scabious Scabiosa micrantha 192
* قیطریه salad burnet Sanguisorba minor 193
* شبدر Clover Trifolium radicosum 194
* شنگ Salsify, goatsbeard Tragopogon Reticulatus 195
* شنگ Salsify, goatsbeard Tragapogon marginatus 196

* گل قاصدک Common Dandelion Taraxacum iranicum 197
* گل قاصدک Common Dandelion Taraxacum Canum 198
* گل قاصدک Common Dandelion Taraxacum alatavicum 199
* گل قاصدک Common Dandelion Taraxacum bessarabium 200
* گلپوره Germanders Teucrium orientale 201
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* گلپوره Germanders Teucrium pollinum 202
* مستونک  Torilis leptophylla 203
* شنبلیله Fenugreek  Trigonella monantha  204
* آویشن Thyme Thymus trantventteri 205
* گزنه common nettle Urtica dioica 206
* ماهور گل mullein Verbascum gossypium 207
* سنبل الطیب tobacco root Valeriana leucophaea 208
* سیزاب water speedwell Veronica anagallis aquatica 209
* سیزاب water speedwell Veronica Pussila 210
* سیزاب water speedwell Veronica triphyllos 211
* سیزاب water speedwell Veronica biloba 212
* سیزاب water speedwell Veronica Polita 213
* سیزاب water speedwell Veronica orientalis 214
* سیزاب water speedwell Veronica multifida 215

* سیزاب water speedwell Veronica gentianoides 216
* ماش وحشی Common vetch Vicia sativa 217

* فرفیون - Euphorbia gerardiana   218
*   Filago arvensis   219
* - - Ehcium ammoenum   220

* ریش بز - Ephedra 221

* داغداغان European nettle tree Ephedra sp. 222

* پسته وحشی )بنه( Wild Pistachio Celtis sp. 223

* بادام وحشی Almond tree Pistacia atlantica 224

* تنگرس/  ترشک Mediterranean buckthorn Amygdalus sp. 225

* چوبک Piikkilehdet شک دارم Rhamnus sp. 226

* نداسپ Esfand, wild rue Acanthophyllum 227

* سیاه تلو Jerusalem thorn Peganum harmala 228
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* کاروان کش - Paliurus sp. 229

* علف مار )کبر(  caper shrubs Atraphaxis sp. 230

* علف شور - Capparis sp. 231

* پرند  Salsola sp. 232
* نعناع

* گل سرخ

* اسفناج

* گرامینه

 پرندگان، خزندگان، دوزیستان، پستانداران، ماهیان(های جانوری )گونه

پرندگان

قشالق ییالق نام محلی نام فارسی نام انگلیسی نام علمی ردیف

* بوتیمار کوچک  Little bittern Ixobrychus minutus 1
* حواصیل خاکستری  Grey heron Ardena cineraa  2

* * حواصیل ارغوانی  Purple heron Ardena  purpurea  3
* حواصیل شب Blackcrowned night heron Nycticorax yctiorax 4
* لک لک سفید   white stork Ciconia ciconia   5
* لک لک سیاه  Black stork Ciconia nigra  6
* اردک سرسبز  Mallard Anas platyahynchos 7

* * اردک سرحنایی  Common pochard Aythya ferina  8
* اردک ارده ای Gadwall Anas strepra 9
* * خوتکا  Eurasian teal Anas crecca  10

* انقوت  Ruddy shelduck Tadorna ferruginea 11
* * سارگپه معمولی  Common buzzard Buteo buteo 12

* سارگپه برپا  Roughlegged buzzard Buteo lagopus 13
* * سارگپه پابلند  Longlegged buzzard Buteo  rufinus 14

* پیغو  Levant sparrowhawk Accipiter brevipes 15
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* * قرقی  Eurasian sparrowhawk Accipiter nisus 16
* * طرالن  Northern goshawk Accipiter gentilis  17

* * عقاب طالیی  Golden eagle Aguila chrysaetos 18

* * عقاب خالدار بزرگ  Greater spotted eagle Aquila clanga 19
* * سنقرخاکستری  Hen harrier Circus cyaneus  20

* قرگندم زار نس Montagu's harrier Circus pygargus  21
* کرکس  Griffon vulture Gyps fulvus  22

* * باالبان  Saker falcon Falco  cherrug 23
* شاهین  Peregrine falcon Falco peregrinus  24
* الچین Lanner falcon Falco biarmicus  25
* تای /دراجترم Merlin Falco columbarius 26
* بحری  Peregrine falcon Falco peregrins 27

* * لیل  Eurasian hobby Falco subbuteo 28

* * دلیجه  Common kestrel Falco tinnunculus 29

* دلیجه کوچک  Lesser kestrel Falco naumanni 30
* کبک  Chukar partridge Alectoris chukar 31

* *
کبک چیل Grey Partridge Perdix perdix  32

* کبک دری  Caspian snowcock Tetraogallus caspius 33

* بلدرچین  Common quail Coturnix coturnix 34

* * چنگر  Eurasian coot Fulica atra 35

* یلوه خاردار  Spotted crake Porzana porzana 36

* * کاکایی سرسیاه  Blackheaded gull Larus ridinbundus 37

* * فاخته  Stock dove Columba oenas 38
* * تر چاهی کبو Rock dove Columba livia 39

* کبوتر جنگلی  Common wood pigeon Columba palumbus  40

* * قمری معمولی  European turtle dove Strepopelia turtur 41
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* کوکو  Common cuckoo Cuculus canorus 42
* * شاه بوف  Eurasian eagleowl Bubo bubo 43
* * جغد جنگلی  Tawny owl Strix aluco  44

* مرغ حق  Eurasian scops owl Otus scops  45
* * جغد کوچک  Little owl Athene noctua  46
* * شبگرد  European nightjar Caprimulgus europaeus 47
* * پرستو  Common swift Apus apus  48
* * سبزه قبا  European roller Coracias garrulus 49
* * زنبورخور معمولی  European beeeater Merops apiaster  50
* * هدهد  Hoopoe Upupa epops  51

* چلچله دمگاه سفید  Common house martin Delichon urbica 52
* چلچله رودخانه ای  Sand martin Riparia Riparia 53

* * کوب کوچک دار Lesser spotted woodpecker Dendrocopos minor  54
* * دارکوب سرسرخ  Middle spotted woodpecker Dendrocopos medius  55

* دارکوب سوری  Syrian woodpecker Dendrocopos syriacus 56
* * پرستو  Barn swallow Hirundo rustica 57
* * چکاوک کاکولی  Crested lark Galeride cristata 58

* چکاوک گندم زار  Calandra lark Melanocorypha calandra 59
* چکاوک درختی  Woodlark Lullula arborea 60

* * خاکستری دم جنبانک Grey wagtail Motacilla cinerea 61
* دم جنبانک سرزرد Citrine wagtail Motacilla citreola  62

* * دم جنبانک ابلق  White wagtail Motacilla alba  63

* پت درختی پی Tree pipit Anthus trivialis 64
* پت  تاالبی پی Water pipit Anthus spinoletta 65

* * سنگ چشم پشت سرخ  Redbacked shrike Lanius collurio 66
* سنگ چشم خاکستری  Great grey shrike Lanius excubitor  67

* * سار معمولی  Common starling Sturnus vulgaris 68
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* * سار صورتی Rosy starling Sturnus roseus  69
* جی جاق  Eurasian jay Garrulus glandarius 70
* کالغ ابلق  House crow Corvus splendens 71
* کالغ سیاه  Rook Corvus frugilegus 72
* زاغ نوک سرخ  Redbilled chough Pyrrhocorax pyrrhocorax 73
* زاغی  black – billed magpie Pica pica 74
* سسک درختی زیتونی  Eastern olivaceous warbler Hippolasis pallida 75

* * سسک چشم سفید  Western Orphean warbler Sylvia hortensis 76
* سسک گلو سفید  Common whitethroat Sylvia communis  77

* * زرد پره کوهی  Rock bunting Emberiza cia  78
* * زرد پره مزرعه  Corn bunting Emberiza calandra 79
* * زردپره سرسیاه  Blackheaded bunting Emberiza melanocephala 80
* * الیکایی  Eurasian wren Troglodytes troglidytes 81

* صعوه جنگلی Alpine accentor Prunella collaris  82
* سینه سرخ ایرانی  Whitethroated robin Irania gutturalis 83

* * چک  African stonechat Saxicola torquatus  84
* چکچک کوهی  Northern wheatear Oenanthe oenanthe  85
* چکچک پشت سفید  Finsch's wheatear Oenanthe finschii 86

* * طرقه کوهی  Common rock thrush Monticola saxatilis  87
* * توکای سیاه  Common blackbird Turdus merula 88

* توکای طوقی  Ring ouzel Turdus torquata 89
* * بلبل  Common nightingale Luscinia megarhynchos 90

سینه سرخ  European robin Erithacus rubecula 91
* * چرخ ریسک سرسیاه  Sombre tit Parus lugubris  92

* چرخ ریسک بزرگ Great tit Parus major  93
* کمر کولی جنگلی  Eurasian nuthatch Sitta europaee 94

* * گنجشگ  House sparrow Passer domesticus 95
* * گنجشگ درختی  Eurasian tree sparrow passer montaus  96

* گنجشگ کوهی  Rock sparrow Petronia petronia  97
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* گنجشگ برفی  Whitewinged snowfinch Montifringilla nivalis 98
* * سهره جنگلی  Common chaffinch Fringilla coelebs 99
* * سهره کوهی  Twite Carduelis flavirostris  100

* سهره معمولی  European goldfinch Carduelis carduelis  101
* کشیم کوچک Little grrebe Tachybaptus Ruficollis 102
* کشیم بزرگ Great cested grebe Podiceps cristatus 103
* کشیم گردن سرخ Rednecked grebe Podicepsgrisegena 104

* اگرت کوچک Little egret Egretta garzetta 105
* بوتیمار کوچک Little Bittern Ixobrychus minutus 106
* حاجی لک لک White stork Ciconia ciconia 107
* غاز خاکستری Greylag goose Anser anser 108
* گیالر Eurasian wigeon Anas penelope 109
* سرسبز Mallard Anas platyrhynchos 110
* فیلوش Northern pintail Anas acuta 111
* نوک پهن Northern shoveler Anas clypeata 112

* کور کور سیاه Black kite Milvus migrans 113
* رکس سیاهک Cinereous vulture Aegypius monachus 114
* هما Bearded vulture Gypaetus barbatus 115
* تاالبیسنقر  Western marsh harrier Circus aeruginosus 116

* عقاب صحرایی Steppe eagle Aquila nipalensis 117
* چاخ لق Eurasian stonecurlew Burhinus oedicnemus 118
* خروس کولی Northern lapwing vanellus vanellus 119
* سلیم طوقی Common ringed plover Charadrius hiaticula 120
* سلیم طوقی کوچک Little ringed plover Charadrius dubius 121

* آبچلیک پاسرخ Common redshank Tringa totanus 122
* ابچلیک آواز خوان Common sandpiper Actitis hypoleucos 123
* پاشلک معمولی Common snipe Gallinago gallinago 124
* کاکایی نقره ای European herring gull Larus argentatus 125
* کبوتر کوهپایه Stock dove Columba oenas 126
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* پرستو شکم سفید Alpine swift Apus melba 127
* ماهی خورک Common kingfisher Alcedo atthis 128
* دارکوب بزرگ Great spotted woodpecker Dendrocopos major 129
* طرقه چکاوک Calandra lark Melanocorypha calandra 130
* چکاوک کوچک Lesser shorttoed lark Calandrella rufescens 131
* چکاوک آسمانی Eurasian skylark Alauda arvensis 132
* چکاوک شاخ دار Horned lark Eremophila alpestris 133

* چلچله کوهی Eurasian crag martin Ptyonoprogne rupestris 134
* چلچله Barn swallow Hirundo rustica 135
* دم جنبانک شکم زرد Western yellow wagtail Motacilla flava 136
* پت دشتیپی Tawny pipit Anthus campestris 137
* سنگ چشم سر حنایی Woodchat shrike Lanius  senator 138
* صعوه ابر و سفید Radde's accentor Prunella ocularis 139
* چک بوته ای Whinchat Saxicola rubetra 140
* توکای گلو سیاه Redthroated thrush Turdus ruficollis 141

* توکای باغی Song thrush Turdus philomelos 142
* توکای باغی بزرگ Mistle thrush Turdus viscivorus 143
* سسک دم پهن Cetti's warbler Cettia cetti 144
* سسک ابرو سفید Moustached warbler Acrocephalus melanopogon 145
* سسک سر سیاه Eurasian blackcap Sylvia atricapilla 146
* مگس گیر راه راه Spotted flycatcher Muscicapa striata 147
* چرخ ریسک دم دراز Longtailed tit Aegithalos caudatus 148
* کمرکولی کوچک Eurasian nuthatch Sitta europaea 149
* زردپرلیمویی Yellowhammer Emberiza citrinella 150

* سهره سبز European greenfinch Chloris chloris 151
* سهره زرد Eurasian siskin Carduelis spinus 152
* سهره طالیی European goldfinch Carduelis carduelis 153
* ه سرخسهره سین Common linnet Carduelis cannabina 154
* گنجشگ سینه سیاه Spanish sparrow Passer hispaniolensis 155
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*

 خزندگان

* الک پشت مهمیزدار  Spurthighed tortoise Testudo graeca  1
* اگامای قفقازی  Caucasian Agama Paralaudakia caucasia 2
* آگامای فلس شاخی  hornyscaled agama Trapelus lessonae 3
* دوخط مارچشم اسکینک Twinstriped skink Ablepharus bivittatus  4
* اسکینک اشنایدر  Berber skink Eumeces schneideri 5

* السرتای ایرانی  persian racerunner Lacerta brandtii 6
* سه خطی السرتای  three lined lizard  Lacerta media media  7
* السرتای آذربایجان  azerbaijan lizard Lacerta raddei raddei  8
* آرگوتا Stepperunner Eremias arguta  9
* سوسمار مار چشم  Snakeeyed lizard Ophisops elegans  10
* ز اسکینک علفزار ماورای قفقا Transcaucasian Grass skin شک دارم... 11
* مارآتشی  Fire racer snake Coluber jugularis 12
*

مارکرمی شکل اوراسیا 
European blind snake/ European worm 
snake Typhlops vermicularis  13

* قمچه مار  Dahl's Whip Snake شک دارم Coluber najadum najadum 14

* گوندمار قفقازی  Transcaucasian Ratsnake Elaphe hohenackeri 15
* مارآبی  grass snake Natrix natrix  16
* مارچهار خطی  -مارشالقی  Fourlined snake Elaph quatuorlineata sauromates 17

* لوس مار  Streaked Kukri Snake / Russell's Kukr Oligodon taeniolatus 18
* یله مار  Montpellier snake Malpolon monspessulana insignita 19

دوزیستان

* قورباغه معمولی  Marsh frog Rana pelophylax ridibundus 1

* وزغ سبز  prairie rattlesnake Bufo  crotalus viridis 2

* وزغ معمولی  common toad Bufo bufo 3

 ماهیان

* قزل آالی رنگین کمان  Rainbow trout Oncorhynchus mykiss 1
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* قزل آالی خال قرمز  Brown trout Salmo trutta fario linnaeus  2
* کپور ماهی  Common carp Cyprinun carpio  3
* سیاه ماهی  Sevan khramulya Capoeto capoeta 4
* زردک  common barbel, Caspian barbel Barbus brachycephalus 5
* ماهی حوض  Goldfish Carassius auratus  6
* سیاه کولی  vimba bream, zanthe Vimba vimba  7

پستانداران

* قوچ ارمنی Wild sheep  Ovis ammon gmelini 1
* کل و بز Wild goat Capra aegagrus 2
* گراز Wild boar Sus scrofa 3
* خارپشت اروپایی Erinaceus europaeus Erinaceus europaeus 4

* * خفاش سبیل دار Whiskered bat Myotis mystacinus 5
* خفاش لب کوتاه Common pipistrelle Pipstrellus istrellus 6
* خفاش گوش بلند Grey longeared bat Plecotus austriacus 7

* * خفاش بال بلند Common bentwing bat Miniopterus schreibersii 8

* خفاش بال سفید Common pipistrelle Pipistrellus pipistrellus 9
* خفاش جنگلی Common noctule Nyctalus noctula 10
* خفاش ارس Natterer's bat Myotis nattereri 11
* خفاش سروتن Serotine bat Eptesicus serotinus 12

* دندان سفید بزرگحشره خور  Greater whitetoothed shrew Crocidura russula 13
* حشره خوار آبزی Mediterranean water shrew Neomys anomalus 14
* حشر خوار دو رنگ Bicolored shrew Crocidura eucodon 15

* خفاش نعل اسبی بزرگ Greater horseshoe bat Rhinolophus ferrumequinum 16

* * سنجابک درختی Forest dormouse Dyomys nitedula  17
ول آبزی European water vole Arvicola amphibius 18

* * ول معمولی Common vole Microtus arvalis 19

* * ول حفار افغانی Southern mole vole Ellobius fuscocapillus 20
* * جرد ایرانی Persian jird Meriones persicus 21

* دو پای کوچک Small fivetoed jerboa Allactaga elater 22
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* * موش خانگی House mouse Mus musculus 23

* * موش صحرایی Wood mouse Apodemus sylvaticus 24
* * هامستر خاکستری Gray dwarf hamster Cricetulus migratorius 25

* * خرگوش Cape hare Lepus capensis 26
* تشی Indian crested porcupine Hystrix indica 27

* * گرگ Gray wolf Canis lupus 28
* * شغال Golden jackal Canis aureus 29

* * روباه معمولی Red fox Vulpes vulpes 30
* خرس قهوه ای Brown bear Ursus arctus 31
* راسو Least weasel Mustela nivalis 32
* سمور سنگی Beech marten Mortes foina 33
* رودک European badger Meles meles 34
* زرده بر یا عروس موش Marbled polecat Vormela peregusna 35
* گربه  Cat Felis catus 36
* سیاه گوش Eurasian lynx Lynx lynx 37

* پلنگ Leopard Panthera pardus 38
* * گربه وحشی Wildcat Felis silvestris 39
* اشگول Edible dormouse Glis glis 40
* هامستر طالیی Golden hamster Mesocricetus auratus 41

* دوپای کوچک Small fivetoed jerboa Allactaga elater 42
* نوتریا Coypu Myocastor coypus 43
* * گربه جنگلی Jungle cat Felis chaus 44

45
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..تنوع دام اهلی

منابع مورد استفاده:

طرح شناخت و احیای محیط زیست طبیعی استان اردبیل، اداره کل حفاظت از محیط زیست استان  .۱

اردبیل

۱۳90گزارش منطقه شکار ممنون انزان، اداره کل محیط زیست استان اردبیل،  .2

نطقه مغان، طرح مطالعات منطقه پیشنهادی حفاظت شده مغان همراه با طرح احیاء گونه آهو در م .۳

۱۳۸9

وضعیت محیط زیست اردبیل، اداره کل حفاظت از  6پروژه مطالعه جامع محیط زیست کشور، جلد  .4

محیط زیست اردبیل

۱۳92گزارش طرح مطالعه و بررسی توان اکولوژیکی منطقه انگوت شرقی شهرستان مغان،  .5

ی قزل آالی رنگین کمان به طرح بهره برداری پایدار از دریاچه نئور و تکثیر و رهاسازی طبیعی ماه .6

منظور حفظ اکوسیستم دریاچه، شهرام صمدی خادم، اداره کل محیط زیست اردبیل

نام انگلیسی نام نژاد به فارسینام نژاد به ترکیامنوع د

Moghani Sheep  مغانیبز گویینگوسفند

Local Goat  بز محلیمحلی کچیبز

Bactrian Camelsشتر نر دو کوهانهبوغورشتر دو کوهانه

ماده شتر دوکوهانهحاچامایا

Horseسرخ خال دارگیزیل چیلراسب

165


