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مقدمه
پرندگان را می توان از نظر وابستگی به زيستگاه به دو 
دستة خشکی زی و آبزی تقسيم بندی کرد. پرندگان 
بسياری  وابستگی  زاد آوری  و  تغذيه  نظر  از  آبزی 
به منابع آبی دارند و با محيط های آبی سازگارند. 
وابستگی پرندگان آبزی به منابع آبی برای تغذيه، 
آشيان سازی و زادآوری، پناه گرفتن و استراحت در 
گونه های مختلف متفاوت است. اين دسته از پرندگان 
در طول زمان و در فرايند انتخاب طبيعی، تغييرات 
ريخت شناختی و فيزيولوژيک مختلفی برای سازگاری 
زيستگاه های  به  و  پيداکرده اند  آبی  محيط های  با 

متفاوت آبی وابسته شده اند. 

پرندگان آبزی و کنارآبزی
به  بسياری  وابستگی  کنارآبزی  و  آبزی  پرندگان 
در  هم  اين،  با  وجود  دارند.  آبی  بوم سازگان  های 
بوم سازگان  های آب شيرين و هم شور، هم در پيکره های 
بوم سازگان  های  در  هم  و  خشکی  داخل  آب های 
منابع  از  تغذيه  نظر  از  و  می شوند  يافت  دريايی 
مختلف آبزی بهره مندند. تعدادی از آن ها ماهی خوار، 
گـروهی گــياه خـوار و شمـاری پالنکتون خـوارند.

پهنه های  به  وابستگی  براساس  آبزی  پرندگان 
آب های شور يا شيرين نيز قابل تمايزند. تعدادی از 
آن ها تنها در آب های شيرين يافت می شوند، تعدادی 
تنها در پهنه های آبی شور، تعدادی در آب های شيرين 
تا لب شور، برخی در آب های شور تا لب شور و شمار 
اندکی نيز در همة پهنه های آبی، چه شور، چه شيرين 
و چه لب شور حضور دارند. شماری از پرندگان آبزی 
برای دستيابی به منابع غذايی و زادآوری مهاجرت 
گفته  مهاجر  آبزی  پرندگان  آن ها  به  که  می کنند 
می شود. در ميان اين پرندگان، مرغابی سانان مهاجر 
آبزی (انواع قوها، غازها و اردک ها) مهم تر، فراگيرتر و 

شناخته شده ترند. 
مراقبت از پهنه های آبی مختلف در مسير مهاجرت 
پرندگان آبزی برای حمايت از زيستگاه ها و تجديد 
نسل اين جانوران از اهميت بسياری برخوردار است. 
کنوانسيون رامسر در سال ۱۹۷۱ توافقی جهانی و 
ايجاد کرده  اين خصوص  در  پيمان همکاری  يک 
انتخاب  گرفته،  صورت  بررسی های  مطابق  است. 
تاالب از سوی پرندگان مهاجر براساس وضعيت آب 
و هوايی مناسب، وجود منابع غذايی فراوان و امنيت 

  اشاره
 تنوع زيستى هر سرزمين از منابع گران بهاى آن به شمار مى رود. نگه دارى
               و غنا بخشيدن به تنوع زيستى يكى از اولويت هاى محيط زيستى  

  هر سرزمين است. كاهش تنوع زيستى به معنى نابودى بوم سازگان و
  مرگ و نابودى جانداران آن است. از اين رو، الزم است همة شهروندان 

   نسبت به تنوع زيستى كشور و اهميت  آن آگاه و هوشيارباشند؛ به ويژه 
  معلمان زيست شناسى كشور كه تالشگر حفاظت ازتنوع زيستى اند. 

كليدواژه ها: پرده هاى بين انگشتان پا، پرندگان آب چر، پرندگان تاالبى

  ديباچه ای بر شناخت
       پـرندگان آبزی و 
         کنارآبزی ايـران         کنارآبزی ايـران

| دورۀ سی و چهارم | شمارۀ   شمارۀ شمارۀ ٢ | زمستان ۴۲۴۲۴۲١٣٩٩

تنوع زيستی ايران



تاالب صورت می گيرد. تاالب های ايران در جنوب 
غربی آسيا، زيستگاه ۱۸۵ گونه پرندة آبزی است. 
بررسی ها نشان داده اند که حدود ۱ تا ۴ ميليون پرندة 
مهاجر در پاييز و زمستان به تاالب های ايران مهاجرت 
می کنند و در ميان انواع مختلف حاضر در تاالب ها، 
درياچه ها و سواحل کشور، ۶۳ گونه جوجه آوری و 
مابقی زمستان و پاييز را در تاالب های کشور سپری 
می کنند. در حال حاضر، ۳۴ درصد تنوع پرندگان 
کشور به پرندگان آبزی تعلق دارد و ۱۰ درصد از 
پرندگان حفاظت شدة کشور (۵۶ گونه) نيز از اين 

دسته از پرندگان اند. 

گروه بندی پرندگان آبزی و کنارآبزی
پرندگان آبزی و کنارآبزی را می توان براساس شکل 
رابطه با منابع آبی، به ويژه محل تغذيه و شکل غالب 
پرده های بين انگشتان پا به دو گروه اصلی آبزی و 

کنارآبزی تفکيک کرد. 

پرندگان آبزی
همة پرندگان آبزی۱ پردة کاملی بين انگشتان دارند 
و روی آب، تغذيه و استراحت می کنند. اين گروه 
ماهی خوارها  (آب چر).  گياه خوارند  يا  و  ماهی خوار 
آب های  و  ساحلی  نواحی  در  صرفًا  است  ممکن 
کرانه ای ديده شوند. برخی نيز از منابع آبی تاالب ها 
و درياچه های آب شيرين تغذيه می کنند. تعدادی از 
اين پرندگان از منابع گياهی پيکره های آبی تغذيه 
می کنند. با توجه به رژيم غذايی آن ها سازگاری هايی 
در آن ها شکل گرفته که از اين سازگاری ها می توان به 
شکل پاها، نوع منقار، پاهای سازگار شده که توانايی 
تغذيه در آب، امکان شيرجه از سطح آب يا هوا برای 
گرفتن طعمه در آب را در گونه ايجاد کرده اند، اشاره 

کرد. 
رژيم غذايی اصلی برخی پرندگان وابسته به آب 
متکی به ماهی است، اين گروه ماهی را با حضور روی 

پرندگان دريايی
پرندگان دريايی۲ ماهی خوار و همه چيزخوارند. اغلب 
روی پهنه های آبی پرواز می کنند و پس از شناسايی 
منابع آبزی به آب شيرجه می روند؛ مانند پرستوی 
دريايی و باکالن. گاهی نيز در ستون آب شنا می کنند 
و ماهی می گيرند. اين پرندگان را می توان در سواحل و 
کرانه های درياها، جزاير و درياچه های بزرگ مشاهده 
کرد. اغلب جمعيت زيادی از آن ها بر فراز يا پيرامون 
پرندگان  می کنند؛  نظر  جلب  صيادی  شناورهای 
پرسروصدايی هستند و پروازهای نامنظم، درهم و 
توام با شيرجه های ناگهانی از آن ها سر می زند. از 
پرندگان دريايی ايران می توان به خانوادة کاکايی ها۳، 
کبوترهای  خانوادة  دريايی۴،  پرستوهای  خانوادة 
دريايی۵، خانوادة پليکان ها۶، خانوادة نوک سرخ ها۷ و 

خانوادة باکالن ها۸ اشاره کرد.

مراقبت از پهنه های 
آبی مختلف در مسير 

مهاجرت پرندگان 
آبزی برای حمايت از 
زيستگاه ها و تجديد 

نسل اين جانوران 
از اهميت بسياری 

برخوردار است

پيکرة آبی (شيرجه يا شناوری بر سطح آب)، يا از 
طريق صيد انتظاری در کنار پهنه آبی صيد می کنند. 
پاهای  آبی  پيکرة  در  حضور  سبب  به  اول  دستة 
تخصصی تری با پردة کامل بين پنجه ها دارند (مانند 
پليکان و باکالن)، قوها و بسياری از اردک های علف چر 
در اين گروه قرار دارند و با توجه به چراکننده بودن 
(تغذيه از گياهان) بهتر است به آن ها روی آب چر گفته 
شود. اين دسته از پرندگان به سبب تنوع گياهان آبزی 
در پيکره های آب شيرين، وابستگی و حضور بيشتری 
در بوم سازگان  های آب شيرين نشان می دهند. برخی 
از پرندگان شکاری مانند عقاب ماهی گير و عقاب های 
جزء  می کنند،  شکار  آبی  گونه های  از  که  دريايی 

پرندگان آبزی محسوب نمی شوند.

نيم پرده       پرده گسسته 
پرده كامل با

 انگشت عقبى  
پرده كامل بدون 
انگشت عقبى  
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در حال حاضر ۳۰٪ از پرندگان آبزی کشور دارای درجات 
حفاظتی هستند



é پرندگان آبزی ماهی خوار
مختلفی  شيوه های  به  ماهی خوار  آبزی  پرندگان 
ماهی های پيکرة آبی را صيد می کنند که شيرجة 
سطحی، شيرجة عميق، منقار کشيدن بر سطح آب، 
نوک زدن به حالت خنجری، دويدن بر سطح آب و 
نوک زدن از نمونه های آن است. ۱۱ درصد از پرندگان 
آبزی کشور به اين گروه تعلق دارند و از نمونه های 
آن ها می توان به غواص ها، کشيم ها، ماهی خورک ها و 

اردک های ماهی خوار اشاره کرد.

é پرندگان روی آب چر
پرندگان روی آب چر۹ گياه خوارند و منابع گياهی 
پيکرة آبی را مورد استفاده قرار می دهند. اين پرندگان 
از گياهان  اغلب روی سطح آب شناور می مانند و 
سطحی و گاه گياهان و کف زيان بستر آب تغذيه 
می کنند. ۱۴ درصد از پرندگان آبزی کشور به اين 
دسته تعلق دارند. قوها و همة اردک های روی آب چر 

در اين گروه قرار دارند. 

پرندگان کنارآبزی
پرندگان  از  ديگری  گروه  کنارآبزی۱۰  پرندگان 
وابسته به آب اند که از منابع غذايی حاشية پهنة آبی 
استفاده می کنند و اغلب در کنار تاالب ها و درياچه ها 
ديده می شوند. منابع غذايی اين دسته ممکن است 
در سطح يا ستون آب، سطح يا داخل بستر کرانه 
اين  باشد.  داشته  وجود  گل)  ماسه،  شن،  (سنگ، 
دسته از پرندگان يا کوچک جثه، چابک و پرحرکت و 
يا بلندقامت، کندرو و کم تحرک اند. در بين پنجه های 
خود نيم پرده دارند و از جثة مناسب برای حرکت بر 
بسترهای ماسه ای و گلی، منقار تخصصی برای تغذيه 

برخوردارند؛ برای نمونه:

 برخی منقار تخصصی برای تغذيه از داخل گل يا 
ماسه دارند؛ مانند گيالنشاه۱۱، آووست۱۲، سليم ها۱۳؛ 

 برخی منقار تخصصی برای باز کردن صدف  های 
دوکفه ای ها دارند؛ مانند صدف خور۱۴؛

 برخی منقار مناسب برای غربال کردن آب  دارند؛ 
مانند کفچه نوک۱۵؛ 

 برخی منقار تخصصی برای فيلتر کردن آب  دارند؛ 
مانند فالمينگوها۱۶. 

پرندگان کنارآبزی براساس نظام تغذيه و جثه به اين 
دسته ها تقسيم  می شوند:

é پرندگان کنارآب چر
پرندگان کنارآب چر۱۷ از پرندگان کنارآبزی علف خوار 
و چراکننده اند و از چمن زارهای حاشيه منابع آبی 
به عنوان چراگاه استفاده می کنند و عمًال کنارآب چر 
هستند. گردن اين دسته از پرندگان از اردک ها درازتر، 
سه انگشت جلويی پا، پرده دار است و پاها تقريبًا در 
وسط سطح شکمی قرار دارند تا حرکت روی زمين 
را برای آن ها آسان تر کند. روی زمين، در کنار اراضی 
باتالقی و تاالب ها آشيانه می سازند و روی زمين چرا 
می کنند. از اين  رو به آن ها کنارآب چر می گويند. ۴ 
درصد از پرندگان آبزی کشور کنارآب چر هستند، 

مانند غازها و اردک های غازنما (آنقوت۱۸ و تنجه۱۹).

é پرندگان علفزارهای تاالبی
متوسط  پرندگانی  تاالبی۲۰  علفزارهای  پرندگان 
به گونه ای  آن ها  پاهای  و  پنجه ها  و  کوچک اند  تا 
روی  رفتن  راه  و  حرکت  امکان  که  تخصصی شده 
جانور  برای  را  پرگياه  بسترهای  و  آبزی  گياهان 
امکان پذير کنند. رژيم غذايی اين دسته از پرندگان 
متکی به منابع گياهی بوم سازگان های  آبی است که 
عمدتًا از حشرات بالغ، عنکبوت ها و بذر گياهان است. 
۷ درصد پرندگان آبزی کشور به اين دسته مربوط 
خانواده  به  می توان  آن ها  نمونه های  از  و  می شود 
يلوه ها۲۱، طاووسک۲۲، چنگر نوک سرخ۲۳ و چنگر۲۴، 

خروس کولی سينه سياه۲۵ اشاره کرد.

é پرندگان کنارآبزی بلندقامت۲۶
قامت بلند، بدن های کشيده و سرهای برافراشته از 
ويژگی های بارز اين دسته از پرندگان آبزی است. از 
ديگر ويژگی های آن ها می توان به منقار بلند، گردن 
 دراز و پاهای کشيده اشاره کرد که امکان تغذيه از 
آب های کم عمق را برای آن ها فراهم می کند. انگشتان 
آن ها قوی و مناسب برای استقرار در بسترهای نرم 

پاهای پليکان
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برخی از پرندگان 
شکاری مانند 

عقاب ماهی گير 
و عقاب های 

دريايی که از 
گونه های آبی 

شکار می کنند، 
جزء پرندگان 

آبزی محسوب 
نمی شوند



و ناپايدارند تا قادر باشند تعادل پرنده را در زمين 
قادر  را  پرنده  بلند،  پاهای  کنند.  حفظ  مرطوب 
می سازند از آب های کم عمق نيز تغذيه کند. ۱۲ درصد 
پرندگان آبزی به اين دسته تعلق دارند و از نمونه های 
آن می توان به خانواده حواصيل ها۲۷، فالمينگوها۲۸، 

درناها۲۹ و خانواده لک لک ها۳۰ اشاره کرد.

é پرندگان کرانه ای
پرندگان کنارآبزی  کرانه ای۳۱، معموًال در سواحل 
کم شيب شنی و ماسه ای و در موارد محدودی در 
کرانه های سنگی ديده می شوند و با توجه به جنس 
بستر کرانه (گلی، ماسه ای و سنگی)، رژيم غذايی 
کف زی  بی مهرگان  از  اغلب  ولی  دارند؛  متفاوتی 
(دوکفه ای ها، شکم پايان، خرچنگ ها و کرم ها) تغذيه 
می کنند. به همين سبب تنوع منقار در آن ها زياد 
است. از منقارهای باريک و بلند که مناسب تغذيه از 
داخل گل يا ماسه تا منقارهای کلفت و کوتاه که به 
کار باز کردن صدف ها می آيند، در اين پرندگان ديده 
می شوند. منقار آن ها يا به صورت مستقيم يا به صورت 
منحنی شکل يافته است. اغلب جثه سبک و چابک 
دارند، کوتاه قامت و پرتحرک اند و با جابه جايی سريع 
روی کرانه های شنی و ماسه ای سواحل و لبه های 
از سطح زمين  را  نياز خود  آبی، مواد غذايی مورد 
و زير رسوبات به دست می آورند. معموًال در امتداد 
ساحل، پهنه های گلی، درياکنارهای شنی ـ ماسه ای و 
کرانه های سنگی ـ صخره ای در حال جابه جايی، تغذيه 
به صورت  آن ها  بيشتر  يافت می شوند.  استراحت  و 
فعاليت  ساحلی  کرانه های  در  کوچک  گروه های 
می کنند. ۳۰ درصد از پرندگان آبزی به اين گروه تعلق 
دارند و از نمونه های آن ها می توان به صدف خوار۳۲، 

آووست، سليم ها۳۳ و آبچليک ها۳۴، اشاره کرد.

وضعيت پرندگان آبزی ايران
و  (کابلـی  موجـود  مسـتندات  آخريـن  مطابـق 
همکاران، ۱۳۹۵) در کشـور بالغ بر ۵۴۵ گونه پرنده 
شناسايی شـده اسـت کـه از ايـن تعـداد ۱۹۵ گونه 
(۳۶٪) وابسـته بـه آب اند. از پرندگان وابسـته به آب 
۱۸۵ گونـه (۳۴٪) آبـزی و ۱۰ گونـه پرندة شـکاری 
آبـی  بوم سـازگان  های  بـه  وابسـته  امـا  غيرآبـزی، 
(شـامل عقـاب ماهيگيـر، عقـاب دريايی دم سـفيد، 
عقاب دريايی پـاالس، عقاب خالدار بـزرگ، کورکور 
سـياه، سـنقر تاالبـی، سـنقر تاالبی شـرقی، سـنقر 
گندم زار، پيغو و ترمتای پاسـرخ) هستند. ۶۴ درصد 
پرنـدگان کشـور بـرای فعاليت هـای حياتـی اصلی 

خود (تغذيه، اسـتراحت و زاد آوری) وابسـتگی تام به 
بوم سـازگان  های آبـی ندارنـد. 

پرندگان آبزی و کنارآبزی کشور متعلق به ۹ راسته، 
۱۲ خانواده و ۸۳ سردة مختلف هستند. حساس ترين 
آرايه در اين  بين به غواص شکالن و فالمينگوشکالن 
مربوط است که هرکدام تنها دربرگيرنده ۲ گونه از 
يک سرده و يک خانواده هستند. پس  از اين دو راسته، 
کشيم شکالن و کبوتردريايی شکالن قرار دارند. از 
پرندگان متکی به آب کشور ۴۷٪ در شمار پرندگان 

آبزی و ۵۲٪ در گروه کنارآبزی قرار دارند. 
قابل  دسته  سه  اين  به  نيز  ايران  آبزی  پرندگان 

تفکيک است: 
é پرندگان دريايی: ۴۵ گونه، ۲۴ درصد پرندگان 

آبزی کشور؛ 
 ۱۱ گونه،   ۲۰ ماهی خوار:  آبزی  پرندگان   é

درصد پرندگان آبزی کشور؛
گونه، ۱۴ درصد  پرندگان روی آب چر: ۲۵   é

پرندگان آبزی کشور.
پرندگان کنارآبزی کشور در چهار گروه زير مشاهده 

می شود:
é پرندگان علف چر: ۷ گونه، ۴ درصد پرندگان 

آبزی کشور؛ 
é پرندگان کنارآبزی علفزار تاالبی: ۱۰ گونه، ۵ 

درصد پرندگان آبزی کشور؛
é پرندگان کنارآبزی بلندقامت: ۲۲ گونه، ۱۲ 

درصد پرندگان آبزی کشور؛
é پرندگان کرانه ای: ۵۵ گونه، ۳۰ درصد پرندگان 

آبزی کشور.
پرندگان آبزی کشور به سامانه های آبی مختلفی 
از نظر شوری، وابسته اند. ۲۸٪ وابسته به منابع آب 
شيرين تا لب شور، ۵۹٪ به منابع آب شور و لب شور و 
۱۳٪ در همة منابع آبی با شوری های مختلف حضور 

دارند. 
پرندگان آبزی کشور درجات حفاظتی مختلفی از 
منظر طبقه بندی های ملی و بين المللی دارند. در حال 
از پرندگان آبزی کشور دارای درجات  حاضر ٪۳۰ 
گونه های  طبقه بندی  با  مطابق  هستند.  حفاظتی 
حفاظتی کشور ۷ گونه (۱۲٪) متعلق به گروه در 
معرض خطر انقراض، ۴۲ گونه (۷۵٪ ) متعلق به گروه 
حمايت شده اند. همچنين مطابق درجات حفاظتی 
IUCN، ۳ گونه (۵٪) متعلق به گروه CR (بحرانی يا 
 EN در بحران انقراض)، ۲ گونه (۳٪) متعلق به گروه
 VU (در خطر انقراض)، ۴ گونه (۷٪) متعلق به گروه
 NT (آسيب پذير) و ۹ گونه (۱۶٪) متعلق به گروه
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از پرندگان دريايی ايران 
می توان به خانوادة 
کاکايی ها، خانوادة 

پرستوهای دريايی، 
خانوادة کبوترهای 

دريايی، خانوادة 
پليکان ها، خانوادة 

نوک سرخ ها و خانوادة 
باکالن ها اشاره کرد



(نزديک به تهديد) هستند. همچنين از پرندگان آبزی 
کشور، ۴ گونه (۷٪) ضميمة I کنوانسيون منع تجارت 
گونه های گياهی و جانوری در معرض خطر انقراض۳۵ يا

CITES ۳۶ و ۶ گونه (۱۰٪) متعلق به ضميمة II اين 
کنوانسيون هستند. همچنين از ميان پرندگان آبزی 
کشور، ۱۶ گونه (۹٪) بيش از يک عنوان حفاظتی 
دارند. در اين ميان، پليکان خاکستری، عروس غاز، 
اردک سرسفيد، درنای سيبری و گيالنشاه خالدار 
با سه عنوان حفاظتی از بيشترين پشتوانه حفاظتی 
برخوردارند و نسبت به ديگر پرندگان آبزی حساس تر 
محسوب می شوند. گيالنشاه خالدار و درنای سيبری 
هم در طبقات ملی و هم در طبقات IUCN باالترين 
درجة حفاظتی را در ميان پرندگان آبزی کشور به 
خود اختصاص می دهند. پس از اين دو پرنده می توان 

به عروس غاز، اردک سرسفيد و پليکان خاکستری 
به عنوان حساس ترين پرندگان آبزی حفاظتی کشور 

اشاره کرد. 
سهم پرندگان آبزی از نظر تنوع گونه و گوناگونی 
در کشور حائز اهميت و توجه بسيار است. حمايت 
در  آن ها  جمعيت های  و  تنوع  اين  از  حفاظت  و 
پيکره های آبی طبيعی و مصنوعی آبی ـ دريايی کشور 
اصلی ترين اقدام در مديريت پايدار جمعيت پرندگان 
آبزی محسوب می شود. شناسايی تاالب هايی که از 
باالترين وابستگی پرندگان آبزی برخوردارند و تضمين 
کميت و کيفيت آب آن ها از مهم ترين رويکردهای 
محسوب  کشور  آبزی  پرندگان  زيستگاه  مديريت 
می شود که به آموزش برای توانمندسازی مشارکت 

همگانی و پايش پيوسته نيازمند است.

پی نوشت ها
1. Waterbirds
2. Sea birds
3. Laridae
4. Sternidae
5. Procellariidae
6. Pelecanidae
7. Phaethontidae 
8. Phalacrocoracidae
9. Surface feeding birds
10. Waders
11. Limosa limosa
12. Recurvirostra avosetta
13. Charadriidae
14. Haematopus ostralegus
15. Platalea leucorodia
16. Phoenicopteridae
17. Grazing birds
18. Tadorna ferruginea
19. Tadorna tadorna
20. Marsh birds
21. Rallidae
22. Porphyrio porphyrio
23. Gallinula chloropus
24. Fulica atra
25. Vanellus spinosus
26. Tall wading birds
27. Ardeidae
28. Phoenicopteridae
29. Gruidae
30. Ciconiidae
31. Shoreline birds
32. Haematopus ostralegus
33. Charadriidae
34. Charadriidae

۳۵. کنوانسيون منع تجارت گونه های گياهی و جانوری در معرض 
خطر انقراض، در ســال ۱۹۷۳ برای برخــی از گونه های در خطر 
انقــراض در برابر بهره برداری بی رويه از طريــق کنترل و برقراری 
محدوديت هايی در تجارت (صادرات و واردات) آن ها در واشــنگتن 
به تصويب رســيد کــه دارای يک مقدمه، ۲۵ مــاده و ۳ ضميمه 
اســت و هم اکنون ۱۶۰ کشــور به عنوان عضو رسمی دارد. کشور 
ايران در ســال ۱۳۵۵ به عضويت اين کنوانســيون درآمد و مرجع 
ملی آن ســازمان حفاظت محيط زيست اســت. گونه ها برحسب 
اهميت و درجة قريب الوقوع بودن انقراض در يکی از فهرســت های 
ســه گانة ضمائم درج و تجارت آن ها طبق مقــررات تحت کنترل 

قرار می گيرد:
ضميمة ۱: تمام گونه های در معرض خطر انقراض را در برمی گيرد 

و تجارت اين دســته از گونه ها تحت کنترل شــديد قرار دارد تا بقای 
آن ها بيشــتر به خطر نيفتــد. صدور مجوز براي ايــن گونه ها تنها در 

شرايط خاص انجام پذير است.
ضميمة ۲: گونه هايی را در بر می گيرد که چنانچه تجارت آن ها تحت 
کنترل و نظارت جهانی قرار نداشــته باشــد، به زودی در خطر انقراض 

قرار خواهند گرفت.
ضميمة ۳: دربرگيرندة گونه هايی اســت که هر کشــور متعهدی به 
علت وضعيــت خاص برخــی از گونه ها در قلمرو ملــی عالقه مند به 
اعمال مقررات کنوانسيون برای اين گونه هاست و برای کنترل آن ها به 

همکاری های جهانی نيازمند است.
36. CITES: Convention on International Trade in Endan-
gered Species of Wild Fauna and Flora, Washangton, 1973.
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قرار می گيرد:
ضميمة ۱: تمام گونه های در معرض خطر انقراض را در برمی گيرد 
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شناسايی تاالب هايی 
که از باالترين وابستگی 
پرندگان آبزی برخوردارند 
و تضمين کميت و کيفيت 
آب آن ها از مهم ترين 
رويکردهای مديريت 
زيستگاه پرندگان آبزی 
کشور محسوب می شود


