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چکیده
بهمنظور بررسی روند تغییر شاخصهای تنوع گونهای پرندگان آبزی و کنارآبزی زمستانگذران در دریاچه چغاخور ،دادههای سرشماری
نیمه زمستانه انجامگرفته توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری در سالهای  1388 ،1383 ،1378 ،1373و
 1393مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .شاخصهای تنوع شانون-وینر ،سیمپسون ،غنای گونهای مارگالف و یکنواختی سیمپسون در سالهای
مورد مطالعه برای گونههای آبزی و کنارآبزی در دریاچه چغاخور محاسبه گردید .بیشترین و کمترین مقدار شاخص تنوع شانون بهترتیب در سال
 )4/61( 1378و  )4/39( 1388مشخص گردید .ازنظر شاخص تنوع سیمپسون بیشترین مقدار در سالهای  1378 ،1373و )0/96( 1383
و کمترین مقدار  1388و  )0/95( 1393تعیین گردید .ازنظر غنای گونهای مارگالف بیشترین و کمترین غنای گونهای بهترتیب سال 2005
( )2/86و  )2/23( 2015مشخص گردید .ازنظر شاخص یکنواختی سیمپسون بیشترین و کمترین یکنواختی در دریاچه چغاخور بهترتیب
سالهای  1995و  )0/89( 2005و سال  )0/86( 2010تعیین گردید .تعداد گونههای آبزی نسبت به گونههای کنارآبزی بیشتر بود .همچنین
فراوانی پرندگان آبزی نسبت به کنارآبزی نیز بیشتر بود.
کلمات کلیدی :دریاچه چغاخور ،پرندگان مهاجر ،فراوانی ،غنای گونهای ،تنوع گونهای
* پست الکترونیکی نویسنده مسئولb-shams@arak.ac.ir :
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گلزار و همکاران

بررسی تنوع گونهای پرندگان آبزی و کنارآبزی زمستانگذران در دریاچه چغاخور در استان....

مقدمه
تاالبها یکی از بزرگترین منابع تنوع زیستی را در میان اکوسیستمها
دارا هستند ( Casadoو 1995 ،Montes؛ 1993 ،Getzner؛ Paracuellos
و 2004 ،Tellería؛  Whittakerو  .)1973 ،Likensدر واقع تاالبها
از مهمترین مکانهای حفاظت از تنوعزیستی هستند و این امر بهدلیل
این است که تاالبها مهمترین اکوسیستمهایی تولیدکننده در دنیا
هستند و بسیاری از گونههای در معرض خطر را مورد حمایت قرار میدهند
( Casadoو 1995 ،Montes؛ 2002 ،Getzner؛ 1996 ،Green؛ Kumar
و همکاران 2007 ،و  .)1997 ،Petrieدر همین راستا تاالبها ازجمله
زیستگاههای با ارزش (خلیلیپور و بهروزیراد )1386 ،برای اکثر
ردههای جانوری و گیاهی محسوب میشوند .از میان ردههای جانوری،
پرندگان بهطور گستردهتری به بومسازگانهای تاالبی ،برای تأمین منابع
موردنیاز خود شامل تغذیه ،زادآوری ،پناهگاه و استراحت و ...بهصورت
روزانه و فصلی وابسته هستند ()1995 ،Torres؛ بهطوریکه تغییر در
ویژگیهای اصلی بومسازگان تاالبی ،پراکنش ،تراکم و تنوع پرندگان
را نیز تحت تأثیر قرار میدهد ( Fasolaو  .)1991 ،Canovaلذا
پرندگان یکی از مهمترین شاخصهای مطلوبیت زیستگاههای تاالبی
میباشند (عاشوری و وارسته مرادی )1393 ،که از برآورد فراوانی آنها
(2008 ، Bambangو و  )2008 ،Gomezو همچنین بررسی نوسانات
جمعیت گونهها براساس روشهای علمی میتوان بهموقع ،از کم و کیف
تغییرات مطلع شد و روشهای مناسب کنترلی را بهکار گرفت (،Mehrjoo
1992؛  Moriو همکاران .)2001 ،که از این راه میتوان گامی مفید
در راستای حفاظت از زیستگاه و درنتیجه جمعیتها برداشت .بنابراین
مطالعه گونههای مربوط به تاالبها و روند تغییرات در فراوانی ،تعداد
گونه و شاخصهای تنوع گونهای از اولین اصول مدیریت این اکوسیستمها
است .در زمینه تنوع و فراوانی پرندگان آبزی و کنارآبزی در بسیاری
از تاالبها در سطح ایران و جهان مطالعاتی صورت گرفته است .به
عنوان مثال عاشوری و وارسته ( ،)1393طبیعی و همکاران (،)1393
گلشاهی و همکاران ( Elemberg ،)1388و همکاران ()1994؛ González
و همکاران ()2009؛  Hattoriو )2001( Mae؛ )1999( Herremans؛
 Quanو همکاران ( )2002و  Rattiو همکاران ( )2001ازجمله این
تحقیقات میباشند .الزم به توضیح است که بیشتر تحقیقات انجام شده
مربوط به بررسی ماهیانه و همچنین تعدادی بررسی دورههای 10
ساله و نهایتاً  15ساله از تنوع گونهای پرندگان آبزی و کنارآبزی بوده
است .لذا تحقیق بررسی آمار  4دوره منظم  5ساله در سطح دریاچه
چغاخور دستاورد جدیدی است که با استفاده از نتایج حاصل از بررسی
تغییرات فراوانی ،غنا و تنوع گونهای پرندگان آبزی و کنارآبزی ،میتوان
تهیه اطالعات مناسب وضعیت این زیستگاه در طی دورههای مورد
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بررسی را کنترل و بررسی نموده و با بهرهبرداری مناسب از این یافتهها
برنامهریزی و مدیریت مناسبی برای حفاظت و مدیریت دریاچه چغاخور
ارائه نمود.

مواد و روشها
دریاچه بینالمللی چغاخور در منطقه زاگرس مرکزی ،حوضه آبریز
خلیجفارس و حوضه آبریز رودخانه کارون واقع شده است .این دریاچه،
بین عرضهای  31˚ 54 َ 40″و 31˚ 56 َ 31″عرض شمالی و 52 َ 40″
˚ 50تا  50˚ 56 َ 14″طول شرقی و با ارتفاع حدود  2270متر از سطح
دریا قرارگرفته است (شکل .)1

شکل  :1موقعیت جغرافیایی دریاچه بینالمللی چغاخور

دریاچه چغاخور تا سال  ،1369قبل از احداث سد خاکی بهصورت
یک بیشه با پوشش گیاهی متنوع بوده ولی از این سال و احداث سد،
بیشهزار بهصورت دریاچهای تبدیل شده است (گلزار .)1397 ،مساحت
آبی تاالب پیش از احداث در زمستان ،بین  700تا  1000هکتار بوده
و پس از بهرهبرداری سد این وسعت به  1400هکتار افزایش یافته
است (دانیالی و حجهفروشنیا .)1388 ،این دریاچه در منطقه آزاد
(حفاظت نشده) و شکارممنوع قرار دارد که مساحت منطقه پیشنهادی
جهت پناهگاه  2500هکتار است (بهروزیراد .)1387 ،ازنظر تقسیمات
کلی اقلیمی ،دریاچه چغاخور بهروش دومارتن جزء ناحیه اقلیمی نیمه
مرطوب بوده و تیر تا شهریورماه تقریباً خشک بوده و بقیه ماههای
سال مرطوب است .متوسط بارش ساالنه طی دوره  20سال (1373
تا  514/47 ،)1393میلیمتر ،میانگین درجه حرارت ساالنه 10/81
درجه سانتیگراد و متوسط تبخیر ساالنه  1552/18میلیمتر است (گلزار،
 .)1397بهمنظور تعیین تنوع گونهای پرندگان آبزی و کنارآبزی
زمستانگذران در دریاچه چغاخور دادههای خام مربوط به سرشماری
نیمهزمستانه پرندگان مهاجر زمستانگذران که براساس روش شمارش

سال یازدهم ،شماره  ،4زمستان 1398

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

کل ( )Total countتوصیهشده توسط سازمان بینالمللی تاالبها
( )Wetland Internationalسرشماری گردیده است .برای این تحقیق
دادههای  4دوره منظم  5ساله ( 1388 ،1383 ،1378 ،1373و )1393
از دادههای موجود در اداره کل حفاظت محیطزیست استان چهارمحال
و بختیاری تهیه و تجزیه و تحلیل شده است .برای آنالیز دادهها ابتدا
فراوانی پرندگان در هر سال مورد مطالعه ،وارد نرمافزار  SPSSشد و
نرمالیته دادهها توسط آزمون  Shapiro-Wilkبررسی شدند .سپس
فاکتورهایی که نرمال نبودند توسط عمل لگاریتم طبیعی نرمال شدند
( Atmarو 1993 ،Patterson؛ 1992 ،Jobson؛  Sokalو .)1994 ،Rohlf
جهت تعیین و مقایسه تنوع گونهای سالیانه پرندگان آبزی و کنارآبزی
زمستانگذران در سالهای موردبررسی در دریاچه چغاخور از شاخصهای
متداول مورداستفاده در مطالعات اکولوژیک بهره گرفته شده است که
در جدول  1نشان داده شده است.
جدول  :1شاخصهای مورداستفاده برای بررسی تنوع زیستی پرندگان

چگونگی محاسبه

عنوان رابطه
غنای گونهای مارگالف
تنوع گونهای شانون-وینر
تنوع گونهای سیمپسون
یکنواختی سیمپسون
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ln Pi

-Σsi=1Pi

/

=H
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 = Sتعداد گونهها = N ،جمعیت کل = ni ،تعداد گونه  = Pi ،iفراوانی نسبی گونه ،i
 = Pjفراوانی نسبی گونه  = R1 ،jشاخص غنای گونهای مارگالف = D ،شاخص تنوع
گونهای سیمپسون = H ،شاخص تنوع گونهای شانون – وینر = H' max ،حداکثر میزان
شاخص تنوع گونهای شانون – وینر = E ،یکنواختی سیمپسون = Ln ،لگاریتم پایه.

درنهایت اطالعات موردنظر در این تحقیق جمعآوری و شاخصهای
موردنظر با استفاده از نرمافزارهای  Ecological Methodologyو MS.
 Excelمحاسبه شده و سپس برای مقایسه میانگین اعداد محاسبه
شده جهت شاخصهای تنوع زیستی از روش تجزیه و تحلیل یکطرفه
( )ANOVAبه کمک برنامه آماری  SPSS25استفاده شده است.
.

نتایج

معمولی ( )Fulica atraبا  25481قطعه سرشماری بوده است (جدول
 .)2همچنین نتایج مربوط به تعداد کل و درصد فراوانی تیرههای
پرندگان آبزی و کنارآبزی زمستانگذران در دریاچه چغاخور در طول
دورههای مورد مطالعه در جدول  2آورده شده است .در این مدت 9
تیره مختلف آبزی و کنارآبزی در این اکوسیستم تاالبی شناساییشده
است .در بین تیرههای شناساییشده تیره مرغابیان ( )Anatidaeبا 15
گونه شناساییشده بیشترین تعداد گونهها را بهخود اختصاص داده
است .این در حالی است که تیره یلوهئیان ( )Rallidaeبا  1گونه و
تعداد کل  25481قطعه پرنده بیشترین تعداد پرنده سرشماری را به
خود اختصاص داده است (جدول  ،2شکل  .)2نوسانات جمعیتی و تعداد
گونه های پرندگان آبزی و کنارآبزی شناسایی و سرشماری شده در
دریاچه چغاخور طی دورههای موردبررسی در جدول  3نشان داده
شده است .ازنظر تعداد پرنده سرشماری شده سال  2015با تعداد
 18615قطعه بیشترین تعداد و سال  1995با تعداد  6132کمترین
تعداد پرنده سرشماری شده را بهخود اختصاص دادهاند (جدول ،3
شکل  .)3ازنظر غنای گونهای و تعداد گونه شناساییشده سال 2005
با تعداد  26گونه شناساییشده بیشترین تعداد و سال 2010 ،2000
و  2015با تعداد  23گونه کمترین تعداد گونه شناساییشده را بهخود
اختصاص دادهاند (جدول  .)3نتایج حاصل از بررسی شاخصهای غنای
گونهای ،تنوع گونهای و یکنواختی گونهای پرندگان آبزی و کنارآبزی
در دریاچه چغاخور در طول دورههای موردبررسی به تفکیک هرسال
مورد بررسی در جدول  4آورده شده است .بر اساس شاخصهای تنوع
زیستی محاسبهشده بیشترین غنای گونهای مارگالف متعلق به سال
 2005و کمترین غنای گونهای مربوط به سال  2015بوده است
(جدول  .)4بیشترین تنوع گونهای شانون-وینر محاسبهشده مربوط
به سال  2005و کمترین تنوع گونهای شانون-وینر متعلق به سال
 2010است (جدول  .)4همچنین براساس یافتههای این تحقیق
بیشترین یکنواختی گونهای محاسبه شده مربوط به سالهای 1995
و  2005و کمترین یکنواختی گونهای مربوط به سال  2010است
(جدول .)4

نتایج حاصل از پرندگان زمستانگذران شناساییشده در دریاچه
چغاخور به همراه تعداد کل سرشماری شده در دورههای موردبررسی
(سالهای  2010 ،2005 ،2000 ،1995و  )2015در جدول  2نشان
داده شده است .در دورههای مورد بررسی تعداد  36گونه پرنده آبزی
و کنارآبزی در این زیستگاه زمستانگذرانی داشتهاند .در این مدت در
مجموع  55399قطعه پرنده مهاجر زمستانگذران در این اکوسیستم
تاالبی سرشماری شده است که بیشترین تعداد متعلق به گونه چنگر
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جدول  :2نام و تعداد کل پرندگان آبزی و کنارآبچر سرشماری شده در دریاچه چغاخور طی سالهای مورد برسی ( 2010 ،2005 ،2000 ،1995و )2015
نام علمی

نام فارسی

1995

2000

2005

2010

2015

درصد فراوانی

Tachybaptus ruficollis

کشیم کوچک *
کشیم بزرگ *
کشیم گردنسیاه *
باکالن بزرگ *
حواصیل خاکستری **
حواصیل ارغوانی **

198
501
118
389
59
16

345
444
17
59
65

652
421
95
145
42
11

208
660
20
107
144
9

550
200
25
1000
50
5

3/53
4/02
0/50
3/07
0/65
0/07

Egretta garzetta

اگرت کوچک **

24

15

29

65

0/24

Casmerodius albus

اگرت بزرگ **

57

52

77

10

0/39

Botaurus stellaris

بوتیمار بزرگ **

ciconia ciconia

لکلک سفید **

Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis
Phalacrocorax carbo
Ardea cinerea
ardea purpurea

2
5

6

Anser anser

غاز خاکستری *

312

387

756

tadorna ferruginea

آنقوت *

25

65

35

0/00
0/02
500

4/93

220

0/63

Tadorna tadorna

تنجه *

39

130

19

112

350

1/17

Anas penelope

گیالر *

215

541

154

202

600

3/09

Anas strepera

اردک اردهای *

325

71

265

304

1550

4/54

Anas querquedula

خوتکای ابروسفید *
خوتکا *
سرسبز *
فیلوش *
نوک پهن *

231
311
412
71
178

265
1256
254

اردک مرمری *

3

Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas clypeata
Marmaronetta
angustirostris
Aythya ferina
netta rufina
aythya nyroca
aythya fuligula
Fulica atra
Himantopus himantopus
Numenius arquata
Tringa totanus
Tringa stagnatilis
Tringa nebularia
Larus fuscus
Larus ichthyaetus
Larus ridibundus
Larus genei

اردک سرحنایی *
اردک تاجدار *
اردک بلوطی *
اردک سیاه کاکل *
چنگر معمولی **
چوبپا **
گیالنشاه بزرگ **
آبچلیک پاسرخ **
آبچلیک تاالبی **
آبچلیک پا سبز **
کاکایی پشت سیاه کوچک *
کاکایی بزرگ *
کاکایی سرسیاه *
کاکایی صورتی *

جمع کل
* آبزی ** ،کنارآبزی
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18

562
856
45
29

24
47
14

2568
270
6
231

146
13
14
29
1509
75

10551
11

90
10
30
8500
60

172
79

7
203
7

655
2287
18
288

2500
1700
320
200

0/42
7/75
11/75
1/28
1/25
0/01

45

2353

775

187

169
231
15
55399

15
330

80

0/51
0/04
0/03
0/11
46/00
0/75
0/01
0/77
0/23
0/03
0/49
0/42
1/33
0/01
100
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جدول  :3تعداد گونه و جمعیت پرندگان شناسایی و سرشماری شده در دریاچه
چغاخور طی سالهای مورد برسی ( 2010 ،2005 ،2000 ،1995و )2015
تعداد

جمعیت

تعداد

جمعیت

تعداد

جمعیت

گونههای

کل

گونه

پرندگان

گونه

پرندگان

شناساییشده

پرندگان

آبزی

آبزی

کنارآبزی

کنارآبزی

1995

25

6132

17

3538

8

2594

2000

23

7285

15

4073

8

3212

2005

26

6245

19

4505

7

1740

2010

23

17122

15

6127

8

10995

2015

23

18615

17

9925

6

8690

سال
سرشماری

جدول  :4مقادیر شاخصهای تنوع گونهای محاسبهشده در دریاچه
چغاخور طی سالهای مورد ( 2010 ،2005 ،2000 ،1995و )2015
سال

غنای گونهای

تنوع گونهای

یکنواختی

میالدی

مارگالف

شانون

سیمپسون

سیمپسون

1995
2000
2005
2010
2015

2/75
2/47
2/86
2/25
2/23

4/55
4/42
4/61
4/39
4/42

0/96
0/96
0/96
0/95
0/95

0/89
0/88
0/89
0/86
0/88

از تنوع زیستی اکوسیستمهای تاالبی میباشد (مشکین و همکاران،
 .)1393درنتیجه الزم است با پایش و بررسی روند تغییرات جمعیت
و تنوع زیستی وضعیت اکوسیستمهای تاالبی را بهصورت منظم پایش
و کنترل نمود .براساس یافتههای این تحقیق در طول دورههای مورد
بررسی (سالهای  2010 ،2005 ،2000 ،1995و  )2015درمجموع
 55399قطعه پرنده مهاجر زمستانگذران با تعداد  36گونه پرنده
آبزی و کنارآبزی متعلق به  9تیره در دریاچه چغاخور شناسایی شد
که فون پرندگان دریاچه بهترتیب  37/5و  22/99درصد از خانوادهها
و گونههای متعلق به فون پرندگان ایران را بهخود اختصاص میدهند
و نیز مشخص گردید در طول دوره موردمطالعه ،بیشترین تعداد گونه
خانوادههای پرندگان ،مربوط به خانواده مرغابیان ( )Anatidaeبا %41/66
و کمترین آنها مربوط به خانوادههای باکالنیان (،)Phalacrocoracidae
لکلکیان ( ،)Ciconiidaeیلوهییان ( )Rallidaeو نوکخنجریان
( )Recurvirostridaeهرکدام با  2/77درصد تعداد گونه بوده است.

شکل  :2نمودار نوسانات جمعیتی پرندگان زمستانگذران سرشماری شده
در دریاچه چغاخور طی سالهای مورد ( 2010 ،2005 ،2000 ،1995و )2015

شکل  :1نمودار تعداد گونههای مربوط به تیرههای پرندگان آبزی و کنارآبزی
شناساییشده در دریاچه چغاخور طی سالهای مورد (،2005 ،2000 ،1995
 2010و )2015

بحث
پرندگان از جمله منابع بینالمللی و جهانی هستند که به جهت
سهولت مطالعه ،شاخص زیستی مناسبی برای بررسی وضعیت تغییرات
زیستمحیطی میباشند ( .)2003 ،Kimاستفاده و بهرهبرداری از اطالعات
سرشماری بلندمدت پرندگان تاالبی پایه و اساس برنامههای حفاظت

از طرفی بیشترین فراوانی خانوادههای پرندگان آبزی و کنارآبزی
زمستانگذران مربوط به خانواده یلوهییان ( )Rallidaeبا  46/06درصد
و کمترین آنها مربوط لکلکیان ( )Ciconiidaeبا  0/01درصد فراوانی
بوده است .بیشترین تعداد گونه پرندگان متعلق به خانوادههای پرندگان
آبزی با  66/66درصد ( 24گونه) و کمترین تعداد متعلق به خانواده
پرندگان کنارآبزی با  33/33درصد ( 12گونه) بوده است .از سوی دیگر
بیشترین تعداد و فراوانی پرندگان شناساییشده نیز متعلق به پرندگان
آبزی با  50/84درصد و تعداد  28168قطعه بوده است .یافتههای این
تحقیق با نتایج حاصل از مطالعه تنوع گونهای پرندگان مربوط به خانواده
پرندگان آبزی و کنارآبزی زمستانگذران در تاالبهای آلماگل ،آجیگل
و گمیشان توسط گلشاهی و همکاران ( )1388که مشخص شده است
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گلزار و همکاران

بررسی تنوع گونهای پرندگان آبزی و کنارآبزی زمستانگذران در دریاچه چغاخور در استان....

بیشترین تعداد و فراوانی گونههای زمستانگذران در تاالبهای مورد
بررسی متعلق به گونههای آبزی بوده است همخوانی دارد اما نسبت
به سایر مناطق ازجمله مناطق تاالبی استانهای بوشهر (طبیعی و
همکاران )1393 ،و هرمزگان (قاسمی )1396 ،همخوانی ندارد ،بنابراین
میتوان چنین استنباط کرد که تیپ و شرایط زیستگاهی دریاچه چغاخور
بهگونهای است که شرایط مطلوبی را برای زیست پرندگان مهاجر آبزی
در مقایسه با پرندگان کنارآبزی فراهم میکند .براساس نتایج بررسی
شاخصهای تنوع زیستی پرندگان آبزی و کنارآبزی مشخص میگردد
که سال  2005از بیشترین تنوع گونهای شانون-وینر ( )4/61و سالهای
 2000 ،1995و  2005نیز از بیشترین تنوع گونهای سیمپسون ()0/96
برخوردار بوده است .همچنین بررسی شاخصهای تنوع زیستی در
دورههای موردمطالعه حاکی از این مطلب است که سال  2005ازنظر
غنای گونهای دارای بیشترین میزان غنای گونهای مارگالف ()2/86
بوده است .از طرفی شاخص یکنواختی سیمپسون نشان میدهد که
سالهای  1995و  2005ازنظر یکنواختی دارای بیشترین میزان
یکنواختی بوده است که این مقدار خود بیانگر توزیع یکنواخت گونهها
و تنوع گونهای بیشتر در این سالها است .باید عنوان نمود که شاخص
غالبیت و یکنواختی گونهای شاخصهایی هستند که بیانگر کیفیت
زیستگاه میباشند (بهروزیراد و همکاران1381 ،؛ طبیعی و راستی،
1390؛ خلیلیپور .)1386 ،درنتیجه با توجه به اطالعات حاصلشده
از این تحقیق و براساس شاخصهای موردبررسی اینچنین استنباط
میگردد که سال  2005در بین سالهای موردمطالعه دارای کیفیت
مناسب و بیشترین میزان تنوع زیستی بوده است .از سویی دیگر باید
عنوان نمود که پایداری سالمت تمامی اکوسیستمها وابسته به غنا و
تنوع گونهای است .لذا با تخریب زیستگاههای طبیعی ،تنوع بیولوژیکی
و به طبع آن غنای گونهای کاهش مییابد (مصداقی .)1378 ،درنتیجه
با نگاه کلی به جدول  4و مقایسه اطالعات بهدستآمده در این تحقیق
میتوان اینطور نتیجهگیری نمود که دریاچه چغاخور در سال 2005
نسبت به سایر سالهای مورد بررسی دارای خصوصیات اکولوژیک برتری
بوده است ،زیرا در این سال تاالب چغاخور با برخورداری از وضعیت و
کیفیت مناسب زیستگاهی توانسته تنوعزیستی باالیی از پرندگان آبزی
و کنارآبزی را در خود پذیرا باشد .بنابراین بیشتر بودن تنوع زیستی
در سال  2005در مقایسه با دیگر سالهای موردمطالعه میتواند ناشی
از شرایط زیستگاهی مطلوب و تنوع زیستگاهی باالی این تاالب باشد
(طبیعی ،)1390 ،چراکه پرندگان تاالبی شاخص زیستی مناسبی برای
بیان وضعیت و شرایط زیستگاههای تاالبی بوده و مشاهده نشدن آنها
در مقطع زمانی موردمطالعه ،بیانگر دالیلی ازجمله عدم شرایط مناسب
و مساعد اکوسیستم تاالبی است (طبیعی و راستی .)1390 ،از طرف دیگر
اگرچه روند جمعیت دریاچه چغاخور تا سال  6245( 2005قطعه)
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روندی تقریباً ثابت داشته اما در سال  17122( 2010قطعه) نسبت
به سال  2005با افزایش چشمگیری روبرو بوده است و در نهایت در
سال  2015همچنان با افزایش جمعیت پرندگان ( 18615قطعه)
روبرو بوده است .با نگاه کلی ،بهنظر میرسد در ابتدا با احداث سد بر
روی این دریاچه و افزایش پهنه آبی دریاچه باعث افزایش جمعیت
پرندگان آن شده است و همچنین با توجه به خشک شدن تاالبهای
مرکزی ایران که در مسیر مهاجرت پرندگان زمستانگذران قرار دارند
پرندگان تغییر مسیر داده و به این دریاچه مهاجرت کرده و زمستان
گذرانی نمودهاند .از آنجاییکه این دریاچه در ارزیابی  75تاالب با
اهمیت کشور براساس معیارهایی همچون حیات جانوری ،گیاهی ،عوامل
تهدیدکننده و موقعیت حفاظتی ،در ردیف هشتمین تاالب مهم کشور
طبقهبندی شده است (فتحاللهی و همکاران )1394 ،و براساس تحقیق
حاضر و روند افزایش جمعیت پرندگان در دریاچه ،جایگاه مطلوبی در
کری دور مهاجرت پرندگان آبزی و کنارآبزی بهخود اختصاص داده
است ،اما در این بین متأسفانه اکنون بهدلیل برهم خوردن تعادل
اکوسیستمی ،حیات دریاچه با چالشهای جدی تنوع زیستی ازجمله
توسعه زمینهای کشاورزی و چرای بیرویه دام در اراضی حاشیه دریاچه
روبرو است .لذا ضروری است این دریاچه در سطح ملی در یکی از
طبقات چهارگانه حفاظت قرار گیرد تا حفاظت آن با شدت بیشتری
انجام شود.

تشکر و قدردانی
نویسندگان بر خود الزم میدانند از اداره کل حفاظت محیط زیست
استان چهارمحال و بختیاری و علیالخصوص کارشناس اداره محیط
زیست شهرستان بروجن بهعلت همکاری و در اختیار قرار گذاشتن
آمار و دادههای پرندگان زمستانگذران تشکر و قدردانی بهعمل آورند.
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