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 1397 اسفندتاریخ پذیرش:            1397 ذرآ تاریخ دریافت:

 چکیده

ی سرشماری هادادهدر دریاچه چغاخور،  گذرانزمستانی پرندگان آبزی و کنارآبزی اگونهی تنوع هاشاخصبررسی روند تغییر  منظوربه

و  1388، 1383، 1378، 1373ی هاسالزیست استان چهارمحال و بختیاری در  یطمحتوسط اداره کل حفاظت  گرفتهانجامنیمه زمستانه 

ی هاسالی مارگالف و یکنواختی سیمپسون در اگونهوینر، سیمپسون، غنای -ی تنوع شانونهاشاخصتحلیل قرار گرفت.  و یهتجزمورد  1393

ترتیب در سال ترین مقدار شاخص تنوع شانون بهترین و کمی آبزی و کنارآبزی در دریاچه چغاخور محاسبه گردید. بیشهاگونهمطالعه برای  مورد

( 96/0) 1383و  1378، 1373ی هاسالترین مقدار در شاخص تنوع سیمپسون بیش ازنظر( مشخص گردید. 39/4) 1388( و 61/4) 1378

 2005ترتیب سال ی بهاگونهترین غنای ترین و کمی مارگالف بیشاگونه( تعیین گردید. ازنظر غنای 95/0) 1393و  1388ترین مقدار و کم

ترتیب ترین یکنواختی در دریاچه چغاخور بهترین و کمازنظر شاخص یکنواختی سیمپسون بیش ( مشخص گردید.23/2) 2015( و 86/2)

چنین تر بود. همی کنارآبزی بیشهاگونهی آبزی نسبت به هاگونه( تعیین گردید. تعداد 86/0) 2010( و سال 89/0) 2005و  1995ی هاسال

 بود. تر فراوانی پرندگان آبزی نسبت به کنارآبزی نیز بیش

  ایای، تنوع گونهدریاچه چغاخور، پرندگان مهاجر، فراوانی، غنای گونه کلیدی: کلمات

 b-shams@arak.ac.ir: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

ها یستماکوس میان در را زیستی تنوع منابع ینتربزرگ از یکی هاتاالب       

 Paracuellos؛ Getzner، 1993 ؛Montes، 1995و  Casado) هستند دارا

 هاتاالب(. در واقع Likens ،1973و  Whittaker ؛Tellería ،2004و 

دلیل زیستی هستند و این امر بههای حفاظت از تنوعترین مکاناز مهم

یدکننده در دنیا تولهایی یستماکوس ترینمهم هاتاالباین است که 

دهند یمقرار  یتحما موردرا  خطر معرض در یهاگونه از بسیاری و هستند

(Casado  وMontes، 1995؛ Getzner، 2002 ؛Green ،1996 ؛Kumar 

 ازجمله هادر همین راستا تاالب (.Petrie ،1997و  2007و همکاران، 

 اکثر برای( 1386 راد،بهروزی پور وخلیلی) با ارزش هایزیستگاه

 جانوری، هایرده میان از. شوندمحسوب می گیاهی و جانوری هایرده

 منابع تأمین برای تاالبی، هایسازگانبوم به تریگسترده طوربه پرندگان

 صورتبه... و استراحت و پناهگاه زادآوری، تغذیه، شامل خود موردنیاز

 در تغییر کهطوری(؛ بهTorres ،1995هستند ) وابسته فصلی و روزانه

 پرندگان تنوع و تراکم پراکنش، تاالبی، سازگانبوم اصلی هایویژگی

 لذا .(Canova ،1991و  Fasolaدهد )می قرار تأثیر تحت نیز را

 تاالبی هایزیستگاه مطلوبیت هایشاخص ترینمهم از یکی پرندگان

ها آنورد فراوانی آاز بر( که 1393باشند )عاشوری و وارسته مرادی، می

(Bambang  ،2008 و  وGomez ،2008) چنین بررسی نوسانات و هم

کم و کیف  از ،موقعتوان بهمیعلمی  یهاها براساس روشجمعیت گونه

، Mehrjoo) گرفت کاررا به کنترلی مناسب یهاروش و شد مطلع تغییرات

گامی مفید  توانیاز این راه م (. که2001و همکاران،  Mori ؛1992

. بنابراین برداشت هایتدر راستای حفاظت از زیستگاه و درنتیجه جمع

و روند تغییرات در فراوانی، تعداد  هاتاالبی مربوط به هاگونهمطالعه 

ها یستماکوساصول مدیریت این  اولین از یاگونه تنوع یهاشاخص و گونه

است. در زمینه تنوع و فراوانی پرندگان آبزی و کنارآبزی در بسیاری 

ها در سطح ایران و جهان مطالعاتی صورت گرفته است. به از تاالب

(، 1393(، طبیعی و همکاران )1393عنوان مثال عاشوری و وارسته )

 González(؛ 1994) همکاران و Elemberg (،1388) همکاران و گلشاهی

(؛ 1999) Herremans(؛ 2001) Maeو  Hattori(؛ 2009و همکاران )

Quan ( و 2002و همکاران )Ratti ( ازجمله این 2001و همکاران )

تحقیقات انجام شده  ترکه بیش الزم به توضیح است باشند.تحقیقات می

 10ی هادورهبررسی  چنین تعدادیمربوط به بررسی ماهیانه و هم

ی پرندگان آبزی و کنارآبزی بوده اگونهساله از تنوع  15ساله و نهایتاً 

ساله در سطح دریاچه  5منظم  دوره 4است. لذا تحقیق بررسی آمار 

 چغاخور دستاورد جدیدی است که با استفاده از نتایج حاصل از بررسی

توان یم کنارآبزی، و آبزی پرندگان ایگونه تنوع و غنا فراوانی، تغییرات

های مورد دورهتهیه اطالعات مناسب وضعیت این زیستگاه در طی 

ها ی مناسب از این یافتهبرداربهرهبررسی را کنترل و بررسی نموده و با 

مدیریت مناسبی برای حفاظت و مدیریت دریاچه چغاخور  و یزیربرنامه

 ارائه نمود.
 

 هامواد و روش

حوضه آبریز  منطقه زاگرس مرکزی، چغاخور در المللیبین دریاچه       

، دریاچهفارس و حوضه آبریز رودخانه کارون واقع شده است. این خلیج

 52  40َ″عرض شمالی و  31˚ 56  31َ″و 31˚ 54  40َ″های بین عرض

متر از سطح  2270طول شرقی و با ارتفاع حدود  50˚ 56  14َ″تا  50˚

 (. 1شکل دریا قرارگرفته است )

صورت ، قبل از احداث سد خاکی به1369 چغاخور تا سال دریاچه       

یک بیشه با پوشش گیاهی متنوع بوده ولی از این سال و احداث سد، 

(. مساحت 1397ای تبدیل شده است )گلزار، صورت دریاچهزار بهبیشه

هکتار بوده  1000تا  700تاالب پیش از احداث در زمستان، بین آبی 

هکتار افزایش یافته  1400برداری سد این وسعت به و پس از بهره

در منطقه آزاد  دریاچهاین (. 1388نیا، فروشاست )دانیالی و حجه

)حفاظت نشده( و شکارممنوع قرار دارد که مساحت منطقه پیشنهادی 

(. ازنظر تقسیمات 1387راد، بهروزی) هکتار است 2500جهت پناهگاه 

روش دومارتن جزء ناحیه اقلیمی نیمه چغاخور به دریاچهکلی اقلیمی، 

های مرطوب بوده و تیر تا شهریورماه تقریباً خشک بوده و بقیه ماه

 1373سال ) 20سال مرطوب است. متوسط بارش ساالنه طی دوره 

 81/10متر، میانگین درجه حرارت ساالنه میلی 47/514(، 1393تا 

گلزار، است ) مترمیلی 18/1552 ساالنه تبخیر متوسط و گرادسانتی درجه

پرندگان آبزی و کنارآبزی  یامنظور تعیین تنوع گونه(. به1397

خام مربوط به سرشماری  یهاچغاخور داده دریاچهر گذران دزمستان

گذران که براساس روش شمارش زمستانه پرندگان مهاجر زمستاننیمه

 

 
المللی چغاخور: موقعیت جغرافیایی دریاچه بین1شکل   
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ها تاالب المللیینتوسط سازمان ب شدهیه( توصTotal countکل )

(Wetland International سرشماری گردیده است. برای )این تحقیق 

( 1393و  1388، 1383، 1378، 1373)ساله  5منظم  دوره 4 هایداده

استان چهارمحال  زیستیطموجود در اداره کل حفاظت مح یهاداده از

ها ابتدا شده است. برای آنالیز داده تحلیل و یهو بختیاری تهیه و تجز

شد و  SPSSافزار ، وارد نرممورد مطالعهفراوانی پرندگان در هر سال 

سپس  .بررسی شدند Shapiro-Wilkها توسط آزمون نرمالیته داده

 فاکتورهایی که نرمال نبودند توسط عمل لگاریتم طبیعی نرمال شدند

(Atmar و Patterson ،1993؛ Jobson، 1992؛ Sokal  وRohlf، 1994 .)

سالیانه پرندگان آبزی و کنارآبزی  یاجهت تعیین و مقایسه تنوع گونه

 یهاشاخص از چغاخور دریاچه در موردبررسی یهاسال در گذرانزمستان

متداول مورداستفاده در مطالعات اکولوژیک بهره گرفته شده است که 

 نشان داده شده است.  1در جدول 
 

 برای بررسی تنوع زیستی پرندگان مورداستفادهی هاشاخص: 1جدول 

 چگونگی محاسبه عنوان رابطه 

 R1= (S-1)/LnN مارگالف یاگونه غنای 

H/= -Σs وینر-شانونی اگونهتنوع 
i=1Pi ln Pi 

 λ = 1- Σs i=1 [{ni(ni-1)}/{N(N-1)}] ی سیمپسوناگونهتنوع 

 E= {(1/λ)-1 }/(eH/-1) یکنواختی سیمپسون

S =  هاگونهتعداد ،N =  ،جمعیت کلni =  تعداد گونهi ،Pi = ی گونه فراوانی نسبi ،

Pj =  فراوانی نسبی گونهj ،1R =  ی مارگالف، اگونهشاخص غنایD = ع شاخص تنو

یزان محداکثر  = max 'Hوینر،  –ی شانون اگونهشاخص تنوع  = Hی سیمپسون، اگونه

 یه.لگاریتم پا = Lnیکنواختی سیمپسون،  = Eوینر،  –ی شانون اگونهشاخص تنوع 
 

 یهاو شاخص یآورجمع تحقیق این در موردنظر.اطالعات یتدرنها       

 .MSو  Ecological Methodology یافزارهاموردنظر با استفاده از نرم

Excel  محاسبه شده و سپس برای مقایسه میانگین اعداد محاسبه

 طرفهیک تحلیل و یهتنوع زیستی از روش تجز یهاشده جهت شاخص

(ANOVAبه کمک برنامه آماری ) 25SPSS  استفاده شده است. 

 

 نتایج 
شده در دریاچه گذران شناساییحاصل از پرندگان زمستاننتایج        

های موردبررسی چغاخور به همراه تعداد کل سرشماری شده در دوره

نشان  2( در جدول 2015و  2010، 2005، 2000، 1995های )سال

گونه پرنده آبزی  36بررسی تعداد  های موردداده شده است. در دوره

 اند. در این مدت درگذرانی داشتهتانو کنارآبزی در این زیستگاه زمس

گذران در این اکوسیستم قطعه پرنده مهاجر زمستان 55399مجموع 

 ترین تعداد متعلق به گونه چنگرتاالبی سرشماری شده است که بیش

 قطعه سرشماری بوده است )جدول 25481با ( Fulica atra) معمولی

های راوانی تیرهچنین نتایج مربوط به تعداد کل و درصد ف(. هم2

گذران در دریاچه چغاخور در طول پرندگان آبزی و کنارآبزی زمستان

 9آورده شده است. در این مدت  2مطالعه در جدول  های مورددوره

شده تیره مختلف آبزی و کنارآبزی در این اکوسیستم تاالبی شناسایی

 15با ( Anatidaeشده تیره مرغابیان )های شناساییاست. در بین تیره

خود اختصاص داده ها را بهترین تعداد گونهشده بیشگونه شناسایی

گونه و  1( با Rallidaeئیان )است. این در حالی است که تیره یلوه

ترین تعداد پرنده سرشماری را به قطعه پرنده بیش 25481تعداد کل 

نوسانات جمعیتی و تعداد  (.2 شکل، 2 خود اختصاص داده است )جدول

های پرندگان آبزی و کنارآبزی شناسایی و سرشماری شده در گونه

نشان داده  3های موردبررسی در جدول دریاچه چغاخور طی دوره

با تعداد  2015شده است. ازنظر تعداد پرنده سرشماری شده سال 

ترین کم 6132با تعداد  1995ترین تعداد و سال قطعه بیش 18615

، 3اند )جدول خود اختصاص دادهاد پرنده سرشماری شده را بهتعد

 2005شده سال ای و تعداد گونه شناسایی(. ازنظر غنای گونه3شکل 

 2010، 2000ترین تعداد و سال شده بیشگونه شناسایی 26با تعداد 

خود شده را بهترین تعداد گونه شناساییگونه کم 23با تعداد  2015و 

های غنای (. نتایج حاصل از بررسی شاخص3ند )جدول ااختصاص داده

ای پرندگان آبزی و کنارآبزی ای و یکنواختی گونهای، تنوع گونهگونه

های موردبررسی به تفکیک هرسال در دریاچه چغاخور در طول دوره

های تنوع آورده شده است. بر اساس شاخص 4بررسی در جدول  مورد

ای مارگالف متعلق به سال ای گونهترین غنشده بیشزیستی محاسبه

بوده است  2015ای مربوط به سال ترین غنای گونهو کم 2005

شده مربوط وینر محاسبه-ای شانونترین تنوع گونه(. بیش4)جدول 

وینر متعلق به سال -ای شانونترین تنوع گونهو کم 2005به سال 

قیق های این تحچنین براساس یافته(. هم4است )جدول  2010

 1995های شده مربوط به سال ای محاسبهترین یکنواختی گونهبیش

است  2010ای مربوط به سال ترین یکنواختی گونهکم و 2005و 

 (.4)جدول 
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 (2015و  2010، 2005، 2000، 1995ی مورد برسی )هاسالطی چغاخور  دریاچه در شده سرشماری کنارآبچر و آبزی پرندگان کل تعداد و : نام2جدول 

 درصد فراوانی 2015 2010 2005 2000 1995 نام فارسی نام علمی

Tachybaptus ruficollis * 53/3 550 208 652 345 198 کشیم کوچک 

Podiceps cristatus * 02/4 200 660 421 444 501 کشیم بزرگ 

Podiceps nigricollis  50/0 25 20 95 17 118 * اهیسگردنکشیم 

Phalacrocorax carbo * 07/3 1000 107 145 59 389 باکالن بزرگ 

Ardea cinerea ** 65/0 50 144 42 65 59 حواصیل خاکستری 

ardea purpurea 07/0 5 9 11  16 ** حواصیل ارغوانی 

Egretta garzetta ** 24/0 65 29  15 24 اگرت کوچک 

Casmerodius albus ** 39/0 10 77 18 52 57 اگرت بزرگ 

Botaurus stellaris ** 00/0  2    بوتیمار بزرگ 

ciconia ciconia 02/0   6 5  لک سفید **لک 

Anser anser * 93/4 500 775 756 387 312 غاز خاکستری 

tadorna ferruginea 63/0 220  35 65 25 * آنقوت 

Tadorna tadorna * 17/1 350 112 19 130 39 تنجه 

Anas penelope * 09/3 600 202 154 541 215 گیالر 

Anas strepera 54/4 1550 304 265 71 325 ای *اردک ارده 

Anas querquedula * 42/0     231 خوتکای ابروسفید 

Anas crecca * 75/7 2500 655 562 265 311 خوتکا 

Anas platyrhynchos * 75/11 1700 2287 856 1256 412 سرسبز 

Anas acuta * 28/1 320 18 45 254 71 فیلوش 

Anas clypeata * 25/1 200 288 29  178 نوک پهن 

Marmaronetta 

angustirostris 
 01/0     3 اردک مرمری *

Aythya ferina * 51/0 90 146  45  اردک سرحنایی 

netta rufina * 04/0 10  13   اردک تاجدار 

aythya nyroca * 03/0   14   اردک بلوطی 

aythya fuligula * 11/0 30  29   اردک سیاه کاکل 

Fulica atra ** 00/46 8500 10551 1509 2568 2353 چنگر معمولی 

Himantopus himantopus 75/0 60 11 75 270  ** پاچوب 

Numenius arquata ** 01/0    6  گیالنشاه بزرگ 

Tringa totanus ** 77/0  172  231 24 آبچلیک پاسرخ 

Tringa stagnatilis ** 23/0   79  47 آبچلیک تاالبی 

Tringa nebularia  03/0     14 ** پا سبزآبچلیک 

Larus fuscus * 49/0 80 15 169 7  کاکایی پشت سیاه کوچک 

Larus ichthyaetus * 42/0   231   کاکایی بزرگ 

Larus ridibundus * 33/1  330 15 187 203 کاکایی سرسیاه 

Larus genei * 01/0     7 کاکایی صورتی 

 100 55399 جمع کل

 * کنارآبزیآبزی، * *
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 پرندگان شناسایی و سرشماری شده در دریاچه: تعداد گونه و جمعیت 3جدول 

 (2015و  2010، 2005، 2000، 1995ی مورد برسی )هاسالطی چغاخور 

 

 شده در دریاچهی محاسبهاگونهی تنوع هاشاخص: مقادیر 4جدول 

 (2015و  2010، 2005، 2000، 1995ی مورد )هاسالطی چغاخور 

 

 بحث 

المللی و جهانی هستند که به جهت پرندگان از جمله منابع بین       

شاخص زیستی مناسبی برای بررسی وضعیت تغییرات  سهولت مطالعه،

اطالعات  از برداریبهره و استفاده (.Kim، 2003) باشندمی محیطیزیست

های حفاظت سرشماری بلندمدت پرندگان تاالبی پایه و اساس برنامه

مشکین و همکاران، ) باشدهای تاالبی میاز تنوع زیستی اکوسیستم

(. درنتیجه الزم است با پایش و بررسی روند تغییرات جمعیت 1393

صورت منظم پایش تاالبی را بههای و تنوع زیستی وضعیت اکوسیستم

 های موردهای این تحقیق در طول دورهو کنترل نمود. براساس یافته

( درمجموع 2015و  2010، 2005، 2000، 1995های بررسی )سال

گونه پرنده  36گذران با تعداد قطعه پرنده مهاجر زمستان 55399

ایی شد چغاخور شناس تیره در دریاچه 9آبزی و کنارآبزی متعلق به 

ها درصد از خانواده 99/22 و 5/37 ترتیببه که فون پرندگان دریاچه

دهند خود اختصاص میهای متعلق به فون پرندگان ایران را بهو گونه

ترین تعداد گونه گردید در طول دوره موردمطالعه، بیش و نیز مشخص

 %66/41با  (Anatidae) مرغابیان مربوط به خانواده پرندگان، هایخانواده

 (،Phalacrocoracidae) باکالنیان هایخانواده به مربوط هاآن ترینکم و

 خنجریان( و نوکRallidaeییان )یلوه (،Ciconiidae) لکیانلک

(Recurvirostridae) درصد تعداد گونه بوده است.  77/2 با هرکدام 

آبزی و کنارآبزی  های پرندگانترین فراوانی خانوادهطرفی بیش از       

درصد  06/46 ( باRallidaeییان )گذران مربوط به خانواده یلوهزمستان

درصد فراوانی  01/0 ( باCiconiidaeلکیان )ها مربوط لکترین آنو کم

 پرندگان هایخانواده به متعلق پرندگان گونه تعداد تریناست. بیش بوده

 خانواده به متعلق تعداد ترینکم و گونه( 24درصد ) 66/66 با آبزی

از سوی دیگر . است گونه( بوده 12) درصد 33/33 با کنارآبزی پرندگان

شده نیز متعلق به پرندگان شناساییتعداد و فراوانی پرندگان  ترینبیش

های این قطعه بوده است. یافته 28168درصد و تعداد  84/50 آبزی با

مربوط به خانواده  پرندگان ایگونه مطالعه تنوع تحقیق با نتایج حاصل از

گل های آلماگل، آجیگذران در تاالبکنارآبزی زمستان و آبزی پرندگان

( که مشخص شده است 1388ان )و گمیشان توسط گلشاهی و همکار

جمعیت 

پرندگان 

 کنارآبزی

تعداد 

گونه 

 کنارآبزی

جمعیت 

پرندگان 

 آبزی

تعداد 

گونه 

 آبزی

جمعیت 

کل 

 پرندگان

تعداد 

ی هاگونه

 شدهشناسایی

سال 

 سرشماری

2594 8 3538 17 6132 25 1995 

3212 8 4073 15 7285 23 2000 

1740 7 4505 19 6245 26 2005 

10995 8 6127 15 17122 23 2010 

8690 6 9925 17 18615 23 2015 

 سال

 میالدی

ی اگونهغنای 

 مارگالف

 یکنواختی یاگونهتنوع 

 سیمپسون شانون سیمپسون

1995 75/2 55/4 96/0 89/0 

2000 47/2 42/4 96/0 88/0 

2005 86/2 61/4 96/0 89/0 

2010 25/2 39/4 95/0 86/0 

2015 23/2 42/4 95/0 88/0 

 
پرندگان آبزی و کنارآبزی های های مربوط به تیره: نمودار تعداد گونه1شکل 

، 2005، 2000، 1995ی مورد )هاسالچغاخور طی  شده در دریاچهشناسایی

(2015و  2010  

 

 

 
سرشماری شده  گذرانزمستان: نمودار نوسانات جمعیتی پرندگان 2شکل 

 (2015و  2010، 2005، 2000، 1995ی مورد )هاسالطی چغاخور  در دریاچه
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 های موردگذران در تاالبهای زمستانترین تعداد و فراوانی گونهبیش

 نسبت خوانی دارد اماهای آبزی بوده است همبررسی متعلق به گونه

بوشهر )طبیعی و  هایاستان تاالبی مناطق ازجمله مناطق سایر به

 بنابراین، نداردخوانی هم( 1396 قاسمی،) هرمزگان و (1393 همکاران،

 چغاخور دریاچه زیستگاهی شرایط و تیپ که کرد استنباط چنین توانمی

 آبزی مهاجر پرندگان زیست برای را مطلوبی شرایط که است ایگونهبه

براساس نتایج بررسی  .کندمی فراهم کنارآبزی پرندگان با مقایسه در

گردد های تنوع زیستی پرندگان آبزی و کنارآبزی مشخص میشاخص

های و سال (61/4) وینر-ای شانونترین تنوع گونهبیش از 2005 سال که

 (96/0) سیمپسون ایگونه تنوع ترینبیش نیز از 2005و  2000، 1995

های تنوع زیستی در چنین بررسی شاخصبرخوردار بوده است. هم

ازنظر  2005های موردمطالعه حاکی از این مطلب است که سال دوره

 (86/2) ای مارگالفترین میزان غنای گونهای دارای بیشغنای گونه

دهد که بوده است. از طرفی شاخص یکنواختی سیمپسون نشان می

ترین میزان ظر یکنواختی دارای بیشازن 2005و  1995های سال

ها یکنواختی بوده است که این مقدار خود بیانگر توزیع یکنواخت گونه

ها است. باید عنوان نمود که شاخص تر در این سالای بیشگونه و تنوع

هایی هستند که بیانگر کیفیت ای شاخصغالبیت و یکنواختی گونه

؛ طبیعی و راستی، 1381ان، راد و همکارباشند )بهروزیزیستگاه می

شده (. درنتیجه با توجه به اطالعات حاصل1386پور، خلیلی ؛1390

چنین استنباط های موردبررسی ایناز این تحقیق و براساس شاخص

های موردمطالعه دارای کیفیت در بین سال 2005گردد که سال می

ر باید ترین میزان تنوع زیستی بوده است. از سویی دیگمناسب و بیش

ها وابسته به غنا و عنوان نمود که پایداری سالمت تمامی اکوسیستم

های طبیعی، تنوع بیولوژیکی ای است. لذا با تخریب زیستگاهتنوع گونه

(. درنتیجه 1378یابد )مصداقی، ای کاهش میو به طبع آن غنای گونه

قیق آمده در این تحدستو مقایسه اطالعات به 4با نگاه کلی به جدول 

 2005چغاخور در سال  گیری نمود که دریاچهطور نتیجهتوان اینمی

بررسی دارای خصوصیات اکولوژیک برتری  های موردسال سایر به نسبت

زیرا در این سال تاالب چغاخور با برخورداری از وضعیت و  ،بوده است

زیستی باالیی از پرندگان آبزی مناسب زیستگاهی توانسته تنوع کیفیت

تر بودن تنوع زیستی کنارآبزی را در خود پذیرا باشد. بنابراین بیشو 

تواند ناشی های موردمطالعه میدر مقایسه با دیگر سال 2005در سال 

از شرایط زیستگاهی مطلوب و تنوع زیستگاهی باالی این تاالب باشد 

(، چراکه پرندگان تاالبی شاخص زیستی مناسبی برای 1390)طبیعی، 

ها های تاالبی بوده و مشاهده نشدن آنو شرایط زیستگاه بیان وضعیت

در مقطع زمانی موردمطالعه، بیانگر دالیلی ازجمله عدم شرایط مناسب 

 دیگر طرف از (.1390 )طبیعی و راستی، تاالبی است مساعد اکوسیستم و

( قطعه 6245) 2005 سال تا چغاخور دریاچه جمعیت روند اگرچه

 نسبت( قطعه 17122) 2010 سال در اما تهثابت داش تقریباً روندی

 در نهایت در و است بوده روبرو چشمگیری افزایش با 2005 سال به

( قطعه 18615) پرندگان جمعیت افزایش با چنانهم 2015 سال

با احداث سد بر  رسد در ابتدانظر میبا نگاه کلی، به .است بوده روبرو

باعث افزایش جمعیت   روی این دریاچه و افزایش پهنه آبی دریاچه

 هایتاالب شدن خشک به توجه چنین باو هم پرندگان آن شده است

دارند  قرار گذرانزمستان پرندگان مهاجرت مسیر در که ایران مرکزی

 زمستان و کرده مهاجرت دریاچه این به و داده مسیر تغییر پرندگان

تاالب با  75که این دریاچه در ارزیابی جاییاند. از آننموده گذرانی

گیاهی، عوامل  جانوری، حیات چونمعیارهایی هم کشور براساس اهمیت

کننده و موقعیت حفاظتی، در ردیف هشتمین تاالب مهم کشور تهدید

( و براساس تحقیق 1394اللهی و همکاران، بندی شده است )فتحطبقه

حاضر و روند افزایش جمعیت پرندگان در دریاچه، جایگاه مطلوبی در 

خود اختصاص داده دور مهاجرت پرندگان آبزی و کنارآبزی بهکری

دلیل برهم خوردن تعادل اما در این بین متأسفانه اکنون به ،است

های جدی تنوع زیستی ازجمله اکوسیستمی، حیات دریاچه با چالش

حاشیه دریاچه  اراضی در رویه دامبی های کشاورزی و چرایزمین توسعه

این دریاچه در سطح ملی در یکی از  است ضروری روبرو است. لذا

تری طبقات چهارگانه حفاظت قرار گیرد تا حفاظت آن با شدت بیش

 انجام شود. 

 

 تشکر و قدردانی
زیست  محیط حفاظت کل از اداره نددانخود الزم می بر نویسندگان       

 الخصوص کارشناس اداره محیطاستان چهارمحال و بختیاری و علی

علت همکاری و در اختیار قرار گذاشتن شهرستان بروجن بهزیست 

 .ندآورعمل گذران تشکر و قدردانی بههای پرندگان زمستانآمار و داده

 

 منابع

 سازمان انتشارات ایران، هایتاالب .1387 ،.ب راد،بهروزی .1

 .تهران مسلح، نیروهای جغرافیایی

 ،.ا امینی، و. ع موال، ؛.ن اشراقیان، ؛.ع راسخ، ؛.ب راد،بهروزی .2

 پرندگان جمعیت و تراکم و تنوع ماهانه تغییرات روند بررسی .1390

 دوره. زیستمحیط تکنولوژی و علوم مجله. هورالعظیم تاالب آبزی

 .96تا  87صفحات  ،3 شماره ،13

 ،.ا رستمی،زادهخالقی و. ع بختیاری،ریاحی ؛.ب راد،بهروزی .3

 کنار و آبزی پرندگان تراکم و تنوع ماهانه تغییرات بررسی .1381

 کشیمسیاه و سلکه المللیبین هایتاالب مدیریت منظوربه آبزی
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 .29تا  21 صفحات ،33 شماره .شناسیمحیط مجله ،(اسپند کالس)

 و تنوع تغییرات بررسی .1386 ،.ب راد،بهروزی و. ا پور،خلیلی .4

 هایتاالب کل در گذران زمستان آبزی کنار و آبزی پرندگان فراوانی

 20 صفحات ،44 شماره .زیستمحیط فصلنامه .خزر جنوبی حاشیه

 .26تا 

تأثیر احداث سد بر  .1388نیا، ش.، فروشدانیالی، ر. و حجه .5

المللی مدیریت منابع المللی چغاخور، اولین کنفرانس بینتاالب بین

 https://www.civilica.comآب، شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود، 

/Paper-ICWR01-ICWR01_081.html 

 کنارآبچر و آبزی پرندگان ایگونه تنوع بررسی .1392 ،.ا طبیعی، .6

. بوشهر استان در نایبند دریایی ملی پارک گذرانزمستان مهاجر

تا  37صفحات  ،2 شماره ،6 سال .جانوری شناسیزیست فصلنامه

46. 

 آبزی پرندگان زیستی تنوع بررسی .1390 ،.ع راستی، و. ا طبیعی، .7

 فصلنامه. هرمزگان استان خورخاکی گذرانزمستان کنارآبچر و

صفحات  ،7 شماره ،2 سال .اهواز واحد اسالمی آزاد دانشگاه .تاالب

 .64تا  55

 .1393 ،.ل جوالیی، و. م نژادبسطامی،جعفری ؛.ا طبیعی، .8

 گذرانزمستان مهاجر کنارآبچر و آبزی پرندگان ایگونه تنوع بررسی

 .جانوری شناسیزیست فصلنامه. فارس استان در مهارلو تاالب در

 .24تا  17صفحات  ،4 شماره ،6 سال

 ایگونه تنوع بررسی .1393 ،.ح مرادی،وارسته و. ع عاشوری، .9

 تاالب در گذران زمستان مهاجر آبزی کنار و آبزی پرندگان

 اسالمی آزاد دانشگاه .تاالب اکوبیولوژی فصلنامه انزلی، المللیبین

 .56تا  55صفحات  ،20 شماره ،6 سال .اهواز واحد

نیا، ر. و شریفی ؛صفایی، م. ؛حیدری، ز. اللهی، م.؛فتح .10

. برنامه مدیریت جامع تاالب چغاخور به همراه 1394آتشخوار، ف.، 

مطالعاتی. اداره کل حفاظت محیط مطالعات شناخت. گزارش طرح 

 صفحه.  81 .زیست استان چهارمحال و بختیاری، شهرکرد

بررسی درصد فراوانی و تنوع  .1395قاسمی، م. و قاسمی، ص.،  .11

در مناطق تاالبی شرق استان  زمستان گذرانزیستی پرندگان 

صفحات ، 3، شماره 9سال  .زیست جانوریهرمزگان. فصلنامه محیط

 .48تا  33

بررسی ارتباط عوامل محیطی و انسانی با تنوع  .1397زار، ا.، گل .12

ی شادگان، هاتاالب)مطالعه موردی:  هاتاالبی پرندگان آبزی اگونه

زیست، دانشکده منابع چغاخور و پریشان(. رساله دکتری محیط

 .زیست، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقاتطبیعی و محیط

 صفحه. 172

 تنوع بررسی .1388 ،.ا پور،خلیلی و. م همامی، ؛.ا گلشاهی، .13

 آالگل، هایتاالب در گذرانزمستان کنارآبزی و آبزی پرندگان ایگونه

 دانشگاه. تاالب تخصصی علمی مجله. گمیشان و گلآجی آلماگل،

 .98تا  87صفحات  ،1 شماره ،1 سال. اهواز واحد اسالمی آزاد

پوردشت صفاریان، ش. و کریم ؛راد، ب.بهروزی ؛مشکین، ا. .14

بررسی تنوع و تراکم پرندگان آبزی و کنارآبزی  .1393بزرگ، ا.، 

عنوان زیستگاه پرندگان. منظور مدیریت تاالب صنایع فوالد بهبه

تا  91صفحات ، 2، شماره 6سال  .زیست جانوریفصلنامه محیط

102. 
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