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 چکیده

 حرای تیاب و مینابشده حرا و در دو منطقه حفاظت گذارانهدف از انجام این تحقیق بررسی جمعیت تیره آبچلیکیان زمستان

 6بوده است. با توجه به نتایج در دوره  5831تا  5831های در استان هرمزگان در فاصله سال خورهای کوالهی، حسن لنگی و تیاب()

طقه های مشاهده شده در مناند که تعداد گونهگذرانی داشتهگونه از تیره آبچلیکیان در مناطق مورد مطالعه زمستان 22ساله مورد بررسی 

های شناساایی شاده تیاره    گونه است. در میان گونه 53،52،21،21لنگی، کوالهی و تیاب برابر حفاظت شده حرا و خورهای حسن

 ( Numenius arquata) ( و گیالنشااه بازر   Calidris alpina) دو گونه تلیله شاک  سایاه   آبچلیکیان در بازه زمانی مورد مطالعه

مشاهده شده  ترین جمعیتهای این تحقیق بیشها بودند. براساس یافتهترین گونهفراوان مشاهدات، درصد کل 26/52و  13/15 ترتیببه

های تنوع قطعه( بوده است. بررسی شاخص 1313) ترین آن درخور کوالهیو ک ( قطعه 82111شده حرا )مربوط به منطقه حفاظت

و ( 'H=53/2) ای شانون واینرهای تنوع گونهلنگی با شاخصحسننشان داد خور  Renyiسازی تنوع به روش زیستی و نمودار مرتب

( باه نسا ت دیگار    E=32/1) ( و مکینتاش'j=63/1) یکنواختی پایلو های( و شاخص52) ای(، فراوانی گونهD=51/2) سیمپسون

از سوی دیگر فراکافت  فراه  کند.( و توانسته زیستگاه مناس ی برای تیره آبچلیکیان P<11/1) مناطق دارای تنوع زیستی باالتری بوده

، %55/65 ترتیاب برابار  لنگای، کاوالهی و تیااب باه    شده حرا و ساه خاور حسان   ( برای منطقه حفاظتSIMPER) های تشابهنس ت

شده ( مشخص نمود که بین منطقه حفاظتANOSIM) های تشابه جفتیاست. فراکافت نس ت بوده %21/68و  21/16%، 33/11%

داری بین نس ت تشابه مجموع کل یلنگی و کوالهی تفاوت معنچنین بین خور حسنلنگی، کوالهی و تیاب و ه حرا و خورهای حسن

شده حرا و دو خور کوالهی و تیاب از مدل توزیع سری لگاریتمی و ها در منطقه حفاظت(. توزیع گونهP<11/1) مشاهدات وجود دارد

 کند.لنگی از مدل عصای شکسته پیروی میخور حسن در
  

  ، کوالهیتیابلنگی، حرا، خور، حسن گذران،پرندگان زمستان آبچلیکیان، کلمات کلیدی:

 Peymankarami1988@gmail.comپست الکترونیکی نویسنده مسئول:  *
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 مقدمه

در  که فراوانی پرندگان آبزی و کنار آبچربا توجه به این       

باشد، بررسی و ها میدهنده سالمت این زیستگاهها نشانتاالب

و  شناسانبومها مورد توجه روزافزون گونهمطالعه جمعیت این 

(. برخی از 9831قاسمی، ) وحش قرارگرفته استمدیران حیات

گیری زیستگاه حساس بوده و جهت اندازهپرندگان به کیفیت 

های دریایی ها و اکوسیستمکیفیت یا سالمت زیستگاه

های مانگرو در نواحی جنگل (.Kushlan ،9118) اندشدهشناخته

 شور تا شورهای لب(، آبNaidoo ،9002) جذر و مدی

(Augustinus ،9111 مناطق ساحلی گرمسیری و نیمه )

شوند این یافت می (0292، نو همکارا Zhou) گرمسیری

درصد فون پرندگان را شامل  02ها در ایران بیش از جنگل

دلیل برخورداری استان هرمزگان به (.Lepage ،0292) شوندمی

چنین در مجاورت بودن با از سیمای متنوع زیستگاهی و هم

های تاالبی فارس طیف وسیعی از زیستگاهدریایی عمان و خلیج

اختصاص داده از این رو هر ساله طیف وسیعی از خود را به

های های و دریاچهپرندگان مهاجر آبزی و کنار آبچر به تاالب

همین دلیل استان هرمزگان یکی از این استان روی آورده به

ترین تعداد پرندگان مهاجر زمستان پنج استانی است که بیش

(. از 9812طبیعی و راستی، ) داده استگذران را در خود جای

 هایزیستگاه درصد 12 از بیش تاالبی هایاکوسیستم طرفی

 با مقایسه در و داده اختصاص خودبه ایران در را پرندگان مهم

 برخوردار تریبیش زیستی تنوع از خشکی هایاکوسیستم

 استان در مانگرو هایجنگل (.9812داد، یزدان) هستند

 حدود (9831) همکاران و کاردانه تحقیقات مبنای بر هرمزگان

 02122 حدود ،(9837) زادهتقی تحقیقات و هکتار 99721

 اجتماعات این وسعت ترینبیش شود،می زده تخمین هکتار

 آب و فارسخلیج حوزه در بلکه کشور، در تنهانه را گیاهی

 .(9831کار، دانه) دهدمی اختصاص خودبه رامپی ایمنطقه

ترین گروه جانوری عنوان شاخصبهآبچر  پرندگان آبزی و کنار

شمار های مانگرو بهبرای تشخیص تغییرات اکولوژیک در محیط

 تنوع(. Elliott، 0220 و Whitfield ؛Kushlan ،9118) آیندمی

 شناسیزیست در عمده موضوع عنوانبه مانگرو هایجنگل زیستی

 جمله آن که از است شدهشناخته دنیا زیستی تنوع و حفاظت

 Ittekkotو  Jennerjohn(؛ 9111) Hogarth مطالعات به توانمی

 و Radhika (0222) (؛0221) Hussain و Badola (؛0220(

Simard  یکی از فاکتورهای مهم ( اشاره کرد. 0222)و همکاران

که جمعیت و رفتار پرندگان آبزی و کنار آبزی را تحت تأثیر 

خواری است کیفیت دهد روابط طعمه و طعمهخود قرار می

طعمه بر میزان جمعیت، رفتار و سالمت پرندگان تأثیر 

شناسی پرندگان در نحوه های ریختگذارند. حتی ویژگیمی

ها مؤثر است و یکی از علل وجود تغذیه و رژیم غذایی آن

چندین پرنده در کنار هم در زیستگاه بدون ایجاد رقابت، 

ها هست. از طرفی گونه این تخصصی بودن نوع تغذیه هرکدام از

عنوان محققان وجود منابع غذایی و قابلیت دسترسی به آن را به

و  Johnson) دانندها میعامل مهم برای حضور و فراوانی گونه

عکس سایر مناطق  های حرا برپرندگان جنگل (0229همکاران، 

های باشند، اغلب شامل گونههای اردک میآبی که اغلب از گونه

 (.9871راد،بهروزی) باشندها میزن و کاکائیآبزی قدمکنار 

( Waders) های کنار آبزیشامل گونه Scolopacidaeخانواده 

منطقه حفاظت شده حرای تیاب  است. در استان هرمزگان و در

های و میناب سه تیپ زیستگاه جزایر بزرگ و کوچک و تپه

 تیابهای این تیره در خورهای کوالهی و شنی توسط گونه

های آبی بوده و شوند این زیستگاه مجاور پهنهپسندیده می

آب رفته و در زمان جذر با پایین آمدن آب افراد  هنگام مد زیر

مانده توانند از موجودات باقیپرندگان آبزی می دیگر و خانواده این

 بررسی زمینه در (.9837 کیابی، و رادبهروزی) کنند تغذیه

 در سطح کالن مطالعات فراوانی انجامهای تنوع زیستی شاخص

 راد و همکارانتوان به تحقیقات بهروزیها میاز بین آن گرفته

( بررسی تغییرات ماهانه تنوع و تراکم پرندگان آبزی و 9839)

راد و های سلکه و سیاه کشیم؛ بهروزیکنار آبزی در تاالب

م و بررسی روند تغییرات ماهانه تنوع و تراک( 9812) همکاران

جمعیت پرندگان آبزی تاالب هورالعظیم؛ مطالعه طبیعی و 

 ای پرندگان آبزی و کنار آبچربررسی تنوع گونه (9812) شریفی

باغدارانی و شده حله استان بوشهر؛ امیریدر منطقه حفاظت

های پرندگان آبزی و کنار تنوع گونه مطالعه (9812) همکاران

( 9812داد )؛ یزدانهای شمالی استان خوزستانآبزی تاالب

های آبی بررسی تغییرات تنوع و فراوانی پرندگان در اکوسیستم

( بررسی 9833) استان خراسان رضوی، گلشاهی و همکاران

های آالگل، ای پرندگان آبزی و کنار آبزی در تاالبتنوع گونه

درزمینه مطالعات خارجی نیز  گل و گمیشان وآلماگل، آجی

های پرندگان جنگل شناسایی Nesbit (9123) مطالعات به توانمی

Vanspanje (9131 ) و Alenburg مانگرو در ماالی سنگاپور؛

 Murphy بیسو در غرب آفریقا؛-بررسی پرندگان مانگرو در جوینا

تحت عنوان پرندگان، انسان و  ای( مطالعه9112) Sigurdsson و

 و Elmberg مانگرو در تاالب سانگای بلو در شمال سنگاپور؛

 همکاران و Alves ( در کشور فنالند؛9111همکاران )



 9314 تابستان، 2، شماره هفتمسال                                          فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری                
 

73 
 

 Yang و Quan های مانگرو برزیل؛( پرندگان جنگل9117)

 Cranswick و Kershaw های چین،( در دریاچه لشتی0220)

 گذران آبزی در بریتانیای کبیر؛مطالعه پرندگان زمستان (0228)

Prez-Artega و Gaston (0221 بررسی تغییرات جمعیتی )

های بررسی جنگل (0223) و همکاران Zouدر مکزیک؛  پرندگان

کرد. در اکثر  خو پی این سوال در چین اشارهمانگرو تاالبی لی

( Scolopacidae) آبچلیکیان هرمزگان تیره مطالعات حیطه استان

و  رادمطالعات بهروزی است. شدههای غالب شناختهعنوان تیرهبه

( شناسایی و مقایسه فصلی تنوع و تراکم پرندگان 9837) کیابی

المللی کالهی و تیاب در تنگه هرمز این های بینآبزی تاالب

در طول چهار فصل انجام گرفته است؛  9839بررسی در سال 

مقایسه پیوند آماری میان تنوع و تراکم ( 9831) قاسمی

یزیکی و زیستی در پرندگان آبزی و کنار آبزی با پارامترهای ف

سال و چندل که مطالعه ذکر شده در طول یک دو رویشگاه حرا

 طول چهار فصل انجام گرفته است؛ طبیعی و راستی و در

 زمستان آبچر کنار و آبزی پرندگان زیستی تنوع بررسی (9812)

( 9812) کرمی و همکاران ؛ناهرمزگ استان خارگی خور گذران

میانگین پرندگان آبزی و کنار بررسی درصد فراوانی نسبی و 

آبزی استان هرمزگان که در این تحقیق پرندگان زمستان 

وضعیت  به بررسی اند ولی تاکنونگذران مورد بررسی قرار گرفته

شده حرا و های منطقه حفاظتجمعیتی این تیره در زیستگاه

حرای تیاب و میناب پرداخته نشده است. این تحقیق نخستین 

 ها وشباهت های این تیرهبررسی غالبیت گونهتحقیق پیرامون 

، تنوع زیستی و نیز مدل توزیع جمعیت ها ترکیب گونهتفاوت

 های ذکرشده است.زیستگاه های این تیره درگونه

 

 هاشمواد و رو
تا  92منطقه حفاظت شده حرای تیاب و میناب در حدود        

کیلومتری شرق بندرعباس در ساحل شمالی روبه روی  72

عرض  07°21´تراز با سطح دریا در موقعیت جزیره هرمز و هم

شده و در دهانه رود شیرین واقع طول شرقی  12°11´شمالی و

های ترتیب با موقعیتلنگی نیز بهتیاب و حسن کوالهی، خورهای

عرض  07°29´طول شرقی،  12°19´عرض شمالی و  28°07´

عرض شمالی و  02°11´طول شرقی و  12°13´شمالی و 

 822هکتار، حدود  922های طول شرقی و وسعت 11°12´

( خورهای منطقه ذکر 9 شکل) هکتار 822تا  022هکتار و 

بر طبق تقسیمات کنوانسیون رامسر در گروه  که باشند؛شده می

د و رابهروزی) گیرندهای مصبی و ساحلی شور قرار میتاالب

 و باتالقی مناطق در حرا، شدهحفاظت (. منطقه9837 کیابی،

 موقعیت در قشم، جزیره و خمیر بندر حدفاصل تاالبی

 در و طول شرقی 11°12´ عرض شمالی و 02°11´ جغرافیائی

 (9872 مجنونیان، و زهزاد)هکتار  31322 وسعت به ایگستره

 سرشماری سال هر زمستان (. در9 شکل) قرارگرفته است

 Total) روش به زیستمحیط حفاظت سازمان توسط پرندگان

Count Methods )طبیعی بخش به مراجعه با. گیردمی انجام

      

 
 : تصویر نقشه محدوده مطالعاتی، منطقه حفاظت شده حرا سمت چپ حرای تیاب و میناب سمت راست1 شکل

 طای  خاام  آماار  هرمزگان استان زیستمحیط حفاظت کل اداره

 .شد تهیه 9812(0290) تا 9831( 0227) ساله شش دوره یک

 ای از شاخص سیمپسونجهت محاسبه شاخص تنوع گونه       

(Dو شانون )-واینر (H)    جهت محاسابه شااخص یکناواختی از ،

ای (، جهت محاسبه غنای گونهEو مکینتاش )( 'J)شاخص پایلو 

های مشاهده شده( و باه  فراوانی گونه )تعداد گونه نیز از شاخص
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-SDRافازار در نرم Renyiدهی جوامع نیز از شاخص منظور رتبه

IV (Seaby  وHenderson ،0222 ) و تحلیاال و جهاات تجزیااه 

 (Henderson ،0227و  Seaby) CAP4.0 افاازارجمعیاات از ناارم

 ( به نقل از 9833) (. اجتهادی و همکاران9 جدول) استفاده شد

Waite (0222اشاره کردند که برای برازش مدل )  های توزیع باا

ترسیم  -9: های مشاهده سه گام اصلی وجود داردمجموعه داده

انجام  -8 ،برآورد پارامترهای توزیع -0 ،ایوفور گونه-رتبه نمودار

آزمون نیکویی برازش؛ آزمون نیکویی برازش با مقایساه آمااری   

شود. اگر تفاوت بین مقادیر مشاهده شده و مورد انتظار انجام می

دار باشد فرضیه صافر مبنای بار    این دو مقدار از نظر آمار معنی

 شود.برازش با مدل مربوط، رد می

   

  

 شاخص دهندهلیتشکی هامؤلفههای مورد استفاده و : شاخص1 جدول

 شاخص مؤلفه فرمول شاخص ایهای تنوع گونهشاخص

 (D) سیمپسون شاخص

(Seaby  وHenderson ،0222) 
𝑃𝑖
2 =

Ni(Ni − 1)

Nt(Nt − 1)
 

 و نمونه در افراد کل گونه، امین i در افراد تعداد

 گونه امین i به متعلق نمونه کل سهم

 (H) واینر -شاخص شانون

(Seaby  وHenderson ،0222) 
𝐻′ = −∑(pi)(log2 pi)

𝑠

𝑖=1

 
pi  عبارت است از سهم کل نمونه متعلق بهi  امین

 هاتعداد گونه Sای، شاخص تنوع گونه 'H گونه و

 شاخص مؤلفه فرمول شاخص ایهای یکنواختی گونهشاخص

 ('Jشاخص پایلو )

(Seaby  وHenderson ،0222) 
J′ =

𝐻′

log(s)
 

'j  حاصلH' ای شانون از محاسبه شاخص تنوع گونه

 شدهمشاهدههای برابر کل گونه Sوینر و 

 (E)شاخص مکینتاش 

(Seaby  وHenderson ،0222) 
𝐷 =

N− U

𝑁 −
𝑁

√𝑆

 

N  برابر تعداد کل افراد در نمونه وS  برابر تعداد کل

نیز مجذور مجموع تعداد  U استها در نمونه گونه

 امین گونه به توان دو i افراد متعلق به

 شاخص مؤلفه فرمول شاخص شاخص تشابه

 شاخص تشابه زیستگاه جاکارد

(Seaby  وHenderson ،0227) 
𝐶𝑗 =

𝑎

(𝑎 + 𝑏 + 𝑐)
 

a های مشترک، تعداد گونهb  وc یهایتعداد گونه 

 که فقط در یک منطقه حضور دارند

 شاخص مؤلفه فرمول شاخص و رتبه دهیمقایسه جوامع 

 شاخص رینی

(Seaby  وHenderson ،0222) 
𝐻𝛼 = +

[𝑙𝑜𝑔∑ 𝑃𝑖
𝛼]𝑠

𝑖=1

(1 − 𝛼)
 

αمرتبه   ≠ 0)،(α ≥  iفراوانی نسبی  Piو  0

 (e معموالً) امین گونه و لگاریتم بر پایه اختیاری

   

 نتایج   
درباره زمانی مورد  شدههای شمارشنام و تعداد کل گونه       

منطقه حفاظت شده  9812( 0290تا ) 9831( 0227مطالعه )

نیمه  نتایج حاصل از سرشماری .ذکرشده است 0حرا در جدول 

های دهد گونهزمستانه منطقه حفاظت شده حرا نشان می

 Tringa) ی(، آبچلیک دودTringa erythropus) آبچلیک خالدار

glareolaزی( و آبچلیک تک (Tringa ochropus در طول )

گذرانی گذرانی داشته و زمستانبار زمستانزمان مطالعه تنها یک

 (، تلیله سفیدLimosa limosa) سیاههای گیالنشاه دمگونه

(Calidris alba )همراه با نوسانات بوده و آبچلیک شکیل 

(Philomachus pugnaxتنها ) ال در منطقه حفاظت شده دو س

 گذرانی داشته است.حرا زمستان

( مشخص 8 جدول) لنگیحسن خور از سرشماری در حاصل نتایج

 سفید( و تلیله دمLimosa limosa) سیاهکرد گیالنشاه دم

(Calidris temminckiiتنها یک ) بار در بازه زمانی مورد مطالعه

 اند.گذرانی داشتهلنگی زمستاندرخور حسن

( 1 جاادول) خااور کااوالهی بررساای نتااایج سرشااماری در       

 (،Limosa limosa) سیاههای گیالنشاه دممشخص کرد که گونه

 Calidris) ( و تلیلاه بازرگ  Tringa glareola) آبچلیاک دودی 

tenuirostris باار زمساتان   ( در بازه زمانی مورد مطالعه تنها یاک

 Tringa) یزآبچلیااک تااک هااایو گونااه اناادگااذرانی داشااته

ochropus پاشلک معماولی ،) (Gallinago gallinago  و تلیلاه )

گاذرانی دارای  ( نیاز در زمساتان  Calidris ferruginea) بلاوطی 

 اند.نوسان جمعیتی بوده
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 1830(2012) تا 1831(2002) هایسال: نام و تعداد پرنده کنار آبچر سرشماری شده در منطقه حفاظت شده حرا 2 جدول

 
 

         

 1830(2012) تا 1831(2002) هایلنگی سال: نام و تعداد پرنده کنار آبچر سرشماری شده درخور حسن8 جدول

 نام گونه سال سرشماری

9812 

(0290) 

9831 

(0299) 

9833 

(0292) 

9837 

(0221) 

9832 

(0223) 

9831 

(0227) 
 نام علمی نام فارسی

 Limosa limosa سیاهگیالنشاه دم 2 7 2 2 2 91

 Limosa lapponica گیالنشاه حنایی 283 01 787 133 289 327

 Numenius phaeopus سفید ابرو گیالنشاه 981 2 922 212 802 089

 Numenius arquata بزرگ گیالنشاه 9031 181 9273 0931 712 9901

 Tringa erythropus خالدار آبچلیک 2 8 2 2 2 2

 Tringa tetanus سرخ پا آبچلیک 271 23 183 380 831 171

 Tringa stagnatilis تاالبی آبچلیک 7 87 8 09 2 1

 Tringa nebularia سبز پا آبچلیک 87 91 13 981 21 39

 Tringa ochropus زی تک آبچلیک 2 9 2 2 2 2

 Tringa glareola دودی آبچلیک 2 9 2 2 2 2

 Tringa cinereus سرباال نوک آبچلیک 311 18 9918 9171 388 9210

 Actitis hypoleucos آوازخوان آبچلیک 09 92 92 91 0 1

 Arenaria interpres گردان سنگ 8 2 8 3 2 8

 Calidris alba سفید تلیله 2 9 2 1 2 92

 Calidris minuta کوچک تلیله 982 110 18 972 900 001

 Calidris alpina سیاه شکم تلیله 8109 081 0809 0937 9777 9090

 Calidris ferruginea بلوطی تلیله 8 9 2 927 99 3

 Limicola falcinellus پهن نوک تلیله 907 290 201 201 982 982

 Philomachus pugnax شکیل آبچلیک 012 0 2 2 2 2

 نام گونه سال سرشماری
9812 

(0290) 

9831 

(0299) 

9833 

(0292) 

9837 

(0221) 

9832 

(0223) 

9831 

(0227) 
 نام علمی نام فارسی

 Limosa limosa سیاهدم گیالنشاه 2 0 2 2 2 2

 Limosa lapponica حنایی گیالنشاه 117 071 30 921 880 11

 Numenius phaeopus سفید ابرو گیالنشاه 0 9 91 12 19 82

 Numenius arquata بزرگ گیالنشاه 199 181 912 101 873 821

 Tringa totanus سرخ پا آبچلیک 932 939 31 990 000 32

 Tringa stagnatilis تاالبی آبچلیک 97 92 0 9 8 99

 Tringa nebularia سبز پا آبچلیک 3 88 3 80 12 92

 Tringa cinereus سرباال نوک آبچلیک 11 923 11 029 908 929

 Actitis hypoleucos آوازخوان آبچلیک 0 2 9 7 98 1

 Arenaria interpres گردان سنگ 0 90 0 7 1 1

 Calidris tenuirostris بزرگ تلیله 992 2 927 72 33 90

 Calidris alba سفید تلیله 22 9 8 91 88 97

 Calidris minuta کوچک تلیله 0 038 82 02 11 8

 Calidris temminckii سفیددم تلیله 9013 2 2 2 2 2

 Calidris alpina سیاه شکم تلیله 2 107 027 139 811 912

 Calidris ferruginea بلوطی تلیله 8 78 9 1 2 91

 Limicola falcinellus پهن نوک تلیله 2 2 1 28 91 31



 ....حفاظت شده حرا وبررسی جمعیت آبچلیکیان زمستان گذران در مناطق نگر                                               کماو  کرمی

04 
 

 1830(2012) تا 1831(2002) های: نام و تعداد پرنده کنار آبچر سرشماری شده درخور کوالهی سال4 جدول 

 نام گونه سال سرشماری
9812 

(0290) 

9831 

(0299) 

9833 

(0292) 

9837 

(0221) 

9832 

(0223) 

9831 

(0227) 
 نام علمی نام فارسی

 Limosa limosa سیاهدم گیالنشاه 2 2 2 2 1 2

 Limosa lapponica حنایی گیالنشاه 02 801 82 91 907 280

 Numenius phaeopus سفید ابرو گیالنشاه 91 92 91 7 91 2

 Numenius arquata بزرگ گیالنشاه 029 979 981 902 01 20

 Tringa totanus سرخ پا آبچلیک 98 77 81 22 89 82

 Tringa stagnatilis تاالبی آبچلیک 2 9 0 9 0 8

 Tringa nebularia سبز پا آبچلیک 8 92 8 9 2 2

 Tringa ochropus زی تک آبچلیک 2 2 2 0 2 9

 Tringa glareola دودی آبچلیک 2 9 2 2 2 2

 Tringa cinereus سرباال نوک آبچلیک 88 73 01 991 27 91

 Actitis hypoleucos آوازخوان آبچلیک 0 0 0 0 2 9

 Arenaria interpres گردان سنگ 1 92 90 3 87 2

 Gallinago gallinago معمولی پاشلک 2 9 2 0 2 2

 Calidris tenuirostris بزرگ تلیله 2 2 2 2 2 2

 Calidris alba سفید تلیله 9 97 0 8 2 00

 Calidris minuta کوچک تلیله 0 02 1 7 00 9

 Calidris temminckii سفیددم تلیله 8 3 2 1 2 2

 Calidris alpina سیاه شکم تلیله 993 928 911 712 910 9792

 Calidris ferruginea بلوطی تلیله 2 2 0 7 2 2

 Limicola falcinellus پهن نوک تلیله 2 1 2 3 00 2

        

( 1 جدول) نتایج سرشماری درخور تیاب و میناب سبراسا       

 Tringa) زی، آبچلیک تاک ((Tringa glareola آبچلیک دودی

ochropusو پاشلک معمولی ) (nago gallinagoتنها یک ) بار در

 هااای تلیلااه باازرگگااذرانی داشااته و گونااهایاان خااور زمسااتان

(Calidris tenuirostrisو تلیلااااه دم )( ساااافیدCalidris 

temminckiiاند.( نیز دارای نوسانات جمعیتی بوده 
 

 1830(2012) تا 1831(2002) های: نام و تعداد پرنده کنار آبچر سرشماری شده درخور تیاب سال1 جدول

 نام گونه سال سرشماری
9812 

(0290) 

9831 

(0299) 

9833 

(0292) 

9837 

(0221) 

9832 

(0223) 

9831 

(0227) 
 نام علمی نام فارسی

 Limosa limosa سیاهدم گیالنشاه    2 98 1 92 13 88

 Limosa lapponica حنایی گیالنشاه 13 028 911 901 903 998

 Numenius phaeopus سفید ابرو گیالنشاه 1 7 01 81 11 13

 Numenius arquata بزرگ گیالنشاه 912 80 912 917 192 979

 Tringa totanus سرخ پا آبچلیک 71 33 913 29 911 921

 Tringa stagnatilis تاالبی آبچلیک 92 0 2 9 2 2

 Tringa nebularia سبز پا آبچلیک 0 91 3 1 98 1

 Tringa ochropus زی تک آبچلیک 9 2 2 2 2 2

 Tringa glareola دودی آبچلیک 0 2 2 2 2 2

 Tringa cinereus سرباال نوک آبچلیک 921 91 981 912 901 911

 Actitis hypoleucos آوازخوان آبچلیک 7 8 93 98 92 1

 Arenaria interpres گردان سنگ 8 0 2 02 98 1

 Gallinago gallinago معمولی پاشلک 9 2 2 2 2 2
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 نام گونه سال سرشماری
9812 

(0290) 

9831 

(0299) 

9833 

(0292) 

9837 

(0221) 

9832 

(0223) 

9831 

(0227) 
 نام علمی نام فارسی

 Calidris tenuirostris بزرگ تلیله 9 2 2 11 71 0

 Calidris alba سفید تلیله 2 17 97 03 2 01

 Calidris minuta کوچک تلیله 22 02 23 98 10 1

 Calidris temminckii سفیددم تلیله 2 2 2 2 1 0

 Calidris alpina سیاه شکم تلیله 9819 117 718 039 103 819

 Calidris ferruginea بلوطی تلیله 97 2 9 1 19 98

 Limicola falcinellus تلیله نوک پهن 2 2 81 09 17 91

        

جمعیت کل هر منطقه  شده گیریاندازهپارامترهای آماری         

بار ایان    .اسات  ذکرشده 2در جدول  در بازه زمانی مورد مطالعه

 شاده حفاظتاساس میانگین جمعیت تیره آبچلیکیان در منطقه 

 برابار ترتیاب  به تیابلنگی، خور کوالهی و خور خور حسن حرا،
(71/0189±07/9231،) (77/728 ±12/172،) (19/239±19/072) 

 قطعه بوده است.( 21/879±11/390و )
 

 پارامترهای آماری جمعیت آبچلیکیان: بررسی 6 جدول

 جمع کل مشاهدات تیره آبچلیکیان 

 خور تیاب خور کوالهی خور حسن لنگی شده حرامنطقه حفاظت

 21/879 19/072 12/172 07/9231 میانگین

 12/11 12/92 982 12/928 میانه

 8719 8281 0017 99918 بیشترین

 2 2 2 2 کمترین

 0 0 1 8 صفر

 02 02 97 91 بدون صفر

 21/1 21/1 78/00 21/98 درصد صفر

 3928 1111 92138 87211 جمع

 80/978 07/911 21/912 21/201 خطای استاندارد

 11/390 19/239 77/728 71/0189 انحراف معیار

 0/22237 1/121889 1/111017 3111921 واریانس

 78/8 11/8 18/9 02/0 چولگی

 80/91 12/98 92/9 78/1 کیشندگی

     
 

( Similarity Percentages=SIMPER) تشاابه  هاای نسبت       

میانگین فراوانی، میانگین همسانی، تراکم خام و  دهندهنشانکه 

را در باین مجموعاه    هرگونهسهم  واقع درتراکم انباشته بوده و 

. نسبت تشابه برای منطقاه  دهدمینشان  شدهمشاهده هایگونه

  تیااب لنگای، کاوالهی و   حارا و خورهاای حسان    شاده حفاظت

درصاد باوده    71/28و  02/12، 31/11، 99/29 برابار ترتیاب  به

 (.7جداول ) است
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 تشابه در مناطق مورد مطالعههای : نتایج حاصل از آنالیز نسبت2 جدول

1830(2012تا ) 1831(2002) های تشابه منطقه حفاظت شده حراآنالیز نسبت  

 نام گونه میانگین فراوانی میانگین همسانی تراکم خام تراکم انباشته

 تلیله شکم سیاه 38/9313 11/97 81/01 81/01

 گیالنشاه بزرگ 9022 28/91 17/00 88/10

 آبچلیک نوک سرباال 92/101 18/1 11/91 77/27

 گیالنشاه حنایی 92/111 29/2 38/1 22/77

 آبچلیک پا سرخ 22/112 21/1 01/3 32/31

 تلیله نوک پهن 22/872 32/8 89/2 93/10

1830(2012) تا 1831(2002) لنگیهای تشابه خور حسنآنالیز نسبت  

 نام گونه فراوانیمیانگین  میانگین همسانی تراکم خام تراکم انباشته

 گیالنشاه بزرگ 1/871 31/97 29/80 29/80

 تلیله شکم سیاه 92/821 22/90 11/09 22/18

 آبچلیک نوک سرباال 1/913 97/7 38/90 18/22

 گیالنشاه حنایی 22/821 20/7 12/90 11/73

 آبچلیک پا سرخ 88/918 82/2 07/99 02/12

 گیالنشاه بزرگ 1/871 31/97 29/80 29/80

1830(2012تا ) 1831(2002) های تشابه خور کوالهیآنالیز نسبت  

 نام گونه میانگین فراوانی میانگین همسانی تراکم خام تراکم انباشته

 تلیله شکم سیاه 22/121 11/93 29/19 29/19

 گیالنشاه بزرگ 22/901 00/92 98/00 91/28

 گیالنشاه حنایی 38/918 22/1 02/90 19/71

 آبچلیک نوک سرباال 12 01/1 02/1 20/31

 آبچلیک پا سرخ 38/19 91/8 19/2 11/19

1830(2012تا ) 1831(2002های تشابه خور تیاب )آنالیز نسبت  

 نام گونه میانگین فراوانی میانگین همسانی تراکم خام تراکم انباشته

 تلیله شکم سیاه 1/208 99/01 22/11 22/11

 گیالنشاه بزرگ 22/930 01/3 98 27/13

 گیالنشاه حنایی 1/983 28/7 17/99 21/72

 آبچلیک نوک سرباال 1/990 01/2 32/1 11/32

 آبچلیک پا سرخ 92/921 22/2 19/1 12/31

 تلیله کوچک 1/82 82/9 91/0 92/10

     

 تشابه جفتی هاینسبتبراساس نتایج حاصل از این آنالیز        

(Analysis of Similarity=ANOSIM) هاای تشاابه   نسابت  بین

 خااور سااه و حاارا شاادهحفاظاات منطقااه در مشاااهدات مجمااوع

لنگی و خاور  چنین خور حسنو هم کوالهی و تیاب لنگی،حسن

 (.3 )جدول(P<21/2) داردداری وجود یکوالهی تفاوت معن

 
 1830(2012تا ) 1831(2002) های( سالANOSIM) تشابه جفتی های: آنالیز نسبت3 جدول

 آمار نمونه No>=obs سطح % P value جایشگت زیستگاه دوم زیستگاه اول

228/2 120 حسن لنگی حرا  21/2  8 21/2  

228/2 120 کوالهی حرا  21/2  8 72/2  

229/2 120 تیاب حرا  09/2  9 38/2  

21/2 120 کوالهی حسن لنگی  71/1  11 02/2  

02/2 120 تیاب حسن لنگی  21/12  931 22/2  

23/2 120 تیاب کوالهی  08/92  71 97/2  
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تیاب و براساس شاخص تشابه جاکارد دو زیستگاه خور        

دارای شباهت  مورد بررسیدر طول بازه زمانی  خور کوالهی

 به یکدیگر هستندباالیی به یکدیگر به نسبت دیگر خورها 

 (.1 جدول)

 
 1830(2012تا ) 1831(2002های )های متفاوت بر اساس مقیاس جاکارد سالها در زیستگاهاشتراک( گونه) : درصد تطابق3 جدول

 خور تیاب کوالهی خور خور حسن لنگی شده حرامنطقه حفاظت زیستگاه

    9 شده حرامنطقه حفاظت

   9 79/2 خور حسن لنگی

  9 31/2 77/2 خور کوالهی

 9 9 31/2 77/2 خور تیاب

     

و مقایسه  CAP4.0افزار مشاهدات در نرم بندیگروه از پس       

 عدم تجانسترین مشخص گردید که بیش دو مناطقدو به 

 استحرا و خور کوالهی بوده  بین دو زیستگاه در ایگونه

ترین عدم تجانس در ذکر است که بیش(. الزم به92 جدول)

 سیاهمربوط به گونه تلیله شکم مورد بررسیهای زیستگاه

(Calidris alba.بوده است ) 

 
 ها( بین زیستگاهAverage dissimilarity) ایگونه : میانگین عدم تجانس10 جدول

 خور تیاب خور کوالهی خور حسن لنگی شده حرامنطقه حفاظت زیستگاه

     شده حرامنطقه حفاظت

    13/22 خور حسن لنگی

   08/11 07/72 خور کوالهی

  72/12 91/11 71/23 خور تیاب

     

 مورد مطالعه مناطقدر  تنوع هایشاخص نتایج حاصل از       

 سایرلنگی دارای تنوع باالتری به نسبت نشان داد که خور حسن

 (.99 جدول) استمناطق بوده 

 

 1830(2012تا ) 1831(2002های )های تنوع زیستی تیره آبچلیکیان سالشاخص :11 جدول

 مؤلفه و شاخص
 منطقه مورد مطالعه

 اشتباه استاندارد جک نایف کل مناطق
 تیاب کوالهی حسن لنگی حرا

 ایتنوع گونه
 17/9 93/0 11/9 37/9 21/0 23/2 (H)وینر -شانون

 18/1 91/7 99/8 11/8 20/1 29/2 (D)سیمپسون

ایفراوانی گونه ایغنای گونه  91 97 02 02 00 1/9 

 یکنواختی

 ایگونه

 20/2 21/2 11/2 22/2 22/2 20/2 (j) پایلو

 71/2 30/2 11/2 28/2 78/2 20/2 (E)مکینتاش

        

)شکل  لنگی استبودن شاخص تنوع این تیره در خور حسن باال گرنیز بیان Renyiروش دهی تنوع بهنتایج حاصل از رتبه       

0.) 
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 Renyi: نتایج حاصل از رتبه دهی تنوع با استفاده از شاخص 2شکل

 

 هاگونه (Species Matching) دودویی به دو مقایسه       

چه  مورد بررسی بین مناطقاین موضوع است که  کنندهمشخص

نتایج  دنمشترک و چه تعداد گونه متفاوت وجود دارتعداد گونه 

 ذکرشده است. 90حاصل از مقایسه دودویی مناطق در جدول 

 
 لنگی، کوالهی و تیاب: نتایج حاصل از مقایسه دودویی منطقه حفاظت شده حرا و خورهای حسن12 جدول

 حرا گونه 1 فقط در حرا حرا

 

 کوالهی

 گونه 0 حرا فقط در

 گونه 8 فقط درخور کوالهی گونه 0 فقط درخور حسن لنگی 

 گونه 97 مشترک گونه 91 مشترک حسن لنگی

 - فقط درخور حسن لنگی حسن لنگی گونه 0 فقط در حرا حرا

 گونه 8 فقط درخور کوالهی  گونه 8 فقط درخور تیاب 

 گونه 97 مشترک کوالهی گونه 97 مشترک تیاب

 - فقط درخور کوالهی کوالهی - فقط درخور حسن لنگی حسن لنگی

 - فقط درخور تیاب  گونه 8 فقط درخور تیاب 

 گونه 02 مشترک تیاب گونه 97 مشترک تیاب

      

 بحث
 بلندماادت سرشااماری اطالعااات از وریو بهااره اسااتفاده       

 زیساتی  تنوع از حفاظت هایبرنامه اساس و پایه تاالبی پرندگان

(. براساس نتایج حاصله از Green،0292و  Amat) است هاتاالب

گوناه   00 تعداد 9812تا  9831های این تحقیق در فاصله سال

قطعاه در کال    29211باا جمعیتای معاادل     از تیره آبچلیکیاان 

براسااس نتاایج    .اناد گذرانی داشتهمناطق مورد مطالعه زمستان

گوناه از ایان خاانواده در ایاران      80 ،(9837) بررسی منصاوری 

گاذاران ایان منااطق    های زمساتان مشاهده شده که تعداد گونه

ترین های این تیره در ایران است. بیشگونه کل % 71/23معادل 

( باا  Calidris alpina) سایاه تلیلاه شاکم   فراوانی متعلق به گونه

 آن متعلاق باه گوناه آبچلیاک خالادار      ترینو کم قطعه 91718

(Tringa erythropus با )هاای  براساس یافته بوده است. قطعه 8

شاده در دو خاور حسان    هاای مشااهده  این پژوهش تعداد گونه

گونه و خور  91شده حرا منطقه حفاظت گونه، 02لنگی و تیاب 

که در مقایسه باا نتاایج طبیعای و     گونه بوده است؛ 97کوالهی 

تیاره   گوناه از  91تعاداد   خور خاارگی کاه   در ،(9812راستی )

تر بوده است. درخور خارگی بیش ،شده استآبچلیکیان شناسایی

(، آبچلیاک  Limosa limosa) سایاه هفات گوناه گیالنشااه دم    7

 Tringa) زی(، آبچلیااک تااک Tringa erythropus) خالاادار

ochropusآبچلیک دودی ،) (Tringa glareola  تلیلاه بلاوطی ،) 

(Calidris ferrugineaآبچلیاااک شاااکیل ،) (Philomachus 

pugnaxسفید( و تلیله دم (Calidris temminckiiدر مدت ) زمان

راد و اناد.  در بررسای بهاروزی   گاذرانی نداشاته  مشابه زمساتان 

در دو خاور کاوالهی و    9839( در ساال  9837کیابی)
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در ایان   .شاده باود  گوناه شناساایی   97تیاب درمجماوع تعاداد   

( در Numenius tenuirostris) حقیااق گونااه گیالنشاااه خالاادارت

که در بررسای  مشاهده نشده در صورتی زمستانهسرشماری نیمه

در  ( به مشاهده یک گیالنشاه خالدار9837راد و کیابی )بهروزی

های با در نظر گرفتن یافته. شده است مجاورت خور تیاب اشاره

گاردد کاه ایان    نمایان مای ( 9837) راد و کیابیتحقیق بهروزی

هاای ساال نیازمناد بررسای و تحقیاق      زیستگاه در دیگر زماان 

شاده در ایان   هاای شناساایی  چنین تعداد گونهمستمر است. هم

های از یافته تحقیق در تمام مناطق مورد مطالعه در مدت مشابه

شده حارا  گونه در منطقه حفاظت 91که تعداد  (9831) قاسمی

تار باوده اسات. در    بایش  ،شده اسات دهمشاه و رویشگاه چندل

شاده حلاه   ( در منطقه حفاظات 9812) بررسی راستی و شریفی

گونه از تیره آبچلیکیان در باازه زماانی    00بوشهر در کل تعداد 

های اند که مشابه تعداد کل گونهگذرانی داشتهساله زمستان 92

مناطق مورد بررسی در این تحقیق است با ایان تفااوت کاه دو    

( و پاشاالک Phalaropus lopatus) ساارخگااردن شااناگر گونااه

( تنها در منطقه حله زمساتان  Lymnocrptes minimus) کوچک

هااای منطقااه انااد. از مقایسااه دودویاای گونااه گااذرانی داشااته

گوناه   91لنگی مشاخص گردیاد   شده حرا و خور حسنحفاظت

 00) شده این تیاره های شناساییدرصد کل گونه 93/23معادل 

هاای  طاور مشاترک در دو منطقاه وجاود دارد و گوناه     هگونه( ب

 Tringa) (، آبچلیاک دودی Tringa ochropus) زیآبچلیک تک

glareola،)   آبچلیاک خالادار (Tringa erythropus  و آبچلیاک )

شاده  تنها در منطقاه حفاظات   (Philomachus pugnax) شکیل

 تلیلاه ( و Calidris tenuirostris) حرا و دو گوناه تلیلاه بازرگ   

لنگاای تنهااا درخااور حساان (Calidris temminckii) ساافیددم

شده حرا و خور کوالهی اند. مقایسه منطقه حفاظتشدهمشاهده 

درصاد کال    07/77معاادل   گوناه  97مشخص کرد کاه تعاداد   

گذران مشترک بین دو زیستگاه وجود دارند و های زمستانگونه

 و آبچلیک شکیل (Tringa erythropus) دو گونه آبچلیک خالدار

(Philomachus pugnax) شده حرا و سه گونهدر منطقه حفاظت 

 Calidris) سفید(، تلیله دمCalidris tenuirostris) تلیله بزرگ

temminckii و پاشلک معماولی ) (Gallinago gallinago  تنهاا )

انااد. مقایسااه دودویاای منطقااه شاادهدرخااور کااوالهی مشاااهده

 گوناه  97مشخص کرد که تعاداد   خور تیاب شده حرا وحفاظت

صاورت مشاترک   گذران( بهدرصد کل پرندگان زمستان 07/77)

 برناد و دو گوناه آبچلیاک خالادار    سر مای در این دو زیستگاه به

(Tringa erythropusو آبچلیاااک شاااکیل ) (Philomachus 

pugnaxگوناه   8شده حارا و  ( تنها در منطقه حفاظت

 Calidris) سفیدتلیله دم (،Calidris tenuirostris) تلیله بزرگ

temminckii )پاشلک معماولی  و (Gallinago gallinago)   تنهاا

توان عنوان کارد  کنند. بر این اساس میدرخور تیاب زندگی می

( و آبچلیااک Tringa erythropus) کااه گونااه آبچلیااک خالاادار

( در بازه زمانی مورد مطالعه تنها Philomachus pugnax) شکیل

گذرانی داشته اناد. مقایساه   شده حرا زمستانحفاظت در منطقه

لنگی و خور کوالهی مشاخص کارد کاه    دودویی خورهای حسن

گاذران(  هاای زمساتان  درصد کل گوناه  07/77) گونه 97تعداد 

ساه گوناه    صاورت مشاترک در دو منطقاه زنادگی کارده و      به

 Tringa) آبچلیاک دودی  (،Tringa ochropus) زیآبچلیک تک

glareola) و پاشاالک معمااولی (Gallinago gallinago)  تنهااا

لنگی و خاور  مقایسه خور حسن اند.شدهدرخور کوالهی مشاهده

درصااد کاال  07/77) گونااه 97تیاااب نیااز مشااخص کاارد کااه 

 زیگونااه آبچلیااک تااک 8مشاااهدات( مشااترک وجااود دارد و 

(Tringa ochropusآبچلیاااک دودی ،) (Tringa glareola و )

تنهاا درخاور تیااب     (Gallinago gallinago) پاشالک معماولی  

مربوط به بررسای   شوند. آخرین مقایسه دودویی نیزمشاهده می

دو خور کوالهی و تیاب است تعاداد بیسات گوناه مشاترک در     

درصد کل مشاهدات پرندگان زمساتان   922) منطقه وجود دارد

شده های تشابه در منطقه حفاظتگذران(. براساس آنالیز نسبت

( و گیالنشااه  Calidris alpina) ونه تلیلاه شاکم سایاه   حرا دو گ

های غالب در منطقه بود گونه ( جزءNumenius arquata) بزرگ

شوند خاور حسان   درصد مشاهدات را شامل می 12که بیش از 

( و تلیلاه  Numenius arquata) لنگی نیاز کاه گیالنشااه بازرگ    

را درصاد مشااهدات    12( بیش از Calidris alpina) شکم سیاه

ترتیب برای خورهای کوالهی و تیاب اند. این آنالیز بهشامل شده

لنگی حاصال گردیاد.   مشابه خور حسن نیز انجام گرفت و نتایج

هاای  توان عنوان کرد کاه گوناه  با توجه به نتایج این بررسی می

شده حارای  غالب تیره آبچلیکیان در محدوده دو منطقه حفاظت

 ستان دو گونه تلیله شکم سایاه تیاب و میناب و حرا در طول زم

(Calidris alpinaو گیالنشاااه باازرگ ) (Numenius arquata )

(  منطبق با  فصول زمستان 9831قاسمی ) باشند. در بررسیمی

گوناه   شاده حارا  )پاییز و زمستان(، در منطقاه حفاظات   گذرانی

 Limicola) (، تلیله نوک پهنCalidris alpina) تلیله شکم سیاه

falcinellus و آبچلیااک نااوک ساارباال ) (Tringa cinereus در )

(، Calidris alpina) هاای تلیلاه شاکم سایاه    فصل پاییز و گوناه 

 Tringa) ( و آبچلیک نوک سرباالNumenius arquata) گیالنشاه

cinereusایان تیاره    های غالاب عنوان گونه( در فصل زمستان به

نادل  که هماین بررسای در رویشاگاه چ   مشخص شدند. درحالی
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 (، آبچلیک نوک سرباالNumenius arquata) های گیالنشاهگونه

(Tringa cinereus( و آبچلیک پاسرخ )Tringa totanus ) در هر

 اناد. در های غالب را تشاکیل داده دو فصل پائیز و زمستان گونه

ترتیاب  ( در خور خارگی نیز باه 9812) بررسی طبیعی و راستی

(، تلیلاه شاکم   Limosa lapponicaهای گیالنشااه حناایی)  گونه

( Numenius arquata( و گیالنشاه بزرگ)Calidris alpinaسیاه)

اند. آنالیز جفتی نسابت تشاابه دو زیساتگاه    های غالب بودهگونه

داری در بین نسبت تشابه مجموع کل ینشان داد که تفاوت معن

لنگای،  شده حرا و خورهای حسان مشاهدات در منطقه حفاظت

 لنگی و کوالهی وجود داردتیاب و نیز بین خور حسن کوالهی و

دهای  های تنوع زیستی و نمودار رتبهبررسی شاخص (.3 جدول)

Renyi در لنگی( در سطح تیره نشان داد که خور حسن0)شکل 

تری را به نسبت دیگر مناطق برای تیره مجموع زیستگاه مناسب

آمااری   آبچلیکیان در فصل زمستان فراهم کرده اسات. بررسای  

شاخص تنوع شانون واینر و شااخص سیمپساون مؤیاد تفااوت     

( ایان خاور باا دیگار     P<21/2) های ذکرشاده دار شاخصیمعن

وساعت   است. دلیل آن احتماالً 21/2مناطق مطالعاتی در سطح 

های مصبی این خور باه نسابت دو خاور دیگار     تر زیستگاهبیش

پاایین باودن   لنگی تأمل درخصوص خور حسناست. نکته قابل 

شاده  شده آن به نسبت منطقه حفاظات های مشاهدهتعداد گونه

کننده این اسات کاه   حرا و دو خور دیگر است. این موضوع بیان

باال بودن هرکدام از پارامترهای مؤثر بر شاخص تنوع به تنها باه  

معنی باال بودن شاخص تنوع زیستی نیست بلکه فراوانی نسابی  

ملی در جهات افازایش شااخص عاددی     تواند عادر کنار غنا می

شاده دو  هاای مشااهده  تنوع باشد. درصد تطابق و اشتراک گونه

( مشاخص کارد کاه    1 جدول) زیستگاه براساس مقیاس جاکارد

های مشاهده کل گونهترین تشابه بین زیستگاهی با توجه بهبیش

عبارتی اگر شااخص  کوالهی است یا به دو خور تیاب و مربوط به

های این دو زیستگاه در این بازه گونهشود، صد بیان تشابه به در

به یکدیگر شباهت دارند که دلیل آن وجود  %922طور زمانی به

های کامالً مشترک در باین دو خاور اسات. براسااس ایان      گونه

ترین شاباهت را باه خاور    کوالهی و تیاب بیش شاخص دو خور

تواناد  میکه دلیل آن نیز ( 31/2لنگی دارند )درصد تشابه حسن

پاس از انجاام    ها به یکدیگر باشاد. موقعیت مکانی و نزدیکی آن

های این تیاره  آزمون نیکویی برازش مشخص شد که توزیع گونه

هاای  شده حرا، خور کوالهی و تیااب ازساری  در منطقه حفاظت

( در Log Series) هاای لگااریتمی  لگاریتمی پیروی کرده، سری

بتاً کمی گونه داشته و یاک  شوند که تعداد نسجوامعی دیده می

، May) کناد ها را کنتارل مای  عامل محیطی غالب فراوانی گونه

ترتیاب غالبیات کساری از    ها به(. در چنین جوامعی گونه9171

لنگی از مادل  منابع را در اختیار دارند. توزیع گونه درخور حسن

کند برطبق این مدل ( پیروی میBroken Stick) عصای شکسته

جامعه سهم نسابتاً یکساانی از مناابع زیساتی را      های یکگونه

( از طرفی تنوع در 9833اجتهادی و همکاران،) کننداستفاده می

های باال است که بین غنا و یکناواختی رابطاه   جوامع و جمعیت

 های متعادد ایان  متعادلی برقرار باشد یعنی در کنار حضور گونه

ده و گوناه یاا   ها از فراوانای نسابی متعاادلی برخاوردار باو     گونه

صورت غالب در منطقه وجود نداشته باشند. در واقع های بهگونه

تواند دلیلی برای باالتر بودن شااخص تناوع زیساتی    این امر می

 لنگی به نسبت دیگر مناطق مورد مطالعه باشد.خور حسن

 

 تشکر و قدردانی
این مقاله، مراتب تقدیر و تشکر خود را از مدیرکل  نویسنده       

 محترم پرنده کارشناسان ویژهبه طبیعی محیط محترم معاونت و

 ابراز هرمزگان استان زیست محیط حفاظت کل اداره شناسی

 دارد.می

 

 بعامن
های روش. 1833، .ع. و عکافی، ح سپهری، ؛.ح اجتهادی، .1

چاپ اول، انتشارات دانشگاه فردوسی  .گیری تنوع زیستیاندازه

 صفحه. 007. مشهد

 .1831حفاظت محیط زیست استان هرمزگان. اداره کل  .2

زمستانه پرندگان آبزی و کنار های خام سرشماری نیمهداده

گذران مناطق حفاظت شده حرا و حرای تیاب و آبزی زمستان

 .9812لغایت  9831میناب، 

 ؛س. روشنی، ؛س. عباسی، ؛ف. باغدارانی،امیری .8

پرندگان های تنوع گونه .1830م.، ز. و ضیایی، سپیدنامه،

مطالعه ) های شمالی خوزستانآبزی و کنار آبزی تاالب

موردی: میانگران، بامدژ، شیالن گوزن زرد، شیالن یعقوب(. 

ها، ها و تنگناهای زاگرس مرکزی؛ قابلیتهمایش ملی جنگل

  معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی لرستان.

های مانگرو جامعه پرندگان جنگل .1821ب.،  راد،بهروزی .4

 72 صفحات .9، شماره 3جلد  نامه محیط زیست،ران. فصلای

 .32 تا

و  . شناسایی1832کیابی،ب.، زادهحسن و ب. راد،بهروزی .1

 المللیها بینمقایسه فصلی تنوع و تراکم پرندگان آبزی تاالب

 ،1کالهی و تیاب در تنگه هرمز. فصلنامه علوم محیطی. سال 

 .902تا  998صفحات  ،8شماره 
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 زادهع. و خالقی بختیاری،ریاحی ؛ب. راد،بهروزی .6

بررسی تغییرات ماهانه تنوع و تراکم  .1831 ا.، رستمی،

المللی سلکه و های بینپرندگان آبزی و کنار آبزی در تاالب

، 0، شماره 11سیاه کشیم. مجله منابع طبیعی ایران. جلد 

 .013تا  081صفحات 

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