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بررسی تنوع و تراکم پرندگان آبزي و کنار آبزي به منظور مدیریت تاالب صنایع 
فوالد به عنوان  زیستگاه پرندگان

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،زیست، ارزیابی و آمایش سرزمینگروه علوم محیط:اعظم مشکین

زیست ، دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسالمی واحدعلوم گروه محیط:بهروز بهروزي راد
14515- 775: صندوق پستی و تحقیقات تهران، 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و ،ارزیابی و آمایش سرزمینزیست، گروه علوم محیط:*شبنم صفاریان
163- 61555صندوق پستی ، اهواز، تحقیقات خوزستان

دانشگاه آزاد اسالمی ،زیست، ارزیابی و آمایش سرزمینگروه علوم محیط:بزرگپوردشتاعظم کریم
163- 61555صندوق پستی ، اهواز، واحد علوم و تحقیقات خوزستان

1392مهر: تاریخ پذیرش1391بهمن: تاریخ دریافت

چکیده
پرندگان لحاظ زیستگاه ماهیان،ازکهخوزستان استمصنوعی استاننیمههايتاالبترینبزرگوترینمهمازیکیصنایع فوالدتاالب

تغییرات ازاطالعتاالبی،مناطقدرپرندگان آبزيشناختیبومویژةهايارزشواهمیتبهتوجهباشد و بامیارزش زیاديآبزي و کنار آبزي داراي
با حاضربنابراین مطالعۀ. داردمناطقگونهاینمدیریتکیفیتدرها نقش اساسیآنتغییراتوپرندگانمختلفهايگونههايجمعیتبهمربوط

پرندگاندر این پژوهش، شمارش. رسیدانجامبه1387سالدومنیمهدرو کنار آبزيآبزي پرندگانتنوعوتراکمو مقایسههدف شناسایی
13تاالبایندر. گرفتاست، صورتWIپیشنهاديروشکه" Total Count"روش و به1387سالماهاسفندتامهرماهازماهانهصورتبه

هاي دست آمده از درصد فراوانی خانوادههنتایج ب. مطالعه، شناسایی شدموردماهه6دورهخانواده در طول7بهمتعلقآبزيکناروآبزيپرندهگونه
%78/36خانواده آوستیان با ، در فصل زمستانو %98/33با پرندگان تاالب صنایع فوالد حاکی از آن است که در فصل پاییز خانواده یلوییان

دهد که مهر ماه از لحاظ تنوعهاي تنوع زیستی نشان میدیگر نتایج حاصل از کاربرد شاخصاز سوي . خود اختصاص داده اندترین فراوانی را بهبیش
و بهمن )604/1، 527/0(و منهیکمارگالفايگونههاي مهر و آبان از لحاظ غناي، ماه)657/2، 829/0(سیمپسونووینر–شانونايگونه

ترین تنوع زیستی پرندگان آبزي و کنار آبزي در بین داراي بیش) 892/0و 817/0(کامارگو و سیمپسونیکنواختیهايماه از لحاظ شاخص
.هاي مورد مطالعه بوده استماه

تنوعهايشاخصتراکم،آبزي  و کنار آبزي،پرندگانتاالب،آبزي،پرندگان:کلمات کلیدي

sabasaffarian@yahoo.com: پست الکترونیکی نویسنده مسئول*

خوزستان، اهواز، صندوق پستی 61555- 163
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مقدمه
وزیستیتنوعحفظطبیعیمنابعمدیریتازاصلیهدف

ژنتیکیتنوع.استطبیعیهاياکوسیستمدرزادآوريتداوم
موثر برعواملترینمهمازهااکوسیستمتداومواستمرار، هاگونه

؛ Mori ،2001(شودمیتلقیزیستمحیطپایداريوبقا
Wintoh ،1999 ؛Smith ،1996(.هايبنابراین اکوسیستم

وباالغذاییتولیداتزیستگاهی،تنوعازبرخورداريباتاالبی
حیاتمختلفهايگونهتوجهجلببادیگرمهممنابعبودندارا

نمایندمیبازيزیستیتنوعدررامهمینقشوحش
)Bagherzadeh karimi ،2007 ؛Eelmbergi ،1994 ؛

Weller ،1988(.بهوابستههاي مختلف جانوريگونهبین
فرديبهمنحصرهاينمونهجملهازتاالبیپرندگانها،تاالب

اهمیتحائزبسیارتحقیقاتیواقتصاديلحاظازکههستند
وآبزيپرندگانخصوصدرپذیرفتهانجاممطالعات.دباشنمی

بهموجوداتاینزیادوابستگیدلیلبهدهدمینشانکنار آبچر
زیستیهايشاخصجملهازپرندگانتاالبی،هاياکوسیستم

محیطوضعیتنمودنمشخصوتعییندرکههستندمهمی
دارندبسیاريکاربردتاالبیهاياکوسیستمزیست و سالمت

)Amat ،2010 ؛Stolen ،2005 ؛Jin-Han Kim ،2003(
کنارآبزيآبزي و پرندگانمختلف هايگونهشناساییسبب همینبه

هاهاي آنگونهجمعیتنوساناتبررسیچنینهم،در یک تاالب
وبهینهدر مدیریتراماتواندعلمی میهايروشبراساس
آن از بهوابستهوحشحیاتوتاالبیهاياکوسیستمازحفاظت

یاري اکوسیستماینتوالیمختلفجمله پرندگان در مراحل
وتنوعزمینهدر)Torres ،1995؛ Jeffrey ،2006(کند

درسطحهاتاالبازبسیاريدرکنارآبزيوآبزيپرندگانفراوانی
عنوان مثالبه.استگرفتهصورتمطالعاتیایرانوجهان

AndrewsوWilliams)1993(،vidaurre و همکاران
)2006(،Rendon و همکاران)2008(،YangوQuan
)2002( ،GastonوPerez-Arteaga)2004(،Cranswickو

) Kersha2003(گلشاهی و همکاران ،)فر و بهادري،)1388
، طبیعی )1389(ورپ، احمد)1389(طبیعی ،)1389(نهمکارا

، )1387(کیابی زادهحسنورادبهروزي،)1390(راستی و
جملهاز) 1380(و سلیمانی ) 1386(رادبهروزيوپورخلیلی

اهمیت شناسایی وتوجه به ضرورتبا.دنباشمیتحقیقاتاین

بررسی وضعیتوکنارآبزي منطقهوآبزيپرندگانجمعیت
حفاظتیهايطرحدقیقریزيبرنامهوزیستی در  مدیریتتنوع

ايگونهتنوعتحقیق با هدف بررسیتاالب، این دراجراییو
صنایع فوالد جهت مشخصتاالبدرکنارآبچروآبزيپرندگان
تحلیلوتجزیهباتااستبودهزیستگاهاینوضعیتنمودن
پرندگانازحفاظتوتاالبمدیریتبرايبتوانآننتایج

.نمودریزيبرنامهخوبیبه

هاشمواد و رو
900مصنوعی صنایع فوالد با مساحتی بیش از تاالب نیمه

کیلـو  12ایران، در اسـتان خوزسـتان در   غربیجنوبهکتار در
درجـه و  31شرقی اهواز و در موقعیت جغرافیـایی  متري جنوب

دقیقـه و  57درجـه و  48ثانیه عرض شمالی  و 47دقیقه و 22
وضـعیت و  1شـکل  . ثانیه طـول شـرقی واقـع شـده اسـت     50

زيتاالبپرندگانتحقیقایندر.دهدب را نشان میموقعیت تاال
مورد1387و زمستانپاییزدرکنارآبزيوآبزيپرندگانشامل

عملیاتدو بخشدربررسیاینانجامروش.تگرفقراربررسی
مشاهدهروشباپرندگانسرشماري.بودايو کتابخانهصحرایی
بـین المللـی  روش پیشنهادي سازمانTotal Countومستقیم
دوربــینبــا، و)Ramsar Convention ،2005(هــاتــاالب

تامهرابتدايازمنطقهایندرهاسرشماري. دوچشمی انجام شد
سرشـماري نوبـت هردرشد،انجامباریکماههرانتهاي اسفند

.آمـد عمـل بهپرندگانشمارشدر عصرباریکوصبحدرباریک
جمعیـت، وهـا گونـه تعـداد ماهانهمیانگینها،سرشماريایناز

تنـوع هايشاخصسپس میزانوهاگونهفراوانیدرصدوتراکم
اي، مارگالف و منهینک، غناي گونه( موجود روابططبقزیستی

اي وینـر، یکنـواختی گونـه   -اي سیمپسون و شـانون تنوع گونه
کنـارآبزي وآبـزي پرندگاندرمورد) سیمپسون و شانون ـ وینر 

باهادادهتحلیلوتجزیه.گردیدتعیینماهانه و فصلی صورتبه
هاشاخصمیزان تعیینوSPSS،اکسلايرایانهبرنامهازاستفاده
Ecological methodologyزیسـتی تنـوع افـزار نـرم توسـط 
تـراکم وتنوعموردشده درمحاسبههايشاخص.گرفتصورت

.بودخواهدزیستگاهکیفیتومنطقهبیانگر وضعیتپرندگان



1393تابستان، 2، شماره ششمسال فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوري                

55

مصنوعی صنایع فوالدجغرافیایی تاالب نیمهموقعیتووضعیت:1شکل

اي، مارگـالف و منهینـک، تنـوع    غناي گونـه هايشاخصمقادیر
ــه ــانون گون ــون و ش ــه  -اي سیمپس ــواختی گون ــر، یکن اي وین

محاسـبه زیـر هـاي معادلـه براساسسیمپسون و شانون ـ وینر 
:گردید

=)1380فریدکیا،(هادرصد فراوانی گونه × 100
F:    درصد فراوانیni: تعداد گونهi       امN: تعداد کل افراد=
P:      فراوانی نسبیni: تعداد گونهi       امN:تعداد کل افراد

Elliot ،1969(1(اي سیمپسونهاي تنوع گونهشاخص − = 1 − ( − 1)( − 1)
D-1:اي سیمپســونشــاخص تنــوع گونــهS:   تعــداد گونــه
ni: تعداد گونهiامN: تعداد کل افراد

)Elliot ،1969(اي شانون ـ وینر شاخص تنوع گونه

PP i

S

i
iH ٢

١
log





H`:  وینــر    - شــاخص تنــوع شــانونS: هــا     تعــداد گونــه
Pi: فراوانی نسبی گونهi ام

)Elliot ،1969(اي مارگالف شاخص غناي گونه

 NLn
SRmg

١
 R:اي مارگالف  شاخص غناي گونهS :   هـا   تعـداد کـل گونـه

N: تعداد افراد

)Elliot ،1969(اي منهینک شاخص غناي گونه

mnR:مارگالفايگونهغناي شاخصS: هاگونهتعداد
N: افرادتعداد

؛1387افــروز، (اي سیمپســونشـاخص یکنــواختی گونـه  
)1387راد، بهروزي

MaxD
D

= َ V

 َV :     مقدار یکنـواختی سیمپسـونD :    شـاخص مشـاهده تنـوع
شاخص حداکثر امکان تنوع بـا تعـداد گونـه    : MaxDاي   گونه

S وN فرد که برابر
S
.می باشد١

N
SRmn 
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راد، بهـروزي ؛ Crebs ،1999(شاخص یکنـواختی کامـارگو  
1387(
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 َE: شاخصEveness   کامارگوP i
iنسـبت افـراد گونـه   :

Pتعداد گونه در نمونه     :Sبه کل افراد نمونه j
نسبت افراد :

به کل افراد نمونه          jگونه

=)1372کیا، شایان(سیمپسونشاخص غالبیت 
)1379زینتی زاده لرستانی، (ايشاخص تراکم گونه

/AD=N
D:حتعداد در واحد سط(تراکم(N:تعداد)جمعیت(
A:مساحت منطقه

نتایج 
مصنوعی صنایع تاالب نیمهکنارآبچروآبزيپرندگاننتایج

مطالعهمورددورهدرشدهسرشماريکلتعدادهمراهبهفوالد
تامهراز(1387ماه6درطول.استشدهنشان داده1جدولدر

درکنارآبچروآبزيپرندهگونه13تعداد) 1387اسفندماه
مجموع درمدتاینطولتاالب صنایع فوالد شناسایی شد در

تعدادترینبیششد کهتاالب سرشمارياینپرنده در2319
دورهطولدر. قطعه است717پا  با  چوبگونهبهمتعلقپرنده
شدهسرشماريتاالبیپرندگانجمعیتترینبیشبررسیمورد

استدرحالیاین. قطعه پرنده بود1217ماه اسفند با بهمتعلق
8متعلق به دي ماه با پرندگان تاالب گونهتعدادترینبیشکه

تعداد پرندگان آبزي 3شکل .گونه پرنده آبزي و کنارآبزي است
تا اسفندصنایع فوالد به تفکیک گونه از مهرو کنارآبزي تاالب

هاي درصد فراوانی گونه2در جدول . دهدرا نشان می1387
مطالعهمورددورهدر،مصنوعی صنایع فوالدتاالب نیمهپرندگان

ازمختلفتیره7تعدادمدتایندر.استشدهدادهنشان
.شدشناساییتاالب صنایع فوالددرکنارآبچروآبزيپرندگان

تیره یلوییان با درصد فراوانیشدهشناساییهايتیرهبیندر
شکل . خود اختصاص داده استترین فراوانی را بهبیش06/58

و کنارآبزي تاالب هاي پرندگان آبزي درصد فراوانی خانواده،5
نتایج. دهدرا نشان می1387صنایع فوالد از مهر تا اسفند

و آبزيپرندگانزیستیتنوعهايشاخصکاربردازحاصل
3ولاجددرمطالعهمورددورهدرصنایع فوالدتاالبکنارآبزي

هاي تنوع زیستی نشان شاخص. استداده شدهنشان4و 
ووینر–شانونايگونهتنوعدهد که مهر ماه از لحاظ می

هاي مهر و آبان از لحاظ و  ماه) 657/2و 829/0(سیمپسون
ماه و بهمن) 604/1و 527/0(و منهیکمارگالفايگونهغناي

و 817/0(کامارگو و سیمپسونیکنواختیهايشاخصاز لحاظ
تنوعهايشاخصمحاسباتیترین مقادیرداراي بیش) 892/0

.استبودهزیستی
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1387هاي پرندگان آبزي و کنار آبزي مشاهده شده در تاالب صنایع فوالد از مهرتا اسفند نام و تعداد گونه: 1جدول
اسفندبهمنديآذرآبانمهرنام علمیگونهآبزي یا کنار آبزيردیف

Himantopus himantopus--8126610پاچوب کنار آبزي1
Egretta garzetta--56-14اگرت کوچککنار آبزي2
Charadrius spp---18731290انواع سلیمکنار آبزي3
-Vanellus leucurus---5719خروس کولی دم سفیدکنار آبزي4
Tringa spp---15946295انواع آبچلیککنار آبزي5
-Larus genei24--3823کاکایی صورتیآبزي6
--Larus ridibundus--43کاکایی سر سیاهآبزي7
----Sterna hirundo2413پرستوي دریایی کوچکآبزي8
---Chil hybridus idonias3119پرستوي دریایی گونه سفیدآبزي9
Tacکشیم کوچکآبزي10 ruficollis hybaptus46522112188
---Fulica atra271536چنگرآبزي11
----Gallinula chloropus1712چنگرنوك سرخآبزي12
----Rallus aquaticus77یلوه آبیآبزي13

763865تعداد گونه
176118625831631217جمع

1387اي پرندگان تاالب صنایع فوالد از مهرماه تا اسفندماهفراوانی گونهدرصد : 2جدول 
اسفندبهمنديآذرآبانمهرنام علمیگونهردیف

Himantopus himantopus___89/1395/157/50چوب پا1
Egretta garzetta__06/802/1_16/1اگرت کوچک2
Charadrius spp___07/3201/1910/24انواع سلیم3
Vanellus leucurus___77/965/11خروس کولی دم سفید4
Tringa spp___27/2722/2852/24انواع آبچلیک5
_Larus genei63/13__51/611/14کاکایی صورتی6

__Larus ridibundus___37/7کاکایی سر سیاه7

Sternaپرستوي دریایی کوچک8 hirundo63/1301/11____

____Chil hybridus idonias61/1710/16پرستوي دریایی گونه سفید9

Tac ruficollis hybaptus13/2606/4487/3305/204/1166/0کشیم کوچک10
___Fulica atra34/1571/1206/58چنگر11

____Gallinula chloropus65/916/10چنگرنوك سرخ12

____Rallus aquaticus97/393/5یلوه آبی13

1387ماه  دوم سال 6اي پرندگان آبزي و کنارآبزي تاالب صنایع فوالد در هاي تنوع گونهشاخص: 3جدول
شاخص غالبیتايهاي یکنواختی گونهشاخصايهاي غناي گونهشاخصايهاي تنوع گونهشاخص

سیمپسونسیمپسونکامارگومنهینکمارگالفوینر-شانونسیمپسونماه
829/0657/2604/1527/0760/0836/0170/0مهر
738/0251/2048/1552/0650/0635/0261/0آبان
542/0277/1484/0381/0667/0727/0458/0آذر
784/0478/2099/1331/0540/0578/0216/0دي

813/0504/2981/0469/0817/0892/0186/0بهمن
633/0610/1563/0144/0512/0545/0365/0اسفند
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1387تعداد پرندگان آبزي و کنار آبزي تاالب صنایع فوالد از مهرتا اسفند   نمودار: 2شکل 

1387نمودار تعداد پرندگان آبزي و کنارآبزي تاالب صنایع فوالد به تفکیک گونه از مهرتا اسفند : 3شکل 

1387اي پرندگان تاالب از مهرماه تا اسفند ماهنمودار درصد فراوانی گونه: 4شکل 
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1387ازمهر تا اسفنددهاي پرندگان آبزي و کنارآبزي تاالب صنایع فوالنمودار درصد فراوانی خانواده: 5شکل 

1387ماه دوم سال 6اي پرندگان آبزي و کنارآبزي تاالب صنایع فوالد در هاي تنوع گونهشاخصنمودار :6شکل 

1387پاییز و زمستان هاي تنوع زیستی تاالب در شاخصنمودار :7شکل 
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بحث
کههستندجهانیوالمللیبینمنابعجملهازپرندگان

بررسیبرايمناسبیزیستیشاخصمطالعه،سهولتجهتبه
، راستیطبیعی و(باشندمحیطی میتغییرات زیستوضعیت
بلندمدتسرشمارياطالعاتازبرداريبهرهواستفاده. )1390

زیستیتنوعازحفاظتهايبرنامهاساسوپایهتاالبیپرندگان
وپایشبااستالزمنتیجهدر.باشدمیتاالبیهاياکوسیستم

هاياکوسیستموضعیتزیستیتنوع وجمعیتتغییراتروندبررسی
، راستیطبیعی و(نمودکنترلوپایشمنظمصورتبهراتاالبی
ماهه6دورهطولدرتحقیقاینهايیافتهبراساس.)1390

7بهمتعلقکنارآبچروآبزيپرندهگونه13تعداد،بررسیمورد
پرندگانتاالب صنایع فوالد شناسایی شدکه فوندرخانواده

هايگونهوهادرصد از خانواده97/8و 49/2ترتیبتاالب به
دهند و نیزمیاختصاصخودبهراایرانپرندگانفونبهمتعلق

فراوانیترینبیش،مطالعهمورددورهطولدرگردیدمشخص
52/36خانواده آوستیان بامربوط به،هاي پرندگانخانواده

018/1ها مربوط به خانواده حواصیلیان باترین آندرصد و کم
وفراوانیترین تعدادبیشدیگرسوياز.درصد فراوانی بوده است

78/36به پرندگان کنارآبزي بامتعلقشدهساییپرندگان شنا
کهاستدرحالیاین. بوده است،باشدمی717تعداد درصد و
بهمربوطپرندگانايگونهتنوعمطالعهازحاصلنتایجبراساس
هايتاالبدرگذرانزمستانکنارآبزيوبزيآپرندگانخانواده
همکارانوگلشاهیتوسطگمیشانوگلآجیآلماگل،آالگل،

هايگونهفراوانیوتعدادترینبیشکهاستشدهمشخص) 1388(
هايگونهبهمتعلقمورد بررسیهايتاالبدرگذرانزمستان
ايگونهتنوعمطالعهبراساسچنینهم.تاسبودهآبزيپرندگان
استانکافترتاالبدرگذرانزمستانوکنارآبچرآبزيپرندگان

)1388(همکارانورحیمیتوسطساله11دورهیکدرفارس
هاگونهفراوانیترینبیشمدتایندرکهاستشدهمشخص

پژوهشاینهايیافتهلذا.تاسبودهآبزيهايگونهبهمتعلق
رحیمیو)1388(ن همکاراوگلشاهینتایجهايیافتهبامطابق

پژوهشایننتایجدیگرسوییاز. باشدنمی) 1388(همکاران و
بررسیبهکه)1387(کیابیورادبهروزيپژوهشهايیافتهبا

وتیابالمللیبینهايتاالبدرآبزيپرندگانهايگونهتنوع
دوایندرچراکهدارد،خوانیهم،استشدهپرداختهکالهی
هايگونهبهمتعلقشدهشناساییهايگونهترینبیشنیزتاالب

توانمیبنابراین).1390،راستیطبیعی و(استبودهکنارآبچر
تاالبدرزیستگاهیشرایطوتیپکهنموداستنباطچنیناین

تريمطلوباز شرایطکهاستايگونهبهصنایع فوالدمصنوعینیمه
آبزيپرندگانبامقایسهدرکنارآبچرپرندگانزیستنجهتبه

وخیسبه مناطقتمایلاست زیرا پرندگان کنار آبزيبرخوردار
وغذاییموادازراحتیبهها دارند تا بتوانندتاالبحاشیهعمقکم

تر بودن بیشلذا.)1389،احمدپور(کننداستفادههاآبحاشیه
وکنارآبزيپرندگانتغذیهبراياي کهحاشیهعمقکماراضی
دالیل ازیکیباشند،میمناسبهاآنايتغذیهرفتارتأمین
ماه 6طیتاالبایندر. آیدمیحساببههاآنبودنتربیش

ها درپرندهدر تعداد گونه وشدیدکاهشبارهیکمطالعه،مورد 
مهاجرانکهاستآنبیانگرکاهشاینکهگردیدآذرماه ثبت

گذرانزمستانمهاجرانهنوزولیکردهعبورمنطقهاینازپاییزه
هايشاخصبررسینتایجبراساس.اندمنطقه نشدهاینوارد
درکهگرددمیمشخصکنارآبچروآبزيپرندگانزیستیتنوع
ترین تنوعماه مهر از بیش،مورد مطالعهآماريهايماهبین
برخودار )657/2(و سیمپسون)829/0(وینر–شانونايگونه

6دورهدرزیستیتنوعهايشاخصچنین بررسیهم. بوده است
هاي مهر و ماهکهاستمطلباینازحاکیبررسیماهه مورد

اي ترین میزان غناي گونهاي داراي بیشگونهآبان از نظر غناي
اخصشطرفیاز.استبوده)604/1(و منهیک)527/0(مارگالف

ماه از که بهمندهدمییکنواختی کامارگو و سیمپسون نشان
ترین میزان یکنواختی بوده است که نظر یکنواختی داراي بیش

ايگونهتنوعوهاگونهیکنواختتوزیعبیانگرخودمقداراین
هايشاخصکهنمودعنوانباید.باشدتر در این ماه میبیش

بیانگرکههستندهاییشاخصايگونهیکنواختیوغالبیت
ورادبهروزي؛1389،طییعی(باشند میزیستگاهکیفیت

ازشدهحاصلاطالعاتبهتوجهبادرنتیجه.)1381، همکاران
این چنین بررسیموردهايشاخصبراساسوتحقیقاین

هاي مورد مطالعه ماه در بین ماهگردد که بهمنمیاستنباط
.استبودهزیستیتنوعمیزانترینبیشومناسبکیفیتداراي

هايماهبیندرگرددمیمشاهدهکهطورهماندیگراز سویی
اي و آذر و اسفندماه از نظر تنوع گونهترتیبمطالعه بهمورد

ترینکمتیجهندروهاشاخصاینمقادیرترینکماي گونهیکنواختی
موردهايماهبیندر.استدادهاختصاصخودبهرازیستیتنوع

اي و اسفندماه از نظر یکنواختی آذرماه از نظر تنوع گونه،مطالعه
تنوعترینکمدرنتیجهوهاشاخصاینترین مقادیراي کمگونه

فیزیکیفاکتورهاياصوالً. استدادهاختصاصخودبهرازیستی
آبسطح:قبیلازدیگرعواملچنینهموتاالبشیمیاییو

پوشش گیاهیتاالب،آبکیفیتوکمیتتاالب،اندازهتاالب،
امنیتومنابعدیگروغذابودندسترسدرتاالب،
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توسطزیستگاهانتخابومطلوبیتبرکههستندعواملیتاالب
و Baldassarre(باشندمیموثرو کنارآبچرآبزيپرندگان
Bolen ،2006 ؛Pillisson ،؛ 2002و همکارانHattori و

Mae ،2001  ؛Hoyer وCanfield ،1994 ؛Suter ،1994.(
تمامیپایداري سالمتکهنمودعنوانبایددیگرسوییاز

تخریببالذا. استايگونهتنوعوغنابهوابستههااکوسیستم
ايغناي گونهآنطبعبهوبیولوژیکیتنوعطبیعی،هايزیستگاه
بهکلینگاهیبانتیجهدر). 1378مصداقی،(یابد میکاهش
تحقیقایندرآمدهدستبهاطالعاتمقایسۀوچهارجدول

مصنوعی صنایع نیمهتاالبکهنمودگیرينتیجهطورتوان اینمی
دارايمطالعهي موردهاماهسایربهنسبت1387بهمن درفوالد

تاالبماهایندرزیرااست؛بودهبرترياکولوژیکخصوصیات
زیستگاهیمناسبکیفیتووضعیتازبرخورداريباصنایع فوالد

درراآبزي و کنارآبزيپرندگانازباالییزیستیتنوعتوانسته
ماه در بهمنزیستیتنوعبودنتربیشبنابراین. باشدپذیراخود

شرایطازناشیتواندمیمطالعهموردهايماهدیگربامقایسهدر
باشد تاالباینبااليزیستگاهیتنوعومطلوبزیستگاهی

زیستیشاخصتاالبیپرندگانچراکه، )1390،راستیطبیعی و(
وبودهتاالبیهايزیستگاهشرایطووضعیتبیانبرايمناسبی
دالیلیبیانگر،مطالعهموردزمانیمقطعدرهاآننشدنمشاهده

باشدمیاکوسیستم تاالبیمساعدومناسبشرایطعدمجملهاز
انجامبااستضروريبنابراین.)1390،راستیطبیعی و(

درتاالبیزیستگاهاینشرایطووضعیتتکمیلیودقیقطالعات
.گیردقراربررسیومطالعهموردمختلفهايزمان

تشکر و قدردانی
نویسندگان این مقاله، مراتب تقدیر و تشکر خود را از

حفاظت اداره کلکارشناسان بخش محیط طبیعی و آزمایشگاه 
.دارندمحیط زیست استان خوزستان ابراز می

منابع
و.م.سپور،قاسم؛.ح.مسینکاکریمی،؛.ماحمدپور،.1

وتنوعتغییراتپاییزهبررسی. 1389،.ماحمدپور،
تاالبگانهسهيهادامگاهبزيآکناروآبزيپرندگانتراکم

،6شماره،2سال. تاالبمجله.سرخرودالمللیبین
.42تا 33صفحات
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Abstract 
Sanaye Foolad wetland is one of the largest and most important semi-artificial wetlands in 

Khuzestan province that in terms of habitat of fish , water birds and waders is too valuable and 

according to the importance and special ecological values of water birds in wetland fields , awareness 

of changes related to the population of different species of birds , has basic role in management of 

these kind of areas. Therefore, the present study is done to identify and compare the density and 

diversity of water birds and waders come out in the second half of 2008.In this research, birds were 

counted monthly from October to March 2008 and according to "total count" method which is the 

recommended method of WI. In this wetland 13 species of water birds and waders from 7 families 

were identified during 6 month period of the research. Results that are achieved from frequency of bird 

families in Dalov tynas wetland shows that in fall, Rallidae (33.98%) and in winter Recurvirostridae 

(36.78%) have had the maximum frequency. In the other hand, results obtained using biodiversity 

index shows that October in terms of Shanon-Winer &S impson diversity (2.657, 0.829), October and 

November in terms of Menhinx & margalf species richness (1.604, 0.527) and February in terms of 

Karmago and Simpson evenness index (0.892, 0.0817) possess the most biodiversity of water birds 

and waders during the research period. 
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