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 1397 شهریورتاریخ پذیرش:            1397 خرداد تاریخ دریافت:

 چکیده

اکولوژیکی وابسته به های مختلف پرندگان از لحاظ های تاالبی در سطح جهان، بسیاری از گونهبا توجه به موقعیت و شرایط اکوسیستم 

نمایند. میبرداری بهره عنوان یک زیستگاه مناسب و حائز اهمیتفرد بههبهای منحصرهای مختلف از این اکوسیستمها بوده و از طریق سازشتاالب

دهنده وضعیت شاخص زیستی نشانعنوان یک تواند بههای مختلف میرو بررسی تغییرات تنوع و نوسانات جمعیتی پرندگان آبزی در سالاز این

های تاالبی باشد. در این پژوهش جهت بررسی تنوع زیستی پرندگان آبزی و کنار آبزی زمستان سالمت یا وجود تهدیدات موجود در اکوسیستم

ای )شاخص گونهوینر و عکس سیمپسون (، غنای  -ای )شانونهای تنوع گونهاز شاخص 1388 -1394های های پلدختر در سالگذران تاالب

های مختلف از ای پرندگان در سالویلسون و غالبیت سیمپسون( و برای تشابه بین گونه -های اسمیتای )شاخصمارگالف(، یکنواختی گونه

های گونه در تاالب 43تیره و  14راسته،  6پرنده از  16986شاخص موریستا استفاده گردید. در طی دوره آماری مورد بررسی مجموعاً تعداد 

درصد آبزی  42ها کنار آبزی و درصد از گونه 58و از نظر زیستگاه  9/52های پلدختر اند. تراکم پرندگان در سطح تاالبپلدختر شناسایی شده

ای، گونهترین تنوع بیش 1391ترین و سال کم 1388نشان داد که سال  های پلدخترهای تنوع زیستی پرندگان تاالبمی باشند. نتایج بررسی شاخص

ای پرندگان ترین میزان غنای گونهکم 1388ترین و سال بیش 1393ای و سال ترین میزان یکنواختی گونهکم 1388ترین و سال بیش 1392سال 

 1393با  1391های های پلدختر مربوط به سالای جامعه پرندگان تاالبترین شباهت گونهاند. براساس شاخص تشابه موریستا، بیشرا دارا بوده

 باشد. می 79/0میزان تشابه به 1390با  1394های ای در سالترین میزان تشابه گونهو کم 1میزان تشابه به

  زیستی، پرندگان آبزی و کنار آبزی، تاالب، پلدخترتنوع کلیدی: کلمات
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 مقدمه
پایداری و بالندگی هر سیستمی به بقاء و پایداری اجزاء تشکیل        

دهنده آن بستگی دارد. طبیعت و نظام خلقت برای رشد و بالندگی و 

ها ذخیره که میلیونطوریهب است. آورده تنوع روی ناچار به خود حفاظت

های خشکی و دریایی در اکوسیستم گیاهی و جانوری گونه و هزاران ژنی

 هستند هاییاکوسیستم هادهند. تاالبخود ادامه می حیات به زمین کره

 نظیرترینبی جزو و برخوردارند تریاهمیت بیش از طبیعت در که

ها و حیات حفاظت از تاالب .آیندمی حساببه های طبیعیاکوسیستم

و تغییرات  هااکوسیستم این زیستیتنوع شناخت ها مستلزمآن موجود در

تنوع در طول زمان است. پرندگان آبزی و کنار آبزی که وابستگی 

کار های زیست محیطی بهعنوان شاخصها دارند بهاکولوژیکی به تاالب

وابستگی پرنده به تاالب کمی مشکل شوند. هرچند میزان برده می

توان بر مبنای رژیم غذایی، متابولیسم، انرژی مورد نیاز است ولی می

دست هترتیب ساختمانی خاص موجود در یک تاالب ب گونه که براساس

تاالب مهم و در برگیرنده  250آید، تعیین کرد. کشور ایران با می

جغرافیایی خاص خود  تموقعی دلیلگذران بهجمعیت پرندگان زمستان

(. Evans ،1994) است برخوردار غربیجنوب آسیای ای دراهمیت ویژه از

های مهم پرندگان را درصد زیستگاه 50ها بیش از اکوسیستم تاالب

های دهند و در مقایسه با اکوسیستمخود اختصاص میدر ایران به

(. پرندگان 1390 داد،)یزدان برخوردارند تریبیش زیستیتنوع خشکی از

های های مطلوبیت زیستگاهترین شاخصآبزی و کنار آبچر یکی از مهم

(. تعداد پرندگان 1999 ،انو همکار Baldi) روندشمار میتاالبی به

آبزی و کنار آبزی در هر زیستگاه بستگی به نوع، کیفیت زیستگاه، 

 د. میزان دسترسی، میزان غذا، امنیت، پناهگاه و سیمای طبیعی دار

های اخیر توجه زیادی را به ها در ایران طی سالبحث مدیریت تاالب

دلیل کمبود اطالعات الزم در خود جلب نموده است. ولی اغلب به

مورد ماهیت مشکالت مدیریتی، منشأ اصلی مشکالت و کارآمد نبودن 

ماند. یک برنامه منسجم و کارآمد ها متوقف میاقدامات، مدیریت تاالب

ها در اختیار تواند اطالعات الزم را جهت پوشش کاستیپایش می

شناختی منابع گیران قرار دهد. مطالعات زیستی و بوممدیران و تصمیم

های علمی مربوط به منابع آب از مباحث اساسی در تحقیق و بررسی

های هر اکوسیستم، موجودات زنده و آب است. شناسایی ویژگی

مطالعات محسوب  این نخست گام آن، زیستی حاکم برفاکتورهای محیط

زیستی حائز اهمیتی هستند  های شاخصشود. پرندگان تاالبی گونهمی

دلیل برخورداری از شرایط خاص ازجمله سهولت در که معموالً به

شناسایی و مطالعات زیستی جهت بررسی و مشخص نمودن کیفیت 

کاربرد های مختلف زمانی های تاالبی در دورهو سالمت اکوسیستم

ای دارند. در نتیجه بررسی نوسانات جمعیتی پرندگان وسیع و گسترده

پرندگان تاالبی نقش  زیستی و موفقیت تولیدمثلیتاالبی، تغییرات تنوع

های تاالبی در نواحی مهمی را در تعیین سالمت و کیفیت اکوسیستم

 نمایدمختلف جغرافیایی و در طول دوران مختلف زمانی بازی می

(Defilippo، 2003.) تاالبی هایاکوسیستم مدیریت دیگر سوی از 

نیازمند در دسترس داشتن  اطالعات درخصوص اجزای اکوسیستم 

شک پرندگان آبزی و کنار آبزی یک ترکیب جدایی ناپذیر از است. بی

اکوسیستم تاالبی بوده و بنابراین بررسی اطالعات مربوط به وضعیت 

حال و آینده در مدیریت اکوسیستم و شرایط پرندگان در گذشته، 

(. 2010، انو همکار Greenنماید )تاالبی نقش بسیار زیادی را ایفا می

بررسی و مقایسه تراکم و تنوع پرندگان در چند سال پیاپی در یک 

خوبی نماینگر مطلوب یا نامطلوب بودن کیفیت تواند بهزیستگاه می

، Torres) گونه باشدزیستگاه و سایر شرایط زیستی الزم برای هر 

1995 .)Blendinger (2005 فراوانی و تنوع اجتماع پرندگان کوچک )

فر و در کشور آرژانتین را بررسی کرد. بهادری Monteدر صحرای 

ای به مقایسه تراکم و تنوع پرندگان آبزی ( در مطالعه1389) همکاران

اسان گذران در دریاچه بزنگان و سد شهید یعقوبی استان خرزمستان

( به بررسی تغییرات 1389) پور و همکاراناحمد رضوی پرداختند.

المللی سرخرود در تنوع و تراکم پرندگان آبزی و کنار آبزی تاالب بین

( به بررسی تنوع و فراوانی 1390) دادفصل پاییز اقدام نمودند. یزدان

 خراسان رضوی اقدام کرد. طیبعی استان آبی هایاکوسیستم در پرندگان

ای پرندگان آبزی ( در پژوهشی به بررسی تنوع گونه1392) و نصیری

المللی ارژن در استان گذران تاالب بینو کنار آبچر مهاجر زمستان

ای به ( در مطالعه1393) فارس مبادرت نمودند. طیبعی و همکاران

گذران تاالب ای پرندگان آبزی و کنار آبزی زمستانیررسی تنوع گونه

( به 1393) مرادیخوزستان پرداختند. عاشوری و وارسته بامدژ استان

گذران ای پرندگان آبزی و کنار آبزی مهاجر زمستانبررسی تنوع گونه

های زیستی مبادرت نمودند.  شاخص المللی انزلی براساسدر تاالب بین

( در پژوهشی به بررسی درصد فراوانی و تنوع 1396) قاسمی و قاسمی

گذران در مناطق تاالبی شرق استان هرمزگان انزیستی پرندگان زمست

( به بررسی ساختار اکولوژیکی 1396) اقدام کردند.  اعظمی و همکاران

( 1394-1390) پرندگان استان گلستان در بازه زمانی پنج ساله

های موقعیت جغرافیایی تاالب ،هدف از انجام این پژوهش .پرداختند

 یر کریدور مهاجرت پرندگانمس شهرستان پلدختر موجب گردیده که

 پلدخترهای لذا اهمیت تاالب ها عبور کند،از این تاالب گذرانزمستان

، بنابراین در پشتیبانی نظام طبیعی مهاجرت پرندگان بسیار زیاد است

زیستی تنوع هایشاخص تعیین تاالبی، پرندگان جمعیتی نوسانات بررسی

تعیین سالمت و کیفیت ها، نقش مهمی را در و تغییرات زیستی آن

های تاالبی این شهرستان در طول دوران مختلف زمانی اکوسیستم

 نماید. بازی می
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 هامواد و روش

دالیل خاص زمین شهرستان پلدختر به: منطقه مورد مطالعه       

های متعددی است، منطقه شکار و صید ممنوع شناسی دارای تاالب

هکتار، تعداد یازده تاالب  18144های این شهرستان با مساحت تاالب

)پروانه  هکتار را در خود جای داده است 2/93با مساحت عرصه آبی 

های یازده گانۀ باقی مانده بیش از پنجاه  (. این تاالب1391و همکار، 

سال پیش بر اثر  10370±120تاالب بزرگ و کوچک هستند که در 

 ( در حال حاضرRoberts ،2008) اندشده زمین لغزش کبیرکوه تشکیل

باشند. بررسی موقعیت تاالب فصلی می 3ها دائمی و مورد از تاالب 8

ای موسوم ها در پهنهدهد که این تاالبگانه نشان می 11های تاالب

شهر پلدختر با مختصات  جنوب در )زمین لغزش کبیرکوه( به چل جایدر

دقیقه و  7درجه  33ثانیه الی  57دقیقه و  59درجه  32جغرافیایی 

ثانیه  9دقیقه و  34درجه  47ثانیه عرض شمالی و طول شرقی  32

ثانیه طول شرقی و در اراضی با شیب  38دقیقه و  48درجه  47تا  

بندی کنوانسیون اند. براساس تقسیمدرصد قرار گرفته 12تر از کم

گانه پلدختر در دسته تاالب های داخلی خشکی  11های رامسر، تاالب

( Tpهای آب شیرین دائمی)ها و حوضچههای ماندابو زیر رده

( Ss) ها و حوضچه های شور، لب شور و قلیایی فصلی و ادواریمانداب

 ( قرار دارندTs) های آب شیرین فصلی و ادواریها و حوضچهمانداب

های اقلیمی شهرستان (.  میانگین  فراسنج1392)نگارش و همکاران، 

متر، میلی 2/397میانگین بارش ساالنه  باشد:شرح ذیل میپلدختر به

گراد، حداکثر مطلق درجه سانتی -4/4حداقل مطلق درجه حرارت 

گراد است. سانتی 8/22گراد، متوسط دمای هوا سانتی 4/48حرارت 

ترین دمای بیشنه گرم ساالنه، براساس روش آمبروژه که مبتنی بر بارش

محاسبه شاخص اقلیمی برج و دمای کمینه سردترین برج سال معیار 

(.  1391خشک معتدل است )پروانه و همکار، است اقلیم پلدختر نیمه

هکتار و تاالب گری سیاه  8/37از نظر مساحت تاالب گری بلمک با 

ترین تاالب و از نظر حداکثر عمق ترین و کوچکهکتار بزرگ 3/1با  2

گوری متر و از لحاظ حداقل عمق آب تاالب  10آب تاالب تکانه با 

ترین عمق آب را دارا هستند. براساس ترین و کمسانت بیش 5سیاه با 

هکتار  8مساحت پهنه پوشش گیاهی آبدوست تاالب گری بلمک با 

گیاهی نسبت به مساحت  تراکم پوشش ترین مساحت ولی از لحاظبیش

ترین تراکم درصد مساحت تاالب بیش 9/57تاالب، گوری جمجمه با 

 (. 1جدول ) باشدرا دارا می

 

 های شهرستان پلدختر: مشخصات فیزیکی تاالب1جدول 

 تاالب
 مساحت پهنه تاالب

 به هکتار
مساحت پهنه آبی 

 به هکتار
مساحت پهنه پوشش 

 گیاهی آبدوست به هکتار

 عمق آب به متر
 مالحظات

 حداقل حداکثر

  4 6 6/3 3/3 9/6 1لفانه 
  2 4 2/3 8/0 4 2لفانه 
  4 10 2 5 7 تکانه

 باشد.تاالب فصلی می 13/0 1 8 8/29 8/37 گوری بلمک
  2 4 9/0 6/3 5/4 1آب تاف 
  5/2 7 03/0 97/4 5 2آب تاف 

  2 3 6/0 1/11 7/11 گری کبود
  2 8 1/5 7/3 8/8 گری جمجمه

 فصلی 05/0 5/2 3/1 0 3/1 گری سیاه
 فصلی 1/0 5/1 7/2 0 7/2 گری زردآبه
 فصلی 15/0 2 5/3 0 5/3 گری پیکه

 ایران، کشور با توجه به اهمیت پرندگان در عرصه تاالبی در       

 ساله همه تاکنون و آغاز شده 1345 سال از آبزی پرندگان سرشماری

 Wetland International هماهنگی با هاتاالب آبزی پرندگان زمستان  در

(W.I)  هدف (. 1387کیابی، زادهراد و حسن)بهروزی شودمی شمارش

هایی از سرشماری پرندگان آبزی و کنارآبزی در جهان، شناسایی تاالب

شمار دارند و زیستگاه مهمی برای پرندگان بهاست که اهمیت جهانی 

 ساله 7. سرشماری پرندگان در طی دوره (Nick ،2003) روندمی

 صورت مشاهده مستقیم و شمارش کل( در ماه دی به1388 -1394)

(Total Count) زیست استان لرستان کل محیط کارشناسان اداره توسط

چون های ظاهری همانجام گرفت. برای شناسایی پرندگان از ویژگی

قبیل فرم  بال و عادات و رفتارهایی از و آمیزی پرجثه، شکل بدن، رنگ

کل محیط  )اداره شد پرواز، آواز، الگوی جمعیتی و نوع زیستگاه استفاده

 (. 1396زیست استان لرستان، 
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 های شهرستان پلدخترتاالبپراکنش جغرافیایی منطقه شکار و صید ممنوع و : 1شکل 

نار در این پژوهش جهت بررسی تنوع زیستی پرندگان آبزی و ک       

های شاخص از پلدختر هایشهرستان دایمی تاالب 8 گذرانزمستان آبزی

ای )شاخص سیمپسون(، غنای گونه وینر و عکس -)شانون ایگونه تنوع

لبیت ویلسون و غا -های اسمیتای )شاخصمارگالف(، یکنواختی گونه

از  های مختلفای پرندگان در سالسیمپسون( و برای تشابه بین گونه

 Ecological Methodology ،Species افزارهایشاخص موریستا از نرم

Diversity and Richness  وPrime  است.استفاده شده 

نوع تگیری تر مواقع اندازهدر بیش: های تجزیه و تحلیلروش       

زیستی، است. تنوع اکولوژیکی هایسیستم سالمتی هایشاخص عنوانبه

ش صورت یک ارزمیزان فراوانی یک گونه در یک محیط انتخابی را به

 .(1396)قاسمی و همکار،  دهندنشان می پارامتری هایواحد و شاخص

 (:1) (Krebs ،1999) ویلسون -اسمیتشاخص 

 
𝐸𝑣𝑒𝑟 ،شاخص یکنواختی اسمیت و ویلسون =ni تعداد افراد گونه =i 

ها در تمام = تعداد گونه Sدر نمونه،  j= تعداد افراد گونه njدر نمونه، 

 ها.نمونه

 =(:         2) (Krebs ،1999)شاخص غالبیت سیمپسون  
1/𝐷

𝑆
 𝐸1/𝐷 

𝐸1/𝐷 ،شاخص غالبیت سیمپسون =D  ،شاخص سیمپسون =S تعداد =

 ها در نمونه گونه

 =D            (:3) (Krebs ،1999) ای مارگالفشاخص گونه
(𝑆−1)

ln 𝑁
 

Sهای مشاهده شده در منطقه، = انواع گونهN تعداد کل افراد مشاهده =

 شده.

 (:4) (2006همکاران،  وSeaby ) وینر -شاخص شانون
 

Ὴ =وینر،  -ای شانونشاخص تنوع گونهPi  سهم افراد در گونه =i  ام

 ها= تعداد گونه Sنسبت به کل جامعه، 

 (: 5) (2006همکاران،  وSeaby ) شاخص تنوع سیمپسون

 
1-D  ،شاخص تنوع سیمپسون =Pi  نسبت افراد گونه =i  امعهجام در 

 (:6( )1390داد، )یزدانای موریستا  شاخص تشابه گونه

 
Cλ شاخص تشابه موریستا برای میزان مشابهت بین دو نمونه =i و k ،

XI J XI K = تعداد افراد گونهi  ام و نمونهk ،ام= ∑ 𝑋𝐼𝐽 𝑁I تعداد کل =

∑ =ام، ، iافراد در نمونه  𝑋𝐼𝐾 𝑁𝐾 تعداد کل افراد در نمونه =k ام 

 

 نتایج

آبزی و پرنده  16986تعداد  1388 -1394های در طی سال       

تان های شهرسراسته در تاالب 6تیره و  14گونه،  43کنار آبزی  از 

ی با اند. در بین پرندگان گونه چنگر اوراسیایپلدختر شناسایی شده

رین تترتیب بیشقطعه به 1قطعه و گونه پلیکان سفید تنها با  5158

 (.2)جدول و شکل  اندترین تعداد پرندگان را داشتهو کم
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 های پلدختر تاالب و تعداد پرندگان آبزی و کنار آبزی: نام علمی 2جدول

پرنده ترین میزان که کمبا این 1389های پلدختر در سال تاالب       

اند،  فرد پرنده را داشته 1157را در طی دوره مورد مطالعه به تعداد  

 1394اند. و سال گونه مختلف بوده 28سال پذیرای ولی در همان

برابری تعداد پرندگان  4 با افزایش 1389 که نسبت به سالرغم اینعلی

      .(3)شکلگونه بودند  29مواجه شدند، ولی این تعداد پرنده مربوط به 

هکتاری ولی به سبب امنیت  8/37رغم مساحت تاالب گری بلمگ علی

ترین میزان تراکم متری آب، کم 1تر و فصلی بودن و حداکثر عمق کم

 1388های  در سال تکانه و تاالبدر هکتار  4/8 میزان تراکمبهپرندگان 

 تعداد کل 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 نام علمی نام پرنده

 Tachybaptus ruficollis 44 123 50 88 86 117 90 598 کشیم کوچک

 Podiceps cristatus 0 13 9 19 21 6 132 200 کشیم بزرگ

 Pelecanus onocrotalus 1 0 0 0 0 0 0 1 پلیکان سفید

 Phalacrocorax carbo 142 58 83 97 159 72 126 737 باکالن بزرگ

 Ardea cinerea 107 84 92 235 137 128 138 921 حواصیل خاکستری

 Egretta alba 29 66 91 143 147 211 320 1007 اگرت بزرگ

 Egretta garzetta 32 58 65 133 76 145 110 619 اگرت کوچک

 Bubulcus ibis 0 0 0 36 57 61 87 241 گاو چرانک

 Nycticorax nycticorax 88 6 12 129 112 156 129 632 حواصیل شب

 Ixobrychus minutus 0 13 29 88 67 44 34 275 بوتیمار کوچک

 Botaurus stellaris 23 4 27 18 29 15 83 199 بزرگ بوتیمار

 Anser anser 45 12 0 85 120 0 0 262 غاز خاکستری

 Tadorna tadorna 2 4 0 0 0 0 0 6 تنجه

 Anas penelope 20 0 0 0 0 0 0 20 گیالر

 Anas strepera 84 20 56 64 123 170 362 879 ایاردک ارده

 Anas crecca 14 25 34 108 95 152 215 643 خوتکا

 Anas platyrhynchos 99 73 55 151 153 153 1090 1774 اردک سر سبز

 Anas Clypeata 0 25 18 56 0 22 0 121 اردک نوک پهن

 Aythya ferina 0 18 8 39 9 43 108 225 اردک سر حنایی

 Netta rufina 0 0 0 16 0 8 0 24 اردک تاجدار

 Aythya nyroca 4 20 15 23 22 20 34 138 اردک بلوطی

 Aythya fuligula 3 0 0 0 0 19 51 73 اردک سیاه کاکل

 Gallinula chloropus 23 54 37 162 135 154 71 636 )چنگر نوک سرخ( چار خو

 Fulica atra 506 350 512 871 1002 967 950 5158 چنگر اوراسیایی

 Tringa totanus 39 13 0 0 21 29 32 134 آبچلیک پا سرخ 

 Philomachus pugnax 14 0 0 0 0 0 0 14 آبچلیک شکیل

 Gallinago gallinago 42 10 0 12 0 94 30 188 پاشکلک معمولی

 Anas acuta 0 7 1 0 0 0 0 8 فیلوش

 Tringa nebularia 0 13 0 12 39 11 37 112 آبچلیک پا سبز

 Tadorna ferruginea 0 2 0 0 0 0 0 2 آنقوت

 Himantopus himantopus 0 17 0 18 0 0 0 35 چوب پا

 Charadrius dubius 0 21 4 0 0 8 33 66 سلیم طوقی کوچک

 Recurvirostra avosetta 0 6 6 0 0 18 12 42 )نوک خنجری( آووست

 Tringa ochropus 0 0 43 45 0 32 14 134 زیآبچلیک تک

 Actitis hypoleucos 0 0 48 32 0 0 17 97 آبچلیک آواز خوان

 Vanellus vanellus 0 0 43 0 0 87 59 189 خروس کولی

 Larus ridibundus 0 42 18 76 67 56 13 272 کاکایی سر سیاه

 Ardea purpurea 0 0 0 14 0 11 0 25 حواصیل ارغوانی

 Ciconia ciconia 0 0 0 16 52 26 95 189 لک لک سفید

 Ciconia nigra 0 0 0 0 0 14 0 14 لک لک سیاه

 Vanellus indicus 0 0 0 0 0 8 0 8 دیدومک

 Podiceps nigricollis 0 0 0 0 0 4 0 4 کشیم گردن سیاه

 Charadrius hiaticula 0 0 0 0 0 0 64 64 سلیم طوقی
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 8/8رغم مساحت علی 1394تاالب گری جمجمه در سال  و 1393تا 

و هکتاری  7/3 دالیل امنیت، غذا، پوشش گیاهیهکتاری ولی به

ترین میزان تراکم و بالطبع تعداد پرندگان را بیش، سیمای طبیعی

های ترین گونه شاخص در تاالباند. گونه چنگر اوراسیایی فراوانداشته

دوره  6ساله مورد بررسی، در  7باشد، چرا که طی دوره پلدختر می

گونه غالب اردک سر سبز بوده  1394و تنها در سال ونه ترین گفراوان

  در تاالب گری بلمک 1394نک در سال است. غالیت گونه گاوچرا

گوری بلمگ در  عصر وولیهای گاو اهالی روستاهای دلیل وجود دامبه

های ها و کنهباشد، زیرا گاو چرانک از حشرات، انگلمجاورت تاالب می

 (. 3)جدول  کندانند گاو تغذیه میهای اهلی مروی بدن دام

 عصر پلدخترهای مناطق تنگ فنی و پارک طبیعت ولی: جمعیت و تراکم پرندگان تاالب 3جدول 

   

 

 

 
 1388 -1394های پلدختر : تعداد گونه پرنده آبزی و کنار آبزی تاالب3شکل   1388 -1394 پلدختر هایتاالب کنارآبزی آبزی و پرندگان : نتایج سرشماری2شکل

   

 منطقه نام تاالب 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 

 گری جمجمه 47 86 98 396 419 511 1543

های منطقه تاالب

 تنگ فنی

 تراکم در هکتار 3/5 7/9 1/11 45 6/47 06/58 3/175

 گونه غالب چنگراوراسیایی اردک سرسبز چنگراوراسیایی سرسبز اردک چنگراوراسیایی اردک سرسبز سرسبزاردک 

 گری کبود 196 158 669 693 494 766 591

 تراکم در هکتار 7/16 5/13 1/57 2/59 2/42 4/65 5/50

 گونه غالب چنگراوراسیایی چنگراوراسیایی چنگراوراسیایی چنگراوراسیایی چنگراوراسیایی چنگراوراسیایی چنگراوراسیایی

 2و  1آب تاف  55 158 104 477 346 328 591

 تراکم در هکتار 7/5 6/16 9/10 2/50 4/36 5/34 2/62

 گونه غالب اردک سرسبز چنگراوراسیایی خوتکاابروسفید حواصیل شب چنگراوراسیایی چنگراوراسیایی چنگراوراسیایی

 تکانه 366 301 209 582 749 945 1193

های پارک تاالب

 طبیعت ولی عصر

 تراکم در هکتار 2/52 43 8/29 1/83 107 135 4/170

 گونه غالب چنگراوراسیایی چنگراوراسیایی چنگراوراسیایی چنگراوراسیایی چنگراوراسیایی چنگراوراسیایی چنگراوراسیایی

 2و  1لفانه  323 153 80 295 398 212 198

 تراکم در هکتار 6/29 03/14 3/7 06/27 5/36 4/19 1/18

 گونه غالب حواصیل شب چنگراوراسیایی چنگراوراسیایی چنگراوراسیایی چنگراوراسیایی حواصیل شب چنگراوراسیایی

 گری بلمک 374 301 196 343 323 299 420

 تراکم در هکتار 8/9 9/7 1/5 07/9 5/8 9/7 1/11

 گونه غالب اردک سرسبز چنگراوراسیایی چنگراوراسیایی چنگراوراسیایی چنگراوراسیایی پاشلک معمولی گاو چرانک

های مجموع تاالب مجموع پرندگان 1361 1157 1356 2786 2729 3061 4536

 مجموع تراکم درهکتار 8/15 5/13 8/15 5/32 8/31 7/35 9/52 پلدختر

 گونه غالب چنگراوراسیایی چنگراوراسیایی چنگراوراسیایی چنگراوراسیایی چنگراوراسیایی چنگراوراسیایی اردک سر سبز
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گونه پرنده آبزی و کنار  43ی ساله مورد بررس 7در طول دوره        

اند نموده های پلدختر زیستتاالب در تیره 14راسته و  6متعلق به  آبزی

تعداد پرنده متعلق به دو گونه راسته ترین که بر این اساس بیش

ترین تعداد قطعه پرنده و کم 5794ییان به تعداد درناسانان و تیره یلوه

سانان و دو تیره پلیکان و باکالن به تعداد پرنده متعلق به راسته پلیکان

درصد پرندگان آبزی و کنار آبزی  3/77باشد. حدود قطعه می 738

های ییان، حواصیل و ادرکتیره، یلوه 3های پلدختر مربوط به تاالب

های تاالب و کنارآبزی پرندگان آبزی ستهار 6بین  در .اندروی آبچر بوده

ترین بیش 5794سته درناسانان با تعداد را از نظر تعداد پرنده پلدختر

ترین و از لحاظ تعداد تیره و گونه کم 738سانان با و راسته پلیکان

ترین و گونه بیش 13تیره و  4و غازسانان با  سانانهای آبچلیکراسته

 شاملرا  ترین تعداد پرندهگونه کم 2تیره و  1راسته درناسانان با 

 .(4)جدول  بودند

 

 های پلدخترتاالب و درصد پرندگان آبزی و کنار آبزی : مشخصات راسته، تیره و تعداد4جدول 

 

ها کنار گونه (درصد 58گونه ) 25های پلدختر تعداد در تاالب       

باشند که علت فراوان آبزی می (درصد 42گونه ) 18و تعداد  آبزی

های آبزی به سبب شکل به نسبت گونه آبزیهای کناربودن تعداد گونه

در مناطق  معموالً کنارآبزی باشد. زیرا پرندگانمی هاتاالب فولوژیکیمور

راحتی از کند تا بتواند بهها زیست مییه تاالبشعمق حاخیس و کم

 استفاده کنند هاپوشش گیاهی آبدوست حریم تاالبمواد غذایی و 

  )شانون هایای براساس شاخصترین مقدار تنوع گونهبیش(. 5)جدول 

ای ترین میزان تنوع گونهو کم 1391وینر و عکس سیمپسون( به سال 

ویلسون  -)اسمیتایاز نظر یکنواختی گونهتعلق دارد.  1388به سال 

(.6)جدول  باشدمی 1392و  1391های سالو غالبیت سیمپسون( 
 

 1388 -1394های پلدختر : وضعیت زیستگاه گونه پرنده شناسایی شده در تاالب5جدول 

 

 های تنوع زیستی پرندگان آبزی و کنار آبزی تاالب های پلدختر : شاخص6جدول 

 

 ردیف
سال 

 سرشماری
تعداد گونه 

 شناسایی شده
جمعیت کل 

 پرندگان
تعداد گونه 

 آبزی
جمعیت 

 پرندگان آبزی
تعداد گونه 
 کنار آبزی

جمعیت پرندگان 
 کنار آبزی

1 1388 21 1361 11 844 10 517 
2 1389 28 1157 14 746 14 411 
3 1390 24 1356 11 749 13 607 
4 1391 28 2786 12 1682 16 1104 
5 1392 22 2729 10 1766 12 963 
6 1393 33 3061 13 1835 20 1226 
7 1394 29 4536 10 3104 19 1432 

 های اکولوژیکی زیستیشاخص ایتنوع گونه اییکنواختی گونه ایغنای گونه
Margalefs index SiMpsons E 1/𝐷 Smith and Wilsons 𝐸𝑣𝑎𝑟 Simpsons index(1-D) Shannon- wiener سال 

771/2 273/0 275/0 826/0 751/0 1388 

827/3 281/0 416/0 874/0 787/0 1389 

189/3 247/0 368/0 832/0 767/0 1390 

403/3 282/0 473/0 874/0 802/0 1391 

654/3 283/0 523/0 840/0 797/0 1392 

986/3 238/0 356/0 873/0 773/0 1393 

325/3 282/0 426/0 878/0 778/0 1394 
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ای جامعه ترین شباهت گونهموریستا، بیش تشابه شاخص براساس       

 1391های های پلدختر مربوط به سالپرندگان سرشماری شده تاالب

ای ترین میزان تشابه گونهکمو  1میزان شاخص تشابه به 1393با 

میزان تشابه به 1390با  1394های  مربوط به جامعه پرندگان در سال

 (.7)جدول  باشدمی 79/0
 

 های پلدختر: میزان تشابه موریستا پرندگان تاالب7جدول 

 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 سال

1388 1 97/0 98/0 98/0 99/0 98/0 85/0 

1389 97/0 1 98/0 97/0 97/0 98/0 85/0 

1390 98/0 98/0 1 98/0 99/0 99/0 79/0 

1391 98/0 97/0 98/0 1 99/0 1 87/0 

1392 99/0 97/0 99/0 99/0 1 99/0 84/0 

1393 98/0 98/0 99/0 1 99/0 1 87/0 

1394 85/0 85/0 79/0 87/0 84/0 87/0 1 

 

 بحث

 19راسته از  6های پلدختر مورد بررسی در تاالبدر طول مدت        

گونه شناسایی شده در  535گونه از  43تیره و  84تیره از  14راسته، 

درصد از راسته،  5/31ترتیب ایران، سرشماری و ثبت گردیدند که به

های پرندگان ایران در درصد از گونه 8درصد از خانواده و حدود  6/16

آبزی و کنارآبزی  کل پرندگان اند. تعدادنمودههای پلدختر زیست تاالب

 گیرندراسته قرار می 7تیره و  24که در  باشدگونه می 157کشور ایران 

(Scott لذا گونه2006، انو همکار .) های مشاهده شده در این پژوهش

ها درصد از گونه 3/27نسبت به فون پرندگان آبزی و کنار آبزی ایران  

دهند. در می تشکیل را هااز راسته درصد 7/85ها و از تیره درصد 3/58 و

های گونه، تاالب 33گل با گونه و آلما 21گل با مقایسه با تاالب اجی

تر اما از تعداد پرندگان شناسایی شده گونه پرنده بیش 43پلدختر با 

نظر تر بود. به( کم1392گونه )طیبعی و همکاران،  69بامدژ  تاالب

ترین نقش را در جلب های آبی مهمتنوع در زیستگاه رسد اندازه ومی

گذران با توجه به عادات انواع پرندگان آبزی و کنارآبزی زمستان

شان دارد، زیرا زیستگاه شاخص بسیار مناسبی از وضعیت اییتغذیه

های مختلف پرندگان است و ای موجود برای گونههای تغذیهفرصت

و تنوع پرندگان را تحت تاثیر قرار تواند به مقدار زیادی جمعیت می

ترین مفهوم ای را ساده(. غنای گونه1995و همکار،  Watkinson) دهد

های مشاهده شده در یک منطقه بدانیم، مشاهده آن برابر تعداد گونه

دهنده این تعداد از فون پرندگان ایران در منطقه مورد مطالعه نشان

(.  1394باشد )بهداروند و همکاران، آن می ای نسبتاً باالیغنای گونه

ییان بوده است، های پلدختر زیستگاه مناسبی برای تیره یلوهتاالب

برد و  با سر میها و نیزارهای فشرده بهزیرا این خانواده غالباً در باتالق

ترین درصد فراوانی را در بین پرندگان داشته درصد بیش 1/34حدود 

های مشاهده شده در ترین انواع گونهمترین و ک(. بیش4)جدول  است

گونه  و  33برابر با  1393ترتیب مربوط به سالهای پلدختر بهتاالب

ترین فراوانی جامعه پرندگان باشد و بیشگونه می 21با  1388سال 

ترین عدد پرنده و کم 4536با  1394های پلدختر در سال در تاالب

 2)شکل  باشدد پرنده میعد 1157با  1389فراوانی مربوط به سال 

های پلدختر تعداد فراوانی پرندگان آبزی و کنارآبزی که در تاالب (.3و 

اند، ساالنه روند افزایشی پر شیبی دارند، که این وضعیت شناسایی شده

های پلدختر در مسیر  الگوی مهاجرتی اوالً ناشی از قرار گرفتن تاالب

تر پرندگان در و ماندگاری بیشپرندگان تاالبی در ایران و دوماً جذب 

دلیل آب و هوای مساعد، تنوع زیستگاهی، امنیت و فصل زمستان به

های تاالبهای پلدختر است. تاالب غذای کافی و گسترش سطح آب

طور متوسط هزار )به 5تر از عنوان زیستگاه زمستانه کمپلدختر به

استراحت را برای باشند که محل تغذیه و عدد( عدد پرنده می 2400

المللی های بینآورند. یکی از معیارهای شناسایی تاالبها فراهم میآن

المللی رامسر، معیار پرندگان آبزی بین کنوانسیون دستورالعمل براساس

پرنده آبزی را در  20000طور منظم هباشد که زیستگاه بتواند بمی

های پلدختر لذا تاالب(. 1391 پور و همکاران،)خان داری کنندخود نگه

ای به المللی برخوردار نیستند و در سطح منطقهاز این ویژگی بین

بندی از نظر طبقهباشند. عنوان زیستگاه پرندگان حائز اهمیت می

گونه پرنده آبزی و کنار  43در بین  IUCNوضعیت حفاظتی براساس 

و  (LC) یترین نگرانکم گونه در رده 42 های پلدختر تعدادآبزی تاالب

( قرار دارد NT) تنها گونه اردک بلوطی در رده گونه در نزدیکی تهدید

(IUCN ،2016.) های به سبب امنیت، تراکم گیاهان آبدوست در تاالب

عصر تراکم های پارک طبیعت ولیای تنگ فنی به نسبت تاالبمنطقه

باشد. تر میپرندگان در واحد سطح هکتار در منطقه تنگ فنی بیش

های پلدختر درصد از پرندگان آبزی و کنارآبزی تاالب 2/56مجموع در 

های درصد نیز در تاالب 8/43های منطقه تنگ فنی و حدود در تاالب

ساختار سه بعدی (. 3)جدول  اندعصر زیست نمودهپارک طبیعت ولی

های گیاهان های فراوان در میان پایهپیچیده و وجود ریز زیستگاه

های خاصی گردد. گونه فراوانی و تنوع تواند منجر به افزایشور میغوطه

تر باشد، شرایط مکانی یک زیرا هرچه ساختار این گیاهان پیچیده

)مهدی  تر خواهد بودعنوان زیستگاه و پناهگاه مطلوباکوسیستم به

پوشش گیاهی  تاالب جمجمه چنانچه در (.درحال چاپ نسب و میرزایی،

که این امر اند، سطح مساحت تاالب را پوشانیدهدرصد  9/57تقریباً 

پرنده  3/175موجب شده که میزان تراکم پرندگان در این تاالب به 

(. از نظر زیستگاه از بین 3)جدول  برسد 1394در هکتار در سال 

 10726های پلدختر حدود شده در تاالب شناسایی پرنده قطعه 16986

 9/36) قطعه پرنده 6260درصد( آبزی و  1/63قطعه پرنده )
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 43ها از بین اند. ولی از لحاظ زیستگاه گونهدرصد( کنار آبزی بوده

)جدول  گونه کنار آبزی بودند 25گونه آبزی و تعداد  18گونه تعداد  

ای و یکنواختی ای در واقع دو مقدار غنای گونه(. شاخص تنوع گونه5

 ییجادیگر از آنعبارت کند. بهآوری میرا در یک کمیت جمع ایگونه

تواند مربوط به جوامع با غنای پایین ای میشاخص تنوع گونه که میزان

و یکنواختی باال و یا بر عکس مربوط به جوامع با غنای باال و یکنواختی 

ای در هرچه میزان تنوع گونه (.1391و همکاران،  پایین باشد )کریمی

غلبه که بیانگر فراوانی ای باالتر باشد به این معناست که شاخص جامعه

ها از تر است و گونهها پایینها نسبت به سایر گونهباالتر برخی گونه

براساس  (.1998 و همکاران، Barnes) تری برخوردارندتوزیع یکنواخت

ترین بیش 1391وینر و عکس سیمپسون، سال  -های شانونشاخص

اند. شاخص یکنواختی را دارا بوده 838/0میزان ای بهمقدار تنوع گونه

دهد. به این ها را نشان میای نحوه پراکنش و توزیع افراد گونهگونه

دهنده این قدر شاخص یکنواختی باالتر باشد نشانهترتیب که هرچ

تواند نماینده فراوانی ها که میها در مورد گونهاست که فراوانی نمونه

براساس  1392ها باشند تفاوت زیادی با هم ندارند. سال جمعیت

ترین بیش 403/0ویلسون و غالبیت سیمپسون با  -های اسمیتشاخص

اند. باال بودن میزان یکنواختی ای را دارا بودهمیزان یکنواختی گونه

ها، گونه یکنواخت توزیع خود بیانگر 1392و  1391های سال ای درگونه

ها در این زیستگاه تاالب و مطلوبیت دهنده کیفیتای و نشانتنوع گونه

هاست. ای بیانگر حضور انواع گونهباشد. شاخص غنای گونهها میسال

( S) هاکه یک رابطه تابعی بین تعداد گونهشاخص غنا را به شرط این

( وجود داشته باشد، مستقل از حجم نمونه Nو تعداد افراد جامعه )

د، غنای کردنها تصور میگیری کرد. در ابتدا اکولوژیستتوان اندازهمی

که ها ارتباط دارد درحالیای یک زیستگاه فقط با تعداد افراد گونهگونه

ای یک اکویسیستم، تر، عامل مهم تعیین غنای گونهبا مطالعات بیش

های ساکن در آن اکوسیستم است، بلکه تعداد نه تنها تعداد افراد گروه

(. که در 2011، انو همکار Gotelli) تری دارندها نیز تاثیر بیشگونه

ارتباط  مارگالف، غنای شاخص ای،مختلف غنای گونه هایبین شاخص

ها دارد، لذا استفاده ها و تعداد گونهبهتری با افزایش تعداد افراد گونه

که ای بدهد ضمن آنتواند درک خوبی از غنای گونهاز این شاخص می

ال از سادگی نسبی نیز برخوردار است. براساس شاخص مارگالف س

ترین ترین و کمترتیب بیشبه 771/2با  1388سال و  986/3با  1393

های طورکلی روند شاخصبه (.6)جدول  باشندای را میغنای گونه

های پلدختر روند زیستی در جامعه پرندگان آبزی و کنار آبزی تاالب

های پلدختر بین سال ای باال در تاالبتشابه گونه باشد.سینوسی می

شناختی برخورداری از اوضاع بوم دهندهنشان 1393سال  با 1391

که با  باشدهای همسان میو پذیرا بودن گونهها هم تاالبنزدیک به

خوانی های مناطق ایران همنتایج تحقیقات تاالب

ای تاثیرگذار است حضور ترین عواملی که بر تشابه گونهدارد. مهم

های فراوانی نسبی یکسان گونهچنین نوع و همهای مشابه و همگونه

های ها در سالعبارتی وقتی زیستگاهباشد. بهمشابه در این دو سال می

باشد اما ها ملموس میهای متفاوت دارند، ناهمسانی آنمختلف گونه

دلیل تفاوت در های مشابه ولی بهممکن است حتی با دارا بودن گونه

باشند. نتایج این پژوهش با ها با یکدیگر متفاوت فراوانی نسبی گونه

های نظر شاخص که از ( که اعالم نمودند1393) نتایج طیبعی و شریفی

زیستی غنی باشد، بیانگر ای هر سالی که از نظر وضعیت تنوعتنوع گونه

باشد. تعداد سال است، یکسان می آن خصوصیات اکولوژیکی برتری در

تر از تعداد اند بیشودههای پلدختر زیست نمتاالب که در پرندگان آبزی

های کنار باشد ولی از نظر تعداد گونه تعداد گونهپرندگان کنارآبزی می

های پژوهش با نتایج نتیجه که این باشدهای آبزی میگونه از تربیش آبزی

(که در 1390( و طیبعی و راستی)1387کیابی)زادهحسنراد وبهروزی

 . باشدمی مشابه بود، تربیش کنارآبزی پرندگان گونه درصد نیز هاآن مطالعات

 

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

های محترم واحد نظارت و پایش و محیط طبیعی اداره کل معاونت

ساله  7های زیست استان لرستان که آمار مربوط به سرشماریمحیط

 دارد.  در اختیار پژوهشگر قرار دادند، را ابراز می مورد مطالعه را
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