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 ينبتاالب  گانه سهتنوع و تراكم پرندگان آبزي و كنار آبزي دامگاه هاي  تغييراتپاييزه  سيربر
  سرخرود المللي 

  
  

 دامگاه آبزي كنار و آبزي پرندگان تراكم و تنوع تغييرات پاييزه بررسي .1389، .م، احمد پورو . م. س، قاسم پور، .ح. م، سينكا كريمي، .م، احمد پور
  .33- 42 صفحات ،1389زمستان  ،ششم شماره دوم، سال اهواز، واحد اسالمي آزاد دانشگاه تاالب، مجله. سرخرود المللي بين تاالب گانه سه هاي

  
  

  چكيده
پست مناطق  هاي سرزمينسرخرود و فريدونكنار در  المللي بيندو تاالب  در اين مطالعه،

تاالب ثبت شده در كنوانسيون اين دو . مورد بررسي قرار گرفتند 1387در پاييز  مركزي هيركاني
بيشترين تغييرات تراكم و تنوع زيستي در اين منطقه را فراواني جمعيت پرندگان آبزي . باشد ميرامسر 

كه از اين مقدار  باشدهكتار مي 5427مساحت تاالب فريدونكنار . دهد ميو كنار آبزي تشكيل 
هكتار، دامگاه سرخرود  40رود غربي دامگاه سرخ(باشد هكتار مي 103مساحت سهم تاالب سرخرود 

و با  Total Countشمارش پرندگان به روش ). هكتار 33ر و دامگاه سرخرود جديد هكتا 30شرقي 
. شد آبزي و كنار آبزي شناسايي هپرند گونه 13تاالب  ناي در. صورت گرفت 10×50دوربين چشمي 

و دامگاه شرقي  9519، دامگاه جديد 7461ماهانه پرندگان آبزي و كنار آبزي در دامگاه غربي  متوسط
پرنده در هكتار  34/278و  6/228، 34/189 متوسط پرنده، به ترتيب پرنده بود و تراكمقطعه  7461
و  )Anser anser( ، غاز)Anas crecca( خوتكا هايمنطقه گونهدر اين  بررسي طول در. بود

پرندگان  را، منطقه عمده پرندگان تجمعي .هاي غالب بودندگونه )Anas platyrhyncho( سرسبز
 المللي بين تاالب. آيند ميزيستگاه زمستانه  يكه از شمال براي جستجو دهد ميمهاجر تشكيل 

سيمپسون  ايگونه تنوع ،5055/0و مارگالف  8069/2منهينيك  ايگونه از نظر غناي سرخرود
پرندگان چندين زيستگاه  ،رسد ميبه نظر . بود 8674/3وينر  – شانون و 7412/1، پايلو 7339/1

بيشتر ترجيح  را كوچك با فاصله كمتر از هم را نسبت به يك زيستگاه بزرگ و منحصر به فرد
 . دهند مي

  
  تنوع زيستي هاي شاخصهيركاني، پرندگان آبزي و كنار آبزي،  هاي تاالب :كليديواژگان 

  
  

  مقدمه
محيط  كه آب عامل اصلي براي شود يمها به مكاني اطالق ائه شده است، تاالببين المللي ار يها تاالبدر تعريفي كه در كنوانسيون 
هاي ساحلي، جنگل حرا، استخر و حوضچه هاياي، كرانه، درياچهايشد، بنابراين كليه مناطق رودخانهبازيست گياهي و جانوري آن مي

 شود يماطالق  تاالب متر نباشد 6در هنگام جزر بيش از  ها آنها و مواردي از اين قبيل، كه حداكثر عمق آب پرورش ماهي و كانال
)Ramsar Bureau Convention, 2000 .(به طور كامل به اين زيستگاههاي بومي كه ها باعث انقراض جهاني گونهتخريب تاالب -

زمينه حفاظت از حيات  بحث تنوع زيستي از موضوعات بسيار مهم فعلي دنيا در). UNEP, 2001( گرددهاي ويژه وابسته هستند، مي
پرندگان آبزي . باشدميالدي مي 1992سران زمين در سال سيون تنوع زيستي در كنفرانس نوحش است كه نقطه عطف آن تشكيل كنوا

ن هر نوع پرنده يا گروهي از پرندگا .هستند غيرهاجتماعي و  اقتصادي، تفرجي، ،هاي زيباشناختيند كه داراي ارزشموجوداتي هست ينتر مهم
  ...و مواد غذايي  امنيت موجود، ،گياهي شپوش دما، پرندگان آبزي با شرايطي از قبيل عمق آب، .به شرايط خاص زيستگاه خود وابسته است

 1*محسن احمدپور

 2محمد حسين سينكا كريمي

 3سيد محمود قاسمپوري

 4موسي احمدپور

 
كشاورزي، دانشجوي كارشناسي دانشگاه بيرجند، دانشكده . 1

  ، ايرانارشد محيط زيست، بيرجند
نش آموخته كارشناسي دانشگاه عالمه محدث نوري دا. 2

 محيط زيست، نور، ايران

دانشگاه تربيت مدرس،دانشكده منابع طبيعي و علوم . 3
 دريايي، عضو هيات علمي گروه محيط زيست، نور، ايران

قائمشهر، دانشجوي كارشناسي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد . 4
 محيط زيست، قائمشهر، ايران

 
 مسئول مكاتبات نويسنده  *

M_ahmadpour_en@yahoo.com  
  

  3/2/1390 :تاريخ دريافت
 6/5/1390 :تاريخ پذيرش
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 دسرخرو المللي بين تاالب گانه سه هاي دامگاه آبزي كنار و آبزي پرندگان تراكم و تنوع تغييرات پاييزه بررسي

 

 پرندگان در چند سال پياپي در يك سي و مقايسه تنوع زيستيربه همين سبب بر). Elmberg et al.,1994(د ها وابستگي دارنبه تاالب
 ,Torres( باشدمطلوب بودن كيفيت زيستگاه و ساير شرايط زيستي الزم براي هر گونه  به خوبي نمايانگر مطلوب و يا نا واندت يمزيستگاه 

 )متعاهد( عضو كشورهاي كه ،رامسر مهاجر پرندگان و هاتاالب مصوبات كنوانسيون از و AGENDA 21 كار دستور راستاي در). 1995
 تنوع حفظ و اكولوژيكي خصوصيات گيري اندازه ،)Davis, 1994( اند شده ملزم آن رعايت به ها تاالب از خردمندانه استفاده خصوص در

سازمان محيط زيست براي ترميم و جبران خسارات وارده به طبيعت  .باشد ميها تاالب در محيطي زيست پيامدهاي ارزيابي منظور به زيستي
 دشت ناز، سمسكنده، ريدونكنار،ف«منطقه پناهگاه حيات وحش  5در استان مازندران  .اقدام به تعيين مناطق پناهگاه حيات وحش نمود

ازباران، به عنوان تاالب بين المللي در فهرست  هاي فريدونكار، سرخرود،بندان آب 1382در سال  .تعيين شده است» كالهدودانگه و ميان
و به صورت اكوسيستم  ندااستان مازندران واقع شده در هااين پناهگاه .رامسر تحت عنوان منطقه شكار ممنوع به ثبت رسيدند يونكنوانس
تاالب  .باشد يم غيرهبهبود كيفيت محيط زيست و  اجتماعي، اقتصادي، هاي بوم شناختي،اين زيستگاه داراي ارزش .هستندتاالبي  -جنگلي

اي پرندگان را ذبخشي از غ ينتأم وجود غذاهاي طبيعي،عالوه بر  .باشد تشكيل شده استسرخرود از سه قسمت كه به دامگاه معروف مي
در داخل غيره،  ارزن و ساقه برنج، ،سبوس، چندين تن گندم گيرند و هر ساله براي جلب پرندگان به اين دامگاه،داران بر عهده ميدامگاه

د نياز مهيا باشد بسياري از پرندگان مهاجر امنيت كافي و غذاي مور سه شرط الزم يعني زيستگاه مناسب،اكنون كه  .كننددامگاه پخش مي
ريان دارند كه با سيستم حساب در داخل اين درختستان نيز نهرهايي ج .بينندشرايط را براي زمستان گذراني خود در اين منطقه مناسب مي

شود كه به اين مردم حفاظت مي اين منطقه به منظور صيد پرندگان توسط ).1387، رنجبر(شوند ي به داخل منطقه قرق شده وارد مياشده
-ر شده و در واقع يك بخش جنگلي ميخاكريزها و درختان بلند محصو، ها توسط جاده خاكيهسته مركزي دامگاه .گوينددار ميافراد دامگاه

در ساير شرايط زيستي تغييرات جمعيتي و دقت  اي،توان با مطالعه مستمر تنوع گونهمي به دليل آساني مشاهده پرندگان در طبيعت، .باشد
) 1387پاييز (هدف از برسي تنوع و تغييرات ماهانه  .)1386 ،مير آرمندهيو رياضي (برد  مالي در مناطق پيبه بروز هر گونه تهديد احت ها آن

مطالعاتي  ضر،در زمينه تحقيق حا .باشداين تاالب مي پي بردن به اهميت و كيفيت سرخرود، گانه سههاي پرندگان تاالب تنوع و تراكم
براي ) Theewaterskloor( تي واتر اسكلوربه بررسي سد  2006و همكاران در سال  Swanepol. مشابهي نيز صورت گرفته است

به اين  ها آن قطعه بود لذا 1321و  3086ن به ترتيب در اين بررسي ميانگين پرندگان آبزي در تابستان و زمستاپرندگان آبزي پرداختند، 
 Nanda .پرندگان آبزي برخوردار است حفاظتيت جزئي براي ، سد از اهم)كيلومتر 82اچه محيط دري(د كه علي رغم اندازه نتيجه رسيدن

Kumar  هاي تنوع زيستي پرندگان در مناطق حفاظت شده آپاالپادو و نالپاتو در آندراپرادش ، به مقايسه شاخص2010و همكاران در سال
- ين نتيجه رسيدند كه، منابع آبي و كاشتن درختان كهور زيستگاه جديدي را براي پرندگان مهاجر فراهم ميبه ا ها آن .هندوستان پرداختند

، به بررسي تغييرات 1379در سال همچنين بهروزي راد و همكاران  .شودكند و باعث افزايش تنوع زيستي پرندگان در اين دو منطقه مي
تاالب  ،به اين نتيجه رسيدند كه ها آن. بين المللي سلكه و سياه كشيم پرداختند يها تاالبي آبزتراكم پرندگان آبزي و كنارماهانه تنوع و 

براي د اين نكته اهميت تاالب سلكه را نسبت به اسپن كه اسپند بودبين المللي بين المللي سلكه داراي تنوع زيستي بيشتري نسبت به تاالب 
  .دهدزي و كنارآبزي نشان ميحفاظت پرندگان آب

  
  ها روشمواد و 

ز تاالب سرخرود ا. هاي بين المللي فريدونكنار و در قسمت جنوبي شهر سرخرود قرار داردرخرود در قسمت غربي مجموعه تاالبتاالب س
 .دانوده كه به كشت برنج اختصاص يافتههاي منطقه جزء مناطق دشتي بدامگاه. باشد تشكيل شده استسه قسمت كه به دامگاه معروف مي

زير زميني و مسطح بودن اين  يها آبباال بودن سطح  ،هاي پاييزيبتداي فصل پاييز به موجب بارندگياراضي پس از برداشت برنج در ا اين
 و درختان جنگلي يا دست  ، اسپرغاناز جنس ني هايي ينپرچاطراف دامگاهها به وسيله حصارها و  غالباً. آينددر مي اراضي، به صورت غرقابي
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به طور تقريبي دامگاه شرقي اين تاالب در ). 1378،رنجبر( آرامش پرندگان برهم نخورد صيادانبا رفت و آمد  ه شده است تاكاشت احاط
 شمالي و عرض جغرافيايي 36° 39´دامگاه غربي در طول جغرافيايي شرقي، 52° 29´يشمالي و عرض جغرافياي 36° 39´طول جغرافيايي

قه از سطح ارتفاع اين منط. شرقي قرار دارد 52°28´شمالي و عرض جغرافيايي 36° 39´ول جغرافياييشرقي و دامگاه جديد در ط 27´ °52
د باشمامن بسيار با ارزشي براي پرندگان مهاجر مي اين مناطق .باشدهكتار مي 103مساحت تاالب سرخرود . باشدمتر مي 23آزاد  هاي آب

  .آيدبري نيز هر ساله به اين منطقه ميدرناي سي .دنيآاين منطقه مي كه همه ساله به عنوان زيستگاه زمستان گذراني به
روش انجام اين بررسي در دو . مورد بررسي قرار گرفت 1387در پاييز  آبزيزي شامل پرندگان آبزي و كنارق پرندگان تاالبدر اين تحقي  

انجام  10×50و با دوربين چشمي  Total Countو تقيم سرشماري پرندگان با روش مشاهده مس. بود ايكتابخانهو  عمليات صحراييبخش 
در  بار يك در صبح و بار يكانجام شد، در هر نوبت سرشماري  بار يكدر اين منطقه از ابتداي مهر تا انتهاي آذر هر دو هفته  ها سرشماري. شد

ها و سپس معيت، تراكم و درصد فراواني گونهج ها وها، ميانگين ماهانه تعداد گونهاز اين سرشماري. دگان به عمل آمدعصر شمارش پرن
در ) لووينر و پاي - اي سيمپسون، شانوناي مارگالف و منهينيك، تنوع گونهغناي گونه(يستي طبق روابط موجود هاي تنوع زميزان شاخص

تعيين ميزان  و اكسل ايبرنامه رايانه ها با استفاده ازتجزيه و تحليل داده. آبزي به صورت ماهانه تعيين گرديدمورد پرندگان آبزي و كنار
در مورد تنوع و تراكم پرندگان بيانگر  )1جدول ( محاسبه شده هاي شاخص. صورت گرفت Pastتنوع زيستي توسط نرم افزار  ها شاخص

 ).1382شايان كيا، (وضعيت منطقه و كيفيت زيستگاه خواهد بود 

  تنوع زيستي هاي شاخص: 1جدول

 دامنه تغييرات  فرمول محاسبه              يها شاخص

  =                                   اي مارگالفغناي گونه
   = Rmn             اي منهينيكغناي گونه

                                                                                     اي سيمپسونتنوع گونه
                                                       وينر-اي شانونتنوع گونه
             اي پايلوتنوع گونه

 

  مارگالف اي گونهشاخص غناي  Rmf ام،  iنسبي گونه فراواني  Pi ،ام iتعداد گونه  niجمعيت كل،  N، ها گونهتعداد  Sدر اين روابط 
 اي گونهشاخص تنوع  D، )1379بهروزي راد و همكاران، (منهينيك  اي گونهشاخص غناي  Rmn، )1379بهروزي راد و همكاران، (

 ,Pauly( پايلو اي ونهگشاخص تنوع  j ،)kerebs, 1989( وينر -شانون اي گونهشاخص تنوع   ،)Simpson, 1949( سيمپسون

  .باشد مي) 1980
 

  نتايج
بيشترين تعداد پرندگان شمارش شده  در مجموع ،از تاالب بين المللي سرخرود هاي به عمل آمدهو سرشماري 4تا  2با توجه به جدول 

  .قطعه 6468، 12703 ،10230عبارتند از  1387سال  مهر، آبان و آذر يها ماهدر به ترتيب  باشد كه مي جديدمربوط به دامگاه 
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 دسرخرو المللي بين تاالب گانه سه هاي دامگاه آبزي كنار و آبزي پرندگان تراكم و تنوع تغييرات پاييزه بررسي

 

                                            )1387پاييز ( در دامگاه  غربي تاالب سرخرود شده فهرست پرندگان شناسايي: 2جدول 
 آذر  آبان  مهر  نام علمي  گونه
200  6000  0 Anser anser غاز خاكستري
500  2000  300 Anas platyrhynchos اردك سرسبز
130  500  . Anas strepera اردك ارده اي
2000  3000  6000 Anas crecca خوتكا 

150  300  200 Anas clypeata اردك نوك پهن
80  200  100 Fulica atra چنگر 

130  50  0 Aythya ferina اردك سرحنايي
2  10  0 Egreta garzetta اگرت كوچك
0  100  0 Vanellus vanellus خروس كولي
50  100  0 Trinago ochropus  آبچليك تك زي
150  1000  200 Anas acuta فيلوش 

20  300  0 Gallinago gallinago پاشلك معمولي
24  0  0 Tadorna tadorna تنجه 

 

  )1387پاييز (فهرست پرندگان شناسايي شده در دامگاه جديد تاالب سرخرود : 3جدول 
 آذر  آبان  مهر  نام علمي  گونه

2000  3000  30  Anser anser غاز خاكستري 

1500  3000  2000 Anas platyrhynchos اردك سرسبز
150  1000  0 Anas strepera اردك ارده اي
2000  2000  8000 Anas crecca خوتكا 

150  500  100 Anas clypeata اردك نوك پهن
100  1500  100 Fulica atra چنگر 

15  100  0 Aythya ferina اردك سرحنايي
3  3  0 Egreta garzetta اگرت كوچك
0  200  0 Vanellus vanellus خروس كولي

200  100  0 Trinago ochropus  آبچليك تك زي
150  1000  0 Anas acuta فيلوش 

200  300  0 Gallinago gallinago پاشلك معمولي
0  0  0 Tadorna tadorna تنجه 

  

  )1387پاييز ( هرست پرندگان شناسايي شده در دامگاه  شرقي تاالب سرخرودف: 4جدول 
 آذر  آبان  مهر  نام علمي  گونه
200  1000  20  Anser anser غاز خاكستري 

1000  2000  400 Anas platyrhynchos اردك سرسبز
200  500  0 Anas strepera اردك ارده اي
3000  4000  4000 Anas crecca خوتكا 

20  200  300 Anas clypeata اردك نوك پهن
20  100  100 Fulica atra چنگر 

50  50  0 Aythya ferina اردك سرحنايي
0  20  0 Egreta garzetta اگرت كوچك
0  500  0 Vanellus vanellus خروس كولي
0  300  0 Trinago ochropus آبچليك تك زي

1000  3000  100 Anas acuta فيلوش 

0  300  0 Gallinago gallinago پاشلك معمولي
2  0  0 Tadorna tadorna تنجه 
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سال  در فصل پاييز  دامگاه جديد،در در هكتار تراكم گونه ميانگين   و آبزيتعداد پرندگان آبزي و كناردهد ميانگين نشان مي 7تا  5جدول 
  .بيشتري است اديرمقباشد كه در مقايسه با دامگاه شرقي و غربي داراي مي 278و  9518به ترتيب  1387

  
  )1387پاييز ( آبزي دامگاه غربي تاالب سرخرودكنار وآبزي هانه تعداد پرندگان ميانگين ما: 5جدول 
  آذر  آبان مهر  گونه

 3436 680013560 تعداد پرندگان آبزي و كنار آبزي
  86  170339 تراكم گونه در هكتار

  9  58 تعداد گونه پرندگان آبزي
  3  04 ان كنار آبزيتعداد گونه پرندگ

 12 12 5 آبزي و كنار آبزي يها گونهتعداد كل 

  
  )1387پاييز ( و كنار آبزي دامگاه جديد تاالب سرخرود ميانگين ماهانه تعداد پرندگان آبزي: 6 جدول

  آذر  آبان مهر  گونه
  4623  13702 10230 تعداد پرندگان آبزي و كنار آبزي

  09/140  9/284 310 تراكم گونه در هكتار
  8  8 5 تعداد گونه پرندگان آبزي

  3  4 0 تعداد گونه پرندگان كنار آبزي
 612 11 آبزي و كنار آبزي يها گونهتعداد كل 

 

  )1387پاييز ( و كنار آبزي دامگاه شرقي تاالب سرخرود ميانگين ماهانه تعداد پرندگان آبزي:  7 جدول
  آذر  آبان مهر  گونه

  5492  11970 4920 آبزيتعداد پرندگان آبزي و كنار
  06/183  399 164 تراكم گونه در هكتار

  9  8 6 تعداد گونه پرندگان آبزي
  0  4 0 تعداد گونه پرندگان كنار آبزي

 612 9 تعداد كل گونه هاي آبزي و كنار آبزي
  

مربوط به دامگاه  1387فصل پاييز سال   اي مارگالف و منهينيك دربيشترين مقادير غناي گونه ،به طور ميانگين  10تا  8بر اساس جدول 
  .باشدميغربي 

  )1387پاييز ( تنوع زيستي دامگاه غربي تاالب سرخرود هاي شاخص: 8جدول 
  
  

      
  
  
  

  

 آذر آبان مهر تنوع زيستي يها شاخص

  غناي مارگالف
  منهينيك يا گونهغناي 
  سيمپسون يا گونهتنوع 
  وينر-شانون يا گونهتنوع 
 پايلو يا گونهتنوع 

4533/0  
06063/0  
2176/0  
5176/0  

2808846/0  

156/1  
1031/0  
7254/0  
62/1  

879002/0  

351/1  
2074/0  
6291/0  

5/1  
81389/0  
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  )1387پاييز ( تاالب سرخرود جديد تنوع زيستي دامگاه  هاي شاخص:  9جدول 
  

    
 
                                  

                                                        
  
  

  )1387پاييز ( تاالب سرخرود تنوع زيستي دامگاه شرقي هاي شاخص: 10دول ج
                                                                    

  
  

  
  
 

 
درصد فراواني مربوط به  ترين كمبيشترين درصد فراواني مربوط به پرندگان آبزي و  دهد كه در تاالب بين المللي سرخرود،نشان مي 1شكل 

  .باشدميارآبزي پرندگان كن
                                                                                                                                                                                                 

    

  

  
  

  

  

   
 1387ا اسفند ت 1387واني پرندگان آبزي و كنار آبزي  در تاالب سرخرود از مهر درصد فرا: 1شكل 

 
 

 آذر آبان مهر تنوع زيستي يها شاخص

  غناي مارگالف
  منهينيك يا گونهغناي 
  سيمپسون يا گونهتنوع 
  وينر -شانون يا گونهتنوع 
 پايلو يا گونهتنوع 

4232/0  
04943/0  

35/0  
619/0  

3358865/0  

164/1  
1065/0  
8348/0  
985/1  

001077/0  

185/1  
1618/0  
6991/0  
556/1  

844276/0  

 آذر آبان مهر تنوع زيستي يها شاخص

  غناي مارگالف
  منهينيك يا گونهغناي 
 سيمپسون يا گونهتنوع 
  وينر-شانون يا گونهتنوع 
 پايلو يا گونهتنوع 

5882/0  
08554/0  
3278/0  
72327/0  
292675/0  

171/1  
1097/0  
7855/0  
811/1  

982637/0  

929/0  
1214/0  
6325/0  
278/1  

693435/0  
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تاالب بين المللي سـرخرود در فصـل آبـان     گانه سههاي را در دامگاه (Anser anser)غاز گونه در هكتار و فراواني تراكم  4تا  2هاي شكل
 . دهد يمنشان 

 

 

 )1387پاييز ( تاالب بين المللي سرخرود غربي پرندگان آبزي و كنارآبزي در دامگاه: 2شكل 
 

 

 )1387 پاييز( تاالب بين المللي سرخرود شرقيپرندگان مهاجر آبزي و كنارآبزي در دامگاه : 3شكل 
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  )1387 پاييز( پرندگان مهاجر آبزي و كنارآبزي در دامگاه جديد تاالب بين المللي سرخرود: 4شكل 

  بحث  و نتيجه گيري

هـاي  دهد كه در تمامي اين فصل تعداد گونهپرندگان آبزي و كنار آبزي در منطقه نشان مي يها گونهجمعيت و تنوع  بررسي پاييزه
رسد يكي از علل رويت چنين تفاوتي در جمعيت اين دو گروه به نظر مي. هاي پرندگان كنارآبزي بيشتر بوده استپرندگان آبزي از تعداد گونه
از آنجـايي كـه پرنـدگان كنـارآبزي     . با عمق مناسب دارند يها آبهاي آبزي است كه تمايل به تگاه به سود گونهاز پرندگان، مهيا بودن زيس

 Quan( استفاده كنند ها آبمشاهده مي شوند تا بتوانند به راحتي از مواد غذايي و حاشيه  ها تاالبمعموالً در مناطق خيس و كم عمق حاشيه 

 et al., 2002 (مناسب مـي  ها آناي رفتار تغذيه نيتأم واي كه براي تغذيه پرندگان كنار آبزي دن اراضي كم عمق حاشيهلذا در اقليت بو-

هـا در مـاه آذر   در اين تاالب طي فصل مطالعه، يكباره كاهش شديد در فراواني پرنـده . آيدبه حساب مي ها آنيكي از داليل كم بودن  ،باشند
كه مهاجران پاييزه از اين منطقه عبور كرده ولي هنوز مهاجران زمسـتان گـذران وارد ايـن منطقـه      ثبت گرديد كه اين كاهش بيانگر آن است

 خوتكـا مربوط به  در هر سه دامگاه و بيشترين درصد فراواني ر طول فصل مطالعه، گونه غالب منطقهد 1و شكل  4تا  2جدول طبق . اندنشده
)Anas crecca(  نجهو ت درصد فراواني مربوط نيتر كمو  )Tadorna tadorna (قسمت اعظم جمعيت خوتكا در ابتـداي پـاييز   . باشد يم

باشد كه به اين منطقه وارد از آنجا كه اين گونه اولين پرنده مهاجر  آبزي مي. يابدوارد شده بود اما در طول فصل مطالعه به تدريج كاهش مي
 دهد يمنشان  4تا  2 يها شكلو همچنين جدول . گونه به مناطق ديگر باشدرسد دليل اين كاهش مهاجرت اكثريت  اين شود، به نظر ميمي

دهـد كـه در مجمـوع    نتايج بررسي نشـان مـي    .كه طي فصل مطالعه  بيشترين جمعيت پرندگان آبزي و كنار آبزي در آبان ماه  وجود داشت
گفـت كـه تـاالب سـرخرود از      توان يمدر يك نتيجه گيري كلي در اين بررسي . ها در ماه آبان در اين تاالب حضور دارندبيشترين تعداد گونه

در . باشـد مـي وينر و پايلو داراي مقـادير نسـبتاً خـوبي    -سيمپسون، شانون يا گونهمنهينيك، تنوع  يا گونهنظر تعداد گونه، تعداد پرنده، غناي 
صورت گرفتـه، مقـادير در يـك     ها سالكه در همين هاي محاسبه شده در تاالب درياچه سد حنا در سميرم استان اصفهان مقايسه با شاخص

 .مـورد توجـه قـرار دارد    IBAالزم به ذكر است كه درياچه مـورد اشـاره بعنـوان يكـي از منـاطق      . سطح با تفاوتي اندك گزارش شده است

بـراي مـديريت سازشـي ايـن      يضرور يا مؤلفه، ها تاالبدر  آبزي و كنارآبزي پرندگانتنوع زيستي  يها شاخصماهانه و ساالنه  يها يبررس
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انسـان سـاخت از    يهـا  تـاالب در مطالعاتي كه همانند اين بررسي در كشورهاي مختلف انجام شده نشان داده است كـه   .باشدها ميزيستگاه
ن غذا و يا هاي پشت سدها توسط پرندگان آبزي و كنارآبزي به منظور پناهگاه، تأميهاي تصفيه فاضالب و درياچهجمله مزارع برنج، حوضچه

 ,.Tourenq et al( كنـد  يمـ ها را دو چندان شوند كه اين موضوع اهميت توجه به اين اكوسيستممورد استفاده واقع مي يآور جوجهمكان 

2002; Viliani, 2010 .(لـه  از پرنـدگان از جم  شـماري تعـداد بـي   يگـذران  زمستانزيستگاه ، تاالب سرخرود بعنوان زيست بومي ارزشمند
ن اسـتراتژي  يوري خردمندانـه از منـابع طبيعـي و تبيـ    بهره حفظ تنوع زيستي و دانش بومي، بنابراين  .باشددرناي سيبري مي ها آن نادرترين

و شناخت منـابع زيسـتي و    ها بومف سازماني حفاظت محيط زيست به شمار رفته، از اين رو مطالعه و بررسي زيست يتوسعه پايدار از اهم وظا
بـر روي جمعيـت    در اطـراف تـاالب،   اثـر روزهـاي شـكار    همچنين  .رسداجتناب ناپذير به نظر مي ضروري و ها آننبه هاي چند جا عملكرد

  .نيز، بايد بررسي شود شرقي، جديد و غربي  يها گاه دامپرندگان 
 

  سپاسگذاري
  . نماييم ميند ابراز اهاين طرح داشت راياجرا در  اي صميمانهخود را از آقاي عباس گلي كه همكاري  دانينهايت تشكر و قدر وسيله بدين
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