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  1391 پاييز/ 13شماره / مچهارسال                                               اهواز واحد ياسالم آزاد دانشگاه /تاالبي ولوژياكوب يپژوهش يعلم صلنامهف 

  
 يالملل نيببررسي روند تغييرات، تنوع و فراواني جمعيت پرندگان آبزي و كنار آبزي تاالب 

 1390تا  1386 يها سالگميشان در 

  
  
  چكيده

گميشان در استان گلستان و در همجواري بـا دريـاي خـزر قـرار داشـته و از       يالملل نيبتاالب 
هكتـار   20000مسـاحت ايـن تـاالب    . ساحلي شمال كشور محسوب مي گردد يها تاالبمهمترين 

هدف از تحقيق حاضـر، تعـين تنـوع،    . مي گردد نيتأمبوده و آب آن از درياي خزر و رودخانه اترك 
ي پرندگان مهاجر آبزي و كنار آبزي زمسـتان گـذران در تـاالب    تراكم و بررسي شاخص هاي زيست

تاالب آبزي و كنار آبزي زمستان گذران  بدين منظور، پرندگان مهاجر. گميشان بوده است يالملل نيب
 Totalبـا روش  ) 2012( 1390تا ) 2008( 1386گميشان در يك دوره پنج ساله از سال  Count 

تجزيـه و   Ecological methodologyآن بـا نـرم افـزار     مورد سرشماري قرار گرفته و نتايج
گونـه،   84قطعه پرنده آبزي و كنار آبـزي از   400591در طول دوره بررسي، مجموعاً . تحليل گرديد

وهش بيشترين تعداد پرنـده  ژاين پ يها افتهيبر اساس  .تيره زمستان گذراني نموده اند 12متعلق به 
در ايـن  . قطعه بـوده اسـت   58583با  1390قطعه و كمترين آن در سال  115263با  1386در سال 

درصد، كمتـرين فراوانـي    1درصد، بيشترين فراواني و تيره اكراس با  11/28مدت تيره فالمينگو با 
ص هاي تنوع زيستي اين همچنين بررسي شاخ. پرندگان مهاجر آبزي را به خود اختصاص داده است

و ) 983/4( 1386مارگـالف در سـال    يا گونـه تاالب نشان داد كه بيشترين ميـزان شـاخص غنـاي    
هچنين بيشترين ميزان شـاخص يكنـواختي   . بوده است) 658/3( 1390كمترين آن مربوط به سال 

بنـابراين  . بوده است) 0/0 81( 1387و كمترين آن مربوط به سال ) 230/0( 1386كامارگو در سال 
گميشان در حفاظت پرندگان مهاجر آبزي و كنـار آبـزي و پرنـدگان     يالملل نيبعليرغم اينكه تاالب 

 يهـا  گونهحمايت شده، نقش اساسي دارد، اما نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه جمعيت و تعداد 
  .پرندگان اين تاالب روند كاهشي داشته است

  .پرندگان آبزي، تنوع، تراكم ، شاخص هاي زيستيتاالب، گميشان،  :واژگان كليدي
  

  مقدمه
 هـاي زادآوري شـمالي  ه شرايط اقليمي متنوع و مجاور بـودن بـا زيسـتگا    ،زيستگاهاي تاالبي ،ايران با برخورداري از موقعيت جغرافيائي

جمله بهترين كشورهائي است كه محل مناسبي را براي زمستان گذراني و جوجه آوري ميليون ها پرنده مهاجر آبزي و كنار آبزي  زا پرندگان،
به عوامل گوناگوني  ها تاالبدر تراكم و پراكنش گونه ها  اجتماع پرندگان، تنوع، از طرفي، .)1387 ،منصوري ؛1378 ،فيروز(فراهم مي نمايد 

تـاالب  آن يك ژفصـل و خصوصـيات هيـدرولو    ،گي هاي غير زيستي تاالبژيرات و وييتغ ،بودن منابع غذائي رسدر دست ،به تاالزنظير اندا
حقيقـات مشـابهي   تدر همـين راسـتا   . (Burkert et al., 2004; Paracuelles, 2006; Lagos et al., 2008)بسـتگي دارد  

به بررسي نوسـانات  ) 1383( بهروزي راد :گردد به چند نمونه اشاره مياست كه انجام گرفته  مختلف كشور يها تاالبوهشگران در ژتوسط پ
بـه   )1386(افتخار . پرداخته است ي در تاالب هور العظيميمحط زيست يها بحرانتشخيص  هاي شاخصاز  به عنوان يكيجمعيت پرندگان 

 )1381(بهروزي راد و همكاران . پرداخته است يعي خور گوربانمقايسه تنوع، تراكم و پراكنش پرندگان آبزي در خور آلوده زنگي با منطقه طب
) 1380(بهباش . و سياه كشيم پرداخته اند كه سلالمللي  بين يها تاالببه بررسي تغييرات ماهانه تنوع و تراكم پرندگان آبزي و كنارآبزي در 

تنـوع،   يا سـه يمقابـه بررسـي    )1379(خـالقي زاده  . پرندگان كنارآبزي تاالب شادگان پرداخته است يا گونهبه تعيين تراكم، پراكنش و تنوع 
مقايسـه تنـوع   ) 1384( يزدانـي . و سياه كشيم پرداخته است كه سل يالملل نيب يها تاالبتراكم و پراكنش پرندگان آبزي زمستان گذران در 

  1 بهروز بهروزي راد

  2بهرام حسن زاده كيابي

 *3رمضانعلي قائمي

آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات خوزستان، دانشگاه  .1
  .، اهواز، ايرانستيز طيمحگروه 

دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده علوم زيستي، تهران،  .2
  .ايران

دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات خوزستان، . 3
  .، اهواز، ايرانستيز طيمحدانش آموخته كارشناسي ارشد 

  

  نويسنده مسئول مكاتبات  *
rghaemi@gmail.com   

  25/6/1391: تاريخ دريافت
  28/9/1391: تاريخ پذيرش

  139131047: كد مقاله
 .باشد مي پايان نامه دانشجويياين مقاله برگرفته از 
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	و همكاران بهروزي راد/ ... يآبز پرندگان تيجمع يفراوان و تنوع رات،ييتغ روند يبررس 

بـه بررسـي تنـوع زيسـتي     ) 1390( طبيعـي . ب نيشكر و منطقه طبيعي پرداختـه اسـت  پرندگان آبزي تاالب شادگان در دو منطقه تخليه ذها
و نزديكـي بـه    تـاالب گميشـان بـدليل همجـواري بـا دريـاي خـزر        .پرداخته اسـت  ركي استان هرمزگاناكنار آبزي خور خ پرندگان آبزي و

اگرچه . باشد يمدشت گرگان و مجموعه خليج گرگان و ميانكاله از زيستگاه هاي مهم پرندگان مهاجر آبزي و كنار آبزي در كشور  يها تاالب
در گذشته مطالعاتي در زمينه هاي مختلف اين تاالب صورت پذيرفته است، اما تنها مطالعه اي كه با روند تغييـرات جمعيـت در ايـن تـاالب     

در  يا سـه يمقا صورت بهبررسي هايي در ارتباط با تنوع و تراكم پرندگان كه در آن  باشد يم )1388(گلشاهي و همكاران  ارتباط دارد، مطالعه
اكتفا گرديده است، لـذا رونـد    ها تاالباما از آنجائيكه در تحقيق فوق الذكر، تنها به مقايسه بين  .گرفته استگلستان انجام استان  يها تاالب

در تحقيـق حاضـر، رونـد تغييـرات     در صـورتيكه  . تغييرات ساليانه جمعيت پرندگان در آن قابل رديابي و استفاده و تجزيه و تحليل نمي باشد
 بررسـي ، تحقيـق ايـن  هـدف از  بنابراين . ساليانه مورد بررسي قرار مي گيرد صورت بهجمعيت پرندگان، تنوع، تراكم و شاخص هاي زيستي 

و ساليانه و در يك دوره پنج سـاله   صورت بهپرندگان مهاجر آبزي و كنار آبزي زمستان گذران در تاالب گميشان وضعيت تنوع زيستي دقيق 
تـاالب گميشـان در همجـواري     .باشـد  يم اين تاالبتر  امه ريزي هاي مديريتي براي حفاظت مطلوبنبرنيز استفاده از نتايج اين مطالعه در 

 ، ايـن تـاالب  مختصات جغرافيائياز نظر . كيلومتري شمال غرب گرگان و در حاشيه شرقي درياي خزر واقع گرديده است 50شهر گميشان و 
 37شمالي دقيقه در طول جغرافيائي بوده و در آخرين نقطه  2درجه و  54دقيقه در عرض جغرافيائي و  59درجه و  36در آخرين نقطه جنوبي 

 2عرض تاالب بسيار كم بوده و حـدود  . دقيقه در طول جغرافيايي واقع گرديده است 55درجه و  53دقيقه در عرض جغرافيايي و  22درجه و 
آب تـاالب گميشـان از طريـق     .)1370 ،انكـار علـومي و هم ( رسد يمكيلومتر  8تا  تر شده واين عرض زياد ،و به سمت شمالاست كيلومتر 

هـاي ارتبـاطي    كانـال از بسـياري  توسـط  تاالب گميشان در شش ماه اول سال با درياي خـزر  . رودخانه اترك تأمين مي گردد و درياي خزر
حـدودي راكـد    در شـش ماهـه دوم سـال آب آن تـا     يرد، امـا متصل بوده بطوريكه قسمتي از خشكي هاي بين تاالب و دريا را آب فرا مي گ

  .آورده شده است 1 شكلمحدوده منطقه مورد مطالعه در  .)1385قائمي و همكاران، (  باشد يم

  
 گميشان يالملل نيبنقشه محدوده تاالب : 1 شكل
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   مواد و روش ها
 .گميشان صورت پذيرفت يالملل نيب در تاالب 1390تا  1386 يها سالاين بررسي از دهم دي ماه تا پنجم بهمن ماه هر سال در بين 

آنرا توصيه مي  ها تاالب يالملل نيبكه موسسه  Total Countجهت انجام اين پژوهش، ابتدا كليه پرندگان تاالب شناسايي و با روش 
در اين مطالعه از ابزار ها و وسايلي همچون  .بدست آمده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند يها دادهسپس . نمايد، آمار برداري گرديدند

دوربين عكاسي ، پرندگان ييصحراكتاب هاي راهنماي  ،تلسكوب زاواروسكي ،زايس 10×40واروسكي و دوربين چشمي دوربين چشمي زا
با استفاده از نرم افزار نيز  ها دادهجهت تجزيه و تحليل  .استفاده گرديد قايق موتوري و ، خودرو صحرايي400با تله  D200نيكون مدل 

(Ecological Methodology) درصد فراواني گونه ها و فراواني نسبي گونه  ،با دانستن تعداد هر گونه وكم پرندگان تعيين تنوع و ترا
نحوه محاسبه و دامنه تغييرات شاخص هاي زيستي در جدول . نمودارها رسم شد EXCELسپس با استفاده از نرم افزار  ها تعيين گرديد 

  .(Kerebs, 2001) آورده شده است 1شماره 
  زيستي نحوه محاسبه و دامنه تغييرات شاخص هاي تنوع :1جدول 

  دامنه تغييرات نحوه محاسبه  نوع رابطه

1  شاخص تنوع سيمپسون 1 1
1
1

 1-0  

  0-5   وينر-شاخص تنوع شانون

  شاخص يكنواختي سيمپسون
1

 1-0  

1  شاخص يكنواختي كامارگو  1-0  

  0-1   سيمپسون يا گونهغالبيت 

1  مارگالف يا گونهغناي 
 -  

  
  

  نتايج
ربوط به بيشترين تعداد م. آورده شده است 2شكل در  1390تا  1386هاي  تعداد پرندگان تاالب گميشان را بر حسب خانواده در بين سال

گميشان بر حسب پرندگان درصد فراواني .  پرنده بوده است 65پرنده و كمترين آن مربوط به خانواده آگراس با  112620خانواده فالمينگو با 
 آن و كمتـرين  درصـد  11/28مربوط به خانواده فالمينگو با  درصد فراوانيبيشترين . است آورده شده 3شكل ساله در  5خانواده در طي دوره 

نتايج حاصل از سرشماري نيمه زمستانه پرندگان مهاجر آبزي در تاالب گميشـان نشـان   . بوده است درصد 01/0مربوط به خانواده آگراس با 
  . داشته استسير نزولي  1390تا  1386كه روند تغييرات جمعيت از سال  داد

 يهـا  گونـه تعـداد   .كه روند جمعيت سير نزولي داشـته اسـت   مي دهدنشان آورده شده و  4شكل در تاالب در پرندگان تراكم در هكتار 
گونـه   59  بـا  1386در سال پرندگان نشان مي دهد كه بيشترين تعداد  5 شكلدر   1390تا  1386 يها سالشمارش شده در تاالب در بين 
گونه كاهش پيـدا كـرده    40به  59سال در تاالب گميشان از  5ول اين امر نشان مي دهد كه تعداد گونه در ط. در تاالب گميشان بوده است

و  پرنـده  7/5 معـادل  1386در سال جمعيت پرندگان گميشان  بيشترين تراكم. است كه نشان از كاهش كيفيت زيستگاهي و امنيت آن است
  . بوده استپرنده  71/2 معادل 1389كمترين آن در سال 
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كشيم   پليكان  باكالل حواصيل آگراس فالمينگو  مرغابي  يلوه   آووست سليم  آبچليك كاكائي 

Series1

ــي  ــن بررس ــانون در اي ــوع ش ــترين تن ــال  -بيش ــر در س ــا  1386وين ــال   154/4ب ــدار در س ــرين مق ــزان  1387و كمت ــه مي    103/2ب
   .)6شكل ( بوده است

به علت حضور تعداد زياد پرنده در اين سال در منطقه بـه دليـل    1386وينر در سال  -شانون يا گونهدليل مشاهده بيشترين ميزان تنوع 
هـاي   با توجه به تعداد زياد پرنده مقدار اين شاخص نسـبت بـه سـال    1387در سال . ر و پرآبي بوده استپوشش مطلوب گياهي، امنيت بيشت

شاخص شانون عالوه بر تنوع بيشتر گونـه  . باشد يم اين امر احتماالً به دليل عدم فراواني يكسان افراد در بين گونه هاو  ديگر پايين تر است
و كمتـرين آن   912/0با مقدار  1386سيمپسون مربوط به سال  يا گونهتنوع بيشترين شاخص . نمايد ان آنها را نيز عنوان ميسها، توزيع يك

بـه مقـدار    1386بيشترين شاخص يكنواختي سيمپسون در سـال  در اين بررسي  ).2جدول (بوده است  652/0به مقدار  1387مربوط به سال 
بـا مقـدار    1386بيشترين شاخص يكنـواختي كامـارگو در سـال     ).3جدول ( بوده است 057/0به مقدار  1387و كمترين آن در سال  193/0
 يا گونـه بيشترين شاخص غنـاي  در اين بررسي همچنين  ).3جدول (بوده است  081/0به مقدار  1387و كمترين آن مربوط به سال  230/0

  . )4 جدول(بوده است  658/3به ميزان  1390و كمترين آن مربوط به سال  983/4با مقدار  1386مارگالف در تاالب گميشان در سال 
 1388بـدين لحـاظ در سـال     باشد يممارگالف گوياي وضعيت محيط از لحاظ شرايط مناسب زيست گونه ها  يا گونهدر بيشترين غناي 

 .تري از جهت حضور گونه ها و افزايش آنهـا داشـته اسـت    اسب تر سطح آب و ميزان بارش و شرايط مطلوببدليل برخورداري از وضعيت من
و  9، 8همچنـين در شـكل   . نشان داده شده است 7و  6 هاي شكلدر  1390تا  1386 يها سالمقايسه شاخص هاي زيستي تاالب در بين 

  .چند تصوير نمونه از پرندگان نشان داده شده است 10
  

  1390تا  1386هاي  تعداد پرندگان تاالب گميشان برحسب خانواده در بين سال :2 شكل
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ست ; 1.26

1390تا  138

90تا  1386ي 

چهسال              

يلوه; 2.5

آووس

سليم; 3

12.5
0.76 

86 يها سالن 

ن طي سالهاي

                      

آبچليك; 5
كاكائي;

كشيم ; 0.11

 خانواده در بين

ر تاالب گميشا

            اهواز حد

باكالل ; 0.38
0.41 ;

شان برحسب

و كنار آبزي در

واح ياسالم آزاد گاه

24.38 ;

0.01
پليكان;0.4

گان تاالب گميش

رندگان آبزي و

دانشگ /تاالبي لوژ

28.1

مرغابي

آگراس ; 1
حواصيل ; 1

 فراواني پرندگ

كم در هكتار پر

ولوياكوب يپژوهش ي

فالمينگو; 1

درصد  :3 شكل

تعيين تراك :4 

يعلم صلنامهف 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ش

 شكل
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  هيل
11  
2  
5  
7  
6  

  شان

  سون
 
 
 
 
 

  ميشان

 

1  

  گميشان

نمايه ه
372/1
871/
959/
393/
131/

گميش يالملل نيب

اسميت و ويلس
102/0 
093/0 
134/0 
131/0 
085/0 

گم يالملل نيبب 

  منهينك
175/0  
150/0  
191/0  
227/0  
193/0  

  
1390تا  1386

گ يالملل نيبب 

  ريلوين
152/4  
101/2  
466/3  
711/3  
272/3  

بشده در تاالب 

 شده در تاالب

6 يها سالن 

	ن

كنار آبزي تاالب
  1390تا  

بر

زي مشاهده ش
  1390تا  

  كامارگو
230/0  
081/0  
204/0  
207/0  
186/0  

 آبزي مشاهده
  1390تا  
  

بين يشانگمب 

و همكاران وزي راد

دگان آبزي و ك
1386 يها ال

  وينر-شانون
154/4  
103/2  
470/3  
716/3  
275/3  

آبزي و كنار آبز
 1386 يها ال

  
ن آبزي و كنار 

 1386 يها ال
 مارگالف

983/4  
219/4  
104/4  
696/4  
658/3  

  

رندگان در تاال

بهرو/ ... يآبز گان

 هاي تنوع پرند
سابين  

  ن
 
 
 
 
 

ختي پرندگان آ
سابين 
  سيمپسون

193/0  
057/0  
130/0  
142/0  
153/0  

پرندگان يا ونه
سابين 

داد كل گونه پر

پرندگ تيجمع يراوان

شاخص   :2ل 

سيمپسون
912/0  
652/0  
832/0  
865/0  
837/0  

ص هاي يكنواخ

گوص هاي غناي 

  

تغييرات تعد د

فر و تنوع رات،ييتغ

جدول

  بررسي
138  
138  
138  
138  
139  

شاخص :3دول 

  گونهنوع 
1386  
1387  
1388  
1389  
1390  

شاخص  :4 ل

سال بررسي
1386  
1387  
1388  
1389  
1390  

روند :5 شكل

ت روند يبررس 

سال بر
86
87
88
89
90

  
جد

جدو
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ون و يكنواختي

1390تا  1386

چهسال              

اختي سيمپسو
 1390  

6 يها سالين 

                      

مپسون ، يكنو
الي  1386 ي

ب گميشان بين

            اهواز حد

  
ينر ، تنوع سيم

ها سالن بين 
  

  
ف پرندگان تاال

واح ياسالم آزاد گاه

و –وع شانون 
ن تاالب گميشا

 غناي مارگالف

دانشگ /تاالبي لوژ

اخص هاي تنو
پرندگان

يرات شاخص 

ولوياكوب يپژوهش ي

تغييرات شا :6

تغيي :7 شكل

  

يعلم صلنامهف 

  

6 شكل

  

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

	و همكاران بهروزي راد/ ... يآبز پرندگان تيجمع يفراوان و تنوع رات،ييتغ روند يبررس 

  
  

  )1386زمستان (مورد مطالعه  منطقهپليكان پاخاكستري در  :8 شكل
  
  
  
   
  
  
  
  
  

  )1386زمستان (در منطقه مورد مطالعه قوي گنگ در : 9 شكل
  
  
  

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  1391 پاييز/ 13شماره / مچهارسال                                               اهواز واحد ياسالم آزاد دانشگاه /تاالبي ولوژياكوب يپژوهش يعلم صلنامهف 

  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

  )1388زمستان (در منطقه مورد مطالعه فالمينگو در : 10 شكل
  

  يريگ جهينتبحث و 
رات يشاخص زيستي مناسبي براي بررسي وضعيت تغي ،لت مطالعهوو جهاني هستند كه به جهت سه يالملل نيبپرندگان از جمله منابع 

پايه و اساس  ،از اطالعات سرشماري پرندگان تاالبي يبردار بهره استفاده و .(Jin-han kim, 2003) باشند يم يطيمح ستيز
ت و تنوع يجمعتغييرات ، در نتيجه الزم است با پايش و بررسي روند باشند يمتاالبي  يها ستمياكوسحفاظت از تنوع زيستي  يها برنامه
 .,Stolen et al., 2005) (Amat and Green ;2010منظم كنترل نمود  صورت بهتاالبي را  يها ستمياكوسوضعيت  ،زيستي

 به تعداد 1390تا  1386 يها سال، بين ساله در يك دوره پنج پرندگان آبزي و كنار آبزيجمعيت كه فراواني  نشان داد اين تحقيق يها افتهي
پرندگان  جمعيتبيشترين ). 2شكل (اند زمستان گذراني نمودهگميشان  يالملل نيبدر تاالب بوده كه گونه  59متعلق به  و پرنده 400591

همچنين . )2شكل (پرنده بوده است  65به تعداد پرنده و كمترين آن مربوط به خانواده آكراس  112620 به خانواده فالمينگو به تعدادمتعلق 
). 3شكل (بوده است  )0/0 1( خانواده آكراسنيز مربوط به و كمترين آن ) درصد 11/28(خانواده فالمينگو مربوط به درصد فراواني  بيشترين

كمترين جمعيت را  ،پرنده 58583با  1390سال در بيشترين و  ،پرنده 115263با  1386فراواني پرندگان مهاجر آبزي و كنار آبزي در سال 
را كمترين تعداد گونه  ،گونه 49با  1390سال در بيشترين و  ،گونه 59با  1386موجود در سال  يها گونهچنين تعداد دهد و همنشان مي
سير نزولي را طي كرده است كه با  ،تاالب گميشانپرندگان جمعيت تغييرات توان نتيجه گرفت كه روند مي نيبنابرا ؛)5شكل ( دهدنشان مي

كه كاهش سطح  رسد يمنظر  به. حاشيه جنوبي درياي خزر همسويي ندارد يها تاالبدر  1386 در سال نتايج خليلي پور و بهروزي راد
كاهش  ،ي ديگراز سو ،هيرو يباز يك سو و شكار و صيد  ،كننده آن است نيتأمپايين رفتن آب درياي خزر كه منبع اصلي  علت به ،تاالب

حاكي از اين مطلب است  ،ساله مورد بررسي 5هاي تنوع زيستي در دوره شاخص. مختلف سبب شده است يها سالتدريجي پرندگان را در 
اي و تنوع گونه) 154/4(وينر  -اي شانون و تنوع گونه) 7شكل ) (983/4(اي مارگالف از نظر غناي گونه 1386در سال كه تاالب گميشان 

تنوع و يكنواختي  هاي غنا،داراي بيشترين مقادير عددي شاخص) 6شكل () 193/0(اي سيمپسون و يكنواختي گونه) 912/0(سون سيمپ
معياري است كه نشان دهنده  نيز يا گونهبيشتر بودن شاخص يكنواختي  .اي پرندگان آبزي و كنار آبزي زمستان گذران بوده استگونه

بيشترين تراكم در هكتار جمعيت  .)1386 ،خليلي پور و بهروزي راد ;1381 ،بهروزي راد و همكاران( باشدكيفيت و مطلوبيت زيستگاه مي
 جينتا ).4شكل ( باشد يم) درصد 91/2و  71/2( 1390و  1389 يها سال در و كمترين آن) درصد 7/5( 1386در سال پرندگان اين تاالب 

از پرندگان آبزي كشور را در خود  )پرنده 400591( درصد 68/4 ،ساله 5دوره اين ر طي حاصل از اين تحقيق نشان داد كه تاالب گميشان د
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 5دوره اين در گميشان  يالملل نيبكه تاالب نمود  يريگ جهينت گونه نياتوان ميحاضر تحقيق  يها افتهياساس  بنابراين بر ؛جاي داده است
اين تاالب با برخورداري از  ،اكولوژيك برتري بوده است، زيرا در اين زمانسال بعدي داراي خصوصيات  4نسبت به  1386در سال  ،ساله

كه با  تنوع زيستي بااليي از پرندگان مهاجر زمستان گذران را در خود پذيرا باشد ه است كهتوانست ،و كيفيت مناسب زيستگاهي مطلوبيت
 ,Baldassarre and Bolen, 2006; Hoyer and Canfield, 1994; Suter(يج ساير محققين نيز همخواني دارد نتا

1994 .(  
زيستگاه مناسبي براي ، خليج گرگان و ديگر منابع آبي يالملل نيبهمجواري با درياي خزر و نزديكي به تاالب  علت بهاين تاالب 

گ آن و اقدامات حفاظتي پرندگان بزر تواند ناشي از اندازه نسبتاًمطلوبيت اين تاالب مي. باشدپرندگان آبزي و كنار آبزي زمستان گذران مي
پرندگان همانند جمعيت كه سطح تاالب همچنان كاهش يافته و سير نزولي  رود يماين احتمال  ،ولي با پايين رفتن آب درياي خزر ،باشد
رندگان اين از پ ستيز طيمحانه سازمان حفاظت يهاي سال با توجه به اينكه سرشماري. شتاب بيشتري پيدا كند ،مورد تحقيق يها سال

، به از نظر شكار پرندگان منيتشرايط جوي و ا ،ممكن استنيز و در اين مدت كوتاه  رديگ ينمتا سه روز را در بر  از يك بيشتر ،تاالب
سرشماري با احتياط  يها دادهمنعكس كننده همه اطالعات آماري آن نباشد، لذا بايد در تفسير نتايج بدست آمده از تحليل  بوده كه يا گونه

 10متوسط هر  طور به(در چندين نوبت  ،در طول فصل مهاجرتاين تاالب پايش وضعيت پرندگان كه گردد پيشنهاد ميبنابراين  ؛عمل كرد
  .واقع شودموثر  ها دادهدر باال بردن صحت و كيفيت  تواند يماين امر كه  دگردتكرار ) بار كيروز 

 

  دانيتشكر و قدر
از  ژهيـ بـه و استان گلسـتان،   ستيز طيمحطبيعي و كارشناسان اداره كل حفاظت  ستيز طيمحنويسندگان اين مقاله از مديريت و معاونت 

دانشگاه آزاد اسـالمي واحـد اهـواز كـه در ايـن       يعلم ئتيهگميشان و همچنين سركار خانم دكتر بهباش، عضو  يالملل نيبتاالب  بانان طيمح
  .ندينما يم، سپاسگزاري اند نمودهتحقيق همكاري 

  
  منابع
ـ پاتراكم و پراكنش پرندگان آبزي در خور آلوده زنگي با منطقه طبيعي خور گوربان،  مقايسه تنوع، .1386 ،.ز افتخار،  آزادكارشناسـي ارشـد، دانشـگاه     نامـه  اني

 .اسالمي، واحد علوم و تحقيقات اهواز

 كه سلالمللي  بين يها تاالبتغييرات ماهانه تنوع و تراكم پرندگان آبزي و كنارآبزي در  يبررس .1381 ،.خالقي زاده، الف و ، رياحي، ع.، ببهروزي راد
 .260الي  243، صفحات 2، شماره 55و سياه كشيم، مجله منابع طبيعي ايران، جلد 

، دومـين همـايش ملـي    )مطالعه موردي هـورالعظيم ( ها تاالب يطيمح ستيز يها بحراننوسان جمعيت پرندگان، شاخص تشخيص  .1383 ،.ب بهروزي راد،
 .ها آنايران و راهكارهاي بهبود  يطيمح ستيز يها بحران

دانشـگاه آزاد اسـالمي، واحـد علـوم و      كارشناسي ارشـد،  نامه انيپاپرندگان كنارآبزي تاالب شادگان،  يا گونهتعيين تراكم، پراكنش و تنوع  .1380،.ر بهباش،
 .يقات اهوازتحق

و سـياه كشـيم،    كـه  سل يالملل نيب يها تاالبتنوع، تراكم و پراكنش پرندگان آبزي زمستان گذران در  يا سهيمقابررسي  .1379 ،.خالقي زاده رستمي، الف
 .كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده منابع طبيعي نامه انيپا

حاشيه جنوبي خزر، فصلنامه  يها تاالببررسي تنوع و فراواني پرندگان آبزي و كنارآبزي زمستان گذران در كل  .1386، .بهروزي راد، ب وخليلي پور، الف 
 .26الي  20، صفحات 44، شماره ستيز طيمحعلمي 

 . بررسي ليمنولوژيك آبگير گميشان، طرح مركز تحقيقات شيالتي استان مازندران. 1370، .پقه، ع و د ، كر،.ي علومي،

 .ص 491، انتشارات مركز نشر دانشگاهي، چاپ اول، داران مهرهحيات وحش ايران، . 1378، .افيروز، 

 ستيز طيمحدر خطر انقراض استان گلستان، سازمان حفاظت  يها گونهطرح مطالعات  .1385 ،.قائمي، ر

آالگل، آلماگل، آجـي گـل و    يها تاالبنار آبچر زمستان گذران در كپرندگان آبزي و  يا گونهبررسي تنوع  .1388، .خليلي پور، ا و ، همامي، م.گلشاهي، ا
 .32تا  18، صفحات 1388گميشان، مجله تاالب، سال اول، شماره اول، پائيز 

 .ص 513پرندگان ايران، انتشارات كتاب فرزانه، ويرايش دوم،  ييصحراراهنماي  .1387، .منصوري، ج
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كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسـالمي،   نامه انيپا آبزي تاالب شادگان در دو منطقه ذهاب نيشكر و منطقه طبيعي،مقايسه تنوع پرندگان  .1384 ،.ش يزداني،
  .واحد علوم و تحقيقات اهواز
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