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   ،تاالب بامدژ گذرانزمستاناي پرندگان آبزي و كنارآبچر گونه بررسي تنوع
  استان خوزستان

  

  چكيده
طول شرقي  48 35ْ 34َهكتار در مختصات جغرافيايي ً 4000تاالب بامدژ با وسعتي در حدود 

غرب غربي اهواز، در استان خوزستان و در جنوبكيلومتري شمال 40عرض شمالي، در  31 ْ 44 َ 40 ًو
زي و پرندگان آب ايگونهتنوع  بررسي و تعيين جمعيت و منظوربهحاضر  است. مقاله شدهواقعايران 
) لغايت 2001( 1379از سال  ساله 11يك دوره  در تاالب بامدژ و بر اساس گذرانزمستان چركنارآب
، اطالعات خام گذرانزمستان پرندگان ايگونه تنوع مطالعه منظوربه. است شدهارائه) 2011( 1389

از اداره كل حفاظت  كل، شمارش روش اساس بر پرندگان زمستانهمهينهاي ريمربوط به سرشما
 ايهاخصش يابيارز يبرااست.  قرارگرفته ليتحل و هيتجزتهيه و مورد  خوزستانزيست استان محيط
 SPSS افزارنرم از هاداده هيتجز يبرا و Ecological Methodology افزارنرم از ،ايگونه تنوع

 6گونه،  69پرنده آبزي مركب از  345930، تعداد مطالعه موردساله  11در طول دوره . شد استفاده
ونه ين تعداد متعلق به گتربيشاند. در اين مدت نموده يگذرانزمستانتيره در تاالب بامدژ  14راسته و 
اي هقطعه بوده است. بر اساس نتايج اين تحقيق در بين تيره 161252) با Anas creccaخوتكا (

تيره به ترتيب متعلق به مرغابيان  نيتركوچكو  نيتربزرگ گذرانزمستانآبزي و كنارآبچر 
)Anatidae ( انييايدر پرستو) وSternidae درصد فراواني به ترتيب بوده است.  01/0و  57/90) با

) 2010( 1388ين و سال تربيشقطعه پرنده  150937) با تعداد 2007( 1385سال  موردمطالعهدر دوره 
غناي تعداد و  ازنظراند. خود اختصاص دادهين تعداد سرشماري شده را بهتركمقطعه پرنده  676با 

گونه  15) با 2001( 1379  ين و سالتربيش شدهييشناساگونه  46) با 2007( 1385 اي سالگونه
- زمستاندگان ن فراواني پرنترياند. نتايج نشان داد بيشرا شامل شده شدهييشناساين تعداد گونه تركم

ر هاي كنارآبچين فراواني مربوط به تيرهتركمدرصد فراواني و  85/90هاي آبزي با متعلق به تيره گذران
ميزان  ينتربيش ،هاي تنوعشاخص شدهمحاسبهدرصد فراواني بوده است. با توجه به مقادير  15/9با 

زيستي ين تنوعتركم) و 2010( 1387در تاالب بامدژ مربوط به سال  گذرانزمستانزيستي پرندگان تنوع
   ).P >05/0) بوده است (2007( 385 مربوط به سال

 

  .خوزستان،  بامدژاي، آبزي، كنارآبچر، تاالب گونهتنوع  كليدي: واژگان
  
  

  مقدمه 
هاي گونه جذب زيستي ودر حفاظت از تنوعموجودات زنده  ازيموردنتاالبي با فراهم نمودن تنوع زيستگاهي و ديگر منابع  يهاسازگانبوم
 نيترمهميكي از اين ميان  در. )Weller, 1988; Elembergi et al., 1994نمايند (بازي مي را يفردمنحصربهنقش  وحشاتيحمختلف 

راي . پرندگان وابسته به تاالب بپرندگان آبزي است جهتبه فراهم نمودن زيستگاه  ،تاالبي يهاسازگانبومبراي  شدهشناختهكاركردهاي 
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تاالبي و پرندگان آبزي عناصر  يهاسازگانبوم ).Steward, 2007؛ 1387مجنونيان،( وابسته هستند بخشاتيح يك سيستم عنوانبهتاالبي 
در مطالعات  جهيرنتدجوامع پرندگان وابسته به تاالب هستند.  كنندهميتنظو  كنندهتيحماهاي تاالبي از يكديگر بوده و زيستگاه ريناپذييجدا

. ستان پرندگان آبزي از اهميت بسياري برخوردار تاالبي، شناخت و بررسي فو يهاسازگانبومدر ارتباط با مديريت و حفاظت از  ،كاربردي
 رونيازاي است. تاالب يهاسازگانبومحاكم بر  يطيمحستيزتنوع و فراواني پرندگان وابسته به تاالب برآيندي از شرايط اكولوژيكي و عوامل 

در همين ي باشد. تاالب يهاسازگانبومتواند مبناي مناسبي براي ارزيابي سالمت و كيفيت بررسي و مطالعه تنوع و فراواني پرندگان آبزي مي
ابسته تاالبي مطالعه و بررسي تنوع و فراواني پرندگان و يهاسازگانبومهاي مناسب به جهت آناليز و ارزيابي كيفيت و سالمت يكي از راه راستا

 ،هولت در انجام مطالعاتسبه دليل است كه  ارزشمنديت جمعيتي پرندگان تاالبي شاخص زيستي نوسانا بنابراينهاي تاالبي است. به زيستگاه
 يافتهاي دهكاربرد وسيع و گستردر نواحي مختلف جغرافيايي و  هاي مختلف زمانيدر دورههاي تاالبي سالمت اكوسيستم و كيفيتبررسي  در

 ,.Furness et al., 1993; Jin-Han Kim, 2003; Defilippo, 2003; Amat and Green, 2010; Stolen et al( است

2005; Burger, 2006; Carignan and Villard, 2002;( . به دليل شرايط متنوع جغرافيايي و آب و هوايي و همچنين كشور ايران
ن با توجه به استان خوزستا. ستاخوردار پرندگان تاالبي بر شبراي پذير يفردمنحصربههاي تاالبي متنوع از شرايط با دارا بودن اكوسيستم

برخوردار االبي تپرندگان  يگذرانزمستانپذيرش و  منظوربههاي آبي متنوع از جايگاه مناسبي موقعيت جغرافيايي و برخورداري از اكوسيستم
وجود  است كه به دليل گرفتهشكلخاصي هاي دز و كرخه اكوسيستم تاالبي رودخانه حدفاصلغربي اهواز و در در اراضي پست شمال. است

خوزستان  اكولوژيكي در استان مندارزشمنابع  ازجملهشرقي آن به نام تاالب بامدژ شهرت يافته است. تاالب بامدژ روستاي بامدژ در ضلع جنوب
چنين زيستگاهي، اكوتوريسم و همهاي اكولوژيكي، ارزش ازلحاظاست كه به علت قرار داشتن در يك منطقه با غناي زياد فرهنگي و تاريخي 

پرندگان  ايگونهدر خصوص بررسي تنوع ). 1387(بهروزي راد،  استاي در كشور برخوردار ارزش اقتصادي و اجتماعي از جايگاه بسيار ويژه
ه است مانند نجام پذيرفتا هاي تاالبيهزيستگا داخل و خارج كشور در سطح برخي از نيمحققتوان به مطالعاتي كه توسط آبزي و كنارآبچر مي

رحيمي و  ،)1384(، نبوي و همكاران )1387(، رياضي و ميرآرمندهي )1387( كيابي وراد بهروزي )،1381(راد و همكاران مطالعات بهروزي
و  طبيعي )،1390)، طبيعي و شريفي (1390، طبيعي و راستي ()1391و  1389طبيعي ( ،)1388(، گلشاهي و همكاران )1388(همكاران 
  2002(  ،Kershaw( Yangو  Quan، )2001( Maeو   Hattori ،)1999(  Herremans )،1392طبيعي و نصيري ( )،1390همكاران (

در ارتباط با سوابق  اشاره نمود.  )2006( Khalilpoorو  Baratir ) و 2004( Gastonو   Perez-Arteaga)، Cranswick )2003و 
ميالدي كه به بررسي نوسانات ماهيانه پرندگان در اين  2006پور و نبوي در سال توان به تحقيق خليليتحقيق مرتبط با اين زيستگاه مي

آبزي و كنارآبچر شناسايي گرديد كه با توجه پرنده گونه  46تعداد ) 2006پور و نبوي (است اشاره نمود. در تحقيق خليلي شدهپرداختهتاالب 
 تربيشهاي آبزي از كنارآبچرها ) بوده است، اما فراواني گونهScolopacidaeعلق به خانواده آبچليكيان (ها متين تعداد گونهتربيشبه اينكه 

رات پرندگان آبزي و كنارآبچر در اين تحقيق به بررسي روند تغيي يگذرانزمستانبه جهت زيستگاهي تاالب بامدژ با توجه به اهميت بوده است. 
پرندگان آبزي  ايگونه است. هدف از بررسي تنوع شدهپرداخته تاالب بامدژدر  گذرانزمستاني و كنارآبچر زيستي پرندگان آبزجمعيتي و تنوع
 .بوده است) 2011(1389) لغايت 2001(1379هاي در طول سالتاالبي مشخص نمودن وضعيت اين زيستگاه  اين اكوسيستمو كنارآبچر در 

 ،توانميمناسب  اطالعاتبا تهيه  است كهدستاوردي  ،گذرانزمستانپرندگان ساله  11و بررسي آمار  تاالب بامدژدر سطح حاضر تحقيق  لذا
ريت و مدي يزيربرنامهها برداري مناسب از اين يافتهكنترل و تعيين نموده و با بهره گذشته راساله  11در طي دوره  زيستگاهوضعيت اين 
  نمود. ارائه مندارزشاين اكوسيستم مناسبي براي 

  

  هامواد و روش
 كيلومتري 40، در عرض شمالي 31 44ْ 40َ ًوطول شرقي  48 35ْ َ 34مختصات جغرافيايي ًهكتار در  4000با وسعتي در حدود تاالب بامدژ 

 هاي طبيعيتاالباز نوع اين تاالب . قرار دارد غرب ايراندر استان خوزستان و در جنوبدر مسير جاده اهواز به انديمشك، اهواز،  غربيشمال
 متر در 100تا حداكثر متر  30از حداقل از سطح دريا بامدژ ارتفاع تاالب . است ريمتغبا آب شيرين است و ابعاد تاالب بسته به فصول مختلف 
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كيلومتر  11كيلومتر و طول آن تقريباً  4 تاالباست. عرض برآورد شده متر  2. حداكثر عمق اين تاالب در فصل پرآبي حدود استنوسان 
  كشد. موقعيت جغرافيايي تاالب بامدژ را به تصوير مي 1شكل ). 2006پور و نبوي، و خليلي 1387، رادبهروزي( است

  

  
  .بامدژ، استان خوزستانموقعيت جغرافيايي تاالب مربوط به  ياماهوارهتصوير : 1 شكل

  
تانه پرندگان زمسهاي مربوط به سرشماري نيمهداده تاالب بامدژدر  گذرانزمستانپرندگان آبزي و كنارآبچر  ايگونه تعيين تنوع منظوربه

) و با استفاده Wetland International( هاتاالبالمللي توسط سازمان بين شدههيتوص) Total countكه بر اساس روش شمارش كل (
راي يك دوره ب پرندگان شناسايي و سرشماري گرديده است،گيري از راهنماي صحرايي و با بهره ينگرپرندهاز دوربين دوچشمي و تلسكوپ 

آوري و جمع خوزستاناستان  ستيزطيمحهاي موجود در اداره كل حفاظت از ) از داده2011( 1389) لغايت 2001( 1379ساله از سال  11
 تاالب بامدژدر  ذرانگزمستانساليانه پرندگان آبزي و كنارآبچر  ايگونه است. از سويي ديگر براي تعيين و مقايسه تنوع شده ليتحل و هيتجز

 1در اين تحقيق در جدول  استفاده موردهاي است كه شاخص شده گرفتهدر مطالعات اكولوژيك بهره  استفاده مورداز چند شاخص متداول 
 افزارنرمبا استفاده از  موردنظرهاي و شاخص يآورجمعدر اين تحقيق  موردنظراطالعات  تيدرنها). Krebs, 1989است ( شده دادهنشان 

Ecological Methodology افزارنرمنمودارها با و  شدهمحاسبه MS.Excel شدهمحاسبهو سپس براي مقايسه ميانگين اعداد  شدههيته 
  است.  شدهاستفاده 17نگارش  SPSS) به كمك برنامه آماري ANOVA( طرفهكي ليتحل و هيتجززيستي از روش هاي تنوعجهت شاخص

  
  .شدهمحاسبهزيستي هاي تنوع: شاخص1جدول 

  دامنه شاخص  فرمول محاسباتي نام شاخص رديف

  )Krebs, 1989اي مارگالف (غناي گونه  1
)(

1
Rmg

NLn

S 
  ∞ - 1  

Krebs, 1989(  ( وينر -اي شانونتنوع گونه  2 



s

i

piLnpi
1

H'  5 - 0  

Krebs, 1989(  ( اي سيمپسونتنوع گونه  3



s

i

pi
1

2

D
  1 - 0  

  )Krebs, 1989( اي پيلويكنواختي گونه  4
)( SLn

H
J


  1 - 0  
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  نتايج 
از سال  يررسب موردساله  11به همراه تعداد سرشماري شده در دوره  در تاالب بامدژ شدهييشناسا گذرانزمستانمربوط به پرندگان نتايج 

گونه پرنده  69تعداد  يررسد بمورساله  11است. در دوره  شدهدادهنشان  2در جدول  هرسالبه تفكيك ) 2011( 1389) لغايت 2001( 1379
در اين  گذرانزمستانقطعه پرنده   345930 درمجموع). در اين مدت 2اند (جدول داشته يگذرانزمستانآبزي و كنارآبچر در اين زيستگاه 

قطعه سرشماري بوده  161252) با Anas creccaين تعداد متعلق به گونه خوتكا (تربيشسرشماري شده است كه  فردمنحصربهاكوسيستم 
االب تدر  گذرانزمستانهاي پرندگان آبزي و كنارآبچر تيرهنتايج مربوط به تعداد كل و درصد فراواني ). همچنين 2، شكل 2است (جدول 

تيره مختلف آبزي و كنارآبچر در اين اكوسيستم  14در اين مدت شده است.  آورده 3در جدول  موردمطالعهساله  11طول دوره در  بامدژ
ها را به ين تعداد گونهتربيش شدهييشناساگونه  19) با Scolopacidaeتيره آبچليكيان ( شدهييشناساهاي است. در بين تيره شدهييشناسا

ين تعداد تربيشقطعه پرنده  313311گونه و تعداد كل  17) با Anatidae. اين در حالي است كه تيره مرغابيان (خود اختصاص داده است
 و پرندگان آبزي و كنارآبچر شناسايي هايو تعداد گونهنوسانات جمعيتي ). 3، شكل 2پرنده سرشماري را به خود اختصاص داده است (جدول 

با  )2007( 1385تعداد پرنده سرشماري شده سال  ازنظر است. شدهدادهنشان  4در جدول  هرسالبه تفكيك  تاالب بامدژشده در  سرشماري
 676) با تعداد 2010( 1388 ين تعداد و سالتربيش پرنده كنارآبچر 2467پرنده آبزي و 148470قطعه پرنده با تركيب  150937تعداد 

، 4اند (جدول ين تعداد پرنده سرشماري شده را به خود اختصاص دادهتركم ه كنارآبچرپرند 633پرنده آبزي و  43قطعه پرنده با تركيب 
گونه  33گونه آبزي و  13شامل  شدهييشناساگونه  46با تعداد  )2007( 1385 سال شدهييشناسااي و تعداد گونه غناي گونه ازنظر ).4شكل 

 شدهييشناساين تعداد گونه تركمگونه كنارآبچر  3گونه آبزي و  12گونه شامل  15) با تعداد 2011( 1379 ين تعداد و سالتربيشكنارآبچر 
دگان پرن ايگونه و يكنواختي ياگونه تنوعاي، هاي غناي گونهبررسي شاخص ). نتايج حاصل از5، شكل 4اند (جدول را به خود اختصاص داده

هاي ذكر گرديده است. از سويي ديگر مقايسه شاخص 5در جدول  هرسالساله به تفكيك  11وره در طول د تاالب بامدژآبزي و كنارآبچر در 
متعلق  ايين غناي گونهتربيش شدهمحاسبهزيستي هاي تنوعبر اساس شاخص است. شدهدادهنشان  6 شكلدر  هرسالزيستي به تفكيك تنوع

 شدهمحاسبهاي ين تنوع گونهتربيش). 6، شكل 5) بوده است (جدول 2002( 1380 ين غنا مربوط به سالتركم) و 2009( 1387به سال 
هاي ). همچنين بر اساس يافته6، شكل 5(جدول  است) 2007( 1385 اي متعلق به سالين تنوع گونهتركم) و 2010( 1388مربوط به سال 

(جدول  است )2007( 1385 ) و سال2010( 1388ط به سال به ترتيب مربو شدهمحاسبهاي ين يكنواختي گونهتركمين و تربيشاين تحقيق 
  ). 6، شكل 5

  
   .)2001 -2011( 1389تا  1379  هايسال فاصلهدر  تاالب بامدژ گذرانزمستانپرندگان تعداد :  2جدول 

  نام گونه

13
79

  13
80

  13
81

  13
82

  13
83

  13
84

  13
85

  13
86

  13
87

  13
88

  13
89

  

  تعداد

ت
ضعي

و
ك 
ي وژ

كول
ا

  

Tachybaptus 
ruficollis  95  60  4  12  3  0  0  0  13  3  47  237  آبزي  
Podiceps 
cristatus  0  0  0  0  12  0  0  0  1  0  0  13  آبزي  

Phalacrocorax 
carbo  0  110  178  0  7  11  7  130  0  0  36  479  آبزي  

Phalacrocorax 
pygmeus 

  آبزي  252  0  36  13  0  108  0  23  18  0  0  54

Ardea cinerea 0  0 39 5 26 52 50 68 16  7  23  286  كنارآبچر  
Ardea 

purpurea  0  0  0  0  8  0  0  0  0  0  0  8  كنارآبچر  
Casmerodius 

albus  0  0  114  3  18  8  17  18  18  10  20  226  كنارآبچر  
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  نام گونه

13
79

  13
80

  13
81

  13
82

  13
83

  13
84

  13
85

  13
86

  13
87

  13
88

  13
89

  

  تعداد
ت
ضعي

و
ك 
ي وژ

كول
ا

  
Egretta 
garzetta  0  0  214  70  54  20  21  54  30  47  36  546  كنارآبچر  

     Bubulcus 
ibis  0  0  3  20  18  15  2  0  11  0  8  77  كنارآبچر  
Ardeola 
ralloides  0  0  0  0  7  0  0  0  0  7  3  17  كنارآبچر  
Nycticorax 
nycticorax  0  0  0  0  0  0  786  0  0  0  0  786  كنارآبچر  
Botaurus 
stellaris  0  0  0  0  5  0  7  0  2  3  0  17  كنارآبچر  
Ciconia 
ciconia  0  0  0  0  0  0  8  0  75  0  113  196  كنارآبچر  
Threskiornis 
aethiopicus  0  0  4  21  41  0  9  9  0  0  0  84  كنارآبچر  
Plegadis 
falcinellus  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13 كنارآبچر  
Phoenicopterus 
ruber  14  0  49  0  0  0  3  0  0  0  0  66  كنارآبچر  

Cygnus cygnus  0  0 2 0 0 0 0 1 0  0  0  3  كنارآبچر  
  Anser anser  11  700 302 0 0 26 0 0 0  0  0  1039  آبزي  

 Tadorna 
ferruginea 

  آبزي  54  0  0  0  2    52  0  0  0  0  0
 Tadorna 

tadorna  0  0  101  0  0  43  126  29  0  0  0  299  آبزي  
  Anas 

penelope  40  449  99  0  0  0  100  33  0  0  1183  1904  آبزي  

Anas acuta  188  162 447 0 20 205 2000 18 0  0  1435  4475  آبزي  
Anas clypeata  375  24828 1969 12 428 285 6003 450  22  0  1409  35781  آبزي  
Anas 
platyrhynchos  0  0  1  5  0  45  50  12  0  0  33  146  آبزي  

Anas strepera  1799  26714 2207 56 1470 843 70000 2200  1  0  2300  107590  آبزي  
  Anas crecca  2930  70434 3429 0 166 1375 70060 3500  340  0  9018  161252  آبزي  

Marmaronetta 
angustirostris 

  آبزي  90  58  4  0  0  0  0  0  0  14  2  12

Netta rufina  0  0 0 0 0 295 0 41 0  0  0  336  آبزي  
Aythya ferina  30  1 0 0 36 0 20  0  0  0  87  آبزي  
Aythya  marila  110  0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  110  آبزي  
Aythya nyroca  0  0 0 0 0 0 1  0  0  0  1  آبزي  
Aythya fuligula  132  5 0 0 5 0 0 0 0  0  0  142  آبزي  
Mergus 
albellus  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  2  آبزي  
Rallus 
aquaticus  0  0  0  0  0  0  1  0  1  2  1  5  كنارآبچر  
Gallinula 
chloropus  0  0  14  0  4  0  0  112  0  3  59  192  كنارآبچر  

Fulica atra  2869  11680 2508 460 682 2200 550 10 0  0  0  20959  كنارآبچر  
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  نام گونه

13
79

  13
80

  13
81

  13
82

  13
83

  13
84

  13
85

  13
86

  13
87

  13
88

  13
89

  

  تعداد
ت
ضعي

و
ك 
ي وژ

كول
ا

  
Haematopus 
ostralegus 

  كنارآبچر  59  59  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
Himantopus 
himantopus  0  40  45  3  229  80  163  350  141  80  0  1131  كنارآبچر  
Recurvirostra 
avosetta  0  3  11  12  0  0  12  0  46  0  16  100  كنارآبچر  
Vanellus 
vanellus  0  0  7  70  6  12  7  0  0  0  19  121  كنارآبچر  
Vanellus 
leucurus  0  0  44  0  395  60  126  187  48  150  301  1311  كنارآبچر  

  
Vanellus 
indicus  

  كنارآبچر  210  23  40  11  21  18  27  21  0  49  0  0

Charadrius 
hiatiucula  0  57  131  0  2  0  4  0  0  0  0  194  كنارآبچر  
Charadrius 
dubius  0  1400  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1400  كنارآبچر  
Charadrius 
alexandrinus 

  كنارآبچر  554  321  76  46  0  70  30  3  0  8  0  0
Charadrius 
leschenaultii  0  0  20  0  0  0  0  0  0  0  0  20  كنارآبچر  

Limosa limosa 0  0 0 0 3 0 12 0 0  0  0  15  كنارآبچر  
Numenius 
arquata  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  كنارآبچر  
Tringa 
erythropus  0  0  0  0  5  0  2  0  3  0  1  11  كنارآبچر  

Tringa totanus  570  345 9 0 27 0 14 69 7  34  20  1095  كنارآبچر  
Tringa 
stagnatilis  0  0  0  0  61  72  65  30  15  16  4  263  كنارآبچر  
Tringa 
nebularia  0  0  0  6  2  0  3  0  1  0  5  17  كنارآبچر  
Tringa 
ochropus  0  0  0  0  3  0  11  0  4  4  0  22  كنارآبچر  
Tringa 
glareola  0  0  0  0  7  0  42  0  1  0  0  50  كنارآبچر  

Xenus cinereus 0  0 1 0 0 0 0 0 0  7  0  8  كنارآبچر  
Actitis 
hypoleucos  0  0  0  0  0  0  1  0  0  5  0  6  كنارآبچر  
Scolopax 
rusticola        

  كنارآبچر  2  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0
media 
Gallinago  

  كنارآبچر  95  0  0  0 0 0 45 0 0 50 0  0

Gallinago 
gallinago  

  كنارآبچر  44  7  0  0 0 0 10 27 0 0 0  0

Lymnocryptes 
minimus  

  كنارآبچر  134  0  48  6 0 80 0 0 0 0 0  0

Calidris 
temminckii  

  كنارآبچر  5  0  0  0 0 5 0 0 0 0 0  0

Calidris 
minuta 

  كنارآبچر  422  0  75  16 0 120 120 89 0 2 0  0
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13
79

  13
80

  13
81

  13
82

  13
83

  13
84

  13
85

  13
86

  13
87

  13
88

  13
89

  

  تعداد
ت
ضعي

و
ك 
ي وژ
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Calidris alpina  0  0 5 0 2 0 80 0 0  19  31  137  كنارآبچر  
Calidris 
ferruginea  

  كنارآبچر  69  0  0  0 0 0 0 0 0 69 0  0

Philomachus 
pugnax  

  كنارآبچر  37  0  0  0 0 4 0 33 0 0 0  0

Larus 
ridibundus  

  زيساحل   609  0  0  0 0 160 443 6 0 0 0  0

Chlidonias 
hybridus  

  زيساحل  15  0  0  1 0 14 0 0 0 0 0  0

Sterna nilotica  0  0 0 0 0 0 0 0 2  0  0  2  زيساحل  
Sterna hirundo  0  1 0 0 0 0 0 0 0  0  0  1  زيساحل  

  
  .)2001 -2011(  1389تا  1379 بامدژتاالب در  گذرانزمستانهاي تيره:  تعداد و درصد فراواني 3جدول 

  درصد فراواني  تعداد كل  تعداد گونه ژيكاكولووضعيت نام انگليسي نام فارسي  رديف
  07/0  250  2 آبزي Podicipedidae كشيميان  1
  21/0  731  2 آبزي Phalacrocoracidae باكالنيان  2
  57/90  313311 17 آبزي Anatidae مرغابيان  3
  57/0  1963  8 كنارآبچر Ardeidae حواصيليان  4
  06/0  196  1 كنارآبچر Ciconiidae انيلكلك  5
  03/0  97  2 كنارآبچر Threskiornithidae اكراسيان  6
  02/0  66  1 كنارآبچر Phoenicopteridae فالمينگوييان  7
  12/6  21156  3 كنارآبچر  Rallidae ييانيلوه  8
  36/0  1231  2 كنارآبچر  Pecurvirostridae انيخنجرنوك  9
  02/0  59  1 كنارآبچر Haematopodidae  صدف خواريان  10
  10/1  3810  7 كنارآبچر Charadriidae سليميان  11
  70/0  2433  19 كنارآبچر Scolopacidae آبچليكيان  12
  18/0  609  1 زيساحل Laridae كاكاييان  13
  01/0  18  3 زيساحل Sternidae انييايدر پرستو  14

  100  345930  69 جمع كل
 .شده است نظرصرفاز پرندگان نامعلوم 
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  )Anas strepera( اياردك ارده  )Anas crecca( خوتكا

   
  )Fulica atraچنگر (  )Anas clypeataپهن (اردك نوك

  .1389تا  1379  هايدر فاصله سال بامدژتاالب در  گذرانزمستانگونه فراوان  4تصوير  : 2شكل
  

  1389تا  1379  هايدر فاصله سال بامدژتاالب  گذرانزمستانتعداد گونه و جمعيت پرندگان :  4جدول 
  .به تفكيك سال سرشماري  )2001 -2011(   

  سال سرشماري  رديف
تعداد گونه

  دهشييشناسا
جمعيت كل
  پرندگان

 تعداد گونه
  آبزي

  جمعيت
  پرندگان آبزي

تعداد گونه 
  كنارآبچر

جمعيت پرندگان 
  كنارآبچر

1  1379 )2001(  15 9229 12 5776  3  3453  
2  1380 )2002(  18 137004 11 123465  7  13539  
3  1381 )2003(  35  12151  13  8755  22  3396  
4  1382 )2004(  20 773 5 103  15  670  
5  1383 )2005(  39 3955 10 2170  29  1785  
6  1384 )2006(  23  6255  7  3059  16  3196  
7  1385 )2007(  46 150937 13 148470  33  2467  
8  1386 )2008(  21 7439 10 6511  11  928  
9  1387 )2009(  30  922  8  421  22  501  
10 1388 )2010(  22 676 3 43  19  633  
11 1389 )2011(  29 16589 9 15519  20  1070  

  31638  -------  314292 ------ 345930  جمع كل
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  گذرانزمستانهاي پرندگان آبزي و كنارآبچر تيره متعلق به شدهييشناساهاي نمودار تعداد گونه: 3 شكل

   .)1379 -1389ساله ( 11در دوره آماري  بامدژتاالب  
  

  
  ساله  11در دوره آماري  تاالب بامدژ گذرانزمستاننوسانات جمعيتي پرندگان نمودار : 4 شكل

  .به تفكيك سال سرشماري  )1379 -1389(
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   ساله 11در دوره آماري   تاالب بامدژ گذرانزمستانپرندگان  هاينمودار مقايسه تعداد گونه:  5شكل

  .به تفكيك سال سرشماري  )1379 -1389(  
  

 1389لغايت  1379هاي سال فاصلهدر  تاالب بامدژدر  شدهمحاسبه زيستي هاي تنوع: مقادير شاخص 5جدول 
)2011 – 2001(.  

  سال  رديف
  زيستيهاي تنوعشاخص

  )Rmgاي مارگالف (غناي گونه
  ايتنوع گونه

  )Jيكنواختي پيلو (
  )Dسيمپسون (  )′Hوينر (-شانون

1  1379 )2001( 53/1 a 68/1 a 24/0  a 62/0  a 

2  1380 )2002( 52/1   a 31/1   b 34/0    b  44/0    b  
3  1381 )2003( 61/3  b 02/2  c 18/0   c  56/0   c  
4  1382 )2004( 10/2  c 55/1   d 37/0    d  57/0    c  
5  1383 )2005( 58/4 d  16/2 e  19/0  e   59/0  c   
6  1384 )2006( 51/2   e 02/2   f 20/0    e  64/0  a  
7  1385 )2007( 74/3 f  02/1  g 43/0   f  26/0   d  
8  1386 )2008( 44/2 g 59/1 d 31/0   b  52/0   f  
9  1387 )2009( 24/4  h 32/2  h 17/0   c  68/0   g  
10  1388 )2010( 22/3i   50/2i    10/0g    81/0h    

11  1389 )2011( 88/2  j 58/1 d 33/0    h 47/0   i 

  .)P >05/0است ( موردمطالعههاي در بين سال داريمعناختالف آماري  دهندهنشان رمشابهيغدر جدول فوق در هر ستون حروف  -
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   هرسالبه تفكيك  تاالب بامدژدر  شدهمحاسبهزيستي تنوع هايمقايسه شاخص نمودار : 6 شكل

  .)2001 – 2011( 1389لغايت  1379هاي در فاصله سال
  

  گيريبحث و نتيجه
گونه پرنده  69) تعداد 2011( 1389) تا 2002( 1379هاي سالساله و در فاصله زماني  11اين تحقيق در طول دوره  هاييافتهبر اساس 

ه ترتيب بدر اين زيستگاه  گذرانزمستانفون پرندگان  اند.نموده يگذرانزمستان تاالب بامدژدر  تيره 14راسته و  6آبزي و كنارآبچر متعلق به 
اساس  بردهند. ايران را به خود اختصاص مي شدهييشناسا متعلق به فون پرندگانهاي ها و گونهتيرهها، درصد از راسته 2/13و  6/16، 6/31

مرغابيان  تيرهمربوط به  گذرانزمستانهاي پرندگان تيرهترين فراواني بيش موردمطالعهساله  11در طول دوره  ،آمدهدستبهنتايج 
)Anatidae ( انييايدر پرستو تيرهمربوط به  هاآنين تركمدرصد و  57/95با )Sternidae از ). 3درصد فراواني بوده است (جدول  01/0) با

است كه با  )Scolopacidae( در تاالب بامدژ متعلق به خانواده آبچليكيان گذرانزمستاناي پرندگان ين تنوع گونهتربيشسويي ديگر 
 ذرانگزمستانترين تعداد و فراواني پرندگان بر اساس نتايج اين پژوهش بيش چنينهمخواني دارد. ) هم2006پور و نبوي (هاي خليلييافته
درصد بوده  15/9با  كنارآبچرپرندگان  تيرهين فراواني مربوط به تركمدرصد و  85/90با  آبزي هاي پرندگانتيرهمتعلق به  تاالب بامدژدر 

در سال  پور و نبوي در اين تاالبخليلي بامطالعهبودن فراواني پرندگان آبزي در مقايسه با پرندگان كنارآبچر در اين تاالب  تربيشاست. 
 يهاتاالب) در 1387هاي رياضي و ميرآرمندهي (ي پرندگان آبزي در اين تاالب با يافتهبودن فراوان تربيش از سويي ديگرخواني دارد. هم 2006

آالگل، آلماگل،  يهاتاالب) در 1388، گلشاهي و همكاران (1382تا  1378ساله  5استان شمالي گيالن، مازندران و گلستان در دوره  3
طبيعي و  ،1387تا  1377ساله  11) در تاالب كافتر در دوره 1388اران (، رحيمي و همك1385تا  1381ساله  5گل و گميشان در دوره آجي

 نيز هاي تاالبيكه در اين اكوسيستمارژن،  يالمللنيب) در تاالب 1392و طبيعي و نصيري ( حله شدهحفاظت) در منطقه 1390شريفي (
بودن فراواني  رتبيشخواني دارد. از سويي ديگر همآبزي بوده است  هايمتعلق به گونه گذرانزمستانهاي ين فراواني متعلق به گونهتربيش

) 1389طبيعي (تياب و كالهي در تنگه هرمز،  يالمللنيب يهاتاالب) در 1387راد و كيابي (هاي بهروزيپرندگان آبزي در اين زيستگاه با يافته
) در تاالب گاوخوني كه 1390و طبيعي و همكاران ( در خور خارگي) 1390طبيعي و راستي ( ،پريشان در استان فارس يالمللنيبدر تاالب 

توان ميتحقيق  هاي ايناز يافتهبنابراين خواني ندارد. كنارآبچر بوده است هم گذرانزمستانمربوط به پرندگان  شدهمحاسبهين فراواني تربيش
در  آبزيپرندگان  زيستن براي ياست كه از شرايط مطلوببوده  ياگونهبه تاالب بامدژاستنباط نمود كه تيپ و شرايط زيستگاهي در  نيچننيا

ه آماري در دور تاالب بامدژ گذرانزمستانهاي تعداد گونه از جهت ديگر بررسي و مقايسه است.بوده برخوردار  كنارآبچرمقايسه با پرندگان 
گونه (طبيعي و  95حله،  شدهحفاظتدر منطقه  گذرانزمستاند گونه تعدابا نتايج بوده است گونه  68كه تعداد ، 1389تا  1380ساله،  10
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-زمستاناي پرندگان كه غناي گونه دهدنشان ميدوره مشابه در همين ) 1391گونه (طبيعي  73مند،  شدهحفاظت) و منطقه 1390شريفي، 

بزي و هاي آاز سويي ديگر مقايسه تعداد گونه است.ده بو تركمدر استان بوشهر مند و حله  شدهحفاظتاز دو منطقه  تاالب بامدژدر  گذران
 يهاتاالب) در دوره مشابه در 1388گونه) با نتايج گلشاهي و همكاران ( 63( 1385تا  1381در دوره  در تاالب بامدژ گذرانزمستانكنارآبچر 
) در دوره مشابه در منطقه 1390نتايج طبيعي و شريفي ( ،گونه) 78گونه) و گميشان ( 21گل (گونه)، آجي 33گونه)، آلماگل ( 45آالگل (
مند  شدهحفاظت) در منطقه 1391طبيعي ( ،گونه) 13گاوخوني ( يالمللنيب) در تاالب 1390، طبيعي و همكاران (گونه) 84حله ( شدهحفاظت

دهد كه در دوره مشابه تعداد گونه شان ميدر همين دوران نگونه)  66ارژن ( يالمللنيبدر تاالب  )1392و طبيعي و نصيري ( گونه) 67(
اوخوني در استان گ يالمللنيبگل استان گلستان و همچنين تاالب آالگل، آلماگل و آجي يالمللنيب يهاتاالبدر تاالب بامدژ از  گذرانزمستان

بوده  ترمكحله و مند در استان بوشهر  شدهحفاظتو مناطق  ، تاالب ارژن استان فارسو از تاالب گميشان استان گلستان تربيشاصفهان 
در اين تحقيق  هشدگرفتهزيستي به كار هاي تنوعاز شاخص آمدهدستبه، بر روي نتايج طرفهكياز سويي ديگر با انجام آناليز واريانس است. 

درصد اطمينان تفاوت  95طح اي در ساي و يكنواختي گونهاي، تنوع گونهغناي گونه ازنظر موردمطالعههاي مشخص شد كه بين سال
در  تاالبي بامدژ زيستگاه حاكي از اين مطلب است كه يموردبررسساله  11زيستي در دوره هاي تنوعداري وجود دارد. بررسي شاخصمعني
و  5 (جدول )Rmg) (05/0< P=  58/4اي مارگالف بوده است (ين ميزان غناي گونهتربيشاي داراي غناي گونه ازنظر) 2005( 1383سال 
اي هدر بين سالگردد كه مشخص ميپرندگان آبزي و كنارآبچر زيستي  هاي تنوع). همچنين بر اساس نتايج بررسي شاخص6 شكل

 >05/0() برخوردار بوده است D=  10/0) و سيمپسون (= ′H 50/2وينر ( -شانون ياگونه تنوعترين ) از بيش2010( 1388سال  موردمطالعه
P( جدول) شدهمحاسبه) 2010( 1388ين ميزان عددي شاخص در سال تركماي سيمپسون شاخص تنوع گونه ازنظراگرچه ). 6شكل و  5 

اي باشد تنوع گونه تركينزد صفردر نوسان بوده و هرچه ميزان شاخص به عدد  1تا  صفركه دامنه اين شاخص بين است، اما با توجه به اين
اخص دو ش گريدعبارتبهاي در اين سال با توجه به اين شاخص قابل توجيه است. بودن تنوع گونه رتبيش)، Krebs, 1989است ( تربيش

پيلو نشان  ايگونه شاخص يكنواختي محاسبه از طرفي). 1384باشند (نبوي و همكاران، اي يكديگر ميوينر و سيمپسون تصوير آينه –شانون 
) كه اين مقدار خود J=  81/0( اي بوده استين ميزان يكنواختي گونهتربيشداراي  اينهگو يكنواختي ازنظر) 2010( 1388دهد كه سال مي

بودن شاخص يكنواختي  تربيش). 4 و شكل 5 (جدول )P >05/0( استدر اين سال  تربيشاي ها و تنوع گونهبيانگر توزيع يكنواخت گونه
 ).1386راد، پور و بهروزي، خليلي1381راد و همكاران، (بهروزي استكيفيت و مطلوبيت زيستگاه  دهندهنشاناي معياري است كه گونه
داراي  )2010( 1388گردد كه سال چنين استنباط مياين يموردبررسهاي اين تحقيق و بر اساس شاخص هاييافتهبا توجه به  جهيدرنت
اي هگردد در بين سالكه مشاهده مي گونههماناز سويي ديگر بوده است.  موردمطالعههاي زيستي در بين سالين ميزان تنوعتربيش

گونه  46و در اين سال نيز تعداد  استشده برخوردار  سرشماري گذرانزمستانين تعداد پرنده تربيشاز ) 2007( 1385سال  اگرچه موردمطالعه
كنواختي يدر اين اكوسيستم و پايين بودن  شدهمشاهدههاي غيريكنواخت گونه است، به دليل توزيع شدهشناساييپرنده آبزي و كنارآبچر 

) در = ′H 02/1اي (ين تنوع گونهتركمبرخورداري از  تبعبه جهيدرنتو  )2010( 1388) در مقايسه با سال J=  26/0( شدهمحاسبه ايگونه
 1388 سالزمستانه در سرشماري نيمه كهاز سويي ديگر با توجه به اين. )P >05/0(است  ي برخوردارتركم زيستيتنوع مقايسه با اين سال از 

اي آبزي هسرشماري شده است اما به دليل توزيع يكنواخت گونه گذرانزمستانهاي ين تعداد پرندهتركمدر اكوسيستم تاالبي بامدژ ) 2010(
 يخوببها هزيستي در اين سال نسبت به ديگر سالبودن تنوع ترشبي موردمطالعههاي نسبت به ديگر سال شدهمحاسبه داريمعنو اختالف 

) با نتايج = ′H 31/1( 1385تا  1381در دوره  وينر در تاالب بامدژ -اي شانون مقايسه شاخص تنوع گونه. )P >05/0( استقابل توجيه 
)، = ′H 63/2)، آلماگل (= ′H 11/3آالگل ( يهاتاالب) در 1388ديگر محققين در همين دوره مشابه نظير مطالعات گلشاهي و همكاران (

، طبيعي )= ′H 12/2حله در استان بوشهر ( شدهحفاظت) در منطقه 1390طبيعي و شريفي ()، = ′H 23/3) و گميشان (= ′H 56/2گل (آجي
و  )= ′H 76/2(استان بوشهر مند  شدهحفاظت) در منطقه 1391طبيعي ( ،)= ′H 98/1( گاوخوني يالمللنيب) در تاالب 1390و همكاران (

اي در تاالب بامدژ از دهد كه در دوره مشابه تنوع گونهنشان مي ،)= ′H 5/2(ارژن  يالمللنيب) در تاالب 1392طبيعي و نصيري (  نتايج
ناطق و م الب ارژن در استان فارس، تاگل و گميشان در استان گلستان، تاالب گاوخوني در استان اصفهانآالگل، آلماگل، آجي يهاتاالب
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ي ادهد تغييرات جمعيت و تنوع گونهكه نتايج اين بررسي نشان مي گونههمانبوده است.  تركممند و حله در استان بوشهر  شدهحفاظت
 در اين تحقيق موردمطالعههاي داري در بين سالدر تاالب بامدژ از نوسانات و اختالفات معني گذرانزمستانپرندگان آبزي و كنارآبچر 

ل و گآالگل، آلماگل، آجي يهاتاالباي در دوره زماني مشابه در اين تاالب از تنوع گونه شدهمحاسبهاي برخوردار است و حتي تنوع گونه
ن دستخوش تغييرات هاي تاالبي را در طول زماعوامل مهمي كه تنوع و تراكم گونه ازجمله .)P >05/0(است  شدهمحاسبه تركمگميشان نيز 

 هايطلوبيت زيستگاهمبر كيفيت و كه  هاي تاالبي استتغيير شرايط و عوامل گوناگون محيطي حاكم در زيستگاه نمايندو نوسانات گسترده مي
 ,Pillisson et al.,2002; Hattori and Mae( است رگذاريتأثهاي تاالبي در اكوسيستم گذرانزمستانتاالبي براي پرندگان تاالبي 

2001; Hoyer and Canfield, 1994; Suter, 1994; Baldassarre and Bolen, 2006; Quan and Yang, 2002.( 
كه در  گونههمان). 1378اي است (مصداقي، ها وابسته به غنا و تنوع گونهپايداري و سالمت تمامي اكوسيستم بايد عنوان نمود كه يطوركلبه

ي پرندگان ادر غنا و تنوع گونه يتوجهقابلاز نوسانات  يموردبررساست زيستگاه تاالب بامدژ در طول مدت  شدهمشخصق نتايج اين تحقي
 ؤثرمبرخوردار بوده است. لذا الزم است با انجام مطالعات تكميلي و بررسي ديگر خصوصيات زيستگاه داليل و عوامل  گذرانزمستانتاالبي 

قرار داده  ظرمدنتمهيدات مناسبي  مهمقرار داده و براي احيا و حفظ اين اكوسيستم  ليتحل و هيتجزو  بررسي موردبر نوسانات غنا و تنوع را 
  شود.

  

 سپاسگزاري
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