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Abstract  
The Khoramshahr (Naseri) marsh is a manmade wetland 
that lies about 17 Km North of Khoramshahr created in 
2000 by discharged sugarcane waste water. Results of 
the direct census conducted (by total count) during 
2002–2008 shows the number of species, population 
size and density of birds in this wetland to have 
increased. The coot (Fulica atra), with population of 
75,000 in 2008, had the highest population size. The 
highest population size and number of species were 
194,464 birds in 2008 and 32 species in 2007, 
respectively.  The Shannon diversity index was the 
highest in 2008 (H'=2.27). This shows that the 
distribution of bird populations was more homogeneous 
in this than in other years. The Khoramshahr Marsh 
conforms with some of Ramsar Convention criteria and 
with some criteria of IBA (special second criteria in 
second category). By the application of 5 criteria (birds, 
fishes, threats, socio-economic criteria and conservation 
status) determined that, among 75 important wetlands in 
Iran, the Khoramshahr Marsh is in the 63rd rank after  
Khoram wetland . 
 
Keywords: Khoramshahr Marsh, IBA, Diversity, 
Conservation.  
 

 
  چکیده

 کیلومتري 17، یک تاالب انسان ساخت در حدود  )ناصري(تاالب خرمشهر   
هـاي کـشاورزي، در سـال     شمال خرمشهر است، که در نتیجه تخلیـه زه آب     

 دوره سرشماري نیمه زمستانه پرنـدگان  7در این مطالعه .  شکل گرفت 1378
.  انجام شده بود، مورد بررسـی قـرار گرفـت       تاالب که با روش شمارش کل     

 1380ها، تقریباً افزایش تعداد گونه، جمعیت و تراکم پرندگان از سـال          یافته
اي در  در این محدوده زمانی، بیشترین غناي گونـه      . دهد  را نشان می   1386تا  

ــال  ــا 85س ــال    32 ب ــده در س ــماري ش ــت سرش ــشترین جمعی ــه و بی   86 گون
 قطعه 75000با ) Fulica atra(چنگر معمولی . دیده شد)  قطعه194464(

هـاي صـورت     ، فراوانترین گونه مشاهده شده در همه سرشماري      86در سال   
 دوره 7گیــري شــده در  بیــشترین شــاخص تنــوع شــانون انــدازه. گرفتـه بــود 

اي از  توانـد نـشانه   بوده کـه مـی  ) H' = 2.27 (86سرشماري، متعلق به سال 
. هاي پیش از آن باشد ها، در مقایسه با سال گونهتر جمعیت بین   توزیع همگن 

.  کنوانسیون رامسر مطابقت دارد  Bتاالب خرمشهر با برخی معیارهاي گروه       
بـویژه  ( همخـوانی داشـته   IBAچنین این تاالب بـا  چنـد معیـار انتخـاب             هم

توانـد جهـت انتخـاب بـه عنـوان یکـی از منـاطق مهـم           و می  ) 2 طبقه   2معیار
 معیـار پرنـدگان،   5بـا اسـتفاده از    . رسی دقیقتر  قرار گیـرد     پرندگان، مورد بر  

 اجتماعی و موقعیت حفاظتی، -ماهیان، عوامل تهدید کننده، مسایل اقتصادي
 پس 63 تاالب مهم کشور، در جایگاه 75مشخص شد که  این تاالب در بین 

  .گیرد از تاالب خرم قرار می
  

  .، کنوانسیون رامسرIBAتاالب خرمشهر، تنوع پرندگان، : ها کلید واژه
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  مقدمه
 ،) Ramsar Conventiona, 2008(طبق تعریف کنوانسیون رامسر 

تواننـد در   انواع آبگیرهاي مـصنوعی و انـسان سـاخت مـی         
هـا جـاي گرفتـه و در صـورت داشـتن             طبقه بنـدي تـاالب    

ــاالب   ــت تـ ــاي الزم، در فهرسـ ــرایط و معیارهـ ــاي  شـ هـ
هـاي   از جملـه تـاالب  . کنوانسیون رامسر، نیـز قـرار گیرنـد      

تــوان بــه اســتخرهاي پــرورش آبزیــان،      مــصنوعی مــی 
اري نمـک و اراضـی تحـت آبیـاري          بـرد  هـاي بهـره    سایت

ــسان  تــاالب). Madjnoonian, 1999(اشــاره نمــود  هــاي ان
ــه ماهیتــشان مــی  ــا توجــه ب هــا و  تواننــد از ارزش ســاخت ب

ــده ــند   فای ــاي خــاص خــود برخــوردار باش ــفاییان و . ه   ص
هـاي شـمال ایـران       در ارتباط با آب بنـدان     ) 2003(شکري  
ــره ارزش ي، ســازي آب بــراي کــشاورز هــایی چــون ذخی

ــه، حفــظ     ــاهی و علوف ــد م ــات وحــش، تولی ــستگاه حی زی
ــوع ــه چــشمه  تن ــستی و تغذی ــا و آب زی ــی   ه ــاي زیرزمین   ه

هـاي مـصنوعی ایـران در        برخـی از تـاالب    . اند را برشمرده 
  هـــا  از جملـــه آن. انـــد  ثبـــت شـــدهIBA 1لیــست منـــاطق  

تـوان بـه دریاچـه سـد درودزن و سـد دز اشـاره نمــود        مـی 
)Madjoonian et al., 2005 Madjoonian, 2001;  .(   آب

هاي فریدون کنار، ازبـاران و سـرخ رود ، عـالوه بـر          بندان
ــتن در فهرســت   ــالIBAقرارداش ــست  1381 ، در س ــه لی  ب

ــتند   تـــاالب هـــاي عـــضو کنوانـــسیون رامـــسر نیـــز پیوسـ
)Madjoonian, 2001 Sadeghi Zadegan, 2003; .(   

نظــر بــه اینکــه تــاالب مــصنوعی خرمــشهر در اســتان  
ستان، طـی چنـد سـال اخیـر، همـواره مـورد توجـه و              خوز

اســتفاده پرنــدگان مهــاجر و بــومی، قــرار گرفتــه اســت و  
چنین نزدیک بودن آن به تاالب شادگان، سبب شد تـا           هم

بـه منظــور مطالعــه چگـونگی دگرگــونی تنــوع و فراوانــی   
  IBAپرندگان و نیز امکان انطباق آن با معیارهـاي انتخـاب       

اش،  و همچنین تعیین جایگاه حفـاظتی و کنوانسیون رامسر   
هـاي نیمـه     هاي مربوط به سرشـماري     نسبت به بررسی داده   
  .زمستانه، اقدام شود

  ها مواد و روش
  منطقه مورد مطالعه        

ــومتري شــمال 81/16در ) ناصــري(تــاالب خرمــشهر   کیل
ــشهر ــایی2خرم  و N94/05 38 30  3، در موقعیــت جغرافی

E86/59 07 48) Amini, 2008 ( درنتیجــــه تخلیــــه زه ،
هاي ناشی از خاك شویی دو واحد کـشت و صـنعت          آب

، )امیرکبیر و میرزا کوچـک خـان      (غرب رودخانه کارون    
در مناطق پست شرق نوار مرزي ایـران و عـراق، در سـال               

 متــر بــوده و در 2عمــق آن حــدود .  شــکل گرفــت1378
هــاي آبــی ، بــا آب لــب شــور جــاي  گــروه     اکوسیــستم

وســعت منطقــه  در حــدود ). Golestan, 2006(گیــرد  مــی
گیاهـانی از جـنس   ).Amini, 2008( اسـت  4 هکتـار 10000

ــور   ــف ش ــز   ).Salsola sp(عل در ) .Tamarix sp(، و گ
از جملـه ماهیـان منطقـه       . گردنـد  حاشیه تاالب مشاهده می   

، شــانک ) Mugil subvarides(تــوان بــه مــاهی بیــاح   مــی
)Acanthopagrus latus( شلج ،)Aspius vorax ( و بوشلمبو
)Periophthalmus waltonj ( ــود ــاره نم ــو  . اش ــوعی میگ ن
هــاي شــیرین  و خرچنــگ گــرد آب) Peneidaeخــانواده (
)Fresh Water Crab ( از . از دیگـر آبزیــان منطقــه هــستند

تـوان انـواع    هاي بنتوزي مـشاهده شـده مـی    ترین گروه  مهم
هـا،   اي فـه هاي کـم تـار، نماتودهـا، دوک        شکم پایان ، کرم   

زالوهــا، الرو حــشرات و الرو ســخت پوســتان را نــام بــرد 
)Golestan, 2006 .(تـرین فاصـله ایـن تـاالب، تـا مـرز        کم

، تا مرز غربی پناهگاه 80، تا هورالعظیم 5/6ایران و عراق    
  و تا آبادان 84، تا اهواز   21حیات وحش تاالب شادگان       

  ).Amini, 2008(متر است   کیلو02/31
 

  ررسیروش ب
هـــاي نیمـــه زمـــستانه انجـــام گرفتـــه از  طــی سرشـــماري 

 Total Count5، با روش )2008 (1386تا ) 2002(1380سال
   اسـت  W.I  6یالمللـ  که توصـیه شـده توسـط سـازمان بـین     

) Torres, 1995; Ashori, 2006(هـا   ، نسبت به ثبت مشاهده
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   )google earth: منبع)  (ناصري(موقعیت تاالب خرمشهر   -1شکل
 

براي مشاهده و شناسایی پرنـدگان از تلـسکوپ      . اقدام شد 
 10×40 و دوربــین دو چــشمی Swarovskiمــدل  60 × 80

هاي تنوع شـانون    گیري شاخص   و جهت اندازه   Zeissمدل  
بــراي .  اســتفاده شــدBiotoolsو سیمپــسون ، از نــرم افــزار 

 ، IBAبررســی انطبــاق ایــن تــاالب بــا معیارهــاي انتخــاب  
 ,Birdlife International / Evansمعیارهاي ارایه شده توسط

 1994 )Madjnoonian, 2001( مورد استفاده قرار گرفتنـد ، .  

  
  

چنین شرایط این تاالب با معیارهاي کنوانـسیون رامـسر     هم
بـه منظـور   ). Ramsar Convention b, 2008(مقایسه گردید 

پرنــدگان، (تعیــین جایگــاه حفــاظتی، معیارهــاي پنجگانــه 
 اجتمـاعی   -ماهیان، عوامل تهدید کننده، مسایل اقتـصادي      

ــابی و  ) تیو موقعیــت حفــاظ ارایــه شــده توســط بهــرام کی
  .  ، مورد توجه قرارگرفت)2004 (7همکاران

       

  

  هاي تنوع زیستی شاخص -1جدول 
  چگونگی محاسبه  نام شاخص
  اي تنوع گونه
N  رنشانون ـ وی

NiLn
N
Ni'H

S

1i
∑
=

−=  

  اي غالبیت گونه
  سیمپسون

2
N

1i
Pi

)1N(N
)1ni(niD ∑

=

=
−
−

=  

  )Beizapoor, 1998:منبع  (
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  )2002-2008(هاي نیمه زمستانه  فراوانی پرندگان مشاهده شده در تاالب خرمشهر طی سرشماري -2جدول
  86  85  84  83  82  81  80  اسم علمی  نام فارسی  ردیف

  Tachybaptus ruficollis 523          235  5000  کشیم کوچک  1
  Podiceps cristatus     6  141      600  کشیم بزرگ  2
  Podiceps nigricollis     21  1385    41  2000  کشیم گردن سیاه  3
  Phalacrocorax carbo  221    745  131  117  21  8000  باکالن بزرگ  4
      Phalacrocorax  pygmaeus   785      8  باکالن کوچک  5
  Ardea cinerea 23    16  160      200  حواصیل خاکستري  6
  Egretta garzetta 54        75  1  180  اگرت کوچک  7
  Egretta gularis     59  52    85  165  اگرت ساحلی  8
    Casmerodius albus 15          400  اگرت بزرگ  9

          Platalea leucorodia     12  کفچه نوك  10
  Phoenicopterus ruber 501  28  1880  3    800  14500  فالمینگوي بزرگ  11
  Tadorna tadorna 115    101  950      2500  تنجه  12
  Anas platyrhynchos 75      43  253  120  3500  سر سبز  13
  Anas clypeata 14    34  41  430  159  6500  نوك پهن  14
  Anas crecca   15  30  269  712  79  12000  خوتکا  15
  Anas strepera     110  4  110  22000  2600  اردك ارده اي  16
  Anas acuta     60        1200  فیلوش  17
  Anas  penelope            101  3500  گیالر  18
  Aythya ferina       2036      25000  اردك سرحنایی  19
  Aythya fuligula       252      800  اردك سیاه کاکل  20
        Anser anser       400  غاز خاکستري  21
  Marmaronetta angustirostris             35  اردك مرمري  22
    Anatinae spp.           40000  اردکهاي نامعلوم  23
  Fulica atra 575    490  12738  5090  58000  75000  چنگر معمولی  24
  Gallinula chloropus            14  250  چنگر نوك سرخ  25

 

  نتایج
 سـال پـی در پـی از      7هاي نیمه زمستانه     بررسی سرشماري 

  دهـد کـه تعـداد گونـه، جمعیـت          نشان مـی   1386 تا   1380
  

  
پرندگان و تراکم، اگرچه داراي نوسان بوده ولی تقریباً از      

   ).2جدول (رخوردار بوده است  روند افزایشی ب
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  2ادامه جدول
  86  85  84  83  82  81  80  اسم علمی  نام فارسی  ردیف

  Recurvirostra avosetta 507    3412  9  90  1  350  آوست  26
  Himantopus himantopus           13  180  چوب پا  27
  Tringa totanus 89    28  23  29  18  386  آبچلیک پا سرخ  28
              Actitis hypoleucos 25  آبچلیک آوازخوان  29
  Tringa stagnatilis       2      296  تاالبیآبچلیک   30
    Tringa erythropus           1  آبچلیک دودي  31
  Tringa nebularia             162  آبچلیک پا سبز  32
  Calidris alpina           57  800  تلیله شکم سیاه  33
  Calidris alba             760  تلیله سفید  34
    Calidris minuta     70  548    281  تلیله کوچک  35
          Limosa lapponica     2  گیالنشاه حنایی  36
    Charadrius alexandrinus   6    28    108  سلیم کوچک  37
    Charadrius hiaticula           8  سلیم طوقی معمولی  38
    Vanellus leucurus           2  خروس کولی دم سفید  39
  Unidentified waders             5000  کنارآبزیان نامعلوم  40
  Larus ridibundus   140    230  1150  6  8000  ی سر سیاهکاکای  41
  Larus genei   140  665  6126  4508  28  15000  کاکایی صورتی  42
    Larus canus     2      2  کاکایی نوك سبز  43
    Larus cachinnans   140  4    248  92  کاکایی پا زرد  44
    Larus ichthyaetus   140      22  24  کاکایی بزرگ  45
      Larus fuscus   140      196  پشت سیاه کوچککاکایی   46
  Chlidonias hybridus           25  48  پرستوي تاالبی گونه سفید  48
  Sterna caspia     16  8    21  49  پرستوي دریایی خزر  49
  Gelochelidon nilotica      28        50  پرستوي دریایی نوك کلفت  50
  Larus spp.  8500  2700          51  کاکایی هاي نامعلوم  51
  Circus macrourus      1        52  سنقر سفید  52
  Milvus migrants       1      53  کورکور سیاه  53
  Circus aeruginosus       1  5    54  سنقر تاالبی  54
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  پرندگان در سه تاالب خرمشهر، شادگان و هور العظیم* تعداد گونه، جمعیت و تراکم -3جدول 
 86   *86  86  85  84  83  82  81  80  سال

  شادگان
86 

  هورالعظیم
تعداد 
  گونه

13  9  23  26  16  32  29  27  42  49  

  37508  113276  44172  194464  122748  13043  25596  7802  4234  11237  جمعیت
  5/2  1/1  4  19  12  3/1  5/2  /.7  /.4  1/1  تراکم

  86 شهریور 26 *
  تراکم در سطح یک هکتار حساب شده است *
  

   سیمپسون در سه تاالب خرمشهر، شادگان و هورالعظیمهاي شانون و میزان شاخص -4جدول 
 86  86  85  84  83  82  81  80  سال

  شادگان
86  

  هورالعظیم
تنوع 
  شانون

-  8434/1  7029/1  6024/1  6131/1  8743./  2744/2  6305/2  3261/2  

غالبیت 
  سیمپسون

-  1634./  2703./  3167./  2848./  4722./  1872./  1112./  1958./  

  

هـاي مـشاهده شـده نـشان         محاسبه درصد فراوانی خـانواده    
  کاکاییان 81، %)76( کاکاییان 80هاي دهد که در سال  می

ــت 82، %)80( ــان  83، %)44(  آوسـ ــوه ییـ   84، %)50( یلـ
  یلـوه   86و در سـال     %) 51( مرغابیان   85،  %)47(کاکاییان  

وانی را در بین سـایر خـانواده هـا          ، باالترین فرا  %)39(ییان  
ها تقریبـاً در    سال سرشماري، برخی گونه   7طی  . داشته اند 

توان بـه   اند که از آن جمله می ها دیده شده همه سرشماري 
ــا ســرخ، آوســت، چنگــر    کاکــایی صــورتی، آبچلیــک پ
معمولی، خوتکا، نوك پهن، فالمینگوي بزرگ و بـاکالن   

، 80هـاي  ونـه در سـال    تـرین گ   فـراوان . بزرگ اشاره نمود    
 82،  )785(  بـاکالن کوچـک       81،  )575(چنگر معمـولی    

  چنگـر  84، )12738( چنگر معمولی   83،  )3412(آوست  
و در سـال  ) 58000(  چنگر معمولی     85،  )5090(معمولی  

  ). 2جــدول(بـوده اسـت   ) 75000( نیـز چنگـر معمـولی    86
  
  

 ، فالمینگـــوي بـــزرگ 86 شـــهریور 26در سرشــماري  
طــی  . تــرین گونــه مــورد مــشاهده بــود     فــراوان، )12000(

هاي نیمه زمستانه دو تاالب شادگان و هور العظـیم            سرشماري
 15412 و 17900، خوتکـا بـه ترتیـب بـا فراوانـی            86در سال   

بررسـی نـشان داد،     . ترین گونه مورد مشاهده بود     قطعه، فراوان 
العظـیم در محـدوده مـورد بررسـی          دو تاالب شادگان و هـور     

، در مقایـسه  86در سال  )  هکتار 15000 و   100000ب  به ترتی (
با تاالب خرمشهر، از تعـداد گونـه بیـشتر و جمعیـت و تـراکم       

  ) .3جدول(اند  کمتري برخوردار بوده
هاي مربوط به شاخص هـاي تنـوع شـانون و غالبیـت        یافته

قابــل ذکــر اســت .   ارایــه شــده اســت4سیمپــسون در جــدول
هـاي نـامعلوم بـر        کاکـایی  هـا و   هـا، کنـارآبزي    فراوانی اردك 

هــاي شناســایی شــده، در بــین   اســاس درصــد فراوانــی گونــه
  .ها اقدام شد ها، توزیع و سپس نسبت به محاسبه شاخص گونه
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  Phalacrocorax carbo باکالن   Phoenicopterus ruber فالمینگوي بزرگ
  .1386فالمینگو و باکالن در تاالب ناصري،   - 3 و 2شکل 

  )اردشیر امینی و نسرین اشراقیان: ها از  عکس(
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بحث 
ــر اســاس    ــاالب خرمــشهر ب ــدگان ت بررســی وضــعیت پرن

هاي نیمه زمستانه انجام شـده در منطقـه روشـن            سرشماري
زمـان، پرنـدگان، ایـن منطقـه را         سازد کـه بـا گذشـت         می

خـود  ) دائـم یـا موقـت     (محیط قابل توجهی جهت اقامـت       
هـاي   اگرچه جمعیت پرنـدگان در سـال      . اند ارزیابی نموده 

هاي شدید روبرو شده اسـت ولـی رونـد           مختلف با نوسان  
تقریباً افزایشی تعداد گونه، جمعیت و تراکم، بـه ویـژه در         

توانـد بــه   االً مــی، احتمـ 86 و 85هــاي  دو سرشـماري سـال  
اي از نزدیک شدن شرایط محـیط بـه نیازهـاي     عنوان نشانه 

چنگــر معمــولی را ). 3و2جــدول (پرنــدگان مطــرح شــود 
شاید بتوان گونه شاخص این منطقه از نظر فراوانی در نظر        

 5 دوره سرشماري نیمه زمستانه، در 7گرفت، چرا که طی 
ــراوان ــوده اســت    دوره، ف ایج مقایــسه نتــ . تــرین گونــه ب

سرشماري نیمه زمستانه دو تاالب شادگان و هـور العظـیم            
دهنـده بـاالتر بـودن     ، نـشان 86با تاالب خرمـشهر در سـال        

تر بـودن دو   گسترده. تعداد گونه در دو تاالب طبیعی است  
  توانـد در ایـن    تاالب یاد شده و تنوع زیستگاهی باالتر مـی    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ر مقایسه با دو تاالب یـاد  د). 3جدول (امر تاثیرگذار باشد    
  شده، تاالب خرمشهر با توجه به تنوع زیستگاهی پایین بـه          

ویژه از نظر پوشـش گیـاهی، بـراي طیـف محـدودتري از           
  . ها قابل توجه و استفاده است گونه

هاي تنوع شانون و غالبیـت سیمپـسون      محاسبه شاخص 
شـاخص شـانون از   ، 85 تـا  81هـاي   دهد طی سال  نشان می 
 و مقـدار آن در مقایـسه بـا    ادي برخـوردار نبـوده  نوسان زی 

افـزایش مقـدار ایـن شـاخص را     .  کمتر بوده است 86سال  
تـر جمعیـت پرنـدگان در بـین          تـوان بـه توزیـع همگـن        می

اي از بهبـود محـیط    تواند نـشانه  ها نسبت داد و این می   گونه
هـاي بیـشتري     و فراهم آوردن امکان حضور براي جمعیت      

هـاي پـیش از آن     که در سال    رصورتیاز هر گونه باشد، د    
هاي زیادي متعلق به چنـد    احتماالً، این محیط تنها جمعیت    

. توانــست مـورد حمایــت قـرار دهــد   گونـه محــدود را مـی  
تاالب شادگان، در بین دو تاالب دیگر از میـزان شـاخص      
شانون باالتر و شاخص غالبیـت کمتـري، برخـوردار بـوده       

  ).4جدول (است 
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   IBAنطباق تاالب خرمشهر با معیارهاي بررسی امکان ا 
هاي ایـن پـژوهش، امکـان انطبـاق شـرایط        با توجه به یافته   

 IBA  6 و 2، 1تــاالب بــا برخــی از معیارهــاي طبقــه هــاي 
  . وجود دارد
هـاي در خطـر تهدیـد        منـاطقی کـه گونـه     ): 1(طبقه  

منطقـه بطـور مـنظم    : معیـار . (کننـد  جهانی را حمایت مـی  
اردك ). دید جهانی را حمایت کنـد   هاي در خطر ته    گونه

در دو سرشــماري تابـــستان و  ) IUCN, 2010 (8مرمــري  
 .  قطعه مشاهده شد35 و 480، به ترتیب با 86زمستان 

مناطقی که به هنگام تولید مثل، مهـاجرت        ): 2 (طبقه
اي از  و زمستان گذرانی، محل تجمع شـمار قابـل مالحظـه    

 1ور متوســط  منطقــه بطــ-1: معیارهــا. (پرنـدگان هــستند 
درصد پرندگان دریایی یا پرندگان مهاجر آبزي یـا بیـشتر        
را در مسیر پرواز آنها در گستره جغرافیایی زیستی خود و           

 -2.  درصد جمعیـت خاورمیانـه را در خـود نگهـدارد        1یا  
 هزار یـا بیـشتر از پرنـدگان مهـاجر     20منطقه بطور متوسط  

ري هـاي  بر اساس سرشـما ). دارد آبزي را در خود نگه می 
 بوده و جمعیت    1 گونه مطابق معیار     18انجام شده، حدود    

 20000پرندگان آبزي طی دو سال آخر سرشماري نیز از         
 . قطعه بیشتر بوده است

هاي خود بـراي      علت ارزش   مناطقی که به  ): 6 (طبقه
ــدگان    ــراي حفاظــت پرن ــسم ب ــژوهش و توری آمــوزش، پ

ــار. (داراي اهمیــت هــستند / زشمنطقــه مرکــز آمــو : معی
توریسم بـوده و بـراي حفاظـت پرنـدگان بـسیار            / پژوهش

بـا توجـه بـه حـضور همیـشگی پرنـدگان در          ). مفید اسـت  
رسد شرایط منطقه با این معیار همخوانی       منطقه، به نظر می   

  .داشته باشد
اگرچه اردك مرمري طی چند سرشـماري در منطقـه         

تر در ارتباط  دیده شده است ولی براي تصمیم گیري دقیق 
، الزم است وضـعیت ایـن گونـه و    )1(انطباق معیار طبقه با  

بـه  . هاي آینـده، پیگیـري شـود       ها در سرشماري   سایرگونه

وجـود  ) 2( طبقـه  2رسد بیـشترین انطبـاق بـا معیـار      نظر می 
 سال اخیـر، از   3 - 5داشته باشد، چرا که میانگین جمعیت       

و معیـار   ) 2( طبقـه    1معیار  .  هزار قطعه بیشتر بوده است     20
 2تواننـد در کنـار معیـار     نیز، مطابقت داشته و می   ) 6(بقه  ط

توانـد   بنابراین منطقه می  . ، مورد توجه قرار گیرند    )2(طبقه  
جهت معرفی به عنوان یکی از مناطق مهم پرنـدگان مـورد    

 .هاي بیشتر قرار گیرد بررسی

  
بررسی امکان انطباق تاالب خرمشهر با معیارهاي       

  کنوانسیون رامسر
توان امکان انطباق  هاي انجام شده، می  رشماريبر اساس س  
 معیارهــاي کنوانــسیون   B از گــروه  5 و 4، 2معیارهــاي  

رامسر، با وضع موجود تاالب خرمشهر را مورد توجه قرار       
تـاالب خرمـشهر بـا    ). Ramsar Convention b, 2008( داد 

توانـد در    ی شادگان می  الملل  توجه به نزدیکی به تاالب بین     
 که این تاالب دچار کم آبی و حتی خشکی      فصل تابستان 

شـود، بـه عنـوان یـک منطقـه        مـی  در برخی از مناطق خود  
پـشتیبان و حمایـت کننـده، بــراي پرنـدگان، مطـرح باشــد      

اگرچه امکان انطباق با معیارهـا وجـود        ). 4مطابق با معیار    (
زه  دارد، ولی با توجه به جوان بـودن ایـن تـاالب و تخلیـه           

ــ  آب ــشاورزي ب ــاطق   ه آن و هــمهــاي ک ــین وجــود من چن
رسـد زمــان   تـري ماننــد هـور العظــیم، بـه نظـر مــی     شایـسته 

بیشتري براي پیشنهاد دادن ایـن منطقـه بـه عنـوان یکـی از               
قابـل  . تاالب هاي عضو کنوانسیون رامسر، مورد نیاز باشـد   

ذکر است توجه بیشتر به حفاظت از منطقه، به عنوان یـک         
  .ي استاي، کامالً ضرور منطقه پشتوانه

 
   تاالب مهم کشور75تعیین جایگاه حفاظتی در بین 

طی پژوهش انجام شـده توسـط بهـرام کیـابی و همکـاران       
 تــاالب مهـــم ایـــران بررســـی و بـــر حـــسب  75، )2004(

 معیـار بکـار   5. انـد  امتیازهاي گرفته شده، طبقه بندي شـده     
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رفته در پژوهش یاد شده، براي ارزیـابی تـاالب خرمـشهر          
  : که به قرار زیر استبکار گرفته شد

  معیار پرندگان
هـــایی کـــه داراي جمعیـــت چـــشمگیري از   تـــاالب-ب

  :پرندگان مهاجرند
   امتیاز5 = 100000 جمعیت پرندگان بیشتر از -
ــاالب-د ــدگان      ت ــسیاري از پرن ــوع ب ــه داراي تن ــایی ک ه

  :اند آبزي
   امتیاز5=  گونه 20 تاالب بیش از -
ي در خطــر تهدیــد هــایی کــه داراي گونــه هــا   تــاالب-ه

  :اند  جهانی
   امتیاز1=  گونه 1 تاالب داراي -

   معیار ماهیان
  :هاي متنوعی از ماهیان  تاالب داراي گونه-الف 

   امتیاز2=  گونه ماهی 4 یا 3 تاالب با -
  معیار عوامل تهدید

هـاي صــنعتی،    تـاالب در معــرض تهدیـد آلــودگی  -الـف 
   امتیاز4: کشاورزي و خانگی

وري بی رویـه از آبزیـان، نـی      معرض بهره   تاالب در  -ب  
   امتیاز2: بري و چراي دام

   اجتماعی-معیارهاي اقتصادي
   امتیاز5:  برداشت پرندگان-الف
   امتیاز4:  برداشت آبزیان و ماهیان-ج
   امتیاز2:  تفرج-ه

  معیار موقعیت حفاظتی
   امتیاز 0:  بدون محافظت -خ

العــات جایگــاه حفــاظتی تــاالب خرمــشهر بــر اســاس اط 
امتیـاز کلـی   .  ، تعیین شـده اسـت     86 تا   80محدوده زمانی   

 و از این نظر بـا تـاالب هـاي نوروزلـو و           30بدست آمده،   
تواند پـس از تـاالب خـرم، در          خرم ، هم امتیاز بوده و می      

   تـــاالب تعیـــین جایگـــاه شـــده 75، در بـــین 63جایگــاه  

)Kiabi et al., 2004 (قرار گیرد.  
اي که امروزه تاالب خرمشهر    باید توجه داشت منطقه   

، بخـشی از     1378خوانده می شود، پیش از سال       ) ناصري(
ــوبره  ــستگاه هـ ــتان ) Chlamydotis undulata(زیـ در اسـ

خوزستان بوده که هم اکنون شرایط آن بـه نفـع پرنـدگان            
حمایت از منطقه با کنترل شکار و . آبزي تغییر کرده است   

چنـین توجـه بـه      ها، تقویـت پوشـش گیـاهی و هـم       آالینده
ــه ــه،     زمین ــگري منطق ــشی و گردش ــی، پژوه ــاي آموزش ه

  .تواند به افزایش نقش مثبت آن، کمک کند می 
  

  ها پی نوشت
1– Important Bird Area 

 موقعیت جغرافیایی، مساحت و فاصله ها، با اسـتفاده از       -2
  . ، مشخص شده استGoogle Earthبرنامه 

   نقطه وسط تاالب - 3
   هکتار 9900تر   وسعت دقیق-4
   شمارش کل -5

6– Wetland International 
 معیارهاي پیشنهادي بـراي ارزیـابی جایگـاه حفـاظتی            - 7

   .33شناسی،  هاي ایران، محیط تاالب
 ، در طبقــه IUCN اردك مرمــري در فهرســت ســرخ  – 8

  . پذیر قرار دارد آسیب
  

  سپاسگزاري
کتـر اصـغر   آقاي د وسیله از آقاي دکتر بهرام کیابی،        بدین

آقاي دکتر محمود رضا همـامی و خـانم مهنـدس           عبدلی،  
چنـین از   هاي ارزنده و هـم   نازنین جامعی به پاس راهنمایی    

 ویـژه    زیست اسـتان خوزسـتان بـه       محیط اداره کل حفاظت  
طبیعـی بـه خـاطر همکـاري در گـردآوري            معاونت محیط 

  .گردد ها، صمیمانه  قدردانی می داده
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