فصلنامه علمي ـ پژوهشي زیستشناسي جانوري ،سال ششم ،شماره چهارم ،تابستان  ،39دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان

بررسی تنوع گونهای پرندگان آبزی و کنارآبچر مهاجر زمستانگذران در تاالب مهارلو در
استان فارس
اميد طبيعي ،*1محسن جعفرینژاد بسطامي ،2ليال جوالیي

2

 -1دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد ارسنجان ،گروه منابع طبیعي ،ارسنجان ،ایران
 -2محیط زیست طبیعي ،اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس ،شیراز ،ایران
مسئول مکاتباتTabiee@iaua.ac.ir :
تاریخ پذیرش22/8/11 :
تاریخ دریافت22/6/8 :

چکيده
تحقیق حاضر به منظور بررسي تنوع گونهاي پرندگان آبزي و کنارآبچر مهاجر زمستانگذران در تاالب مهارلو و بر اساس یک دوره 01
ساله از سال  )2112( 0931لغایت  )2100( 0933انجام پذیرفته است .بر اساس یافتههاي این پژوهش در طول دوره  01ساله مورد
مطالعه ،تعداد  231992پرنده آبزي مرکب از  69گونه 02 ،تیره و  6راسته در تاالب مهارلو زمستانگذراني نمودهاند .در این مدت بیشترین
تعداد پرندگان رمستانگذران متعلق به گونه فالمینگوي بزرگ ( )Phoenicopterus ruberبا  91999قطعه سرشماري شده بوده است.
بر اساس نتایج این تحقیق در بین تیرههاي مهاجر زمستانگذران بزرگترین و کوچکترین آن به ترتیب متعلق به تیره مرغابیان
( )Anatidaeو تیره گالریولیان ( )Glareolidaeبا  90/963و  1/110درصد فراواني بوده است .در دوره  01ساله مورد مطالعه سال
 )2112( 0932با تعداد  96062قطعه پرنده بیشترین و سال  )2113( 0936با تعداد  3366قطعه پرنده کمترین تعداد پرنده سرشماري شده
را به خود اختصاص دادهاند .از سویي دیگر از نظر غناي گونهاي سال  )2119( 0930با تعداد  97گونه بیشترین و سال  )2113( 0936با
تعداد  02گونه کمترین غنا را شامل شدهاند .نتایج نشان داد بیشترین فراواني پرندگان زمستانگذران متعلق به تیرههاي آبزي با 90/76
درصد فراواني و کمترین فراواني مربوط به تیرههاي کنارآبچر با  23/22درصد فراواني بوده است .با توجه به مقادیر محاسبه شده
شاخصهاي تنوع و یکنواختي گونهاي بیشترین میزان تنوع زیستي پرندگان آبزي و کنارآبچر زمستانگذران در تاالب مهارلو مربوط به
سال  )2112( 0932و کمترین تنوع زیستي مربوط به سال  )2101( 0933بوده است (.)P >1/19
کلمات کليدی :تنوع گونهاي ،پرندگان آبزي ،پرندگان کنارآبچر ،تاالب مهارلو ،فارس.

مقدمه
اکوسیستمهاي تاالبي بخشي از ثروت طبیعي و یکي از

از جایگاه ویژهاي در ایران براي زمستانگذراني و جوجه

مهمترین بسترها براي حفظ و پایداري محیط زیست به

آوري پرندگان مهاجر برخوردار ميباشد .دریاچه مهارلو با

شمار ميروند .تاالبها از جمله زیستگاههاي حائز اهمیت

ارتفاع  0261متر نسبت به سطح دریا ،دریاچهاي با آب

در بیوسفر هستند که با برخورداري از ویژگيها و شرایط

شور است که در محل ورودي آبریزها از آب شیرین

زیست محیطي منحصربه فرد نقش مهمي را در نگهداري و

تعدادي چشمه تغذیه ميشود .این اکوسیستم تاالبي اگرچه

حفاظت از تنوع زیستي بیوسفر بازي مينمایند [ 22و .]99

یک تاالب دائمي به حساب آورده نميشود ،اما با توجه به

اکوسیستمهاي تاالبي از نظر تامین پناهگاه ،آشیانه و

شرایط زیستگاهي به عنوان یکي از مناطق مهم زیستگاه-

زادآوري پرندگان مهاجر تاالبي زمستانگذران از اهمیتي

هاي پرندگان در کشور معرفي شده است [ .]2تاالب

جهاني برخوردار ميباشند [ .]09تاالب مهارلو از جمله

مهارلو یکي از اکوسیستمهاي تاالبي حائز اهمیت ایران و

زیستگاههاي آبي و تاالبي ارزشمند در استان فارس است

جزو مناطق زیستگاهي مهم تاالبي در مسیر مهاجرت

که به دلیل برخورداري از شرایط اکولوژیکي و زیستگاهي

زمستاني پرندگان به کشور محسوب ميگردد که هرساله
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میزبان گونههاي بسیار با ارزش پرندگان تاالبي و گونههاي

شرقي و َ 23ْ 07تا َ 23ْ 99عرض شمالي واقع شده است .

در معرض خطر انقراض جهاني است که براي زمستان-

تاالب مهارلو از جمله اکوسیستمهاي تاالبي ميباشد که از

گذراني به این زیستگاه با ارزش مهاجرت مينمایند .لذا با

نظر جلب توجه گونههاي مختلف حیات وحش از اهمیت

توجه به اهمیت این منطقه تاالبي به جهت زیستگاه

بسیار باالیي برخوردار است .شکل  0وضعیت و موقعیت

پرندگان آبزي و کنارآبچر در این تحقیق به بررسي روند

جغرافیایي تاالب مهارلو را نشان ميدهد .به منظور تعیین

تغییرات جمعیتي و تنوع زیستي پرندگان آبزي و کنارآبچر

تنوع گونهاي پرندگان آبزي و کنارآبچر زمستانگذران در

زمستانگذران در تاالب مهارلو پرداخته شده است .هدف

تاالب مهارلو دادههاي خام مربوط به سرشماري نیمه-

از بررسي تنوع گونهاي پرندگان آبزي و کنارآبچر در تاالب

زمستانه پرندگان مهاجر زمستانگذران که بر اساس روش

مهارلو مشخص نمودن وضعیت این زیستگاه تاالبي در

شمارش کل ( )Total countتوصیه شده توسط سازمان

طول سالهاي  )2112( 0931لغایت  )2100( 0933بوده

بینالمللي تاالبها ( )Wetland Internationalو با

است .در خصوص مطالعه و بررسي تنوع گونهاي پرندگان

استفاده از دوربین دوچشمي و تلسکوپ پرنده نگري و با

آبزي و کنارآبچر ميتوان به مطالعاتي که توسط محققین

بهرهگیري از راهنماي صحرایي پرندگان شناسایي و

داخل و خارج از کشور در سطح برخي از زیستگاههاي

سرشماري گردیده است ،براي یک دوره  01ساله از سال

تاالبي انجام پذیرفته است اشاره نمود [،3 ،3 ،7 ،6 ،2 ،9

 )2112( 0931لغایت  )2100( 0933از دادههاي موجود در

 91 ،23 ،29 ،22 ،03 ،09 ،02 ،00 ،01و  .]92الزم به

اداره کل حفاظت از محیط زیست استان فارس تهیه و

توضیح ميباشد که بیشتر تحقیقات انجام شده مربوط به

تجزیه و تحلیل شده است [ .]0از سویي دیگر براي تعیین

بررسي ماهیانه تنوعگونهاي پرندگان آبزي و کنارآبچر بوده

و مقایسه تنوع گونهاي سالیانه پرندگان آبزي و کنارآبچر

است .لذا تحقیق بررسي آمار  01ساله در سطح تاالب

زمستانگذران در تاالب مهارلو از شاخصها و فرمولهاي

مهارلو دستاوردي جدید است که با استفاده از نتایج حاصل

متعددي ميتوان بهره گرفت .در این تحقیق از چند

از آن ميتوان با تهیه اطالعات مناسب ،وضعیت این

شاخص متداول مورد استفاده در مطالعات اکولوژیک بهره

زیستگاه در طي دوره  01ساله گذشته را کنترل و بررسي

گرفته شده است که شاخصهاي مورد استفاده در این

نموده و با بهرهبرداري مناسب از این یافتهها برنامهریزي و

تحقیق در جدول  0نشان داده شده است [ .]23در نهایت

مدیریت مناسبي براي حفاظت و مدیریت تاالب مهارلو

اطالعات مورد نظر در این تحقیق جمعآوري و شاخص-

ارائه نمود.

هاي مورد نظر با استفاده از نرمافزارهاي Ecological

 Methodologyو  MS. Excelمحاسبه شده و سپس

مواد و روشکار

براي مقایسه میانگین اعداد محاسبه شده جهت شاخص-

تاالب مهارلو با پهناي  01و طول  23کیلومتر و با مساحتي

هاي تنوع زیستي از روش تجزیه و تحلیل یکطرفه

در حدود  297کیلومتر مربع در  29کیلومتري جنوب شرقي

( )ANOVAبه کمک برنامه آماري  SPSS 17استفاده

شهر شیراز و در غرب تاالب بینالمللي بختگان ،در استان

شده است.

فارس و در موقعیت جغرافیایي َ 92ْ 22تا َ 92ْ 93طول

73

فصلنامه علمي ـ پژوهشي زیستشناسي جانوري ،سال ششم ،شماره چهارم ،تابستان  ،39دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان

.
شکل 0ـ تصویر ماهوارهاي تاالب مهارلو در استان فارس به همراه مکانهاي سرشماري پرندگان
جدول 0ـ شاخصهاي تنوع زیستي محاسبه شده
ردیف

نام شاخص

0

غناي گونهاي مارگالف ()Krebs, 1989

2

تنوع گونهاي شانون -وینر ()Krebs, 1989

9

تنوع گونهاي سیمپسون ()Krebs, 1989

2

یکنواختي گونهاي پیلو ()Krebs, 1989

فرمول محاسباتي
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نتايج
نتایج حاصل از پرندگان زمستانگذران شناسایي شده در

نتایج مربوط به تعداد کل و درصد فراواني تیرههاي

دریاچه مهارلو به همراه تعداد کل سرشماري شده در دوره

پرندگان آبزي و کنارآبچر زمستانگذران در دریاچه مهارلو

 01ساله مورد بررسي از سال  )2112( 0931لغایت 0933

در طول دوره  01ساله مورد مطالعه در جدول  9آورده

( )2100در جدول  2نشان داده شده است .در دوره 01

شده است .در این مدت  02تیره مختلف آبزي و کنارآبچر

ساله مورد بررسي تعداد  69گونه پرنده آبزي و کنارآبچر

در این اکوسیستم تاالبي شناسایي شده است .در بین تیره-

در این زیستگاه زمستانگذراني داشتهاند (جدول  .)2در این

هاي شناسایي شده تیره آبچلیکیان ( )Scolopacidaeبا 07

مدت در مجموع  231992قطعه پرنده مهاجر زمستانگذران

گونه شناسایي شده بیشترین تعداد گونهها را به خود

در این اکوسیستم تاالبي سرشماري شده است که بیشترین

اختصاص داده است .این در حالي است که تیره مرغابیان

تعداد متعلق به گونه فالمینگو ()Phoenicopterus ruber

( )Anatidaeبا  09گونه و تعداد کل  091199قطعه پرنده

با  91999قطعه سرشماري بوده است (جدول  .)2همچنین

بیشترین تعداد پرنده سرشماري را به خود اختصاص داده
73

بررسي تنوع گونهاي پرندگان آبزي…

است (جدول  ،2نمودار  0و  .)2نوسانات جمعیتي و تعداد

گونهاي ،تنوعگونهاي و یکنواختي گونهاي پرندگان آبزي و

گونههاي پرندگان آبزي و کنارآبچر شناسایي و سرشماري

کنارآبچر در دریاچه مهارلو در طول دوره  01ساله به

شده در دریاچه مهارلو به تفکیک هر سال در جدول 2

تفکیک هر سال در جدول  9ذکر گردیده است .بر اساس

نشان داده شده است .از نظر تعداد پرنده سرشماري شده

شاخصهاي تنوع زیستي محاسبه شده بیشترین غناي

سال  )2112( 0932با تعداد  96062قطعه بیشترین تعداد و

گونهاي متعلق به سال  )2119( 0930و کمترین غنا مربوط

سال  )2113( 0936با تعداد  3366قطعه کمترین تعداد

به سال  )2101(0933بوده است (جدول  .)9بیشترین تنوع

پرنده سرشماري شده را به خود اختصاص دادهاند (جدول

گونهاي محاسبه شده مربوط به سال  )2112( 0932و

 ،2نمودار  .)9از نظر غناي گونهاي و تعداد گونه شناسایي

کمترین تنوع گونهاي متعلق به سال  )2101( 0933ميباشد

شده سالهاي  )2119( 0930و  )2119( 0939با تعداد 97

(جدول  .)9همچنین بر اساس یافتههاي این تحقیق

گونه شناسایي شده بیشترین تعداد و سالهاي 0936

بیشترین و کمترین یکنواختي گونهاي محاسبه شده به

( )2113و  )2101( 0933با تعداد  02گونه کمترین تعداد

ترتیب مربوط به سال  )2112( 0932و  )2101( 0933مي-

گونه شناسایي شده را به خود اختصاص دادهاند (جدول ،2

باشد (جدول .)9

نمودار  .)2نتایج حاصل از بررسي شاخصهاي غناي
جدول 2ـ نام و تعداد کل پرندگان آبزي و کنارآبچر سرشماري شده در تاالب مهارلو در فاصله سالهاي 0931-0933
نام گونه
کشیم کوچک

تعداد

نام گونه

Tachybaptus ruficollis

97

غاز کوتوله هندي

تعداد

Nettapucoros mandelianus

21

Podiceps cristatus

9

گیالر

Anas penelope

3293

Podiceps nigricollis

29

اردک اردهاي

Anas strepera

2232

Phalacrocorax carbo

269

خوتکا

Anas crecca

93222

Ardea cinera

33

اردک سرسبز

Anas platyrhynchos

93713

Casmerodius albus

026

فیلوش

Anas acuta

9131

Egretta garzetta

093

خوتکا ابرو سفید

Anas querquedula

091

Bubulcus ibis

009

اردک سرحنایي

Aythya ferina

319

حواصیل شب

Nycticorax nycticorax

20

اردک نوک پهن

Anas clypeata

0222

بوتیمار بزرگ

Botaurus stellaris

0

اردک مرمري

91999

درناي معمولي

0103

چنگرنوک سرخ

Tadorna tadorna

27127

طاووسک

Tadorna ferruginea

9706

چنگر معمولي

کشیم بزرگ
کشیم گردن سیاه
باکالن بزرگ
حواصیل خاکستري
اگرت بزرگ
اگرت کوچک
گاوچرانک

Phoenicopterus ruber

فالمینگوي بزرگ

Anser anser

غاز خاکستري
تنجه
آنقوت

Marmaronetta angustirostris

صدف خوار

Haematopus ostralegus

62

آبچلیک نوک سر باال

چوب پا

Himantopus himantopus

396

آبچلیک آوازخوان

Recurvirostra avosetta

0091

پاشلک بزرگ

گالریول بال سیاه

Glareola nordmanni

9

خروس کولي اجتماعي

Vanellus gregarious

27

نوک خنجري

Grus grus

29
36

Gallinule chloropus

229

Porphyrio porphyrio

273

Fulica atra

307

Xenus cinereus

91

Actitis hypoleucos

793

Gallinago media

2

پاشلک معمولي

Gallinago gallinago

991

پاشلک کوچک

Lymnocrptes minimus

30
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ادامه جدول2

خروس کولي

Vanellus vanellus

902

تلیله دم سفید

Calidris temminckii

632

خروس کولي دم سفید

Vanellus leucurus

003

تلیله کوچک

Calidris minuta

0921

Vanellus indicus

22

تلیله شکم سیاه

Calidris alpine

922

Charadrius hiatiucula

96

آبچلیک شکیل

Philomachus pugnax

391

Larus fuscus

07

دیدومک
سلیم طوقي

Charadrius dubius

2003

کاکایي پشت سیاه کوچک

Charadrius alexandrinus

9209

کاکایي ارمني

گیالنشاه دم سیاه

Limosa limosa

063

کاکایي سرسیاه بزرگ

سلیم طوقي کوچک
سلیم کوچک

Larus armenicus

9

Larus ichthyaetus

3093

گیالنشاه خالدار

Numenius tenuirostris

2

کاکایي سرسیاه

Larus ridibundus

22993

گیالنشاه بزرگ

Numenius arquata

3

کاکائي صورتي

Larus genei

00123

آبچلیک خالدار

Tringa erythropus

09

کاکائي کوچک

Larus minutus

311

آبچلیک پاسرخ

Tringa totanus

Larus brunnicephalus

9721

کاکایي سرقهوهاي

0293

آبچلیک تاالبي

Tringa stagnatilis

27

پرستو دریایي نوک کاکایي

آبچلیک پاسبز

Tringa nebularia

013

پرستو دریایي سیاه

آبچلیک دودي

Tringa glareola

3

Sterna nilotica

2

Chlidonias niger

2
231992

جمع کل

جدول 9ـ تعداد کل و درصد فراواني تیرههاي پرندگان شناسایي شده در تاالب مهارلو در فاصله سالهاي 0931 – 0933
نام فارسي

نام انگلیسي

تعداد گونه

تعداد کل

درصد فراواني

ردیف
0

کشیمیان

Podicipedidae

9

39

1/123

2

باکالنیان

Phalacrocoracidae

0

269

1/130

9

مرغابیان

Anatidae

09

091199

90/693

2

حواصیلیان

Ardeidae

6

907

1/073

9

فالمینگوییان

Phoenicopteridae

0

91999

07/990

6

درناییان

Gruidae

0

36

1/199

7

یلوهییان

Rallidae

9

0203

1/233

3

نوک خنجریان

Pecurvirostridae

2

2136

1/703

3

گالریولیان

Glareolidae

0

9

1/110

01

صدف خواریان

Haematopodidae

0

62

1/122

00

سلیمیان

Charadriidae

7

3171

2/777

02

آبچلیکیان

Scolopacidae

07

6232

2/292

09

کاکاییان

Laridae

7

70169

22/293

02

پرستودریاییان

Sternidae

2

2

1/110

69

231992

011

جمع کل

04
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جدول 2ـ تعداد گونه و جمعیت پرندگان شناسایي و سرشماري شده در تاالب مهارلو در فاصله سالهاي 0931 -0933
( )2112 - 2100به تفکیک سال سرشماري
تعداد گونه

جمعیت کل

تعداد گونه

جمعیت

تعداد گونه

جمعیت پرندگان

شناسایي شده

پرندگان

آبزي

پرندگان آبزي

کنارآبچر

کنارآبچر

91166

3

02799

09

09999

00

02996

26

09903

93396

20

06926

29

26963
03322

ردیف

سال سرشماري

0

)2112( 0931

29

2

)2119( 0930

97

91192

9

)2112( 0932

99

96062

02

2

)2119( 0939

97

27092

02

21732

9

)2116( 0932

96

93000

00

03037

29

6

)2117( 0939

29

20090

2

06369

20

2033

7

)2113( 0936

02

3366

2

2271

01

2936

3

)2113( 0937

99

06262

3

9932

27

01331

3

)2101( 0933

02

22392

2

3119

01

09323

01

)2100( 0933

29

07672

2

9239

03

02933

231992

------

091939

-------

021070

جمع کل

جدول 9ـ مقادیر شاخصهاي تنوع زیستي محاسبه شده در تاالب مهارلو در فاصله سالهاي )2112 -2100( 0931-0933
شاخصهاي تنوع زیستي
غناي گونهاي مارگالف ()Rmg
ردیف

سال

یکنواختي پیلو ()J

تنوع گونهاي
شانون -وینر ()H′

سیمپسون ()D

0

)2112( 0931

a 2/09

a 2/07

a 1/06

a 1/69

2

)2119( 0930

b 9/23

b 0/79

b 1/23

b 1/23

9

)2112( 0932

c 2/39

a 2/23

a 1/02

a 1/63

2

)2119( 0939

b 9/99

b 0/61

b 1/27

b 1/22

9

)2116( 0932

b 9/92

c 0/31

a 1/03

c 1/99

6

)2117( 0939

d 2/20

d 0/21

c 1/20

d 1/97

7

)2113( 0936

e 0/29

b 0/61

b 1/29

a 1/60

3

)2113( 0937

b 9/9

c 0/39

b 1/22

c 1/92

3

)2101( 0933

f 0/23

e 0/11

c 1/26

d 1/93

01

)2100( 0933

a 2/29

f 0/29

d 1/92

b 1/26

در جدول فوق در هر ستون حروف غیر مشابه نشاندهنده اختالف آماري معنيدار در بین سالهاي مورد مطالعه است ()P >1/19
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نمودار 0ـ تعداد گونههاي مربوط به تیرههاي پرندگان آبزي و کنارآبچر شناسایي شده در تاالب مهارلو
در دوره آماري  01ساله ()0931 -0933

نمودار 2ـ نوسانات جمعیتي پرندگان زمستانگذران سرشماري شده در تاالب مهارلو در دوره آماري  01ساله ( )0931 -0933به
تفکیک سال سرشماري

07
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نمودار 9ـ نوسانات جمعیتي پرندگان آبزي و کنارآبچر سرشماري شده در تاالب مهارلو در دوره آماري  01ساله ( )0931 -0933به
تفکیک سال سرشماري

نمودار 2ـ تعداد گونههاي آبزي و کنارآبچر شناسایي شده در تاالب مهارلو در دوره آماري  01ساله ( )0931 -0933به تفکیک سال
سرشماري

00

فصلنامه علمي ـ پژوهشي زیستشناسي جانوري ،سال ششم ،شماره چهارم ،تابستان  ،39دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان

بحث
پرندگان تاالبي بخش مهمي از جامعه زیستي اکوسیستم-

زمستانگذران مربوط به تیره مرغابیان ( )Anatidaeبا

هاي تاالبي هستند که سریعاً به تغییرات زیستگاه واکنش

 90/693درصد و کمترین آنها مربوط به تیره گالریولیان

نشان ميدهند .به همین جهت استفاده از نوسانات و

( )Glareolidaeبا  1/110درصد فراواني بوده است

تغییرات جمعیتي پرندگان تاالبي ،شاخص مناسبي در تعیین

(جدول  .)9بررسي تعداد گونههاي زمستانگذران شناسایي

وضعیت سالمت اکوسیستمهاي تاالبي بوده و بررسي

شده در تاالب مهارلو در دوره آماري  01ساله 0931 ،تا

تغییرات و نوسانات جمعیتي این گونهها ميتواند بیانگر و

 69 ،0933گونه با نتایج دوره مشابه در منطقه حفاظت شده

نشاندهنده سالمت اکوسیستمهاي تاالبي در طول دوران

حله 39 ،گونه [ ]00و منطقه حفاظت شده مند 79 ،گونه

مختلف زماني باشد .بنابراین پرندگان تاالبي گونههاي

[ ]3بیانگر این مطلب است که غناي گونهاي پرندگان

شاخص زیستي حائز اهمیتي هستند که معموالً به دلیل

زمستانگذران در تاالب مهارلو از دو منطقه حفاظت شده

برخورداري از شرایط خاص مانند سهولت در شناسایي و

مند و حله کمتر است .از سویي دیگر مقایسه تعداد گونه-

مطالعات ،جهت بررسي و مشخص نمودن کیفیت و

هاي آبزي و کنارآبچر شناسایي شده در تاالب مهارلو در

سالمت اکوسیستمهاي تاالبي در دورههاي مختلف زماني

دوره آماري سالهاي  0930تا  23( 0939گونه) با نتایج

مورد استفاده واقع ميشوند .از سویي دیگر مدیریت

مربوط به تعداد گونه شناسایي شده در همین دوره مشابه

اکوسیستمهاي تاالبي نیازمند در دسترس داشتن اطالعات

در تاالبهاي آالگل ( 29گونه) ،آلماگل ( 99گونه) ،آجي

در خصوص اجزاي تشکیل دهنده اکوسیستم و بررسي

گل ( 20گونه) و گمیشان ( 73گونه) [ ،]02منطقه حفاظت

تغییرات و نوسانات جامعه زیستي ميباشد .بيتردید

شده حله ( 32گونه) [ ]00و منطقه حفاظت شده مند (67

بررسي اطالعات مربوط به وضعیت و شرایط پرندگان

گونه) [ ،]3نشان ميدهد که در دوره مشابه تعداد گونههاي

آبزي در گذشته ،حال و آینده در مدیریت اکوسیستم تاالبي

زمستانگذران در تاالب مهارلو از تاالبهاي آالگل ،آلماگل

نقش بسیار زیادي دارد .در نتیجه بررسي نوسانات جمعیتي

و آجي گل بیشتر و از تاالب گمیشان ،منطقه حفاظتشده

پرندگان تاالبي ،تغییرات تنوع زیستي و موفقیت تولیدمثلي

حله و منطقه حفاظتشده مند کمتر بوده است .از سوي

پرندگان تاالبي ميتواند نقش مهمي را در تعیین سالمت و

دیگر بر اساس نتایج این پژوهش بیشترین تعداد و فراواني

کیفیت اکوسیستمهاي تاالبي در نواحي مختلف جغرافیایي

پرندگان شناسایي شده متعلق به تیرههاي پرندگان آبزي با

و در طول دوران مختلف زماني بازي نمایند [،20 ،21 ،06

 90/76درصد و کمترین فراواني مربوط به تیره پرندگان

 27 ،29و  .]99بر اساس نتایج این تحقیق در طول دوره

کنارآبچر با  23/22درصد بوده است .بیشتر بودن فراواني

 01ساله و در فاصله زماني سالهاي  )2112(0931تا

پرندگان آبزي در این تاالب با یافتههاي ریاضي و

 )2100( 0933تعداد  69گونه پرنده آبزي و کنارآبچر

میرآرمندهي ( )0937در تاالبهاي  9استان شمالي گیالن،

متعلق به  6راسته و  02تیره در زیستگاه تاالب مهارلو

مازندران و گلستان در دوره  9ساله  0973تا ،]7[ 0932

زمستانگذراني نمودهاند .فون پرندگان مهاجر زمستانگذران

گلشاهي و همکاران ( )0933در تاالبهاي آالگل ،آلماگل،

شناسایي شده در این زیستگاه به ترتیب  06/13 ،90/6و

آجيگل و گمیشان در دوره  9ساله  0930تا ،]02[ 0939

 02/27درصد از راستهها ،تیرهها و گونههاي متعلق به فون

رحیمي و همکاران ( )0933در تاالب کافتر در دوره 00

پرندگان ایران را به خود اختصاص ميدهند .بر اساس

ساله  0977تا  ]6[ 0937و طبیعي و شریفي ( )0931در

نتایج به دست آمده در طول دوره  01ساله مورد مطالعه

منطقه حفاظت شده حله [ ]00که بیشترین فراواني محاسبه

بیشترین فراواني تیرههاي پرندگان آبزي و کنارآبچر

شده مربوط به پرندگان آبزي بوده است همخواني دارد .اما
04
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بیشتر بودن فراواني پرندگان آبزي در این زیستگاه با یافته-

یافته و در عوض تنوع گونهاي افزایش ميیابد [ .]09از

هاي بهروزي راد و کیابي ( )0937در تاالبهاي بین المللي

طرفي محاسبه شاخص یکنواختي گونهاي پیلو نشان مي-

تیاب و کالهي در تنگه هرمز [ ،]2طبیعي ( )0933در تاالب

دهد که سال  )2112( 0932از نظر یکنواختي گونهاي

بین المللي پریشان در استان فارس [ ]3و طبیعي و راستي

داراي بیشترین میزان یکنواختي گونهاي بوده است که این

( )0931در خور خارگي [ ]01که بیشترین فراواني محاسبه

مقدار خود بیانگر توزیع یکنواخت گونهها و تنوع گونهاي

شده مربوط به پرندگان کنارآبچر بوده است همخواني

بیشتر در این سال ميباشد (( )P >1/19جدول  .)9بیشتر

ندارد .بنابراین ميتوان اینچنین استنباط نمود که تیپ و

بودن شاخص یکنواختي گونهاي معیاري است که نشان-

شرایط زیستگاهي در تاالب مهارلو به گونهاي است که از

دهنده کیفیت و مطلوبیت زیستگاه ميباشد [ 9و  .]9در

شرایط مطلوبتري به جهت زیستن پرندگان مهاجر آبزي

نتیجه با توجه به یافتههاي این تحقیق و بر اساس شاخص-

در مقایسه با پرندگان کنارآبچر برخوردار است .از سویي

هاي مورد بررسي اینچنین استنباط ميگردد که سال

دیگر با انجام آنالیز واریانس یک طرفه ،بر روي نتایج

 )2112(0932داراي بیشترین میزان تنوع زیستي در بین

بدست آمده از شاخصهاي تنوع زیستي به کار گرفته شده

سالهاي مورد مطالعه بوده است .از سویي دیگر همانگونه

در این تحقیق مشخص شد که بین سالهاي مورد مطالعه

که مشاهده ميگردد در بین سالهاي مورد مطالعه اگرچه

از نظر غناي گونهاي ،تنوع گونهاي و یکنواختي گونهاي در

سالهاي  )2119(0930و  )2119(0939از بیشترین تعداد

سطح  39درصد اطمینان تفاوت معنيداري وجود دارد.

گونه پرنده زمستانگذران و از غناي گونهاي بیشتري

بررسي شاخصهاي تنوع زیستي در دوره  01ساله مورد

برخوردار ميباشند و در این سالها تعداد  97گونه پرنده

بررسي حاکي از این مطلب است که تاالب مهارلو در سال

آبزي و کنارآبچر شناسایي شده است ،در نتیجه علیرغم

 )2119( 0930داراي بیشترین میزان غناي گونهاي بوده

غناي گونهاي نسبتاً خوب اما به دلیل توزیع غیریکنواخت

است (( )P >1/19( )Rmg = 9/23جدول  .)9همچنین بر

گونههاي مشاهده شده در این اکوسیستم و پایین بودن

اساس نتایج بررسي شاخصهاي تنوع زیستي مشخص

یکنواختي گونهاي محاسبه شده و در نتیجه به تبع

ميگردد که در بین سالهاي مورد مطالعه سال 0932

برخورداري از کمترین تنوع گونهاي در مقایسه با سال

( )2112از بیشترین میزان شاخص تنوعگونهاي شانون-

 ،)2112( 0932سالهاي  )2112( 0930و )2119( 0939

وینر ( )H′ = 2/23و سیمپسون ( )D = 1/02برخوردار

در مقایسه با سال  )2112( 0932تنوع زیستي کمتري را در

بوده است (( )P >1/19جدول  .)9اگرچه از نظر شاخص

مقایسه با این سال دارا هستند ( .)P >1/19با توجه به

تنوع گونهاي سیمپسون کمترین میزان عددي شاخص در

یکنواختي گونهاي بیشتر در سال  )2112( 0932نسبت به

سال  )2112( 0932محاسبه شده است ،اما با توجه به این-

این سالها بیشتر بودن تنوع زیستي سال )2112(0932

که دامنه این شاخص بین  1تا  0در نوسان بوده و هرچه

نسبت به سالهاي  )2119( 0930و  )2119( 0939قابل

میزان شاخص به عدد صفر نزدیکتر باشد تنوع گونهاي

توجیه ميباشد ( .)P >1/19از سویي دیگر بررسي و

بیشتر است [ ،]23بیشتر بودن تنوع گونهاي در این سال با

مقایسه میزان تنوع گونهاي شانون  -وینر محاسبه شده در

توجه به این شاخص قابل توجیه است .به عبارت دیگر دو

تاالب مهارلو در دوره آماري سالهاي  0930تا 0939

شاخص شانون – وینر و سیمپسون تصویر آینهاي یکدیگر

( )H′ = 2/27با نتایج دیگر محقیقن در همین دوره مشابه

بوده و هر جائي که تنوع زیستگاهي باالتري وجود داشته

در تاالبهاي آالگل ( ،)H′ = 9/00آلماگل (،)H′ = 2/69

باشد ،پذیراي گونههاي مختلفي از پرندگان بوده و غالبیت

آجي گل ( )H′ = 2/96و گمیشان (،]02[ )H′ = 9/29

یک گونه خاص یا به عبارتي غالبیت سیمپسون کاهش

منطقه حفاظت شده حله در استان بوشهر ()H′ = 2/02
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[ ]00و در منطقه حفاظت شده مند (،]3[ )H′ = 2/76

گونهاي است [ .]02همانگونه که در نتایج این تحقیق

نشان ميدهد که در دوره مشابه تنوع گونهاي در تاالب

مشخص شده است زیستگاه تاالب مهارلو در طول مدت

مهارلو از تاالبهاي آالگل ،آلماگل ،آجي گل ،گمیشان در

مورد بررسي از نوسانات قابل توجهي در غنا و تنوع گونه-

استان گلستان و منطقه حفاظت شده مند در استان بوشهر

اي پرندگان تاالبي مهاجر برخوردار بوده است .لذا الزم

کمتر بوده ،اما از تنوع گونهاي محاسبه شده در منطقه

است با انجام مطالعات تکمیلي و بررسي دیگر خصوصیات

حفاظت شده حله استان بوشهر بیشتر بوده است.

زیستگاه دالیل و عوامل موثر بر نوسانات غنا و تنوع را

همانگونه که نتایج این بررسي نشان ميدهد غنا و تنوع

مورد بررسي و تجزیه و تحلیل قرار داد.

گونهاي پرندگان مهاجر زمستانگذران در تاالب مهارلو از

تشکر و قدردانی

نوسانات قابل توجه و معنيداري در این سالها برخوردار

بر خود الزم ميدانیم از مدیر کل ،معاونت محترم محیط

است ( ،)P >1/19دلیل این اختالفات ميتواند به علت

طبیعي و کارشناسان محترم اداره کل حفاظت محیط زیست

وجود عوامل گوناگون زیست محیطي حاکم در این

استان فارس به علت در اختیار قرار گذاشتن آمار و داده-

زیستگاه در بین سالهاي مورد بررسي باشد.

هاي پرندگان زمستانگذران تشکر و قدرداني به عمل

به طور کلي فاکتورهاي مختلف اکوسیستم تاالبي مانند

آوریم.

کمیت و کیفیت آب ،پوشش گیاهي تاالب ،در دسترس
بودن غذا و دیگر منابع و همچنین امنیت زیستگاهي

منابع

عواملي هستند که بر مطلوبیت زیستگاههاي تاالبي در

 -0اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس.0931 .

دورانهاي مختلف زماني تاثیر گذار بوده و به تبع آن تنوع

دادههاي خام سرشماري نیمه زمستانه پرندگان آبزي و

زیستي و تراکم جمعیتي پرندگان تاالبي را دستخوش

کنارآبچر زمستان گذران در تاالب مهارلو.0931-0933 ،

تغییرات و نوسان مينمایند [ 22 ،90 ،26 ،22 ،07و .]92

 -2بهروزي راد ،ب .0973 .تاالبهاي ایران ،انتشارات

نتيجهگيری

سازمان جغرافیایي نیروهاي مسلح ،چاپ اول 733 ،صفحه.

در نتیجه با بررسي جدول  9و مقایسة اطالعات به دست

 -9بهروزي راد ،ب ،.ریاحي بختیاري ،ع .و خالقيزاده

آمده در این تحقیق ميتوان اینچنین نتیجهگیري نمود که

رستمي ،ا .0930 .بررسي تغییرات ماهانه تنوع و تراکم

تاالب مهارلو در سال  )2112( 0932نسبت به سایر سال-

پرندگان آبزي و کنارآبزي در تاالبهاي بین المللي سلکه

هاي مورد مطالعه داراي خصوصیات اکولوژیک برتري بوده

و سیاه کشیم ،مجله منابع طبیعي ایران ،جلد  ،99شماره ،2

است ،زیرا در این سال تاالب مهارلو از وضعیت تنوع
زیستي باالیي برخوردار ميباشد .چراکه باالبودن شاخص-

صفحات .229-261

هاي غنا و تنوع گونهاي نشان ميدهد که در این سال تنوع

 -2بهروزي راد ،ب ،.حسنزاده کیابي ،ب .0937 .شناسایي

زیستي نسبت به سالهاي دیگر بیشتر بوده است که این

و مقایسه فصلي تنوع و تراکم پرندگان آبزي تاالبهاي بین

ميتواند ناشي از شرایط زیستگاهي مطلوب و تنوع

المللي کالهي و تیاب در تنگه هرمز ،مجله علوم محیطي،

زیستگاهي زیاد در این سال بوده باشد که این زیستگاه

سال پنجم ،شماره سوم ،صفحات .009-026

توانسته است پذیراي گونههاي مختلفي از پرندگان

 -9خلیلي پور ،ا و بهروزي راد ،ب .0936 .بررسي

زمستانگذران باشد .از سویي دیگر باید عنوان نمود که

تغییرات تنوع و فراواني پرندگان آبزي و کنارآبزي زمستان-

پایداري و سالمت تمامي اکوسیستمها وابسته به غنا و تنوع
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گذران در کل تاالبهاي حاشیه جنوبي خزر ،فصلنامه علمي

تاالبهاي آالگل ،آلماگل ،آجيگل و گمیشان ،مجله تاالب،

محیط زیست ،شماره  ،22صفحات .21-26

سال اول ،شماره اول ،پاییز  ،0933صفحات .03-92

 -6رحیمي ،س ،.طبیعي ،ا و جوالیي ،ل .0933 .بررسي

 -09مجنونیان ،ه .0973 .زیستگاهها و حیات وحش،

تنوع گونهاي پرندگان آبزي و کنارآبچر تاالب کافتر استان

انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست ،چاپ اول630 ،

فارس ،مجله تاالب ،سال اول ،شماره دوم ،زمستان ،0933

صفحه.

صفحات .71-31

 -02مصداقي ،م .0973 .بررسي غناي گونهاي و فرمهاي

 -7ریاضي ،ب و میرآرمندهي ،آ .0937 .پرندگان آبزي

رویشي تحت سطوح سه گانه بهرهبرداري در مراتع شرق

زمستان گذران در تاالب هاي گیالن ،مازندران و گلستان و

استان گلستان .مجله علمي پژوهشي کشاورزي و منابع

طبقه بندي ارزشي این تاالبها بر اساس معیارهاي

طبیعي ،صفحات .99-62

پرندگان ،مجلة محیطشناسي ،سال سي و چهارم ،شماره

 -09نبوي ،م ،.بهروزي راد ،ب و یوسفیان ،س.0932 .

 ،26صفحات . 33-011

تعیین تراکم ،پراکنش و تنوعگونهاي پرندگان آبزي تاالب

 -3طبیعي ،ا .0933 ،.بررسي تنوع گونهاي پرندگان آبزي و

شادگان ،مجله محیطشناسي ،شماره  ،93صفحات -006

کنارآبچر مهاجر زمستانگذران تاالب بین المللي پریشان در
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