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چکيده
تحقیق حاضر به منظور بررسي تنوع گونهاي پرندگان آبزي و کنارآبچر مهاجر زمستانگذران در زیستگاههاي تاالبي سواحل بوشهر (سایت
بوشهر) و بر اساس یک دوره  01ساله از سال  )2112(0931لغایت  )2100(0933انجام پذیرفته است .بر اساس یافتههاي این پژوهش در
طول دوره  01ساله مورد مطالعه ،تعداد  009111پرنده آبزي مرکب از  83گونه 05 ،تیره و  1راسته در سایت بوشهر زمستانگذراني
نمودهاند .در این مدت بیشترین تعداد پرندگان زمستانگذران متعلق به گونه کاکایي سر سیاه ( )Larus ridibundusبا  58138قطعه
سرشماري شده بوده است .بر اساس نتایج این تحقیق در بین تیرههاي مهاجر زمستانگذران بزرگترین و کوچکترین آن به ترتیب متعلق به
تیره کاکائیان ( )Laridaeو تیره پلیکانیان ( )Pelecanidaeبا  53/31و  1/12درصد فراواني بوده است .در دوره  01ساله مورد مطالعه
سال  )2118( 0935با تعداد  23189قطعه پرنده بیشترین و سال  )2113( 0931با تعداد  0002قطعه پرنده کمترین تعداد پرنده سرشماري
شده را به خود اختصاص دادهاند .از سویي دیگر از نظر غناي گونهاي سال  )2100(0933با تعداد  51گونه بیشترین و سال )2113(0931
با تعداد  29گونه کمترین غنا را شامل شدهاند .نتایج نشان داد بیشترین فراواني پرندگان زمستانگذران متعلق به تیرههاي کنارآبچر با
 33/91درصد فراواني و کمترین فراواني مربوط به تیرههاي آبزي با  00/81درصد فراواني بوده است .با توجه به مقادیر محاسبه شده
شاخصهاي تنوع و یکنواختي گونهاي بیشترین میزان تنوع زیستي پرندگان آبزي و کنارآبچر زمستانگذران در سایت بوشهر مربوط به
سال  )2100(0933و کمترین تنوع زیستي مربوط به سال  )2111(0938بوده است (.)P >1/15
کلمات کليدی :تنوع گونهاي ،پرندگان آبزي ،پرندگان کنارآبچر ،سایت بوشهر.

مقدمه
اکوسیستمهاي تاالبي با برخورداري از ویژگيها و شرایط

مناسب از جایگاه ویژهاي براي زمستانگذراني و جوجه

زیستگاهي منحصربه فرد از جمله مهمترین بسترهاي تامین

آوري پرندگان مهاجر در جهان و ایران برخوردار ميباشند.

پناهگاه ،آشیانه و زادآوري پرندگان مهاجر زمستانگذران

بنابراین همه ساله در فصل زمستان بخصوص در ایام اوج

در بیوسفر به شمار رفته و از این بابت از اهمیتي جهان

مهاجرت پرندگان مهاجر آبزي و کنار آبچر نیمه زمستانه،

شمول برخوردار ميباشند [ .]95 ،22 ،09استان بوشهر به

استان بوشهر میزبان تعداد قابل توجهي از انواع پرندگان

دلیل همجوار بودن با خلیج همیشه فارس و همچنین با

مهاجر زمستانگذران است .لذا در استان بوشهر با توجه به

برخورداري از  111کیلومتر نوار ساحلي و دارا بودن

اهمیت سرشماري ،کنترل و بررسي پرندگان مهاجر

زیستگاههاي تاالبي ویژه و منحصر به فرد یکي از جمله

زمستانگذران ،سرشماري پرندگان زمستانگذران در چهار

مهمترین کانونهاي ارزشمند کشور براي زمستانگذراني

منطقه و سایت حائز اهمیت شامل پارک ملي نایبند ،منطقه

پرندگان مهاجر محسوب ميگردد .تاالبهاي این استان به

حفاظت شده مند ،منطقه حفاظت شده حله و سایت بوشهر

دلیل برخورداري از شرایط اکولوژیکي و زیستگاهي

(زیستگاههاي تاالبي سواحل بوشهر) انجام ميپذیرد .در
55

بررسي تنوع گونهاي پرندگان ...

این بین زیستگاههاي تاالبي سواحل بوشهر از جمله 015

خورهلیله ،سایت دفن بهداشتي زباله شهر بوشهر ،جزیـره

مناطق مهم زیستگاهي حائز اهمیت در مسیر مهاجرت

صدرا ،سایت پرورش میگوي دلوار و نوار سـاحلي بوشـهر

زمستاني پرندگان به ایران محسوب ميگردند که هرساله

(جزیره سه دندان) اشاره نمود که هر ساله پـذیراي گونـه-

پذیراي گونههاي بسیار با ارزش پرندگان آبزي و گونههاي

هاي متعدد پرندگان آبزي است .این مجموعـه تـاالبهـاي

در معرض خطر انقراض جهاني است که براي زمستان-

ساحلي از جمله اکوسیستمهاي تاالبي ميباشند کـه از نظـر

گذراني به این زیستگاه با ارزش مهاجرت مينمایند [.]2

جلب توجه گونههاي مختلف پرنده از اهمیت بسیار باالیي

لذا با توجه به اهمیت این منطقه تاالبي به جهت زیستگاه

برخوردار بوده و هر ساله تحت عنوان سایت بوشهر مـورد

پرندگان آبزي و کنارآبچر در این تحقیق به بررسي روند

ارزیابي و شـمارش قـرار مـيگیرنـد .شـکل  0وضـعیت و

تغییرات جمعیتي و تنوع گونهاي پرندگان آبزي و کنارآبچر

موقعیت جغرافیایي زیستگاههـاي تـاالبي سـایت بوشـهر را

زمستانگذران در زیستگاههاي سواحل بوشهر که تحت

نشان ميدهد .به منظور تعیین تنوع گونهاي پرنـدگان آبـزي

عنوان سایت بوشهر مطرح هستند پرداخته شده است.

و کنارآبچر زمستانگذران در سایت بوشـهر دادههـاي خـام

هدف از بررسي تنوع گونهاي پرندگان آبزي و کنارآبچر در

مربوط به سرشماري نیمهزمستانه پرندگان مهاجر زمسـتان-

سایت بوشهر مشخص نمودن وضعیت این زیستگاههاي

گذران که بر اسـاس روش شـمارش کـل ()Total count

تاالبي در طول سالهاي  )2112( 0931لغایت 0933

توصیه شده توسط سازمان بینالمللي تاالبها ( Wetland

( )2100بوده است .در خصوص مطالعه و بررسي تنوع

 )Internationalو بــا اســتفاده از دوربــین دوچشــمي و

گونهاي پرندگان آبزي و کنارآبچر ميتوان به مطالعاتي که

تلسکوپ پرنده نگري و با بهرهگیري از راهنماي صـحرایي

توسط محققین داخل و خارج از کشور در سطح برخي از

پرندگان شناسایي و سرشماري گردیـده اسـت ،بـراي یـک

زیستگاههاي تاالبي انجام پذیرفته است اشاره نمود [،8 ،9

دوره  01ساله از سـال  )2112(0931لغایـت )2100(0933

 91 ،23 ،25 ،28 ،03 ،05 ،02 ،00 ،01 ،3 ،3 ،8 ،1و .]92

از دادههاي موجود در اداره کل حفاظت از محـیط زیسـت

الزم به توضیح ميباشد که بیشتر تحقیقات انجام شده

استان بوشهر تهیه و سپس تجزیه و تحلیل شده اسـت [.]0

مربوط به بررسي ماهیانه تنوعگونهاي پرندگان آبزي و

از سویي دیگر براي تعیین و مقایسه تنوع گونـهاي سـالیانه

کنارآبچر بوده است .لذا تحقیق بررسي آمار  01ساله در

پرندگان آبزي و کنارآبچر زمستانگذران در سـایت بوشـهر

سطح سواحل بوشهر دستاوردي جدید است که با استفاده

از چنــد شــاخص متــداول مــورد اســتفاده در مطالعــات

از نتایج حاصل از آن ميتوان با تهیه اطالعات مناسب،

اکولوژیک بهره گرفته شده اسـت کـه شـاخصهـاي مـورد

وضعیت این زیستگاه در طي دوره  01ساله گذشته را

استفاده در این تحقیق در جدول  0نشـان داده شـده اسـت

کنترل و بررسي نموده و با بهرهبرداري مناسب از این یافته-

[ .]23در نهایت اطالعات مورد نظر در ایـن تحقیـق جمـ

ها برنامه ریزي و مدیریت مناسبي براي حفاظت و مدیریت

آوري و شاخصهاي مـورد نظـر بـا اسـتفاده از نـرم افـزار

زیستگاههاي تاالبي سواحل بوشهر ارایه نمود.

 Ecological Methodologyو همچنـــین نـــرم افـــزار
 MS.Excelمحاسبه شده و سپس بـراي مقایسـه میـانگین

مواد و روش کار

اعداد محاسبه شده جهـت شـاخصهـاي تنـوع زیسـتي از

سواحل بوشهر با برخورداري از شرایط زیستگاهي مناسـب

روش تجزیــه و تحلیــل یکطرفــه ( )ANOVAبــه کمــک

یکي از مکانهاي زمستان گذراني پرندگان مهاجر در ایـران

برنامه آماري  SPSSنگارش  08استفاده شده است.

ميباشـد .از مهمتـرین نـواحي زیسـتگاهي پرنـدگان یعنـي
سایت بوشهر ميتوان به جزیره شیف ،جاده نیروگاه بوشهر،
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شکل 0ـ تصویر ماهوارهاي زیستگاههاي سایت بوشهر در استان بوشهر
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

8

یکنواختي گونهاي پیلو ()Krebs, 1989
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نتایج
نتایج حاصل از پرندگان زمستانگذران شناسایي شده در

کاکایي سرسیاه ( )Larus ridibundusبا  58138قطعه

سایت بوشهر به همراه تعداد کل سرشماري شده در دوره

سرشماري بوده است (جدول  .)2همچنین نتایج مربوط به

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

تعداد کل و درصد فراواني تیرههاي پرندگان آبزي و

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

کنارآبچر زمستانگذران در زیستگاههاي سایت بوشهر در

ساله مورد بررسي تعداد  83گونه پرنده آبزي و کنارآبچر

طول دوره  01ساله مورد مطالعه در جدول  9آورده شده

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

است .در این مدت  05تیره مختلف آبزي و کنارآبچر در

مدت در مجموع  009111قطعه پرنده مهاجر زمستانگذران

این اکوسیستمهاي تاالبي شناسایي شده است .در بین تیره-

سرشماري شده است که بیشترین تعداد متعلق به گونه

هاي شناسایي شده تیره آبچلیکیان ( )Scolopacidaeبا 03
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گونه شناسایي شده بیشترین تعداد گونهها را به خود

دادهاند (جدول  ،8شکل  .)5نتایج حاصل از بررسي

اختصاص داده است .این در حالي است که تیره کاکائیان

شاخصهاي غناي گونهاي ،تنوعگونهاي و یکنواختي گونه-

( )Laridaeبا  01گونه و تعداد کل  13003قطعه پرنده

اي پرندگان آبزي و کنارآبچر در سایت بوشهر در طول

بیشترین تعداد پرنده سرشماري را به خود اختصاص داده

دوره  01ساله به تفکیک هر سال در جدول  5ذکر گردیده

است (جدول  ،2اشکال  2و  .)9نوسانات جمعیتي و تعداد

است .بر اساس شاخصهاي تنوع زیستي محاسبه شده

گونههاي پرندگان آبزي و کنارآبچر شناسایي و سرشماري

بیشترین غناي گونهاي متعلق به سال  )2100( 0933و

شده در سایت بوشهر به تفکیک هر سال در جدول  8نشان

کمترین غنا مربوط به سال  )2111( 0938بوده است

داده شده است .از نظر تعداد پرنده سرشماري شده

(جدول  .)5بیشترین تنوع گونهاي محاسبه شده مربوط به

سال )2118(0935با تعداد  23189قطعه بیشترین تعداد و

سال  )2100( 0933و کمترین تنوع گونهاي متعلق به سال

سال  )2113(0931با تعداد  0002قطعه کمترین تعداد

 )2111( 0938ميباشد (جدول  .)5همچنین بر اساس

پرنده سرشماري شده را به خود اختصاص دادهاند (جدول

یافتههاي این تحقیق بیشترین و کمترین یکنواختي گونهاي

 ،8شکل  .)8از نظر غناي گونهاي و تعداد گونه شناسایي

محاسبه شده به ترتیب مربوط به سال  )2100( 0933و

شده سال )2100( 0933با تعداد  51گونه شناسایي شده

 )2111( 0938ميباشد (جدول .)5

بیشترین تعداد و سال  )2113( 0931با تعداد  29گونه
کمترین تعداد گونه شناسایي شده را به خود اختصاص
جدول 2ـ نام و تعداد کل پرندگان آبزي و کنارآبچر سرشماري شده در سایت بوشهر در فاصله سالهاي )2112 -2100( 0931-0933
نام گونه
کشیم کوچک
کشیم بزرگ
کشیم گردن سیاه
پلیکان پا خاکستري

تعداد

Tachybaptus ruficollis

18

Podiceps cristatus

1

تنجه

Podiceps nigricollis

90

آنقوت

Pelecanus crispus

42

Phalacrocorax carbo

باکالن بزرگ

نام گونه
غاز خاکستري

0093

تعداد
Anser anser

Tadorna tadorna
Tadorna ferruginea

99
5339
9

گیالر

Anas penelope

001

اردک اردهاي

Anas strepera

52

Phalacrocorax pygmeus

1

خوتکا

Phalacrocorax nigrogularis

03

اردک سرسبز

Ardea cinera

851

فیلوش

Casmerodius albus

081

اردک سرحنایي

Aythya ferina

اگرت ساحلي

Egretta gularis

892

اردک نوک پهن

Anas clypeata

313

اگرت کوچک

Egretta garzetta

25

اردک سیاه کاکل

Aythya fuligula

1

Bubulcus ibis

218

یلوه آبي

Rallus aquaticus

0

Platalea eaucorodia

31

چنگرنوک سرخ

Gallinule chloropus

2

Phoenicopterus ruber

باکالن کوچک
باکالن یاه

حواصیل خاکستري
اگرت بزرگ

گاوچرانک
کفچه نوک
فالمینگوي بزرگ
سلیم خرچنگ خوار
صدف خوار
چوب پا
نوک خنجري
دیدومک

Anas crecca

9111

Anas platyrhynchos

081

Anas acuta

21
8

2311

چنگر معمولي

Fulica atra

899

0812

تلیله دم سفید

Calidris temminckii

095

Haematopus ostralegus

038

تلیله کوچک

Calidris minuta

880

Himantopus himantopus

332

تلیله شکم سیاه

Calidris alpine

3881

Recurvirostra avosetta

239

تلیله نوک پهن

Limicola falcinellus

Vanellus indicus

22

کاکایي نوک سبز

Dromas ardeola
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Larus canus

21
2111

فصلنامه علمي ـ پژوهشي زیستشناسي جانوري ،سال هفتم ،شماره اول ،پاییز  ،39دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان

Pluvialis fulva

Larus fuscus

818

Pluvialis squatarola

088

کاکایي ارمني

Larus armenicus

302

Charadrius hiatiucula

329

کاکائي پازرد

Larus cachinnans

2238

Charadrius dubius

130

کاکایي سیبري

Larus heuglini

013

Charadrius alexandrinus

0533

کاکایي پشت سیاه بزرگ

سلیم طالیي خاوري
سلیم خاکستري
سلیم طوقي
سلیم طوقي کوچک

کاکایي پشت سیاه کوچک

0

Larus marinus

008

Charadrius mongolus

0811

کاکایي سرسیاه بزرگ

Larus ichthyaetus

2188

Charadrius leschenaultii

2332

کاکایي سرسیاه

Larus ridibundus

58138

Limosa limosa

93

کاکائي صورتي

Larus genei

2135

Limosa lapponica

19

کاکائي کوچک

Larus minutus

51

Numenius phaeopus

18

پرستو دریایي ساندرز

Sterna saundersii

03

گیالنشاه بزرگ

Numenius arquata

0118

پرستودریایينوککلفت

Sterna nilotica

911

آبچلیک پاسرخ

Tringa totanus

0181

پرستو دریایي خزري

Sterna caspia

0293

آبچلیک تاالبي

Tringa stagnatilis

322

پرستو دریایي گونه سفید

سلیم کوچک
سلیم شني کوچک
سلیم شني بزرگ
گیالنشاه دم سیاه
گیالنشاه حنایي
گیالنشاه ابرو سفید

Sterna repressa

2

آبچلیک پاسبز

Tringa nebularia

220

پرستو دریایي معمولي

Sterna hirundo

59

آبچلیک تکزي

Tringa ochropus

28

پرستو دریایي کوچک

Sterna albifrons

288

Xenus cinereus

333

پرستوي دریایي کاکلي بزرگ

Sterna bergii

88

پرستوي دریایي کاکلي کوچک Sterna bengalensis

091

Sterna sandvicensis

30

آبچلیک نوک سر باال

Actitis hypoleucos

آبچلیک آوازخوان

Arenaria interpres

028

Gallinago gallinago

08

سنگ گردان
پاشلک معمولي

5

Calidris alba

تلیله سفید

پرستو دریایي تک زرد
جم کل

022

009111

جدول 9ـ تعداد کل و درصد فراواني تیرههاي پرندگان شناسایي شده در سایت بوشهر در فاصله سالهاي 0931-0933
تعداد گونه

تعداد کل

درصد فراوانی

ردیف

نام انگليسی

نام فارسی

0

کشیمیان

Podicipedidae

9

010

1/13

2

پلیکانیان

Pelecanidae

0

28

1/12

9

باکالنیان

Phalacrocoracidae

9

0012

0/12

8

مرغابیان

Anatidae

00

01380

3/58

5

حواصیلیان

Ardeidae

5

0908

0/01

1

اکراسیان

Treskiornithidae

0

31

1/18

8

فالمینگوییان

Phoenicopteridae

0

2311

2/10

3

یلوهییان

Rallidae

9

891

1/93

3

نوک خنجریان

Pecurvirostridae

2

0285

0/02

01

سلیم خرچنگ خواریان

Dromadidae

0

0812

0/55

00

صدف خواریان

Haematopodidae

0

038

1/08

02

سلیمیان

Charadriidae

3

8313

1/39

09

آبچلیکیان

Scolopacidae

03

05283

09/82

08

کاکاییان

Laridae

01

13003

05

پرستودریاییان

Sternidae

3

2039

0/32

83

009111

011

جم کل
از پرندگان نامعلوم صرف نظر شده است.
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جدول 8ـ تعداد گونه و جمعیت پرندگان شناسایي و سرشماري شده در سایت بوشهر در فاصله سالهاي 0931-0933
تعداد گونه

جمعيت کل

تعداد گونه

جمعيت

تعداد گونه

جمعيت پرندگان

شناسایی شده

پرندگان

آبزی

پرندگان آبزی

کنارآبچر

کنارآبچر

3918

8

985

93

8312

1

385

25

0553

099

21

8280

23

25819
00855

ردیف

سال سرشماری

0

)2112( 0931

85

2

)2119( 0930

90

2818

9

)2118( 0932

90

8988

5

8

)2115( 0939

93

28235

01

0332

5

)2111( 0938

23

00833

9

98

25

1

)2118( 0935

83

23189

3

2318

93

25293

8

)2113( 0931

29

0002

8

82

03

0181

3

)2113( 0938

50

05033

01

8838

80

01812

3

)2101( 0933

98

3823

9

291

90

3033

01

)2100( 0933

51

1318

3

2055

88

8313

009111

------

09238

-------

011913

جم کل

جدول 5ـ مقادیر شاخصهاي تنوع زیستي محاسبه شده در سایت بوشهر در فاصله سالهاي )2112 – 2100( 0931 - 0933
شاخصهای تنوع زیستی
ردیف

سال

تنوع گونهای
غنای گونهای مارگالف ()Rmg

یکنواختی پيلو ()J

شانون -وینر ()H′

سيمپسون ()D

0

)2112( 0931

a 8/38

a 2/03

a 1/28

a 1/58

2

)2119( 0930

b 9/35

b 2/82

b 1/08

b 1/15

9

)2118( 0932

b 9/13

c 0/33

a 1/23

a 1/58

8

)2115( 0939

c 9/28

d 0/00

c 1/55

c 1/91

5

)2111( 0938

d 2/33

e 1/89

d 1/31

d 1/09

1

)2118( 0935

e 8/53

f 0/88

e 1/88

c 1/98

8

)2113( 0931

d 2/33

a 2/08

b 1/01

b 1/13

3

)2113( 0938

f 5/81

b 2/83

b 1/09

b 1/12

3

)2101( 0933

b 9/15

g 2/83

f 1/13

e 1/83

01

)2100( 0933

g 5/33

h 9/00

f 1/18

e 1/83

در جدول فوق در هر ستون حروف غیر مشابه نشاندهنده اختالف آماري معني دار در بین سالهاي مورد مطالعه است ()P >1/15
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فصلنامه علمي ـ پژوهشي زیستشناسي جانوري ،سال هفتم ،شماره اول ،پاییز  ،39دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان

شکل2ـ نمودار تعداد گونههاي مربوط به تیرههاي پرندگان آبزي و کنارآبچر شناسایي شده در سایت بوشهر
در دوره آماري  01ساله ()0931 -0933

شکل9ـ نمودار نوسانات جمعیتي پرندگان زمستانگذران سرشماري شده در سایت بوشهر در دوره آماري  01ساله ()0931 -0933

شکل8ـ نمودار نوسانات جمعیتي پرندگان آبزي و کنارآبچر سرشماري شده در سایت بوشهر در دوره آماري  01ساله ()0931 -0933
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شکل5ـ نمودار تعداد گونههاي آبزي و کنارآبچر شناسایي شده در سایت بوشهر در دوره آماري  01ساله ()0931 -0933

بحث
پرندگان آبزي بخش تفکیکناپذیر از جامعه زیستي

 28 ،29و  .]99بر اساس نتایج این تحقیق در طول دوره

اکوسیستمهاي تاالبي هستند که سریعاً به تغییرات زیستگاه

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

واکنش نشان ميدهند .به همین جهت استفاده از نوسانات

 )2100( 0933تعداد  83گونه پرنده آبزي و کنارآبچر

و تغییرات جمعیتي پرندگان تاالبي ،شاخص مناسبي در

متعلق به  1راسته و  05تیره در زیستگاههاي تاالبي سایت

تعیین وضعیت سالمت اکوسیستمهاي تاالبي بوده و بررسي

بوشهر زمستانگذراني نمودهاند .فون پرندگان مهاجر

تغییرات و نوسانات جمعیتي این گونهها ميتواند بیانگر و

زمستانگذران شناسایي شده در این زیستگاه به ترتیب

نشاندهنده سالمت اکوسیستمهاي تاالبي در طول دوران

 08/28 ،90/1و  08/38درصد از راستهها ،تیرهها و گونه-

مختلف زماني باشد .بنابراین پرندگان آبزي گونههاي

هاي متعلق به فون پرندگان ایران را به خود اختصاص مي-

شاخص زیستي حائز اهمیتي هستند که معموالً به دلیل

دهند .بر اساس نتایج به دست آمده در طول دوره  01ساله

برخورداري از شرایط خاص مانند سهولت در شناسایي و

مورد مطالعه بیشترین فراواني تیرههاي پرندگان آبزي و

مطالعات ،جهت بررسي و مشخص نمودن کیفیت و

کنارآبچر

کاکاییان

سالمت اکوسیستمهاي تاالبي در دورههاي مختلف زماني

( )Laridaeبا  53/31درصد و کمترین آنها مربوط به تیره

ميشوند .از سویي دیگر مدیریت

پلیکانیان ( )Pelecanidaeبا  1/12درصد فراواني بوده

اکوسیستمهاي تاالبي نیازمند در دسترس داشتن اطالعات

است (جدول  .)9بررسي تعداد گونههاي زمستانگذران

در خصوص اجزاي تشکیل دهنده اکوسیستم و بررسي

شناسایي شده در سایت بوشهر در دوره آماري  01ساله،

تغییرات و نوسانات جامعه زیستي ميباشد .بيتردید

 0931تا  83 ،0933گونه با نتایج دوره مشابه در منطقه

بررسي اطالعات مربوط به وضعیت و شرایط پرندگان

حفاظتشده حله 35 ،گونه [ ]00و منطقه حفاظت شده

آبزي در گذشته ،حال و آینده در مدیریت اکوسیستم تاالبي

مند 89 ،گونه [ ]3بیانگر این مطلب است که غناي گونهاي

نقش بسیار زیادي دارد .در نتیجه بررسي نوسانات جمعیتي

پرندگان زمستانگذران در سایت بوشهر از منطقه حفاظت-

پرندگان تاالبي ،تغییرات تنوع زیستي و موفقیت تولیدمثلي

شده مند بیشتر و از منطقه حفاظتشده حله کمتر بوده

پرندگان تاالبي ميتواند نقش مهمي را در تعیین سالمت و

است .از سویي دیگر مقایسه تعداد گونههاي آبزي و

کیفیت اکوسیستمهاي تاالبي در نواحي مختلف جغرافیایي

کنارآبچر شناسایي شده در سایت بوشهر در دوره آماري

و در طول دوران مختلف زماني بازي نمایند [،20 ،21 ،01

سالهاي  0930تا  15( 0935گونه) با نتایج مربوط به تعداد

مورد استفاده واق

56

زمستانگذران

مربوط

به

تیره
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گونه شناسایي شده در همین دوره مشابه در تاالبهاي

شد که بین سالهاي مورد مطالعه از نظر غناي گونهاي،

آالگل ( 85گونه) ،آلماگل ( 99گونه) ،آجي گل ( 20گونه)

تنوع گونهاي و یکنواختي گونهاي در سطح  35درصد

و گمیشان ( 83گونه) [ ،]02منطقه حفاظتشده حله (38

اطمینان تفاوت معنيداري وجود دارد .بررسي شاخصهاي

گونه) [ ]00و منطقه حفاظتشده مند ( 18گونه) [ ،]3نشان

تنوع زیستي در دوره  01ساله مورد بررسي حاکي از این

ميدهد که در دوره مشابه تعداد گونههاي زمستانگذران در

مطلب است که سایت بوشهر در سال  )2100( 0933داراي

سایت بوشهر از تاالبهاي آالگل ،آلماگل و آجيگل بیشتر

بیشترین میزان غناي گونهاي بوده است ()Rmg = 5/33

و از تاالب گمیشان ،منطقه حفاظتشده حله و منطقه

(( )P >1/15جدول  .)5همچنین بر اساس نتایج بررسي

حفاظتشده مند کمتر بوده است .از سوي دیگر بر اساس

شاخصهاي تنوع زیستي مشخص ميگردد که در بین

نتایج این پژوهش بیشترین تعداد و فراواني پرندگان

سالهاي مورد مطالعه سال  )2100(0933از بیشترین میزان

شناسایي شده متعلق به تیرههاي پرندگان کنارآبچر با

شاخص تنوعگونهاي شانون -وینر ( )H′ = 9/00و کمترین

 33/91درصد و کمترین فراواني مربوط به تیره پرندگان

میزان شاخص سیمپسون ( )D = 1/18برخوردار بوده است

آبزي با  00/81درصد بوده است .بیشتر بودن فراواني

(( )P >1/15جدول  .)5اگرچه از نظر شاخص تنوع گونه-

پرندگان کنارآبچر در این زیستگاه با یافتههاي بهروزي راد

اي سیمپسون کمترین میزان عددي شاخص در سال 0933

و کیابي ( )0938در تاالبهاي بینالمللي تیاب و کالهي در

( )2100محاسبه شده است ،اما با توجه به اینکه دامنه این

تنگه هرمز [ ،]8طبیعي ( )0933در تاالب بینالمللي پریشان

شاخص بین  1تا  0در نوسان بوده و هرچه میزان شاخص

در استان فارس [ ]3و طبیعي و راستي ( )0931در خور

به عدد صفر نزدیکتر باشد تنوع گونهاي بیشتر است [،]23

خارگي [ ]01که بیشترین فراواني محاسبه شده مربوط به

بیشتر بودن تنوع گونهاي در این سال با توجه به این

پرندگان کنارآبچر بوده است همخواني دارد .از سویي دیگر

شاخص قابل توجیه است .به عبارت دیگر دو شاخص

پایین بودن درصد فراواني پرندگان آبزي در این تاالب با

شانون – وینر و سیمپسون تصویر آینهاي یکدیگر بوده و

یافتههاي ریاضي و میرآرمندهي ( )0938در تاالبهاي 9

هر جائي که تنوع زیستگاهي باالتري وجود داشته باشد،

استان شمالي گیالن ،مازندران و گلستان در دوره  5ساله

پذیراي گونههاي مختلفي از پرندگان بوده و غالبیت یک

 0983تا  ،]8[ 0932گلشاهي و همکاران ( )0933در

گونه خاص یا به عبارتي غالبیت سیمپسون کاهش یافته و

تاالبهاي آالگل ،آلماگل ،آجيگل و گمیشان در دوره 5

در عوض تنوع گونهاي افزایش ميیابد [ .]05از طرفي

ساله  0930تا  ،]02[ 0935رحیمي و همکاران ( )0933در

محاسبه شاخص یکنواختي گونهاي پیلو نشان ميدهد که

تاالب کافتر در دوره  00ساله  0988تا  ]1[ 0938و طبیعي

سال  )2100( 0933از نظر یکنواختي گونهاي داراي

و شریفي ( )0931در منطقه حفاظتشده حله [ ]00که

بیشترین میزان یکنواختي گونهاي بوده است که این مقدار

بیشترین فراواني محاسبه شده مربوط به پرندگان آبزي بوده

خود بیانگر توزی یکنواخت گونهها و تنوع گونهاي بیشتر

است همخواني ندارد .بنابراین ميتوان اینچنین استنباط

در این سال ميباشد (( )P >1/15جدول  .)5بیشتر بودن

نمود که تیپ و شرایط زیستگاهي در زیستگاههاي سایت

شاخص یکنواختي گونهاي معیاري است که نشاندهنده

بوشهر به گونهاي است که از شرایط مطلوبتري به جهت

کیفیت و مطلوبیت زیستگاه ميباشد [ .]5 ،9در نتیجه با

زیستن پرندگان مهاجر کنارآبچر در مقایسه با پرندگان

توجه به یافتههاي این تحقیق و بر اساس شاخصهاي

آبزي برخوردار است .از سویي دیگر با انجام آنالیز

مورد بررسي اینچنین استنباط ميگردد که سال 0933

واریانس یک طرفه ،بر روي نتایج بدست آمده از شاخص-

( )2100داراي بیشترین میزان تنوع زیستي در بین سالهاي

هاي تنوع زیستي به کار گرفته شده در این تحقیق مشخص

مورد مطالعه بوده است .از سویي دیگر همانطور که
56
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مشاهده ميگردد در بین سالهاي مورد مطالعه سال

شاخصهاي غنا و تنوع گونهاي نشان ميدهد که در این

 )2100( 0933از بیشترین تعداد گونه پرنده زمستانگذران

سال تنوع زیستي نسبت به سالهاي دیگر بیشتر بوده است

و از غناي گونهاي بیشتري برخوردار ميباشند و در این

که این ميتواند ناشي از شرایط زیستگاهي مطلوب و تنوع

سالها تعداد  51گونه پرنده آبزي و کنارآبچر شناسایي

زیستگاهي زیاد در این سال بوده باشد که این زیستگاه

شده است .از سویي دیگر بررسي و مقایسه میزان تنوع

توانسته است پذیراي گونههاي مختلفي از پرندگان

گونهاي شانون  -وینر محاسبه شده در سایت بوشهر در

زمستانگذران باشد .از سویي دیگر باید عنوان نمود که

دوره آماري سالهاي  0930تا  )H′ = 0/53( 0935با

پایداري و سالمت تمامي اکوسیستمها وابسته به غنا و تنوع

یافتههاي دیگر محقیقن در همین دوره مشابه در تاالبهاي

گونهاي است [.]08

بینالمللي آالگل ( ،)H′ = 9/00آلماگل (،)H′ = 2/19

نتيجهگيری

آجيگل ( )H′ = 2/51و گمیشان (،]02[ )H′ = 9/29

همانگونه که در نتایج این تحقیق مشخص شده است

منطقه حفاظت شده حله ( ]00[ )H′ = 2/02و در منطقه

زیستگاه سایت بوشهر در طول مدت مورد بررسي از

حفاظت شده مند در استان بوشهر ( ،]3[ )H′ = 2/81نشان

نوسانات قابل توجهي در غنا و تنوع گونهاي پرندگان

ميدهد که در دوره مشابه تنوع گونهاي در سایت بوشهر از

تاالبي مهاجر برخوردار بوده است .لذا الزم است با انجام

تاالبهاي آالگل ،آلماگل ،آجيگل ،گمیشان در استان

مطالعات تکمیلي و بررسي دیگر خصوصیات زیستگاه

گلستان و منطقه حفاظتشده مند و حله در استان بوشهر

دالیل و عوامل موثر بر نوسانات غنا و تنوع را مورد بررسي

کمتر بوده است .همانگونه که نتایج این بررسي نشان مي-

و تجزیه و تحلیل قرار داد.

دهد غنا و تنوع گونهاي پرندگان مهاجر زمستانگذران در
سایت بوشهر از نوسانات قابل توجه و معنيداري در این

تشکر و قدردانی

سالها برخوردار است ( ،)P >1/15دلیل این اختالفات

نویسندگان مقاله بر خود الزم ميدانند از مدیرکل ،معاونت

ميتواند به علت وجود عوامل گوناگون زیست محیطي

محترم محیط طبیعي و کارشناسان محترم اداره کل حفاظت

حاکم در این زیستگاه در بین سالهاي مورد بررسي باشد.

محیط زیست استان بوشهر به علت در اختیار قرار گذاشتن

به طور کلي فاکتورهاي مختلف اکوسیستم تاالبي مانند؛

آمار و دادههاي پرندگان زمستانگذران تشکر و قدرداني به

کمیت و کیفیت آب ،پوشش گیاهي تاالب ،در دسترس

عمل آورند.

بودن غذا و دیگر مناب

و همچنین امنیت زیستگاهي

منابع

عواملي هستند که بر مطلوبیت زیستگاههاي تاالبي در

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

دورانهاي مختلف زماني تاثیرگذار بوده و به تب آن تنوع

دادههاي خام سرشماري نیمه زمستانه پرندگان آبزي و

زیستي و تراکم جمعیتي پرندگان تاالبي را دستخوش

کنارآبچر زمستان گذران در سایت بوشهر.0931-0933 ،

تغییرات و نوسان مينمایند [ .]98 ،22 ،90 ،21 ،28 ،08در
نتیجه با بررسي جدول  5و مقایسه اطالعات به دست آمده

 -2بهروزي راد ،ب .0983 .تاالبهاي ایران ،انتشارات

در این تحقیق ميتوان این چنین نتیجهگیري نمود که

سازمان جغرافیایي نیروهاي مسلح ،چاپ اول 833 ،صفحه.

سایت بوشهر در سال  )2100( 0933نسبت به سایر سال-

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

هاي مورد مطالعه داراي خصوصیات اکولوژیک برتري بوده

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

است؛ زیرا در این سال سایت بوشهر از وضعیت تنوع

پرندگان آبزي و کنارآبزي در تاالبهاي بینالمللي سلکه و

زیستي باالیي برخوردار ميباشد .چرا که باال بودن
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