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 چکیده

همین هروند. بمی شماربههای حساس در دو فصل زمستان و بهار در منطقه آسیای غربی برای بقاء پرندگان آبزی زیستگاههای ایران تاالب

با دوربین  3131و بهار  3131زمستان  دو فصلزی دریاچه سد شهدای رامشیردر ی، کنارآبزی و خشکیآبزدلیل  بررسی ساختار جامعه پرندگان 

انجام شد. سد شهدای رامشیر بر روی رودخانه   Total Countبا روش مشاهده مستقیم و شمارش کل 01×31و تلسکوپ  11×31چشمی 

 33گونه از  13ماه بررسی  0شده است. در طول یلتشکهکتار  011ای به وسعت حدود یاچهدرو در پشت آن  احداث  3111جراحی در سال

 ی وآبز %1گونه با  1 جمعیت در برابر %13گونه  01رش شد. پرندگان خشکی زی با  ی شناسایی و شماآبزی  و کنار آبززی، تیره پرنده خشکی

پرنده در هکتار  33/0 گونه با تراکم 10پرنده از  110با  ماهبهمندر  شدهشمارشترین تعداد پرنده ی غالب بودند.  بیشآبزکنار  %01  گونه با 33

وینر، مارگالف وسیمپسون در -ای شانونترین تنوع گونهپرنده در هکتار بود. بیش 1/3تراکم گونه با  03پرنده از  001با  ماهین در دیترکمو 

، مارگالف در 3133/1و  100/1 ترتیبوینر  وسیمپسون در خرداد  به -ین مقدار شانونترو کم 3131/1و  113/1، 310/1ترتیب به ماهبهمن

 1گونه آبزی،  3گونه، شامل:  33بود. 3113/1ترین آن در خردادماه و کم 3011/1ماه یدترین یکنواختی پیت در بود. بیش 331/1 اردیبهشت

جوجه آوری کرده بودند. بنابراین اهمیت و کارکرد  3131گونه پرنده خشکی زی در تاالب شهدای رامشیر در بهار سال  1گونه کنارآبزی و 

، امعهجباشد. مقایسه ساختار کننده نیازهای پرندگان خشکی زی میینتأمتر های داخلی بوده و بیشی رامشیر برعکس سایر تاالبادریاچه شهد

جایگزین  توانندینم سازدستهای های طبیعی داخلی و ساحلی ایران نشان داد که تاالبتعداد گونه، تراکم و تنوع پرندگان شهدای رامشیر با تاالب

 های بحرانی عمل کنند.   های طبیعی در زمانتاالب پشتوانه عنوانبهتوانند یمهای طبیعی شوند، ولی تاالب
 

  رامشیرسد ی زیستی، دریاچه هاشاخصپرندگان،  ساختار جامعه کلمات کلیدی:

 behrouzirad@yahoo.com :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 

 

 
 

  

mailto:behrouzirad@yahoo.com


  درفصول زمستان و بهار دریاچه سد شهدای رامشیربررسی ساختارجامعه و تنوع پرندگان                                      رادروزیبه

88 
 

 مقدمه
ی هاشاخصی از بهترین آبزنوسان جمعیت و تنوع پرندگان        

های آبی و حفاظت تنوع زیستی در یستگاهززیستی برای مدیریت 

 ،Green و Amat ؛Behrouzi-Rad، 4102) روندیم شمارهب جهان

ی زیادی هافرصت هاتاالب. از طرف دیگر تجمع پرندگان در (4101

از طریق جذب  خصوصبههای تاالبی یستگاهزرا برای استفاده از 

. (Zakaria ،4100و  (Muhammad آورندیم وجودبهگردشگر طبیعت 

 های تاالبی در جهانگاهیستزهمین دلیل شمارش پرندگان آبزی در به

 شدهانجامهای یقتحقتوان به می مثالعنوانبهسابقه طوالنی دارد، 

 و Zakaria ،(4114و همکاران )Suter (0992) ، Pillisson توسط

Rajpar (4102)، Rotenberry (0981)، Nabil (4102)،Nick  

(4119)، Hattori  وMae (4110)، Becher (4102همکاران ) و، 

(؛ مشکین 4102 و 4102) Behrouzi-Rad (،0282،0290) رادزیبهرو

 طبیعی و راستی ،(0288گلشاهی و همکاران ) ،(0292و همکاران )

 صورتبه( اشاره نمود. چون پرندگان آبزی در کنار یکدیگر 0291)

ن پرندگا کنند. این امر سبب شده که میزان بقاءگروهی زندگی می

 هاآنهای آبی و استفاده معقول از گاهیستزی به میزان حمایت از آبز

 . (Mae ،4110و  Hattori؛ Nabil ،4102) وابستگی داشته باشد

ا ههای متعددی برای مطالعه تاالبیونکنوانسهمین دلیل در جهان به

شده است، که کنوانسیون رامسریکی یلتشکو پرندگان مهاجر آبزی 

در شهر رامسر  0229ل است. این کنوانسیون در سا هاآنین ترمهماز 

و یکی از اهداف آن استفاده معقول از طرق  گذاری شدهیهپاایران 

ی مدیریتی مختلف بر جمعیت پرندگان آبزی هاروشکنترل اثرات و 

. تعداد (Ramsar convention bureau ،4102) استها در تاالب

پرندگان آبزی در هر زیستگاه بستگی به نوع، کیفیت زیستگاه، میزان 

 Jolaee) دارددسترسی، میزان غذا، امنیت، پناهگاه و سیمای طبیعی 

 ،Behrouzi-Rad ؛Behrouzi-Rad، 4119 ؛Behrouzi-Rad، 4100و 

توان با مقایسه جمعیت یمدلیل  همینبه (.Rotenberry، 0981 ؛4112

ای هها و دریاچهداد که آیا تاالب پاسخ سؤال این آبزی به پرندگان و تنوع

ی طبیعی در جذب پرندگان هاتاالبتوانند همانند ها میپشت سد

های طبیعی گردند؟ هدف از این آبزی عمل نموده و یا جایگزین تاالب

همین دلیل پرندگان آبزی تاالب سد بود، به سؤالمطالعه پاسخ به این 

سد و یا بند در پشت آن  با احداث معموالً یر مطالعه شد.رامششهدای 

شود، ولی اگر ارتفاع سد و یا بند کوتاه و یمل دریاچه عمیق تشکی

خیز باشد، در اثر گذشت زمان رسوب در پشت حوضه آبخیز نیز رسوب

شود و از عمق دریاچه کاسته شده و رویش یمسد و یا بند جمع 

دهد. این اتفاق در پشت منظره تاالبی به دریاچه می دوستآبگیاهی 

عمق آب دریاچه پشت سد  سد شهدای رامشیر اتفاق افتاده است.

(، و سیمای 4شکل است )و دارای پوشش گیاهی انبوه  متر 4حدود 

های طبیعی شده است. تفاوت اصلی این طبیعی آن همانند تاالب

این است که هرروز با باز کردن  ی طبیعی داخلی درهاتاالبتاالب با 

 تدسینپائبرای آبیاری مزارع کشاورزی  های خروجی از آب آندریچه

شود، یمسد ذخیره  در پشتو در زمان پرآبی، آب  شودیماستفاده 

فاقد دریچه برداشت بوده و نحوه  ی طبیعی داخلیهاتاالبولی 

و سدها متفاوت است، ولی  بندهاپشتهای برداشت آب با دریاچه

شوند، لیکن پرندگان آبزی در هر دو زیستگاه مشاهده می هرحالبه

)بهروزی  است هاآنتنوع و ساختار جمعیت تفاوت اساسی در تعداد، 

(. هدف از سرشماری پرندگان آبزی در 0282کیابی، زادهحسنراد و 

و زیستگاه  یی است که اهمیت جهانی دارندهاتاالبجهان، شناسایی 

عالوه بر  (.Nick، 4119) روندیم شماربهمهمی برای پرندگان آبزی 

 ظتی و تحقیقاتی برای تعیینهای حفایتاولوتواند در تشخیص  آن می

 یت به توسعه و پیشرفتدرنهاتنوع زیستی جهانی پرندگان آبزی، و 

مراه ههای آبی و پرندگان آبزی بهیستگاهززیست یطمحاز  حفاظتدر 

 ،Behrouzi-Rad) باشدیرگذار تأثاستفاده معقول از این منابع نیز 

. هدف (Bolen ،4110و  Baldasarre؛ Behrouzi-Rad، 4119؛ 4102

از این مطالعه نیز سرشماری و تعیین تنوع و تراکم پرندگان آبزی سد 

ن از پرندگا شهدای رامشیر، برای تعیین اهمیت این تاالب در حفاظت

د توانکه، آیا این تاالب مصنوعی میبود و یافتن پاسخی برای این

 طبیعی استان خوزستان باشد؟ رفتهدست ازهای جایگزین تاالب

 

 هاروش مواد و
سد شهدای رامشیر بر روی رودخانه جراحی در  معرفی منطقه:       

کیلومتری جنوب  011غربی شهرستان رامشیر، در کیلومتری شمال 2

در  E28' 40o29"N 11'18o21"شرقی اهواز، در موقعیت جغرافیایی 

(. ارتفاع سد 0 )شکل شده استاحداث 0222سال  استان خوزستان در

 49باشد. طول تاج بند متر می 02 و از بستر رودخانه متر 1/02از پی 

ریز متر، خاک 0111ریز جناح راست متر، خاک 01متر، عرض آن 

دلیل متر است. به 011ترین بخش آن و عریض متر 2111جناح چپ 

عرض و پرشیب دارد. مساحت ریزی، دورتادور دریاچه ساحل کمخاک

د. در اثر گذشت زمان و هکتار تعیین ش 411حدود  GPSتاالب با 

رسوب در پشت سد از عمق دریاچه کاسته شده و شرایط  نشینیته

دوست فراهم گشته و در حال حاضر دارای برای رویش گیاهان آب

  Popolus، پده سازیل Carex sp, Tamarix spپوشش گیاهی انبوه گز 

sp  نی وaustralis Phragmites و سیمای طبیعی دریاچه به  است

ت تاالب تغییریافته است. گونه غالب گیاهی در ابتدای ورودی حال

 نیسپس   tamarix spرودخانه جراحی به تاالب، گز



 9316 انتابست، 2، شماره نهمسال                                                                     پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

78 
 

Phragmites australis  و بعدازآن سازیلCarex sp  است. در حواشی

های مرکزی تاالب نی و رویش دارد. در بخش Popolus sp نیز پده

سیمای  4یی و شکل موقعیت جغرافیا 0سازیل غالب هستند. شکل 

 دهد.طبیعی تاالب پشت سد شهدای رامشیر را نشان می

موقعیت  Google Map از استفاده با ابتدا پرندگان: شمارش روش       

 خردادماهو مکان تاالب بر روی نقشه مشخص شد. سپس از بهمن تا 

هرماه، با پیمایش بر روی  01تا  04ماهانه بین  طوربهماه  0 مدتبه

صبح تا  2حاط کننده تاالب در طول یک روز از ساعت یزهای مرخاک

موقعیت سد  0 مشاهده و شمارش شدند. شکل ظهر، پرندگان 04

دهد. یمشهدای رامشیر و مسیر حرکت و شمارش پرندگان را نشان 

تلسکوپ و  21×01با دوربین چشمی  Total Countشمارش با روش 

ان آبزی زایس آلمان انجام شد. این روش شمارش پرندگ 01×01

 Wetland Internationalالمللی ینباستاندارد جهانی است و موسسه 

ی جهانی در هاتاالبرا توصیه و هرساله تمام پرندگان آبزی  آن

با همین روش در کشورهای جهان شمارش و نتایج آن به  ماهبهمن

ز شود. در ایران نیز ایمتحلیل ارسال  و یهتجزدفتر این موسسه برای 

 یطمحها توسط سازمان حفاظت پرندگان آبزی تاالب 0228سال 

همین دلیل شمارش پرندگان شود. بهیمزیست با این روش شمارش 

تا  04تاالب شهدای سد رامشیر نیز به با همین روش انجام شد. بین 

 111یز دور سد پیمایش و در فواصل رخاکی بر رویک روز  هرماه 01

وع های تنارش شدند. شاخصمتر با دوربین و تلسکوپ پرندگان شم

ای مارگالف، شاخص غالبیت سیمپسون گونه غنای وینر،-شانون ایگونه

 ,Ecological Methodology (Krebs افزارنرمو یکنواختی پیت، با 

 یتحماهای . گونهاندشدهمحاسبه 0 با استفاده از روابط جدول (4110

سنجیده شده زیست یطمحسازمان حفاظت  ترامقرشده با قوانین و 

(. محاسبه 0229زیست، یطمحی سازمان حفاظت )دفتر حقوق است

 (0999؛ Hammer ،4100) Past افزارنرم تنوع آلفا، بتا و گاما، با

 گیریاندازه برای را اصطالح سه Whittaker (0924) است. شدهانجام

 :است کرده بیان مکانی مقیاس در زیستی تنوع

 تنوع همان درواقع .است زیستگاهی درون نوعتتنوع آلفا که  -الف

 .است خاص سازگانبوم یا زیستگاه اجتماع، یک در شده یافت هایگونه

بتا، تنوع بین دو زیستگاه یا در دو زمان بین یک زیستگاه را  تنوع -ب

 دارد.بیان می

 یا سیما زمین یک یا بزرگ واحد یک تنوع ،ایمنطقه گاما تنوع -پ

 یک در .شودمی تقسیم بتا و آلفا تنوع جزء دو به خود .استانداز چشم

 کل تنوع یا ،مناطق از گروه یک کل تنوع گاما تنوع کلی، تعریف

 .است منطقه یک در مختلف هایسازگانبوم
 

   

 
 Google Earth))منبع یز و شمارش پرندگان رخاکی بر روموقعیت سد شهدای رامشیر، مسیر حرکت : 1شکل 

 

    
 (0292راد، فروردین بهروزی :عکس) : سیمای طبیعی تاالب پشت سد شهدای رامشیر 2کل ش
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 ی تنوع زیستی پرندگانهاشاخصتعیین تراکم و  برای شدهاستفاده: روابط 1جدول 

 عالئم فرمول محاسبه نام شاخص تنوع زیستی

 تراکم

 A

N
D  D،تراکم = Nان، = تعداد کل پرندگAمساحت منطقه مطالعات= 

 

 وینر-شاخص شانون




s

i

PiPiLnH
1

)( 

H وینر -= شاخص شانون N،تعداد کل افراد جامعه =i=  نسبت تعداد هریک از

 شدههای پرنده به تعداد کل پرندگان مشاهدهگونه

 شاخص تنوع سیمپسون 
 

 















s

i NN

nini
D

1 1

1
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0-D= ای سیسپسون، شاخص تنوع گونهN=  ،تعداد کل افراد در نمونهni=  تعداد افراد

 (1تا  1دامنه تغییرات ) ام iگونه 

 غالبیت سیمپسون

 

0/D= ،شاخص غالبیت سیمپسون ∑Pi= های گونه مجموع نسبتi ام در جامعه 

 ای مارگالفشاخص غنای گونه
LnN

S
R

1
 

Rص مارگالف،= شاخ Sشده،های شمرده= تعداد گونه Nشده = تعداد کل افراد شمرده

 (0تا  1دامنه تغییرات ) در نمونه

 یکنواختی پیتشاخص 
 SLn

H
E


 

E ،شاخص یکنواختی پیت =H'= وینر، -شاخص تنوع شانون=S  تعداد گونه موجود 

𝛽𝑟 بتا تنوع =
G + L

4a  
= تعداد Lهای حاضر در زمان اول، = تعداد گونهGشاخص تنوع بتا، = βrدر این رابطه: 

 شدههای گزارش= میانگین گونهaهای در زمان دوم. گونه

 نتایج 

گونه  28متعلق به  پرنده 4149 جمعاًماه )از دی تا خرداد(  0در        

 شدیره در تاالب سد شهدای رامشیر شناسایی و شمارش ت 09از 

. ی شدندبندطبقهمنطقه در سه گروه  (. پرندگان1و  2، 2، 4)جداول 

، %2پرندگان آبزی، کنار آبزی و خشکی زی. فراوانی پرندگان آبزی 

های زیستی تراکم و شاخص بود. %21ها و خشکی زی %42کنار آبزی 

جدول  است. شدهدادهنشان  4جدول پرندگان سد شهدای رامشیر در 

 00/2زی در فصل بهار با ترین پرنده خشکیدهد بیشنشان می 4

 12/1ها در فصل بهار با ین تراکم پرنده از آبزیترکمو  پرنده در هکتار

دهد که تاالب پشت سد پرنده در هکتار بوده است. این امر نشان می

 ، بلکه برای پرندگانبرای بقاء پرندگان آبزی تنهانهشهدای رامشیر 

ای هزی نیز بسیار مهم است. انتظار این است که در زیستگاهخشکی

ر زی باشند، ولی دتر از پرندگان خشکیتاالبی پرندگان آبزی بیش

نوع ترین تتاالب شهدای سد رامشیر این مسئله برعکس است. بیش

زی مربوط به پرندگان خشکی 9020/1ای سیمپسون در زمستان گونه

در بهار  (042/1) یآبزترین تنوع سیمپسون مربوط به پرندگان مو ک

های زیستی دهد که تنوع، تراکم و شاخصنشان می 4بود. جدول 

زی هم در زمستان و هم در بهار در رتبه اول قرار پرندگان خشکی

پرندگان کنار آبزی و در رتبه سوم پرندگان آبزی  آن از پسدارند، و 

 هاربواختی پیت مربوط به پرندگان آبزی در ترین یکنقرار دارند. بیش

بود.  (0/1) یزین آن مربوط به پرندگان خشکیترکمو  (094/1)

 ست:زیر ا به شرحترتیب تعداد های پرندگان بهوضعیت هریک از گروه

ماه مطالعه در تاالب سد شهدای  0زی، در طول از پرندگان خشکی

شناسایی  قطعه 0202تیره با جمعیت  02گونه متعلق به  42رامشیر 

زی بر روی پوشش گیاهی (. پرندگان خشکی2جدول ) شدو شمارش 

داخل و حواشی تاالب مشاهده شدند. این پرندگان، از آب دریاچه 

منبع غذایی و محل  عنوانبهمنبع شرب، از پوشش گیاهی آن  عنوانبه

 Sterptopelia کنند. قمری خانگیاختفا و پناهگاه استفاده می

sengalensis  ترین قطعه در بهار بیش 494قطعه در زمستان و  021با

 در فصل زمستان باOenanthe oenanthe  فراوانی را داشت. چکچک

گونه در فصل بهار در حاشیه یناین فراوانی را داشت. ترکمقطعه  0

تنوع بتا در بین دو فصل بهار و  تاالب شهدای رامشیر مشاهده نشد.

 0و در طول  41و در بهار  40ر زمستان و تنوع گاما د 41/1زمستان 

 20قطعه ) 142فراوانی نسبی تیره کبوتریان با  ازنظربود.  40ماه 

 .زی را داشتند( مقام اول در بین پرندگان خشکیدرصد

 شانن 2 زی در جدولع زیستی پرندگان خشکیهای تنوشاخص       

پرنده در هر  19/0) ماهیبهشتاردترین تراکم در است. بیش شده داده

  رنده در هکتار بود.پ (9/1) ماهترین تراکم در اسفندهکتار( و کم

 آن ینترکمو  (2218/1) ینفروردترین یکنواختی پیت در بیش

ماه بهمنای مارگالف در ترین تنوع گونهدر بهار بود. بیش (1001/1)

 ( بود.922/4خردادماه )ترین آن در ( و کم224/2)
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کم پرندگان سد شهدای رامشیر در دو فصل زمستان و بهارهای تنوع زیستی و ترا: شاخص2جدول   

های زیستیشاخص هاخشکی زی  هاکنار آبزی   هاآبزی     

 بهار زمستان بهار زمستان بهار زمستان 
 2 2 01 00 09 40 تعداد گونه

هرماهتعداد در    180 824 491 024 029 01 

91/4 تراکم  00/2  21/0  80/1  09/1  12/1  
سونغالبیت سیمپ  8192/1  0120/1  0229/1  0001/

1 

4908/1  2181/

ی سیمپسوناگونهتنوع  1  9020/1  81/1  8400/1  8221/

1 

2184/1  042/1  

وینر -ی شانوناگونهتنوع   029/4  21/4  988/0  908/0  212/0  100/0  

0222/1 یکنواختی پیت  0/1  0112/1  2012/

1 

9424/1  904/1  

ی مارگالفاگونهتنوع   220/2  9/4  821/0  800/0  2100/1  901/1  

  
 ی مختلف زمستان و بهارهاماهزی تاالب شهدای رامشیردر : فهرست، تعداد، تنوع الفا، بتا و گامای پرندگان خشکی3جدول 

فارسی نام علمی نام   دی 

1333 

 بهمن

1333 

 اسفند

1333 

جمع 

 زمستان

 فروردین

1331 

 اردیبهشت

1331 

 خرداد

1331 

جمع 

 بهار

در صد  جمع کل

 فراوانی

Circus aeruginosus 0 4 0 2 1 1 1 1 2 2/1 سنقرتاالبی  
Motacila alba 4 2 0 2 4 0 0 2 00 8/1 دم جنبانک ابلق  

خورک ابلقماهی  Ceryl rudis 2 2 2 01 2 2 2 9 09 0 
خورک معمولیماهی  Alcedo athis 1 4 1 4 4 1 1 4 2 2/1  

خورک سینه ماهی

 سفید

Halcyon smyrnesis 0 0 1 4 0 0 0 2 1 2/1  
 Hirundo rustica 28 41 01 28 10 22 40 001 088 02 چلچله

ایچلچله رودخانه  Riparia riparia 1 1 1 1 40 29 01 21 21 1 
خور کوچک زنبور  Merops supesuliasis 1 1 1 1 0 4 2 0 0 2/1  

خرمایی خور گلو زنبور  Merops orientalis 02 00 01 21 00 02 04 24 84 0 
 Pycnonotus leucotis 2 0 0 01 2 8 4 02 49 4 بلبل خرما

 Sterptopelia sengalensis 42 01 10 021 24 18 04 014 494 41 قمری خانگی

معمولی قمری  Streptopelia turtur 42 22 09 21 21 20 29 041 091 02 
 Columba palombus 2 04 2 09 04 0 1 08 22 2 کبوتر جنگلی
 Acrocephalus سسک نیزار

scirpaeceus 
2 1 2 04 2 2 0 8 41 0 

Sylvia nana 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1/1 سسک بیابانی  
 Acrocephalus stentoreus 1 00 0 44 0 2 2 02 20 2 سسک پرسروصدا
Mucicapa striata 1 1 0 0 4 4 0 1 0 2/1 مگس گیرخالدار  

 Turduides caudata 2 1 2 04 2 2 2 9 40 0 لیکو
 Passer domesticus 42 02 02 11 21 44 02 01 041 8 گنجشک

ایگنجشک رودخانه  Passer moabiticus 00 04 8 20 04 8 00 20 04 2 
Galerida cristata 0 4 4 1 0 1 1 0 0 2/1 چکاوک  
Oenanthe oenanthe 1 0 1 0 1 1 1 1 0 2/1 چکچک  
 Apus apus 2 01 41 22 22 01 21 022 082 02 پرستو

هازیجمع خشکی   002 428 081 180 428 208 442 824 0202 011 

  40 41 02 08 41 40 08 41 02 تنوع آلفا 

ویتاکر-تنوع بتا      41/1        

ماه 0تنوع گاما در       40       

 قطعه 204 درمجموعماه،  0در طول  ،از پرندگان کنارآبزی       

 1یی و شمارش شد. جدول تیره شناسا 2از  گونه 00به  متعلق

ی زیستی هاشاخص 0و جدول  و تعدادفهرست، تنوع آلفا، بتا، گاما 

ه، تغذی ازنظردهد. وابستگی این پرندگان به تاالب یمها را نشان آن

نار ک و مکان زادآوری بود. پناهگاه عنوانبهاستفاده از امنیت 

، عمقکمق در مناط ها،کهبودند، دسته اول حواصیل دودستهها آبزی

در و ساحل تاالب  Phragmites australisنیی پوشش گیاهی بر رو

 چرهاآب، کنار دسته دوم گونه بودند. 0 طعمه مشاهده شدند و انتظار

waders ،1 در پرنده 01/1) ماهدر بهمنترین تراکم گونه بودند. بیش

.( بوددر هکتار پرنده 42/1) خردادماهترین تراکم در و کم (هکتار
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 های مختلف زمستان و بهارزی تاالب شهدای رامشیر در ماههای تنوع زیستی پرندگان خشکی: تعداد، تراکم و شاخص1جدول 

 خرداد اردیبهشت دینفرور اسفند بهمن دی ی زیستیهاشاخص
 02 08 41 08 41 02 تعداد گونه

 442 208 428 081 428 002 هرماهتعداد در  
 02/0 19/0 29/0 9/1 09/0 80/1 تراکم در هکتار
 0114/1 0212/1 002/1 0200/1 0401/1 022/1 غالبیت سیمپسون

 8298/1 8092/1 882/1 8029/1 8221/1 802/1 ی سیمپسوناگونهغنای 

 090/4 422/4 24/4 210/4 221/4 480/4 وینر -ی شانوناگونهای غن

 1202/1 1040/1 1822/1 184/1 1202/1 1001/1 یکنواختی پیت

 929/4 91/4 212/1 422/2 224/2 020/2 ی مارگالفاگونهتنوع 

 
 زمستان و بهارهای مختلف ماهپرندگان کنارآبزی تاالب شهدای رامشیر در  : فهرست، تعداد و تنوع آلفا، بتا و گامای5 جدول

 علمی نام فارسی نام
 دی

1333 

 بهمن

1333 

 اسفند

1333 

جمع 

 زمستان

 فروردین

1331 

 اردیبهشت

1331 

 خرداد

1331 

جمع 

 بهار

جمع 

 کل

در صد 

 فراوانی

 Egretta alba 2 0 4 11 1 1 1 0 11 2 اگرت سفید بزرگ
 Egretta garzetta 01 22 44 00 09 02 02 13 113 22 اگرت سفید کوچک
 Ardea cinerea 2 8 2 15 4 1 2 2 21 1 حواصیل خاکستری

 Ardeola raloides 02 22 02 21 2 00 2 25 62 13 حواصیل زرد
 Bubulcus ibis 1 8 0 11 2 4 4 6 22 5 گاوچرانک

 Ardea purpurea 1 2 1 3 2 2 0 6 10 1 ل ارغوانیحواصی
 Himantopus پاچوب

himantopus 
1 01 01 30 02 1 1 13 12 3 

 Tringa stegnatilis 1 1 1 5 2 1 1 3 6 1 آبچلیک تاالبی
 Tringa tetanus 2 2 1 2 1 1 1 5 11 2 آبچلیک پاسرخ
خروس کولی 

 سفیددم
Vanellus leucorus 0 8 8 22 04 8 0 22 50 1 

 Hoplopterus indicus 01 2 21 10 02 8 8 23 02 12 دیدومک

 011 204 024 20 29 22 491 010 020 12  هاجمع کنار آبزی
جمع گونه کنار 

 آبزی

 2 01 9 00 9 0 8 01 00  
  00 01 8 0 9 00 9 01 2 ماه 0تنوع آلفا در  
      24/1     ویتاکر -تنوع بتا 
      00     کل منطقه تنوع گاما در 

 
 زمستان و بهار های مختلفماه های زیستی پرندگان کنارآبزی تاالب شهدای رامشیر در: شاخص2جدول 

ی زیستیهاشاخص  خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی 

 8 0 9 9 01 2 تعداد گونه

هرماهتعداد در    12 020 010 22 29 20 

40/1 تراکم در هکتار  01/1  12/1  28/1  42/1  42/1  
0982/1 غالبیت سیمپسون  08/1  44/1  001/1  4022/1  0220/

ی سیمپسون اگونهغنای  1

 سیمپسون

8102/1  80/1  22/1  829/1  2802/1  8402/

وینر -ی شانوناگونهغنای  1  210/0  91/0  22/0  980/0  042/0  808/0  

/8448 یکنواختی پیت  21/1  01/1  811/1  8221/1  8191/

ی مارگالفانهگوتنوع  1  100/0  92/0  82/0  990/0  221/0  114/4  

تیره  2به  متعلقگونه  2قطعه از  012ی مجموعاً آبزاز  پرندگان        

 گونه 2از  در بهارقطعه  01گونه،  2 قطعه در زمستان از 029 شامل
تنوع آلفا، بتا، گاما و تعداد کل و  2شناسایی و شمارش شد. جدول 

. دهدیمتراکم پرندگان آبزی را نشان ی زیستی و هاشاخص 8جدول 

ترین فراوانی بیش Phalacrocorax carboباکالن گونه  2طبق جدول 

ترین کم Gallinula chloropus، چنگر نوک سرخ در زمستانرا 

.بهار داشتفراوانی را در فصل 
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 زمستان و بهار ی مختلفهااهم ی رامشیر درسد شهدا: فهرست، تعداد، تنوع آلفا، بتاو گامای پرندگان آبزی 0جدول 

 علمی نام فارسی نام
 دی

1333 

 بهمن

1333 

 اسفند

1333 

جمع 

 زمستان

 فروردین

1331 

 اردیبهشت

1331 

 خرداد

1331 

جمع 

 بهار

جمع 

 کل

در صد 

 فراوانی

 Phalacrocorax carbo 02 42 8 22 1 1 1 1 22 49 باکالن

 Tachybabtus ruficollis 08 02 00 22 8 1 1 8 10 22 کشیم کوچک

 Gallinula chloropus 8 04 2 42 2 1 1 2 40 02 چنگر نوک سرخ

 Fulica atra 1 08 0 49 2 1 . 2 22 40 چنگر
 02 22  هاآبزی جمع

 

48 029 01 1 1 

 

 
 

01 012 
 

011 

های جمع گونه

 آب زی
 2 2 2 2 2 1 1 2 2  

  2 2 1 1 2 2 2 2 2 تنوع آلفا 
       0/1    ویتاکر -تنوع بتا  

       2    0تنوع گاما در طول  

 

 زمستان و بهار های مختلفماه های تنوع زیستی و تراکم پرندگان آبزی در سدشهدای رامشیر در: شاخص6جدول 

های زیستیشاخص  خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی 
 1 1 2 2 2 2 تعداد گونه

هرماهتعداد در   22 02 48 01 1 1 

44/1 تراکم  22/1  02/1  12/1  1 1 

4902/1 غالبیت سیمپسون  2102/1  4920/1  218/1  1 1 

ی سیمپسون اگونهغنای 

 سیمپسون

2120/1  0220/1  2119/1  024/1  1 1 

وینر -ی شانوناگونهغنای   494/0  410/0  492/0  100/0  1 1 

9019/1 یکنواختی پیت  8210/1  90919/1  9049/1  1 1 

ی مارگالفاگونهتنوع   091/0  8112/1  119/0  9014/1  1 1 

های بومی پرندگان جوجه آور در تاالب شهدای رامشیر گونه       

گونه از )یک گونه پرنده 00آشیانه متعلق به  24باشند. منطقه می

زی( بر روی گونه خشکی 2پرندگان آبزی، سه گونه کنارآبزی و 

فهرست و  9 پوشش گیاهی سد شهدای رامشیر مشاهده شد. جدول

 دهد.ها را نشان مین آشیانه سازی آنمکا

از سه گروه  پرنده 4149ماه  0در سد شهدای رامشیر در طول        

گونه شمارش شد.  28زی متعلق به آبزی، کنار آبزی و خشکی

ترین بیش است. شده داده نشان 01 جدول ها درهای زیستی آنشاخص

 ماهید درم ترین تراکپرنده در هکتار( و کم 08/4ماه )بهمنتراکم در 

در  شدهشمارشتعداد پرندگان  2( بود. شکل در هکتار پرنده 2/0)

 .دهدیمرا نشان  خردادماههای بین دی تا ماه

ترین تنوع در ماه بهمن و دهد که بیشنشان می 01جدول        

در  0190/1مقدار ترین آن در خرداد بود. غالبیت سیمپسون با کم

 0144/1 یمپسونسغالبیت  ینترمکو  هاتر از سایر ماهبیش ماهبهمن

رین تو کم ماهیدترین یکنواختی در دیده شد. بیش ماهیبهشتارددر 

  و( 192/1مارگالف )ترین تنوع آن در خرداد مشاهده شد. بیش

ترین تنوع و کم ماهبهمندر هکتار( در پرنده  08/41)ترین تراکم بیش

در پرنده  2/0 ماهیددر اردیبهشت و تراکم )در  (891/2) مارگالف

پرنده در  08/0ماه  0. میانگین تراکم پرندگان در طول هکتار( بود

 هکتار برآورد شد.
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 1331: پرندگان جوجه آور تاالب شهدای رامشیر در بهار 3جدول 

 مکان آشیانه سازی نام علمی نام گونه
 جوجه به همراه والدین در آب. Thachybabtus roficollis 2 کشیم کوچک

 آشیانه بروی درختان گز Egretta garzetta 4 کوچکاگرت 
 درختان گز روی برآشیانه  Ardeola raloides 8 حواصیل زرد
 درختان گز روی برآشیانه  Bubulcus ibis 0 گاوچرانک
 درختان گز روی برآشیانه  Passer domesticus 01 گنجشک

 رختان گزآشیانه بر روی د Passer moabiticus 2 ایرودخانهگنجشک 
 ها.نی روی برآشیانه  Acrocephalus stentoreus 0 سسک پرسروصدا

 درختان کنار روی برآشیانه  Pycnonotus leucotis 0 بلبل خرما
 درختان گز روی برآشیانه  Sterptopelia sengalensis 2 قمری خانگی
 درختان گز روی برآشیانه  Streptopelia turtur 0 قمری معمولی

 درختان گز. روی برآشیانه  Culomba palombus 4 ر جنگلیکبوت
 آشیانه 24 گونه 11 جمع

 
و بهارزمستان  های مختلفماه کل تنوع زیستی پرندگان سدشهدای رامشیر در هایشاخص :10جدول   

 خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی شاخص زیستی
 41 42 24 20 24 48 تعداد گونه

هرماهتعداد در   401 220 202 221 202 422 

3/1 تراکم  16/2  50/1  65/1  63/1  32/1  

0190/1 غالبیت سیمپسون  1182/1  1008/1  1209/1  0144/1  0182/1  

ی سیمپسوناگونهغنای   921/1  9202/1  9224/1  9480/1  8928/1  8902/1  

ن وینر-ی شاناگونهغنای   109/2  024/2  921/4  908/4  00/4  144/4  

2204/1 یکنواختی پیت  080/1  002/1  1284/1  1008/1  2984/1  

ی مارگالفاگونهتنوع   810/2  192/1  404/1  440/1  891/2  428/2  

 

 

 

 

 

دی تا خرداد هایماه: تعداد پرندگان سدشهدای رامشیر در 3شکل   

      

 بحث
تجمع  براثرو  شده احداث 0222سال سد شهدای رامشیر در        

ت. گرفته اس خودبهتاالب را  سیمایکامالً رسوب در پشت سد، دریاچه 

االب ت از نوعیون رامسر سکنوان شده یفتعرچون تمام مشخصات تاالب 

 را دارا است. پوشش گیاهی تاالب از چهار گونه عمده ساختانسان
Phagmites australis,Carex sp, Populus sp, Ttamarix sp 

در حاشیه و ورودی  Ttamarix sp  و انبوه است. گونه گز شدهیلتشک

 مرکزی دو گونه یهابخشرودخانه جراحی به تاالب غالبیت دارد، در 

ترین پوشش را ، بیشCarex spسازیلو  Phagmites australisنی

(. آب تاالب شیرین است، عمق آن حداکثر به 4شکل) اندایجاد کرده

رسد. تمام شرایط یک تاالب را دارد، ولی ساختار جمعیت متر می 4

ی های طبیعدگان آن با ساختار و ترکیب جمعیت پرندگان تاالبپرن

گونه دارای جمعیت  40با زی تفاوت اساسی دارد. پرندگان خشکی

 (%42) پرنده 204گونه با جمعیت  00برابر  در (%21) پرنده 0202
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( آبزی ترکیب جامعه %2) پرنده 012گونه با جمعیت  2کنار آبزی و 

 یالدر حهدای رامشیر را تشکیل داده بودند. این پرندگان تاالب سدش

غالبیت  Anatidae یانمرغابهای های طبیعی گونهاست که در تاالب

راد و همکاران، بهروزی ؛0282یابی، کزادهحسنراد و بهروزی) دارند

( در مقایسه 4102) Rajparو  zakariaمشابه مطالعه . در (،0280

در مالزی  Putrajayaعی با تاالب طبی Payaپرندگان دریاچه مصنوعی 

 ها غالبیت دارند وتاالب ان دریبه این نتیجه رسیده بودند که مرغاب

د. باشتر از تاالب مصنوعی میهای طبیعی بیشدر تاالبها تعداد آن

های ( در تاالب0282) یابیکزادهحسنراد و در مطالعه مشابه بهروزی

ا ب زی، پرندگان کنار آبفارسیجخلساحلی کالهی و تیاب در ساحل 

پرنده در هکتار غالب بودند، ولی در تاالب شهدای رامشیر پرندگان  01

پرندگان دریاچه سد سینار  Hussein (4100)زی غالب بودند. خشکی

های پشت سدها در کشورهای گرفت که دریاچه یجهنت کرد و را مطالعه

کم باران و خشک مثل ایران و سودان نقش کلیدی در حفاظت از 

ا هخشک است و دریاچهیمهنز یک کشور ن آبزی دارند. ایران نیپرندگا

ای هپشتوانه زیستگاه عنوانبهت سدها پش ساختانسانهای و تاالب

پرندگان Rad-Behrouzi (4100 )و  Joolaeeباشند. آبی طبیعی می

 چنگربا غالبیت گونه پرنده آبزی  20و دریاچه سد سیوند را مطالعه 

Fulica atra  تکاخوو Anas creca  ،دریاچه  نمودند که بیانو  گزارش

زیستگاه پرندگان آبزی در استان فارس  عنوانبهتواند سد سیوند می

تفاوت  باهمهای غالب سد سیوند و سد شهدای رامشیر گونهباشد. 

تیره کبوتریان غالب ها از زیدر سد رامشیر خشکی .اساسی دارند

( Nt) یارمعبا  گونهیکو  VU)) ینجهاگونه درخطر انقراض  1 بودند.

انقراض  درخطرآبزی  گونهیکو شده گزارشاز دریاچه سد سیوند 

از  آمدهدستبه. بخشی از نتایج بودآوری کرده جهانی در آن جوجه

د. دار خوانیمطالعه پرندگان دریاچه سد سیوند با نتایج این مطالعه هم

زیستگاه پرندگان  عنوانبهتواند رامشیر هم می چون تاالب شهدای

مطرح باشد، ولی تفاوت اساسی با پرندگان دریاچه سد سیوند دارد. با 

 اختسانساناند و شدهیلتشکستگاه در اثر احداث سد که هر دو زیاین

 انقراض درخطردهای رامشیر اصوالً گونه هتاالب ش باشند، ولی درمی

ت داش یزادآور گونهیکرندگان شناگر آبزی جهانی مشاهده نشد. از پ

تر از پرندگان آبزی شهدای رامشیر کم های پرندگانو تعداد گونه

گونه(. دریاچه سد سیوند  28ر گونه در براب 20) بوددریاچه سد سیوند 

همین دلیل زیستگاه مناسبی برای پرندگان پوشش گیاهی ندارد به

گیاهی انبوه دارد و مناسب . سد رامشیر پوشش باشدینمشاخه نشین 

در مطالعه  Behrouzi-Rad (4101)پرندگان شاخه نشین است.  زیست

نوسانات جامعه پرندگان خورهای زنگی و احمدی در خورموسی به 

ورهای فاکت یرتأثکه تنوع و تراکم پرندگان تحت  این نتیجه رسید

ا ب که باشندمیزیستگاهی آلودگی، غذا، امنیت و پناهگاه 

ی خوانهم یررامشاز مطالعه پرندگان تاالب شهدای  آمدهدستبهنتایج 

 یرتأثدارد، در این تاالب نیز تنوع و تراکم پرندگان آبزی تحت 

فاکتورهای محیطی امنیت، غذا و پوشش گیاهی بود، ولی سیمای 

 Behrouzi-Rad تری داشت.طبیعی و میزان پوشش گیاهی نقش بیش

پرندگان در ارتباط با نوسان آب تاالب طبیعی  نوسان جمعیت (4119)

هامون را بررسی کرده و نتیجه گرفته که تنوع و تعداد پرندگان آبزی 

. کاهش عمق و باشدیمو مساحت تاالب  بآدر ارتباط با عمق 

 .باشدیممساحت تاالب سبب کاهش تنوع و تعداد پرندگان آبزی 

از مطالعه  آمدهدستبهج آمده از این مطالعه با نتایدستبهنتایج 

پرندگان هامون مشابه است. با نوسان سطح آب و مساحت تاالب 

کند و رابطه مثبت ای پرندگان آبزی نوسان میع گونهجمعیت و تنو

همین دلیل با استفاده از آب پشت سد شهدای رامشیر در بهار دارد، به

توانند نمی خواریماهو پرندگان غواص  کندیمعمق آن کاهش پیدا 

 دکنن از البالی پوشش گیاهی انبوه و عمق کم ماهی صید یراحتبه

Behrouzi-Rad (4112)  ایران به این  خواریماهدر مطالعه پرندگان

 هاها و دریاچهخوار در تاالبیماهپرندگان  نتیجه رسید که تنوع

شرایط محیطی و پوشش ) یماه یدصبستگی به وجود ماهی و امکان 

 دستبهاز آب تاالب دارد. نتایج  خواریماهوسط پرندگان گیاهی( ت

از مطالعه پرندگان تاالب شهدای رامشیر نشان داد که از پرندگان  آمده

کشیم  و  Phalacrocorax carbo باکالن دو گونه غواص خواریماه

حضور داشت که دلیل  این تاالبدر  Tachybabtus roficolis کوچک

شش گیاهی انبوه، عدم امنیت کافی در آن عمق کم این تاالب و پو

سلب  خواریماهبود که امکان غواصی را از پرندگان  هابخشاکثر 

گیرند و یز در البالی پوشش گیاهی پناه میو ماهیان ن کندیم

 خوارها صید کنند. پرندگان ماهیتوانند آنخوار نمیپرندگان ماهی

ی های داخلیر تاالبد ساها هماننشناگر مثل حواصیلین غیرنشساحل

 هاچون این گونه ایران در تاالب شهدای رامشیر نیز حضور داشتند،

ایستند و منتظر نزدیک شدن در ساحل می عمقکمهای در مکان

های پوشش های تودهند. تمام سواحل و کنارهشوبه ساحل می طعمه

گیاهی چنین شرایطی را برای صید ماهی فراهم کرده است، وسعت 

 .باشدیم یکنوار بار صورتبهار کم و سیسد رامشیر بسواحل 

Behrouzi-Rad (4102 ) گونه  08از تاالب میانگران  ،یامطالعهدر

 غالب بودند. Laridaeها ی گزارش کرده است که تیره کاکاییپرنده آبز

از مطالعه پرندگان سد شهدای رامشیر  آمدهدستبهاین نتایج با نتایج 

های یک از گونهیچهامشیر االب سد شهدای رمتفاوت است. در ت

تواند نوع و فراوانی مواد غذایی دلیل آن می ها مشاهده نشد.کاکایی

تر در تاالب میانگران باشد. تاالب میانگران با دریافت فاضالب بیش

دلیل جریان داشتن آب تاالب شهدای ، ولی بهشهر ایذه یوترفیک شده

و  آن کم است ییمواد غذاای آبیاری روزانه مزارع هنوز رامشیر بر
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 حاصل نتایج اساسبرباشد. ها در آن فراهم نمیشرایط زیستی کاکایی

 و آبزی پرندگان تیره به مربوط پرندگان ایگونه تنوع مطالعه از

 و گلآجی آلماگل، آالگل، هایتاالب در گذرانزمستان کنارآبزی

 که است شدهمشخص (0288) کارانهم و گلشاهی توسط گمیشان

 مورد هایتاالب در گذرانزمستان هایگونه فراوانی و تعداد ترینبیش

 اساسبر چنینهم .است بوده مرغابیان هایگونه به متعلق یبررس

 در گذرانزمستان بزیکنارآ و آبزی پرندگان ایگونه تنوع مطالعه

و  رحیمی توسط ساله 00 دورهیک در فارس استان کافتر تاالب

 فراوانی ترینبیش مدت این در که است شدهمشخص (0288) همکاران

 لذا .است بوده خصوص مرغابیان(هب) آبزی هایگونه به متعلق هاگونه

 همکاران و گلشاهی نتایج هاییافته با مطابق پژوهش این هاییافته

 نتایج دیگر سویی از .باشدینم )0288 (همکاران و رحیمی و (0288)

 یابیکزادهحسن و رادبهروزی پژوهش هاییافته با شپژوه این

 هایتاالب در آبزی پرندگان هایگونه تنوع بررسی به که (0282)

 چراکه دارد،ن خوانیهم است، شدهپرداخته کالهی و تیاب المللیینب

 هایگونه به متعلق شدهییشناسا هایگونه ترینبیش تاالب دو این در

ای هاشی از ترجیح زیستگاهی گروهها ناین تفاوت .است بوده زیکنارآب

در اطراف تاالب سد است.  شانزیستیطمحها با مختلف و ارتباط آن

اطراف تاالب سد رامشیر ) یس نبودهخسواحل وسیع  شهدای رامشیر

عمق آب دریاچه  و (است و دارای شیب تند و باریک ریزخاک

ع سبب شده که تنو دالیلاست و این  متر 4حدود یکنواخت و 

های مختلف پرندگان کنار گاهی آبی کم و امکان حضور گروهزیست

عالوه بر های متفاوت وجود نداشته باشد. و کنار آبزی در عمق چرآب

 های آبی راه زیستگاهدر ساحل و یا بستر  زیآبپرندگان کنار آن،

ظیر ن یانکپور ماهکه در تاالب انواع کنند. با اینروند و تغذیه میمی

غواص  خواریماهوجود دارد، ولی از پرندگان  راسشیربت، بنی، کا

های در تاالب کهیدرحالگونه در این تاالب حضور داشت،  4تنها 

 غواص  خواریماهمشابه این تاالب نظیر شادگان، ایذه پرندگان 

صیادان برای  وآمدرفتتری حضور دارند. دلیل آن عدم امنیت، بیش

ندگان هی توسط پرصید ماهی، پوشش گیاهی انبوه که صید ما

زن خوار قدم یماه پرندهگونه  1سازد. یمخوار را مشکل یماه

Ardedidae های ایران در این تاالب نیز حضور همانند سایر تاالب

کم بود. از پرندگان آبزی در این تاالب  هاآنداشتند. ولی جمعیت 

الب ها نظیر تاآوری داشت، ولی در سایر تاالبجهجو گونهیکفقط 

تر است. ترکیب جمعیت پرندگان ان بیشآورتعداد جوجه دگان، ایذهشا

های طبیعی شامل دای رامشیر همانند ترکیب جمعیت سایر تاالبهش

 ی در این تاالب برعکسزی بود، ولپرندگان آبزی، کنار آبزی و خشکی

 درصد غالب بودند. 21های خشکی زی با های طبیعی گونهسایر تاالب

خصوص درختان گز، پده و هش گیاهی انبوه بدلیل آن وجود پوش

 ینشنیستگاه مناسبی برای پرندگان شاخهزارهای بلند بود که زنی

Perching birds  فراهم کرده است. میانگین تراکم پرندگان در این

 یعیطبهای تر از سایر تاالبدر هکتار بسیار کم پرنده 08/0تاالب 

 بنابراین ،بود هی و تیاب(ی کالهاتاالبپرنده در هر هکتار در  01)

، اغذ آب،پرندگان ) یازن موردفاکتور اساسی  2 نتیجه گرفت که توانمی

آبی  هاییستگاهزامنیت و پناهگاه( نقش اساسی در حضور پرندگان در 

دارد، ولی سیمای طبیعی و امکان دسترسی پرندگان به هریک از 

ر تاالب شهدای است. د مؤثرها یاز نیز در حضور آنموردنتورهای فاک

سیع خیس شکل بودن، عدم وجود سواحل و ایعلت کاسهبهرامشیر 

و  ییمواد غذامیزان  ،هاها و یا دریاچههمانند سواحل سایر تاالب

 زاین ترکیب جمعیت پرندگان دارند. تری در تعیامنیت نقش بیش

 زیستگاهی شرایط و تیپ که نمود استنباط چنینیناتوان رو میینا

 تریمطلوب شرایط از که است یاگونهبه سد شهدای رامشیر تاالب در

و کنار  آبزی پرندگان با مقایسه در زیخشکی پرندگان زیستن برای

 کاهش بارهیک مطالعه، ماه 0 طی تاالب این در. است برخوردارآبزی 

 کاهش این که مشاهده شد در خردادماه هاپرنده و گونه تعداد در شدید

درجه حرارت محیط نیز بر تعداد و حضور پرندگان  است که آن بیانگر

درجه  21شیر تا درجه حرارت منطقه رام در خردادماه گذارد.یمیر تأث

بنابراین تنوع ؛ (0292 اهواز،هواشناسی اداره رسد )گراد نیز مییسانت

 نتایج اساسبر است. یافتهکاهشتراکم و تعداد پرندگان در فصل گرم  و

، Green و  Amat؛0292 ،راد و همکارانبهروزی) دهشانجامهای بررسی

است و  مؤثرزیست در حضور پرندگان یطمححرارت  ( درجه4101

ز اکند. یمید تائرا  خردادماهاز کاهش پرندگان در  آمدهدستبهنتایج 

 یکنارآبز و آبزی زی،خشکی پرندگان زیستی تنوعهای مقادیر شاخص

، موردمطالعه آماری هایماه نبی در که گرددمی مشخص (2جدول )

 ایگونه تنوع ترینبیش دارای زیخشکی پرندگان ماهبهمن در

و  اندبوده 228/2و مارگالف  029/4 ینرو -قانون، 2090/1 سیمپسون

متغیر بوده است.  40تا  02های مطالعه بین هتنوع آلفا در بین ما

 از حاکی ماهه 0دوره  در زیستی تنوع هایشاخص بررسی چنینهم

 ترینبیش دارای ایگونه غنای نظر ازبهمن  ماه که است مطلب این

پیت  یکنواختی دیگر شاخص طرف از ت.اس بوده (گونه 40) غنا میزان

 میزان ترینبیش پرندگان آبزی یکنواختیفصل بهار در  که داد نشان

 در هاگونه یکنواخت توزیع بیانگر خود مقدار این که را داشته است

 ایگونه یکنواختی و غالبیت هایشاخص عالوه بر آن، .اشدبمی ماه این

 طییعی،باشند )می زیستگاه کیفیت بیانگر که هستند هاییشاخص

(. تنوع آلفا برای پرندگان آبزی 0280 همکاران، و رادبهروزی ؛0289

یر بود و تنوع بتا برای پرندگان متغ 00 تا 2 های مطالعه بیندر ماه

 این از شده حاصل اطالعات به توجه با یجهدرنت بود. 0/1زی خشکی

 استنباط چنیناین بررسی مورد هایشاخص براساس و تحقیق
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 کیفیت دارای مطالعه مورد هایماه بین در ماهبهمن که گرددمی

 همان دیگر سوی از .است بوده زیستی تنوع میزان ترینبیش و مناسب

 و ایگونه تنوع نظر از فصل بهار گرددمی مشاهده 4ه در جدول کطور

 ترینکم درنتیجه و هاشاخص این مقادیر ترینکم ایگونه یکنواختی

 فیزیکی فاکتورهای اصوالً .است داده اختصاص خودبه را زیستی تنوع

 تاالب، آب عمق یلقب از دیگر عوامل چنینهم و تاالبآب  شیمیایی و

 در تاالب، گیاهی پوشش تاالب، آب کیفیت و کمیت تاالب، اندازه

 بر که هستند عواملی تاالب امنیت و منابع دیگر و غذا بودن دسترس

آبزی تاثیر کنار و آبزی پرندگان توسط زیستگاه انتخاب و مطلوبیت

؛ 4114همکاران و  Pillisson ؛Bolen 4110 و Baldassari) گذارندمی

Hatori  وMaei 4110 ؛Hoyer  وCanfield ،0992.)Bechir   و

 41سد بزرگ،  42زیستگاه آبی شامل  88پرندگان  (4102) همکاران

های از تاالبند و نمودمطالعه  را دریاچه طبیعی 20سد کوچک و 

را گونه پرنده آبزی  41های دست ساز از تاالبگونه و  48طبیعی 

ده شگزارش نبررسی و زی پرنده خشکیدر آن مطالعه  .گزارش کردند

 های طبیعی نسبت بهتاالب ودن تعداد پرندگان آبزی در. افزون ببود

مده از مطالعه پرندگان تاالب دست آههای انسان ساخت با نتایج ببتاال

طبیعی هامون و مقایسه آن با تاالب انسان ساخت رامشیر مشابه است. 

راد، )بهروزی گونه آبزی( 08) های پرندگاندر تاالب هامون تعداد گونه

 Nick بود. (گونه 28) یررامشتر از تاالب شهدای ار بیشبسی (4119

های طبیعی را مطالعه های طبیعی و دریاچهیاهان تاالب( گ4119)

 های طبیعیهای گیاهی در تاالبکه تنوع گونه و نتیجه گرفت دکر

ه کنند. این نتایج مشابری را جذب میتشگان بیتر است و پرندبیش

گونه  سهدست آمده از تاالب رامشیر است. در تاالب رامشیر هبا نتایج ب

لیل همین دتاالب را پوشانده است، به طحترین سگیاهی غالب و بیش

 که تنوع گیاهی زیادیهای طبیعی تر از تاالبتنوع پرندگان نیز کم

تنوع و تراکم پرندگان آبزی و  Zakaria (4102)باشد. دارند، می

نتیجه گرفت که  ،زی تاالب های انسان ساخت را مطالعه کردخشکی

های االبت ولی دارد، بستگی طبیعی هایتاالب از پرندگان به ریبسیا بقاء

ی زحیات پرندگان آبزی و خشکیکننده عنوان پشتوانهبه ساختانسان

 ساختانسان تاالب در شده شناسایی پرندگان باشند.می مطرح

Putrajaya،  درصد پرندگان  20و  زیدرصد پرندگان خشکی 09شامل

زی بوده بتر از پرندگان آزی بیشندگان خشکیتراکم پر و آبزی بودند

شابه مدست آمده از تاالب شهدای رامشیر هنتایج ببا است. این نتایج، 

( تراکم پرندگان کنار 4119) Behrouzi-Radدر مطالعه مشابه  .است

پرنده در هکتار بیان  01و تیاب را  های ساحلی کالهیآبزی تاالب

راکم پرندگان کنار آبزی تاالب شهدای برابر ت 0کردند که تقریباً 

 بود. 24/1ماه  0رامشیر بود. تنوع بتا پرندگان کنار آبزی در طول 

Rotenberry (0981)  در مطالعه نقش زیستگاه در ترکیب

نتیجه رسیده است که ترکیب جمعیت این جمعیت پرندگان به 

 . هر گروه ازباشدمرتبط می پرندگان با سیمای طبیعی زیستگاه

ر دهند که دی از یک زیستگاه آبی را ترجیح میرندگان بخش خاصپ

از  دست آمدههنتایج بکه  با پوشش گیاهی، غذا و امنیت استارتباط 

دست هب. با توجه به نتایج کندپرندگان سد رامشیر را تائید میمطالعه 

مده از دست آهو اطالعات ب آمده از مطالعه پرندگان تاالب سد رامشیر

ی هاها و تاالبگرفت که دریاچه نتیجه توانمی جهان در مشابه مطالعات

وانه عنوان پشتد بهنتواناز احداث سد و یا هرنوع سازه، میتشکیل شده 

 د و زیستگاه مناسبی را براینکننده برای حفاظت پرندگان آبزی باش

، دنوجود بیاورهزی بشاخه نشین خشکی آبزی، کنار آبزی و پرندگان

ای که این روزها در ند. مسئلهها شویگزین آنند جاتوانولی نمی

شود ورد بحث و همیشه سوال میم از جمله ایران کشورهای مختلف

زین گیساخت جاهای انسانهای طبیعی را با تاالبتوان تاالبمی که آیا

کرد. با توجه به اطالعات موجود پاسخ سئوال منفی است. هر تاالب 

متفاوت ها ر تاالبست که با دیگهایی ادر جایگاه خود دارای ارزش

حال با مباحث ذکر شده هربهایگزین هم شوند. جتوانند است و نمی

 ساخت انسان های تاالبیگیری نمود که زیستگاهتوان نتیجهمی

و در  باشندطبیعی تاالبی های توانند پشتوانه کننده زیستگاهمی

 .دشرایط بحرانی به حفظ جمعیت پرندگان آبزی کمک نماین

 

 تشکر و قدرداني 
نگهبانان و مسئولین محترم سد شهدای رامشیر که در زمان  از       

 گردد.آماربرداری پرندگان همکاری نمودند، سپاسگزاری می
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