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 7915893144ستیکدپگروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس،  :*صابر قاسمي 

 

 1395 آذرتاریخ پذیرش:           1395 شهریور تاریخ دریافت:

 چکیده

انجام  1394گذران در مناطق تاالبی شرق استان هرمزگان در سال تحقیق حاضر با هدف بررسی فراوانی و تنوع زیستی پرندگان زمستان            

کارگیري روش مشاهده مستقیم و شمارش کل و با استفاده از دوربین نطقه تاالبی با بهم 22شده است. در راستاي انجام این مطالعه، پرندگان

اي هاي تنوع گونهچنین جهت بررسی تنوع زیستی، سنجهبندي قرار گرفتند. همنگري مورد شناسایی، سرشماري و طبقهدوچشمی و تلسکوپ پرنده

هاي غناي اي شامل شاخص پیلو، بریلیون و مکینتاش و از سنجههاي یکنواختی گونهوینر، سیمپسون و مارگالف و سنجه -هاي شانونشامل شاخص

گذران گونه پرنده زمستان 68قطعه پرنده شامل  44582اي شاخص فراوانی گونه مورد بررسی قرار گرفتند. براساس نتایج این مطالعه تعداد گونه

عنوان گونه غالب درصد از کل مشاهدات، به 71/20(، با Phalacrocorax carboگونه سرشماري و گونه باکالن بزرگ ) 68خانواده و  17در 

کل  %66/13و  26/15ترتیب با مناطق تاالبی شرق استان هرمزگان شناخته شد. بررسی فراوانی مشاهدات نشان داد که خورهاي تیاب و میدانی به

هاي گلی شرق اند. پهنهگذران در مناطق تاالبی شرق استان هرمزگان بودهزمستانو کنارآبچر  ترین تعداد پرندگان مهاجرآبزيمیزبان بیش ،مشاهدات

اي ترین تنوع گونه( از کم3/1( و ساحل بحل )64/1اي و خلیج جاسک )( باالترین تنوع گونه03/3( و خور سورگلم )07/3بندرعباس )

اي در نخل ابراهیمی ترین غناي گونه( و کم19/5گلی شرق بندرعباس )( و پهنه 44/5اي در خور نمکی )ترین غناي گونهبرخوردار بودند. بیش

هاي میدانی نشان داد که ساختار توأمان گلی و جنگلی بودن در میزان استفاده پرندگان ( دیده شد. بررسی42/1سدیچ ) -( و ساحل عبد49/1)

اي کل مناطق اي دیده شده است. تنوع گونهماسه -ی با ساختار شنی اي در مناطق تاالبترین تنوع و غناي گونهکند و کمنقش مهمی را ایفا می

اي این و یکنواختی گونه 26/6و  20/13، 12/3ترتیبوینر، سیمپسون و شاخص مارگالف به - هاي شانونتاالبی شرق استان با استفاده از شاخص

واسطه محاسبه گردید. در پایان این تحقیق نشان داد که به 82/0و  74/0 ،74/0ترتیب هاي پیلو، بریلیون و مکینتاش بهمناطق با استفاده از شاخص

 رسد.نظر میناپذیر بهها اجتنابگذرانی پرندگان آبزي و کنارآبچر، تبیین استراتژي خردمندانه توسعه آنهاي شرق استان در زمستاناهمیت تاالب
 

 پرندگان آبزي، پرندگان کنارآبچر، استان هرمزگاناي، فراوانی نسبی، تنوع زيستی، غناي گونه کلمات کلیدی:

 saberghasemi@gmail.com :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 

 
 

  

mailto:saberghasemi@gmail.com


  ....گذران در مناطق تاالبیبررسی درصد فراوانی و تنوع زیستی پرندگان زمستان                                              قاسمی و قاسمی

104 
 

 

 

 مقدمه
است  امروز دنياي فعلي مهم موضوعات از زيستي تنوع بحث       

 منطقه هر محيطي برايهاي مديريت زيستکه اجراي برنامهنحويبه

منطقه  آن تنوع زيستي و مطالعات اکولوژيکيوضعيت  شناخت بدون

(. اثرات اکولوژيک پرندگان 1390في، طبيعي و شري) پذير نيستامکان

هاي شاخص تنوع زيستي عنوان يکي از مجموعهآبزي و کنارآبچر، به

هاي تاالبي از ديرباز شناخته بومها، در ادامه حيات ساير زيستتاالب

رو بديهي است که با حذف و يا (. ازاينBarter ،2002شده است )

ها نيز با تهديد اير گونهها، بقاء سکاهش تنوع و تراکم جمعيتي آن

ف ديگر (. از طر1393مرادي، مواجه خواهد شد )عاشوري و وارسته

هاي زيستي حائز اهميتي هستند شاخص پرندگان آبزي و کنارآبچر،

چنين ( و همMayr ،2014دليل سهولت در شناسايي و مطالعه )که به

ها گاهبلندمدت زيست و مدتتأثيرپذيري سريع در اثر تغييرات کوتاه

(Sinclair 2014 همکاران، و،) هاي اکوسيستم سالمت و کيفيت بررسي در

هاي مختلف زماني و در نواحي مختلف جغرافيايي تاالبي در دوره

 (. 2012و همکاران،  Ghasemiاي دارند )کاربرد وسيع و گسترده

هاي سالمتي عنوان شاخصگيري تنوع بهتر مواقع اندازهدر بيش       

 شامل تنوع گيرياندازه هايروش است. اکولوژيکي هايمسيست

هاي هاي پارامتري هستند. شاخصهاي عددي و شاخصشاخص

هاي يکنواختي را شامل اي و شاخصهاي غناي گونهعددي شاخص

ها توان از آنگردند که با توجه به دارا بودن معيارهاي کمي، ميمي

ف استفاده کرد )عباسي و براي مقايسه تنوع زيستي در مناطق مختل

 (.1389افشارزاده، 

 باارزش منابع ازجمله نيز هرمزگان استان شرق هايتاالب       

علت قرار داشتن در مسير راه مهاجرت پرندگان به که هستند اکولوژيکي

چنين ارزش هاي اکولوژيکي، زيستگاهي، اکوتوريسم و همآبزي، ارزش

اي تنها در سطح منطقهاي نهيار ويژهاقتصادي و اجتماعي از جايگاه بس

باشند )طبيعي و راستي، المللي برخوردار ميبلکه در سطح ملي و بين

غناي زيستي  دقيقاين اهميت، متأسفانه شناسايي  رغمعلي اما (،1390

 هاي مادي و غيرماديارزشهاي غني در کنار ساير اين اکوسيستم

هاي حفاظتي در طراحي شبکه هاي مهمعنوان يکي از ويژگيها، بهآن

 (. 1380کار، نشده است )دانه اين مناطق، هنوز به شايستگي انجام

سال اخير مطالعات بسيار خوبي در خصوص وضعيت  5در طي 

هاي شمالي، مرکزي و جنوب کشور آبچر در تاالبپرندگان آبزي و کنار

( طي 1394شده است. در جنوب کشور، کرمي و همکاران )انجام

هاي تنوع زيستي پرندگان آبزي ررسي درصد فراواني نسبي و شاخصب

شده حرا، نشان دادند که در بازه زماني و کنارآبزي منطقه حفاظت

خورهاي تياب،  ، تغييرات شديدي در سيماي پرندگان1390-1385

 کالهي و حسن لنگي در استان هرمزگان مشاهده نشده و ترکيب گونه

( طي بررسي 1390بوده است. قاسمي ) تقريباً ثابت  در زمستان

وابستگي پرندگان آبزي و کنارآبچر به پارامترهاي محيطي رويشگاه 

دو نوع مانگرو حرا و چندل در استان هرمزگان، نشان داد که منطقه 

اي اي و يکنواختي گونهاي، غناي گونهرويشگاهي حرا از تنوع گونه

طبيعي و ردار است. باالتري نسبت به منطقه رويشگاهي چندل برخو

 اي پرندگان آبزي و کنارآبچر مهاجر زمستانتنوع گونه (1390) شريفي

 10شده مند را در يک دوره گذران در زيستگاه تاالبي منطقه حفاظت

ترين فراواني را براي گونه باکالن بزرگ و بيش ساله بررسي نموده

Phalacrocorax carbo ي و ثبت نمودند. در شمال کشور، عاشور

اي پرندگان آبزي و کنارآبچر مهاجر (، تنوع گونه1393وارسته مرادي )

ساله بررسي  8المللي انزلي را در يک دوره گذران تاالب بينزمستان

 1392هاي ترين جمعيت در سالترين و کمترتيب بيشکردند که به

اي بر ترين غناي گونهشده بود. در اين مطالعه بيششمارش 1384و 

اي بر ترين تنوع گونهشاخص مارگالف در آبچليکيان و بيشاساس 

وينر و عکس شاخص سيمپسون در مرغابيان -اساس شاخص شانون

نشان دادند در ( 1388گلشاهي و همکاران )چنين مشاهده گرديد. هم

گل و گميشان واقع در استان هاي آالگل، آلماگل، آجيبين تاالب

 شده اي استانداردگونه گلستان، تاالب گميشان از نظر غناي

(Rarified species richness) وينر، باالترين -اي شانونو تنوع گونه

هاي تاالبي مرکزي ايران،  طبيعي و امتياز را دارد. در زيستگاه

اي پرندگان آبزي ( طي بررسي وضعيت تنوع گونه1392ابراهيمي )

ساله  13گذران تاالب ميقان در استان مرکزي در يک دوره زمستان

هاي ترين فراواني پرندگان آبزي متعلق به گونهنشان دادند که بيش

هاي ترين فراواني مربوط به گونهدرصد فراواني و کم 1/52کنارآبچر با 

( طي 1392کهرم و همکاران )درصد فراواني بوده است.  03/3آبزي با 

 رسازي پرندگان آبزي و کناهاي آشيانهاي و مکانبررسي تنوع گونه

ترين درصد فراواني را براي آور در تاالب هشيالن، بيشآبزي جوجه

قاسمي و همکاران چنين ( ثبت کردند. همRallidaeخانواده يلوه )

گل و هاي آق( با شمارش کل پرندگان آبزي و کنارآبچر تاالب1391)

ماهه و بررسي شاخص تنوع  10آبشينه استان همدان در يک دوره 

هاي شهريور، مهر، نر منشان دادند که در طول ماهوي -اي شانونگونه

تري نسبت به گل داراي تنوع بيشآبان، ارديبهشت و خرداد تاالب آق
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هاي آذر، اسفند و فروردين تاالب آبشينه تنوع آبشينه بوده و در ماه

است. از طرف ديگر ستايشي و همکاران تري داشته اي بيشگونه

از قبيل تيپ پوشش  زيستگاهي مترهاي( نشان دادند که  پارا1394)

 مؤثر هستند. منطقه حضور پرندگان در گياهي بر

جهت  با توجه به اهميت مناطق تاالبي شرق استان هرمزگان به       

م زيستگاه پرندگان آبزي و کنارآبچر، در اين تحقيق تنوع و تراک

سي رگذران در اين مناطق برکنارآبزي زمستان و آبزي مهاجر پرندگان

يي است که با توجه به اهميت جغرافيا دستاوردي بررسي است. اين شده

 شاننتواند با بيان اطالعات مناسب ها ميو زيستگاهي اين زيستگاه

ز اين  برداري مناسب ادهنده وضعيت زيستگاه بوده و درنتيجه با بهره

هاي متاکوسيس  اين براي را مناسبي مديريت و ريزيبرنامه توانمي هايافته

 د.باارزش ارائه نمو

 

 هامواد و روش
 22 در راستاي انجام اين پژوهش درمجموع: محدوده مطالعاتی       

 بندرعباس، شرق گلي زيستگاه تاالبي شرق استان هرمزگان شامل پهنه

 خور زيارت، خوررود شور، خور نمکي، خور تياب، نخل ابراهيمي، 

نو، خور خالصي، خور آذيني، جاسک کهنه، ساحل بحل، خور شهر

خور اي، خور حد )گابريک(، سورگلم، خور نوک تراش، خور نيزه

عبد، -گسرگو سديچ،-عبد ساحلسديچ،  خور حد، خور کاشاني،-کاشاني

عنوان زيستگاه پرندگان داني که بهونک و خور مي-سواحل کليرگ

عنوان محدوده مطالعاتي اند بهمهاجر آبزي و کنارآبچر شناخته شده

 (.1د بررسي قرار گرفت )شکل مور

 

 
مطالعه شده در های تاالبی نقشه موقعیت کلی زیستگاه: 1شکل 

 شرق استان هرمزگان

 3 هایهای مطالعاتی با استفاده از گروهپیمایش سایت -الف

 يهاهر يک از سايتمرز هر و  مساحت نسبي ،نقشه موقعيت :نفره

(. 2شکل ) پياده شد Google earthافزار در نرمگانه،  22مطالعاتي 

هاي عالوه براين مقرر شد مسيرهاي پيمايشي هر يک از گروه

هاي منطقه پياده شود رديابي و در نقشهGPS سرشماري با استفاده از 

افزار و مسيرهاي پيمايشي )که با کمک با توجه به ثبت مرزها در نرم

شش شود( پوراحتي مشخص ميهاي مذکور بهدر نقشه GPSردياب 

چگونگي مسيرهاي  3گردد. در شکل حداکثري هر سايت تضمين مي

ها و سطح پوشش سايت طي مطالعه پيمايشي در يکي از زيستگاه

که آگاهي از زمان طور نمونه ارائه شده است. با توجه به اينميداني به

ريزي اي در برنامهکنندهجزر و مد در طول روز نقش مؤثر و تعيين

هاي ساحلي، خورها و سواحل گلي جزرومدي ايفا نحوه شمارش سايت

هاي جزر و مد هر سايت در هر نوبت زمان بينينمايد، پيشمي

 برنامه پيش بيني جزرومدبا استفاده از مطالعات ميداني و سرشماري 
NCCTIDE .استخراج گرديد 

براي مطالعه : شناسایی و سرشماری جمعیت پرندگان -ب

هاي سرشماري کنارآبچر مناطق ابتدا گزارشهاي آبزي و گونه پرندگان

ساليان گذشته اداره کل حفاظت محيط زيست استان هرمزگان 

گانه  22هاي يا سايتنقاط تجمع پرندگان شد و فهرست بررسي 

ميداني، جمعيت پرندگان  مطالعات طي شد.تهيه  ميداني مطالعاتجهت 

ه کاري توسط سه گرو 1394در هر منطقه تاالبي طي زمستان سال 

کارشناسان محيط زيست استان با استفاده از روش نفره متشکل از  3

( شناسايي و Total Count Methodمشاهده مستقيم و شمارش کل )

طور متوسط از سرشماري شد. مطالعات سرشماري در هر تاالب به

 ها محدوده جزرصورت گرفت. در اين ساعت 14: 00تا  08 : 00ساعت 

 آبچرويژه کنارجح تغذيه براي اغلب پرندگان بهمنطقه ارمدي که  و

مطالعه است. آيد، به سهولت در دسترس بوده و قابلحساب ميبه

ي سرشماري المللنيب)فرم  هاي مخصوصمشاهدات ميداني در برگه

مسيرهاي ثبت شد. نيمه زمستانه پرندگان مهاجر آبزي و کنارآبچر( 

ترين مساحت سايت بيشنحوي که  در يک ترانسکت خطي به پيمايشي

صورت تقريبي ههاي اوليه منطقه بمطالعاتي را پوشش دهد در نقشه

هاي کوچک موتوري براي در زمان سرشماري، از قايقمشخص گرديد. 

ابتدا نقطه شروع در  اي به نقطه ديگر استفاده شد.جابجايي از نقطه

GPS دنظر شده و سپس با استفاده از قايق موتوري به نقطه مورثبت

برداري شده بود رفته، در هر نقطه نمونهها تعيينکه در روي ترانسکت

 شمارش پرندگان به دقت انجام شد.



  ....گذران در مناطق تاالبیبررسی درصد فراوانی و تنوع زیستی پرندگان زمستان                                              قاسمی و قاسمی

106 
 

 

 

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 
 Google earth افزارنرمگانه مطالعاتی در  22های نقشه موقعیت و مساحت نسبی زیستگاه :2شکل 
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اسی فیکس شده برای پیمایش میدانی در خور نمکی و تیابپیای پیمایشی و نقشه جیچگونگی مسیره -3شکل   

ايشي مسيرهاي پيم، نقشه GPSدر انتها با استفاده از اطالعات        

دليل هايي که فاصله تا پرندگان بهدر زمان (.3تهيه گرديد )شکل 

محدوده شد، با استفاده از تلسکوپ تر ميهاي جزرومدي بيشفعاليت

رفت. کامل تحت پوشش قرار گ طوربه سرشماريط انقيک از هر اطراف 

مراه در نقاطي با رسوبات بسيار نرم، که حرکت با پاي پياده و به ه

هاي کوتاه(، سختي ممکن بود )حتي در مسافتتجهيزات موردنياز به

از روش شمارش جايگزين در اين گستره يعني استراتژي گردش در 

د، از مدر زمان يق مورداستفاده قرار گرفت. عالوه براين، سواحل با قا

 استراتژي گردش در سواحل با قايق استفاده شده و پرندگانهمين 

نزديکي سواحل و روي درختان شمارش شدند )گرچه براي کاهش 

 اريب سعي شد از اين روش بسيار کمتر استفاده شود(. 

 جثه، چونهم اهريظ هايويژگي از پرندگان شناسايي براي       

 پرواز، رمف از قبيل و رفتارهايي عادات و پروبال آميزيرنگ بدن، شکل

نماي کتاب راه از گيريبهره و زيستگاه نوع و جمعيتي الگوي آواز،

ري موارد ناد ( استفاده شد. در1392 صحرايي پرندگان ايران )منصوري،

سترسي علت دوري و عدم دکه شناسايي پرندگان در سطح گونه به

 براي ده انجام شد.شناسايي در سطح جنس و يا خانوا پذير نبوده،امکان

 42×10 هاي دوچشمياز دوربيننيز تشخيص و شناسايي پرندگان 

Swarowski 60×20هاي قويتلسکوپ و Swarowski .استفاده شد  
  Excel اينتايج سرشماري در برنامه رايانه :هاداده تحلیل و تجزیه روش

سپس نمودارهاي مربوط به تنوع و تعداد پرندگان در هر سايت  وارد و

پس از محاسبه فراواني پرندگان  وتحليل قرار گرفت.بندي و مورد تجزيهجمع

 ها در دسته پرندگان آبچر و آبزي مورددر هر خانواده و راسته، فراواني آن

اران و همک Clarkeبررسي قرار گرفت. الزم به ذکر است که بنا به تعريف 

( پرندگان مناطق تاالبي در سه گروه مرغابي سانان، پرندگان کنارآبچر 2005)

 هايراسته به متعلق پرندگان که شوندمي بنديو پرندگان آبزي تقسيم

Pelecaniformes ،Ciconiformes و Charadriiformes استثنايبه 

گان در زمره پرند Laridae، Stercorariidae ،Sternidae هايخانواده

 زمره در Sternidae و Stercorariidae، Laridaeهاي کنارآبچر و خانواده

طرفه براي مقايسه شوند. آناليز واريانس يکبندي ميآبزي طبقه پرندگان

درصد  5اي در سطح هاي تاالبي از نظر غنا، تنوع و يکنواختي گونهزيستگاه

 20نسخه  SPSSافزار نرمهاي آماري با استفاده از تحليل و انجام شد. تجزيه

 وينر،-اي )شانونهاي اکولوژيکي تنوع گونهانجام شد. از سويي ديگر شاخص

و کينتاش( با  بريليون اي )پيلو،سيمپسون و مارگالف( و يکنواختي گونه

 SDR-IV (Species Diversity andشناسيافزار بوماستفاده از نرم

Richness-IV )بحث هاي مورده شاخصمحاسبه شده است. نحوه محاسب 

 1Similarity( هتشاب هاينسبت است. شده ارائه 1 جدول در

Percentages=SIMPER) دهنده ميانگين فراواني، ميانگين  نشان که

همساني، تراکم خام و تراکم انباشته بوده و درواقع سهم هر گونه را 

-شاخص ساير و دهدمي شده نشانهاي مشاهدهگونه در بين مجموعه

وتحليل الگوي توزيع مکاني و زماني و ي مورداستفاده در تجزيهها

 از استفاده با (Clusteringبندي پرندگان )بندي يا خوشهچنين گروههم

  4.0CAP  (4.0 Community Analysis Package) شناسيبوم افزارنرم
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 (Krebs ،1989) ایهای تنوع، یکنواختی و غنای گونهنحوه محاسبه شاخص :1جدول 

 نحوه محاسبه نوع رابطه

𝐻 وينر -شاخص شانون ایهای تنوع گونهسنجه = ∑(𝑃𝑖)𝐿𝑛𝑃𝑖

𝑆

𝑖=1

 

1 شاخص سيمپسون  − 𝐷 = ∑ 𝑝𝑖
2 = 1 −

𝑆

𝑖=1

∑
𝑛𝑖(𝑛𝑖 − 1)

𝑁(𝑁 − 1)

𝑆

𝑖=1

 

𝐷 شاخص مارگالف  =
(𝑆 − 1)

𝑙𝑛 𝑁
 

𝐽 شاخص پيلو ایهای یکنواختی گونهسنجه =
𝐻

𝐿𝑜𝑔(𝑆)
 

𝐷 شاخص بريليون  = 𝐿𝑛(𝑁!) ∑ 𝐿𝑛(𝑛!)𝑁 

𝐷 شاخص مکينتاش  =
𝑁 − 𝑈

𝑁 −
𝑁

√𝑆

 

=N شاخص فراواني گونه ایهای غنای گونهسنجه شاخص فراواني گونه   

 تعداد کل افراد جامعه يا فراواني پرندگان در زيستگاه موردنظر است. Nام ،  iاد يا فراواني گونه تعداد افر inها در جامعه، تعداد کل گونه Sام به کل جامعه،  iنسبت افراد گونه  iPدر اين روابط 

 

اکولوژيکي  شباهت ميزان تعيين براي يبندخوشه است. شده محاسبه

 مطالعه اين در بنديخوشه روش .شوديمبه يکديگر انجام  هاستگاهيز

Hierarchical Cluster Analysis يد. انتخاب گرد    

 

 نتایج 
هاي زمستان گذران در مناطق نتايج حاصل از شناسايي گونه       

نشان داده شده است.  2تاالبي شرق استان هرمزگان در جدول 

قطعه پرنده  44582هاي اين پژوهش درمجموع تعداد براساس يافته

خانواده از فون پرندگان ايران در اين مناطق  17گونه و  68متعلق به 

بي شناسايي و سرشماري شده است که سه گونه باکالن بزرگ تاال

Phalacrocorax carboتليله شکم سياه ،Calidris alpina  و گيالنشاه

قطعه  2160و 4985، 9280ترتيب با به  Numenius arquataبزرگ 

درصد از کل مشاهدات(  82/4و  13/11، 71/20ترتيب معادل )به

کنارآبچر مناطق تاالبي شرق استان  ترين تعداد پرندگان آبزي وبيش

هاي غالب مناطق عنوان گونهخود اختصاص داده و بههرمزگان را به

که (. درحالي3شوند )شکل تاالبي شرق استان هرمزگان شناخته مي

لک سياه ، لکPelecanus onocrotalusهشت گونه پليکان سفيد 

Ciconia nigra مرگوس کاکلي ،Mergus serratorطاليي  ، سليم

 Stercorarius، اسکواي دم پيچ Pluvialis (dominica) fulvaخاوري 

pomarinus آبچليک تک زي ،Tringa ochropus کاکايي پشت سياه ،

تنها با  Larus hyperboreusو کاکايي گالکز  Larus fuscusکوچک 

ترين شده در کل مناطق تاالبي موردمطالعه، کميک قطعه مشاهده

(. در طي مطالعه 2خود اختصاص دادند )جدول ت را بهفراواني مشاهدا

شده در مناطق مطالعاتي نيز شمارش چنين ساير پرندگان مشاهدههم

توان به عقاب ماهيگير که از آن جمله مي مشاهده( 222 )مجموعاً شدند

Pandion haliaetus (64 عقاب دريايي دم ،)سفيد پهلهHaliaeetus 

albicilla (5 سنقر ،)تاالبي پهلهCircus aeruginosus  (32  ،)پهله

جنبانک زرد قطعه( و دم 1) Motacilla albaجنبانک ابلق دم

Motacilla citreola  (1  3قطعه( اشاره نمود )جدول.) 

تيره  17درمجموع در مناطق تاالبي شرق استان هرمزگان        

 اساييهاي شنمختلف آبزي و کنارآبچر شناسايي شدند که در بين تيره

گونه شناسايي، باالترين  18( با Scolopacidaeها )شده، تيره آبچليک

ترين فراواني نيز اي را به خود اختصاص داده است. بيشتنوع گونه

( Phalacrocoracidae) هاباکالن و (Scolopacidae) سانانآبچليک به مربوط

درصد( قطعه 08/19) 9280درصد( و  52/34) 15291ترتيب با به

 (.4شکل پرنده مشاهده شده، است )

(، متوسط تشابه در SIMPERهاي تشابه )بر طبق آناليز نسبت       

درصد بوده و شش  57/23پرندگان آبزي و کنارآبچر مناطق مطالعاتي، 

، تليله شکم سياه Phalacrocorax carboگونه باکالن بزرگ 

Calidris alpina گيالنشاه بزرگ ،Numenius arquataليم شني ، س

 Charadrius، سليم کوچک Charadrius mongolusکوچک 

alexandrines  و کاکايي خزريLarus cachinnans ترتيب با به

درصد مشاهده حدود  45/4و  65/4، 65/4، 82/4، 13/11، 71/20

مناطق تاالبي شرق استان  آبچردرصد پرندگان آبزي و کنار 50

 (. 4)جدول  دهندرا تشکيل ميهرمزگان 
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دهد که ها نشان ميهر يک از سايت بررسي فراواني مشاهدات در       

کل مشاهدات( %  26/15) 6837ترتيب با خورهاي تياب و ميداني به

کل مشاهدات( قطعه پرنده و سواحل جاسک و %  66/13) 6118و 

 109کل مشاهدات( و %  11/0) 51ترتيب با تنها نخل ابراهيمي به

ترين ميزان ترين و کمقطعه پرنده از بيشکل مشاهدات(  24/0%)

بندي پرندگان مطالعات طبقه نتايج (.5 )شکل مشاهدات برخوردار بودند

هاي مجزاي پرندگان کنارآبچر و پرندگان آبزي هر زيستگاه در گروه

( نشان داد که در 2005و همکاران ) Clarkeبندي براساس تقسيم

( Wadersرآبزي و يا کنارآبچر )مناطق تاالبي شرق استان، پرندگان کنا

درصد فراواني  88/17( Seabirdsآبزي )درصد و پرندگان  86/81

 26/0 ماندهاند و باقينسبي جمعيت پرندگان را به خود اختصاص داده

( بوده است. در اين Waterfowlمتعلق به مرغابي سانان ) درصد

اس به هاي گلي بندرعببندي خورهاي تياب، ميداني و پهنهتقسيم

ترين زيستگاه درصد مهم 65/9و  43/12، 91/14ترتيب با دارا بودن 

چنين نشان بندي همبراي پرندگان کنارآبچر بوده است. اين تقسيم

و  83/2ترتيب با ونک و خور آذيني به –داد که در سواحل کليرگ 

ترين تعداد پرندگان آبزي در مقايسه با ساير مناطق درصد بيش 62/1

بندي پرندگان آبزي و گروه(. عالوه براين 6شود )شکل ديده مي

دهد که از اين لحاظ گروه کنارآبچر مناطق مطالعاتي نشان مي

هاي شده در خور تياب در يک دسته و ساير سايتپرندگان مشاهده

(.7گيرند )شکل دسته دوم قرار ميمطالعاتي در 

 
 مناطق تاالبی شرق استان هرمزگانکنارآبچر  پرندگان آبزی ونمودار مقایسه تراکم خام  :3شکل 

 
 در مناطق تاالبی شرق استان هرمزگان آبچری پرندگان آبزی و کنارهاخانوادهنمودار فراوانی نسبی مشاهدات  :4شکل 
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 های مطالعاتیدر هر یک از سایت شدهمشاهده: نمودار فراوانی نسبی پرندگان 5شکل 

 

 
آبزی و کنارآبچر برحسبهای مطالعاتی در هر یک از سایت شدهمشاهدهنسبی پرندگان  نمودار فراوانی :6شکل   

 

 
ی پرندگان آبزی و کنارآبچر مناطق مطالعاتیبندگروهنمودار  :7شکل   



 1396 پاییز، 3، شماره نهمسال                                                                        پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 

111 
 
 

 

 شده در مناطق مطالعاتی شرق استان هرمزگانفراوانی پرندگان آبزی و کنارآبچر مشاهده: 2جدول 

 Current IUCN Red تعداد کل مشاهدات

List category 
Universal 

Population Trend ردیف نام فارسی گونه نام علمی گونه خانواده 

3 Least Concern Unknown Podicipedidae Podiceps cristatus 1 کشيم بزرگ 

7 Least Concern Unknown Podicipedidae Podiceps nigricollis 2 سياهکشيم گردن 

1 Least Concern Unknown Pelecanidae Pelecanus onocrotalus 3 پليکان سفيد 

928 Vulnerable Decreasing Pelecanidae Pelecanus crispus 4 پليکان پاخاکستري 

9280 Least Concern Increasing Phalacrocoracidae Phalacrocorax carbo 5 باکالن بزرگ 

384 Least Concern Unknown Ardeidae Ardea cinerea 6 حواصيل خاکستري 

224 Least Concern Unknown Ardeidae Casmerodius albus 7 اگرت بزرگ 

293 Least Concern Unknown Ardeidae Egretta gularis 8 اگرت ساحلي 

19 Least Concern Unknown Ardeidae Egretta garzetta 9 اگرت کوچک 

23 Least Concern Unknown Ardeidae Ardea grayii 10 حواصيل هندي 

2 Least Concern Unknown Ardeidae Butorides striatus 11 حواصيل سبز 

1 Least Concern Unknown Ciconiidae Ciconia nigra 12 لک سياهلک 

89 Least Concern Unknown Threskiornithidae Platalea leucorodia 13 نوککفچه 

689 Least Concern Increasing Phoenicopteridae Phoenicopterus roseus 14 فالمينگوي بزرگ 

10 Least Concern Decreasing Anatidae Anas penelope 15 گيالر 

17 Least Concern Unknown Anatidae Anas crecca 16 خوتکا 

56 Least Concern Decreasing Anatidae Anas platyrhynchos 17 اردک سرسبز 

22 Least Concern Decreasing Anatidae Anas clypeata 18 اردک نوک پهن 

1 Least Concern Stable Anatidae Mergus serrator 19 مرگوس کاکلي 

754 Least Concern Stable Dromadidae Dromas ardeola 20 خوارخرچنگسليم 

1740 Least Concern Decreasing Haematopodidae Haematopus ostralegus 21 صدف خوار 

135 Least Concern Increasing Recurvirostridae Himantopus 22 پاچوب 

36 Least Concern Unknown Recurvirostridae Recurvirostra avosetta 23 نوک خنجري 

47 Least Concern Unknown Burhinidae Burhinus recurvirostris 24 لق هنديچاخ 

5 Least Concern Unknown Charadriidae Vanellus indicus 25 ديدومک 

1 Least Concern Decreasing Charadriidae Pluvialis (dominica) fulva 26 سليم طاليي خاوري 

794 Least Concern Decreasing Charadriidae Pluvialis squatarola 27 سليم خاکستري 

52 Least Concern Decreasing Charadriidae Charadrius hiaticula 28 سليم طوقي معمولي 

2084 Least Concern Decreasing Charadriidae Charadrius alexandrinus 29 سليم کوچک 

2085 Least Concern Unknown Charadriidae Charadrius mongolus 30 سليم شني کوچک 

1536 Least Concern Unknown Charadriidae Charadrius leschenaultii 31 سليم شني بزرگ 

23 Near Threatened Decreasing Scolopacidae Limosa 32 سياهگيالنشاه دم 

1324 Least Concern Decreasing Scolopacidae Limosa lapponica 33 گيالنشاه حنايي 

210 Least Concern Decreasing Scolopacidae Numenius phaeopus 34 گيالنشاه ابروسفيد 

2160 Near Threatened Decreasing Scolopacidae Numenius arquata 35 گيالنشاه بزرگ 

935 Least Concern Unknown Scolopacidae Tringa totanus 36 آبچليک پا سرخ 

101 Least Concern Decreasing Scolopacidae Tringa stagnatilis 37 آبچليک تاالبي 

303 Least Concern Stable Scolopacidae Tringa nebularia 38 آبچليک پا سبز 

1 Least Concern Stable Scolopacidae Tringa ochropus 39 آبچليک تک زي 

1709 Least Concern Stable Scolopacidae Tringa cinereus 40 آبچليک نوک سرباال 

37 Least Concern Decreasing Scolopacidae Actitis hypoleucos 41 آبچليک آوازخوان 
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 Current IUCN Red تعداد کل مشاهدات

List category 
Universal 

Population Trend ردیف نام فارسی گونه نام علمی گونه خانواده 

147 Least Concern Decreasing Scolopacidae Arenaria interpres 42 سنگ گردان 

200 Least Concern Decreasing Scolopacidae Phalaropus lobatus سرخفاالروپ گردن  43 

364 Vulnerable Decreasing Scolopacidae Calidris tenuirostris 44 تليله بزرگ 

1033 Least Concern Unknown Scolopacidae Calidris alba 45 تليله سفيد 

738 Least Concern Decreasing Scolopacidae Calidris minuta 46 تليله کوچک 

4985 Least Concern Decreasing Scolopacidae Calidris alpina 47 تليله شکم سياه 

200 Least Concern Increasing Scolopacidae Calidris ferruginea 48 تليله بلوطي 

821 Least Concern Decreasing Scolopacidae Limicola falcinellus 49 تليله نوک پهن 

1 Least Concern Stable Stercorariidae Stercorarius pomarinus 50 اسکواي دم پيچ 

10 Least Concern Decreasing Laridae Larus hemprichii 51 کاکايي دودي 

6 Least Concern Decreasing Laridae Larus canus سبزکاکايي نوک  52 

1996 Least Concern Stable Laridae Larus cachinnans 53 کاکايي خزري 

1 Least Concern Increasing Laridae Larus fuscus 54 کاکايي پشت سياه کوچک 

1099 Least Concern Decreasing Laridae Larus heuglini 55 کاکايي سيبري 

1458 Least Concern Decreasing Laridae Larus ichthyaetus 56 کاکايي سرسياه بزرگ 

8 Least Concern Decreasing Laridae Larus ridibundus 57 کاکايي سرسياه 

1259 Least Concern Increasing Laridae Larus genei ي صورتيکاکاي  58 

1 Least Concern Stable Laridae Larus hyperboreus 59 کاکايي گالکز 

30 Least Concern Stable Sternidae Chlidonias hybridus 60 پرستوي دريايي تيره 

431 Least Concern Decreasing Sternidae Sterna nilotica 61 پرستوي دريايي نوک کلفت 

360 Least Concern Increasing Sternidae Sterna caspia 62 پرستوي دريايي خزر 

45 Least Concern Decreasing Sternidae Sterna repressa سفيدپرستوي دريايي گونه  63 

5 Least Concern Decreasing Sternidae Sterna albifrons 64 پرستوي دريايي کوچک 

104 Least Concern Stable Sternidae Stena saundersii 65 پرستوي دريايي ساندرز 

282 Least Concern Stable Sternidae Sterna bergii 66 پرستوي دريايي کاکلي بزرگ 

194 Least Concern Stable Sternidae Sterna bengalensis 67 پرستوي دريايي کاکلي کوچک 

683 Least Concern Stable Sternidae Sterna sandvicensis وي دريايي بدصداپرست  68 

 مجموع 44582

هاي گلي شرق بندرعباس و وينر، پهنه-براساس شاخص شانون       

اي و خليج باالترين تنوع گونه 03/3و  07/3ترتيب با خور سورگلم به

اي ترين تنوع گونهاز کم 3/1و  64/1ترتيب با جاسک و ساحل بحل به

هاي براي هر يک از سايتبرخوردار بودند. محاسبه شاخص سيمپسون 

باالترين و خور  29/17مطالعاتي نيز نشان داد که خور سورگلم با 

ترين تنوع زيستي برخوردار هستند. شاخص از کم 63/2تياب با 

مارگالف نيز نشان داد که خور نمکي و پهنه گلي شرق بندرعباس به 

سديچ  -از باالترين و خور ابراهيمي و ساحل عبد 19/5و  44/5ترتيب 

ترين تنوع زيستي در بين مناطق تاالبي کم 42/1و  49/1ترتيب با به

ترين غناي (. بيش5شرق استان هرمزگان برخوردار هستند )جدول 

منطقه خور نمکي، پهنه گلي شرق بندرعباس و خور  3اي در گونه

اي ترين غناي گونهگونه و کم 41و  45، 45ترتيب با دارا بودن تياب به

گونه ديده  8و  9ترتيب با سديچ و نخل ابراهيمي به -عبد در ساحل

اي در ترين يکنواختي گونه(. بر مبناي شاخص پيلو بيش5 شد )جدول

ترتيب با پهنه گلي شرق بندرعباس، خور سورگلم و خور سديچ به

ونک، جاسک  -ترين در سواحل کليرگو کم 71/0و  72/0، 73/0

ديده شد. شاخص  31/0و  39/0، 41/0ترتيب با و ساحل بحل به کهنه

بريليون نيز نشان داد که خور سورگلم، خور کاشاني و نخل ابراهيمي 

ونک،  -ترين و سواحل کليرگاز بيش 86/0و  88/0، 88/0ترتيب با به

ترين از کم 48/0و  50/0، 56/0ترتيب با ساحل بحل و خور تياب به

اي با استفاده از گونه اي برخوردار هستند. يکنواختييکنواختي گونه

 شاخص مکينتاش نيز نشان داد که خور سورگلم، خور 
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ها در مناطق تاالبی شرق استان هرمزگانالمللی تاالبفراوانی پرندگان تاالبی اضافه بر لیست بین :3جدول 

 ردیف نام فارسی گونه نام انگلیسی گونه نام علمی گونه تعداد کل مشاهدات
64 Pandion haliaetus Osprey 1 عقاب ماهيگير 
20 Milvus migrans Black Kite 2 کورکور سياه 
5 Haliaeetus albicilla White-tailed Eagle 3 سفيدعقاب دريايي دم 
3 Buteo rufinus Long-legged Buzzard 4 سارگپه پابلند 
1 Circus macrourus Pallied Harrier 5 سنقر سفيد 
32 Circus aeruginosus Marsh Harrier 6 سنقر تاالبي 
10 Accipiter badius Shikra 7 پيغوي کوچک 
1 Accipiter nisus Sparrowhawk 8 قرقي 
2 Accipiter gentilis Goshawk 9 طرالن 
32 Aquila clanga Greater Spotted Eagle 10 عقاب تاالبي 
2 Aquila heliaca Imperial Eagle 11 عقاب شاهي 
2 Falco peregrinus Peregrine Falcon 12 بحري 
2 Hieraatus fasciatus Bonelli's eagle 13 عقاب دو برادر 
33 Alcedo atthis Kingfisher 14 خورک کوچکماهي 
7 Halcyon smyrnensis White-throated Kingfisher 15 خورک سينه سفيدماهي 
2 Ceryle rudis Pied Kingfisher 16 لقخورک ابماهي 
3 Motacilla alba White Wagtail (Pied Wagtail) 17 جنبانک ابلقدم 
1 Motacilla citreola Citrine Wagtail 18 جنبانک سر زرددم 

 مجموع مشاهدات 222
 

 های تشابه پرندگان آبزی و کنارآبچر در مناطق تاالبی شرق استان هرمزگانتوزیع فراوانی نسبی و نسبت :4جدول 

م تراک
 انباشته

تراکم 
 خام

میانگین 
 همسانی

میانگین 
 فراوانی

فراوانی نسبی 
 )درصد( انباشته

فراوانی نسبی 
 ردیف نام فارسی گونه نام انگلیسی گونه مشاهدات )درصد(

44/11 44/11 70/2 74/216 71/20 71/20 Great Cormorant 1 باکالن بزرگ 
36/22 92/10 57/2 78/86 84/31 13/11 Dunlin 2 يله شکم سياهتل 
62/29 26/7 71/1 78/47 66/36 82/4 Eurasian Curlew 3 گيالنشاه بزرگ 
73/36 12/7 68/1 48/403 31/41 65/4 Mongolian Plover 4 سليم شني کوچک 
41/43 68/6 57/1 39/63 96/45 65/4 Kentish Plover 5 سليم کوچک 
84/49 43/6 52/1 91/93 41/50 45/4 Caspian Gull 6 کاکايي خزري 
28/55 44/5 28/1 61/90 29/54 88/3 Eurasian Oystercatcher 7 صدف خوار 
93/59 65/4 09/1 30/74 10/58 81/3 Terek Sandpiper 8 آبچليک نوک سرباال 
21/64 29/4 01/1 35/40 53/61 43/3 Greater Sand Plover 9 سليم شني بزرگ 
19/68 97/3 94/0 74/54 78/64 25/3 Great Black-headed Gull 10 کاکايي سرسياه بزرگ 
52/71 33/3 78/0 65/90 74/67 96/2 Bar-tailed Godwit 11 گيالنشاه حنايي 
65/74 14/3 74/0 78/66 55/70 81/2 Slender-billed Gull 12 کاکايي صورتي 
70/77 04/3 72/0 91/44 00/73 45/2 Heuglin's Gull 13 کاکايي سيبري 
18/80 48/2 58/0 65/75 31/75 31/2 Sanderling 14 تليله سفيد 
43/82 25/2 53/0 70/16 40/77 09/2 Redshank 15 آبچليک پا سرخ 
66/84 23/2 53/0 57/57 47/79 07/2 Dalmatian Pelican 16 پليکان پاخاکستري 
85/86 19/2 52/0 65/40 30/81 83/1 Broad-billed Sandpiper 17 نتليله نوک په 
68/88 83/1 43/0 65/15 07/83 77/1 Grey Plover 18 سليم خاکستري 
42/90 75/1 41/0 70/35 75/84 68/1 Crab Plover 19 خوارخرچنگسليم 

ترين و سواحل بيش 90/0و  /91، 92/0ترتيب با به سديچ خور و کاشاني

و  55/0، 55/0ترتيب با ونک، ساحل بحل و خور تياب به -کليرگ

براساس  (.5 )جدول اي برخوردار هستندگونه يکنواختي ترينکم از 45/0

اي کل مناطق شده، غناي گونههاي تنوع زيستي محاسبهشاخص

وينر، سيمپسون  -هاي شانون تاالبي شرق استان با استفاده از شاخص

محاسبه  26/6و  20/13، 12/3ترتيبو شاخص مارگالف به

نظر االبي شرق استان هرمزگان ازنقطهاي مناطق تگرديد. غناي گونه

اي اين چنين يکنواختي گونهگونه و هم 68پرندگان آبزي و کنارآبچر 

ترتيب هاي پيلو، بريليون و مکينتاش بهمناطق با استفاده از شاخص

محاسبه گرديد. مقادير اشتباه استاندارد جک  82/0و  74/0، 74/0

 (.5ارائه شده است )جدول نايف نيز براي هر يک از برآوردهاي فوق 
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 های تنوع زیستی مناطق تاالبی شرق استان هرمزگانشاخص :5جدول 

 مؤلفه و شاخص

 
 

 منطقه مطالعاتی

 اییکنواختی گونه ایغنای گونه ایتنوع گونه

 شاخص شانون 

 (Hوینر )
شاخص 
 (Dسیمپسون )

 شاخص

 (Dمارگالف )
فراوانی گونه 
 در زیستگاه

شاخص 
 Jپیلو 

شاخص 
 (Eبریلیون )

مکینتاش 
(E) 

 89/0 81/0 73/0 45 19/5 48/16 07/3 پهنه گلي شرق بندرعباس -1
 77/0 72/0 61/0 35 28/4 68/7 55/2 رود شور -2
 84/0 77/0 70/0 45 44/5 03/12 95/2 خور نمکي -3
 45/0 48/0 42/0 41 53/4 63/2 79/1 خور تياب -4
 87/0 87/0 43/0 8 49/1 51/5 81/1 نخل ابراهيمي -5
 86/0 81/0 63/0 26 00/4 90/10 66/2 خور زيارت، -6
 73/0 75/0 64/0 37 37/4 55/6 69/2 خور آذيني -7
 70/0 70/0 39/0 10 30/2 89/3 64/1 جاسک کهنه -8
 55/0 50/0 31/0 13 98/1 77/2 30/1 ساحل بحل -9

 85/0 81/0 66/0 32 30/4 10/11 80/2 خور شهرنو -10
 84/0 77/0 65/0 35 25/4 90/10 72/2 خور خالصي  -11
 92/0 88/0 72/0 32 72/4 29/17 03/3 خور سورگلم  -12
 81/0 80/0 64/0 30 54/4 98/8 72/2 خور نوک تراش  -13
 88/0 83/0 68/0 31 15/4 01/13 86/2 ايخور نيزه -14
 90/0 84/0 67/0 29 21/4 17/14 84/2 خور حد )گابريک( -15
 70/0 67/0 50/0 24 25/3 10/5 13/2 حد -خور کاشاني -16
 91/0 88/0 64/0 21 35/3 16/12 69/2 خور کاشاني -17
 90/0 85/0 71/0 33 60/4 55/15 98/2 خور سديچ -18
 88/0 86/0 45/0 9 42/1 98/5 89/1 سديچ -ساحل عبد -19
 84/0 78/0 61/0 27 78/3 70/9 56/2 عبد -گوگسر -20
 55/0 56/0 41/0 22 52/2 13/3 74/1 ونک  -سواحل کليرگ -21
 80/0 75/0 65/0 39 36/4 51/9 75/2 خور ميداني -22

 82/0 74/0 74/0 68 26/6 20/13 12/3 کل منطقه
 05/0 03/0 04/0 31/4 42/0 23/5 16/0 اشتباه استاندارد جک نايف

 بحث

وه جانوري براي ترين گرپرندگان آبزي و کنارآبزي، شاخص       

آيند شمار ميهاي مانگرو بهتشخيص تغييرات اکولوژيک در محيط

هاي آبزي و کنارآبچر (. مقايسه تعداد گونه1392)کرمي و همکاران، 

شده در مناطق تاالبي شرق استان هرمزگان با نتايج ديگر شناسايي

گونه(، آجي  99گونه(، آلماگل ) 24هاي آالگل )تحقيقات در تاالب

گونه( در استان گلستان )گلشاهي و  13گونه( و گميشان ) 12ل )گ

گونه( در استان بوشهر  61) شده مندحفاظت (، منطقه1388همکاران، 

گونه( در استان مرکزي  48( و تاالب ميقان )1390)طبيعي و شريفي، 

هاي شرق استان دهد که تاالب( نشان مي1392)طبيعي و ابراهيمي، 

جز گذران بوده و بهبي براي پرندگان زمستانهرمزگان ميزبان خو

هاي تاالب آلماگل در استان گلستان، نسبت به مجموعه تاالب

المللي آالگل، آلماگل و گميشان در استان گلستان و منطقه بين

هاي پرندگان آبزي و شده حله در استان بوشهر از تعداد گونهحفاظت

ديگر غناي عبارتنه( و بهگو 68کنند )تري ميزباني ميکنارآبچر بيش

توجه است. گذران در مناطق مطالعاتي قابلاي پرندگان زمستانگونه

 Phalacrocoraxگونه باکالن بزرگ  سه که داد نشان حاضر مطالعه نتايج

carboسياه شکم ، تليلهCalidris alpina  و گيالنشاه بزرگNumenius 

arquata  آبچر مناطق تاالبي ترين تعداد پرندگان آبزي و کناربيش

اند. اگرچه مطالعات خود اختصاص دادهشرق استان هرمزگان را به

( نشان داده است که طي سرشماري نيمه 1392کرمي و همکاران )

 در مناطق تاالبي شناخته (1385-1390ساله ) 6 زمستانه در بازه زماني

 Egretta gularis ،Charadrius هايشده استان هرمزگان، گونه

mongolus ،Calidris alpina ،Larus cachinnan  وSterna nilotica 

ترتيب از تيره حواصيليان، سليميان، آبچليکيان، کاکاييان و پرستو به

( 1394چنين کرمي و کمانگر )اند. همها بودهترين گونهفراوان درياييان

شده حرا و حراي تياب و ميناب نشان دادند که در دو منطقه حفاظت

ورهاي کالهي، حسن لنگي و تياب( در استان هرمزگان دو گونه )خ

 Numenius( و گيالنشاه بزرگ )Calidris alpinaتليله شکم سياه )

arquataها بودند. از سوي ديگر براساس نتايج اين ترين گونه( فراوان
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شده متعلق به ترين تعداد و فراواني پرندگان شناساييپژوهش بيش

ترين فراواني مربوط درصد و کم 86/81کنارآبچر با هاي پرندگان تيره

تر بودن درصد بوده است. اگرچه بيش 88/17به تيره پرندگان آبزي با 

هاي فراواني پرندگان کنارآبچر در مناطق تاالبي شرق استان با تاالب

شمال کشور )گيالن، مازندران و گلستان(  )رياضي و ميرآرمندهي، 

ا نسبت به ساير مناطق ازجمله مناطق تاالبي ندارد ام خواني( هم1392

توان چنين خواني دارد و بنابراين ميهاي خوزستان و بوشهر هماستان

استنباط کرد که تيپ و شرايط زيستگاهي در مناطق تاالبي جنوب 

هاي گلي هاي حرا و يا داراي پهنهکشور که عمدتاً پوشيده از جنگل

لوبي را براي زيست پرندگان اي است که شرايط مطهستند به گونه

کند. عالوه براين مهاجر کنارآبچر در مقايسه با پرندگان آبزي فراهم مي

هايي از قبيل پليکان پاخاکستري و تليله بزرگ )در دسته حضور گونه

Vulnerable  در فهرست سرخIUCN گيالنشاه بزرگ و گيالنشاه ،)

با وضعيت جهاني پرنده  25( و Near Threatenedسياه )در دسته دم

جمعيت رو به کاهش از قبيل گيالر، اردک نوک پهن، صدف خوار، 

سليم طاليي خاوري، گيالنشاه حنايي، گيالنشاه ابروسفيد، آبچليک 

 سرخ، کاکايي سيبري، پرستوي دريايي گونهآوازخوان، فاالروپ گردن

سفيد و پرستوي دريايي کوچک بر اهميت مناطق تاالبي شرق استان 

طرفه، بر روي نتايج افزايد. با انجام آناليز واريانس يکان ميهرمزگ

شده در اين کار گرفتههاي تنوع زيستي بهآمده از شاخصدستبه

تاالبي شرق استان ازنظر  هايتحقيق مشخص شد که در بين زيستگاه

درصد اطمينان، تفاوت  5اي در سطح غنا، تنوع و يکنواختي گونه

( طي فراکافت 1394مطالعات کرمي و کمانگر ) داري وجود دارد.معني

( نشان داد که بين منطقه ANOSIMهاي تشابه جفتي )نسبت

چنين شده حرا و خورهاي حسن لنگي، کالهي و تياب و همحفاظت

 (. p<05/0داري وجود دارد )حسن لنگي و کالهي تفاوت معني خور بين

تاالبي شرق  هاي تنوع براي مناطقمحاسبه تراکم و شاخص       

هاي گلي شرق بندرعباس، خور سورگلم، دهد که پهنهاستان نشان مي

هاي توأمان خور سديچ و خور نمکي با توجه به دارا بودن زيستگاه

هاي مانگرو، داراي خصوصيات هاي جزرومدي، گلي و جنگلپهنه

ويژه در مقايسه با خور تياب، اکولوژيک برتري نسبت به ساير مناطق به

ونک، جاسک کهنه و ساحل بحل دارند که سبب  -ل کالي رگسواح

تر باشد. ها بيشاي در اين تاالباي و تنوع گونهشده است غناي گونه

تواند ناشي از تنوع زيستگاهي زياد در اين مناطق احتماالً اين امر مي

اي در تراکم مواد کنندهبوده باشد که خود اين عامل نقش تعيين

( 1387کيابي، زادهراد و حسن( و امنيت )بهروزي1383 )نادري، غذايي

براي جذب پرندگان آبزي و کنارآبچر دارد. عالوه براين قاسمي 

( نشان داده است که رابطه بسيار قوي بين متغيرهاي محيطي 1390)

تغييرات اجتماعات  % 5/98شود و درمجموع ديده مي و فراواني پرندگان

متغيرهاي محيطي قابل تفسير و قابل  پرندگان آبزي و کنارآبچر توسط

( براين نکته تأکيد دارد که 1390بيني است. مطالعات قاسمي )پيش

ويژه در مناطق رويشگاهي مانگرو عوامل محيطي از قبيل دماي آب به

هاي تنوع زيستي از قبيل تراکم ترين متغير تأثيرگذار بر شاخصمهم

درصد ميزان 37ميزان جمعيت پرندگان آبزي و کنارآبچر است که به

تغييرات جمعيت پرندگان کنارآبچر و پرندگان آبزي را در مناطق 

درصد از نوسانات جمعيت  63کند و رويشگاهي مانگرو تبيين مي

پرندگان آبزي و کنارآبزي مربوط به ساير عوامل تأثيرگذار است که 

دار مثبت در ارتباط ميان تراکم جمعيت طور مثال همبستگي معنيبه

پرندگان آبزي و کنارآبزي با تراکم جمعيت شکم پايان در مناطق 

زيستگاه بندي گروهاز طرف ديگر  رويشگاهي مانگرو وجود دارد.

سته مجزايي را تشکيل داده است. خور تياب دنشان داد که پرندگان 

اين مورد احتماالً با ساختار زيستگاه که فضاي بازتري را در اختيار 

چنين و استقرار روستاها در محدوده تاالب و همپرندگان داده است 

مزارع پرورش ميگو گسترده تياب که باعث باالتر شدن غناي منابع 

دست آمده از اين هتايج بغذايي منطقه شده است در ارتباط است و ن

ساختار که کند را تائيد مي( 2000و همکاران ) Pinoمطالعه نتايج 

 . موثر است اي پرندگاندر غناي گونهزيستگاه 

هاي شرق استان توان گفت که تاالبگيري کلي ميدر يک نتيجه

اي پايليو، هرمزگان از نظر تعداد گونه، تعداد پرنده، يکنواختي گونه

وينر داراي مقادير نسبتاً خوبي است -اي سيمپسون، شانونتنوع گونه

اني گذرعنوان زيست بومي ارزشمند، زيستگاه زمستانها بهو اين تاالب

شماري از پرندگان است. بنابراين حفظ تنوع زيستي و دانش تعداد بي

وري خردمندانه از منابع طبيعي و تبيين استراتژي توسعه بومي، بهره

شمار رفته، پايدار از اهم وظايف سازماني حفاظت محيط زيست به

ها و شناخت منابع زيستي و بومرو مطالعه و بررسي زيستازاين

 رسد.ناپذير به نظر ميها ضروري و اجتنابندجانبه آنعملکردهاي چ
 

 تشکر و قدردانی
 حفاظت رکليمد وفادار، ديمج مهندس يآقا جناب از لهيوسنيبد       

 ستيز طيمح بخش در همکاران هيکل و هرمزگان استان ستيز طيمح

 نيا عرصه در يکمک چيه از صدر، سعه کمال در که کل اداره يعيطب

 . گردديم يقدردان و تشکر ننمودند، غيدر قيتحق
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