Experimental Animal Biology.
Vol. ??? No. ???, ?????? (??? - ???)

Variation and Density of
Populations of Aquatic and Wader
Birds in Shirin Sou Dam
Ali Kianian1*, Sayyad Sheykhi Ilanloo2,
Elham Ebrahimi3
1. M. A. in Environmental Science, Department of
Environmental Science Research Institute (ESRI),
Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2. Ph.D. Candidate in Environmental Science,
Department of Environment Sciences, Faculty of Natural
Resources, University of Agricultural Tehran, Iran
3. M. A. in Environmental Science, Department of
Biodiversity and Ecosystem Management,
Environmental Science Research Institute, Shahid
Beheshti University, Tehran, Iran
(Received: Oct. 28, 2017 - Accepted: Dec. 29, 2018)

مجله علمی ـ پژوهشی زیستشناسی جانوری تجربی
)45-57( 1397  زمستان، پیاپی بیست و هفتم، شماره سوم،سال هفتم

تغییرات تنوع و تراکم جمعیت پرندگان آبزی و
کنار آبزی در تاالب سد شیرین سو
3

 الهام ابراهیمی،2 صیاد شیخی ئیالنلو،*1علی کیانیان

 دانشگاه، پژوهشکده علوم محيطی، گروه محيط زيست، کارشناس ارشد.1
 ايران،شهيد بهشتی تهران
 دانشکده منابع، گروه محيط زيست، دانشجوی دکتری تنوع زيستی.2
 ايران، دانشگاه تهران،طبيعی
 پژوهشکده، گروه تنوع زيستی و مديريت اکوسيستمها، کارشناس ارشد.3
 ايران، دانشگاه شهيد بهشتی،علوم محيطی
)1397/10/8 : تاريخ تصويب- 1396/8/6 :(تاريخ دريافت

چکیده

Abstract
Today, aquatic and aquatic fauna have high value in
many aspects and are considered as indicators of
biodiversity in studies. Therefore, the present study
was conducted with the aim of studying the trend of
changing and comparing the indices of diversity and
density of aquatic and aquatic birds in the wetland of
Shirin Sou dam in Hamadan province, it was an
indicator for 1 year. For this purpose, the birds of this
wetland were counted from October 2009 to
September 2010. The results showed that the highest
bird density in the month of November was 23.77
hectares. The highest and lowest values of Simpson's
index in Shirin Su Dam lake were recorded in March
(0.93) and March (0.69) respectively. Also, the
highest and lowest values of Shannon diversity index
were in October and October (4.40) and Bahman
(2.5). For the beryllium diversity index, the highest
and lowest values, as well as the Shannon diversity
index, were shown in October (4/10) and Bahman
(1.6). In terms of Simpson's uniformity index, the
highest and the lowest uniformity were reported in
Shirin Su Dam lagoon in February (0.7) and May
(0.27). For the Camargo uniformity index, Simmons
index was the highest and lowest in Bahman (0.68)
and May (0.27). For the Smith Wilson uniformity
index, the highest and lowest values were determined
in February and March and were respectively 0.8 and
0.36 respectively. The maximum and minimum
densities in the survey period in the wetland of Shirin
Sou dam were allocated to the months of November
(23.78) and Bahman (1.17), respectively. The number
of aquatic species in different months of the year was
more than aquatic species. But the abundance of
aquatic birds has always been more than aquatic. The
Shirin Su Dam Lake seems to be better and more
capable of providing nutritional resources for aquatic
species. And this issue has also been found by
observing the abundance of aquatic birds in relation
to aquatic species.

امروزه پرندگان آبزی و کنار آبزی از جنبههای مختلف دارای ارزش
بااليی بوده و در مطالعات به عنوان شاخص تنوع زيستی بهشمار
 مطالعه حاضر با هدف بررسی روند تغيير و مقايسه.می روند
شاخص های تنوع و تراکم پرندگان آبزی و کنار آبزی تاالب سد
 برای اين.شيرين سو در استان همدان به مدت يک سال انجام گرفت
 هر ماه1389  تا شهريور1388 منظور پرندگان اين تاالب از مهر
 نتايج حاصل از بررسیها نشان داد که بيشترين.سرشماری شدند
 قطعه در هکتار بوده23/78 تراکم پرندگان در ماه آبان و برابر با
 بيشترين و کمترين مقدار شاخص تنوع در ميان شاخصهای.است
 و0/93 به کار رفته برای شاخص سيمپسون بهترتيب با ارزش عددی
 بيشترين مقدار شاخص يکنواختی نيز برای. نشان داده شد0/69
) و همچنين کمترين مقدار برای0/8( شاخص اسميت و ويلسون
 بيشينه.) بهدست آمدند0/27( ) و کامارگو0/27( شاخص سيمپسون
و کمينه تراکم در دوره بررسی در تاالب سد شيرين سو بهترتيب به
 تعداد.) اختصاص داشت1/17( ) و بهمن23/78( ماههای آبان
گونههای کنار آبزی در ماههای مختلف سال بيشتر از گونههای آبزی
بود در حالیکه فراوانی پرندگان آبزی همواره بيشتر از کنار آبزی
 بهنظر میرسد تاالب سد شيرين سو از نظر مهيا کردن.بوده است
منابع تغذيهای برای گونههای آبزی قابليت بهتر و بيشتری داشته
است و اين مسئله نيز با مشاهده فراوانی بيشتر پرندگان آبزی نسبت
.به گونههای کنار آبزی نمود پيدا کرده است
، مديريت، زيستگاه، حفاظت، تنوع زيستی:واژههای کلیدی
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مقدمه

بحث تنوع زیستی از موضوعات مهم فعلی دنیای
امروز بوده و حفظ تنوع ژنتیکی گونهها و استمرار و
تداوم اکوسیستمها که ضامن بقای محیط زیست
میباشد ،ایجاب میکند نسبت به شناسایی گونهها،
زیستگاههای آنها و همچنین بررسی نوسانات جمعیت
گونهها بر اساس روشهای علمی اقدام شود تا بتوان
به موقع از کم و کیف تغییرات مطلع و روشهای
مناسب کنترلی را به کار گرفت ( ;Mehrjoo, 1993
 .)Mori et al., 2001برای ارزیابی تغییرات یک
اکوسیستم ،بررسی همه اجزا و روابط موجود در آن
ناممکن است .لذا انتخاب اجزای بومشناختی مانند
پرندگان میتواند بهعنوان یک شاخص زیستی
محسوب شود ( .)Savinov et al., 2003در بین
انواع مختلف پرندگان ،گونههای آبزی و کنار آبزی از
نظر زیباشناختی ،تفرجی ،اقتصادی ،اجتماعی،
اکولوژیکی و ذاتی دارای ارزش باالیی میباشند و
برای تأمین منابع مورد نیاز خود نظیر آب ،دما ،پوشش
گیاهی ،امنیت ،منابع غذایی و سایر منابع زیستگاهی
وابستگی باالیی به اکوسیستمهای تاالبی دارند
( Ramezani et al., 2014; Elmberg et al.,
 )1994همچنین این پرندگان بهعنوان شاخص
مناسبی از تنوع زیستی بهشمار آمده و حضور آنها در
اغلب موارد نشانگر تنوع باال در سایر بخشهای فون
و فلور اکوسیستمهای آبی میباشند ( & Amat
 )Green, 2010; Stolen et al., 2005و آگاهی از
وضعیت پرندگان وابسته به محیطهای آبی در هر
تاالب میتواند نمایهای از سالمت اکولوژیک آن
تاالب باشد ( .)Torres, 1995سازمان بینالمللی
تاالبها ( )Wetland Internationalدر حدود 15
سال است که هر سال و طبق برنامهای هماهنگ در
کلیة کشورهای عضو ،به سرشماری نیمه زمستانی
پرندگان آبزی در تاالبها میپردازد و بهمنظور مطالعة
کمی و کیفی زیستگاهها و پرندگان مهاجر آبزی
اطالعات را جمعآوری میکند ( Hattori & Mae,

 .)2001با توجه به عملکرد و نقش تاالبها در
حمایت از تنوع زیستی ،شناسایی و مطالعه ذخایر
گونهای اکوسیستمهای تاالبی به ویژه بررسی پرندگان
آبزی و کنارآبچر وابسته به تاالبها از اهمیت خاصی
برخوردار میباشد ( .)Tabiei & Sharifi, 2010به
عالوه اهمیت این زیستگاهها بهعنوان اکوسیستمهای
غیر قابل جایگزین برای زیستمندان وابسته به آنها و
نیز به جهت نگهداری تنوع زیستی بسیاری از
گونههای جانوری و گیاهی لزوم حفاظت از این مناطق
را دو چندان نموده است (.)Rabiei, 2003
کشور ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی و شرایط
اقلیمی خاص خود همه ساله پذیرای گروه زیادی از
پرندگان مهاجر است که از مناطق سردسیر شمالی به
زیستگاههای تاالبی و آبی ایران مهاجرت مینمایند و
در طول مهاجرت خود در تاالبهای مهم ایران توقف
و زمستان گذرانی مینمایند ( .)Mansouri, 2000با
این وجود ،اغلب ،تاالبها و عملکردشان تا قبل از
شناخته شدن و بررسی شدن از بین میروند ( Adams
;& Stockwell, 1983; Hollis et al., 1988
 .)Skinner & Zalewski, 1995ارزش همه

تاالبها به یک اندازه نیست ،اما با توجه به تخریب و
نابودی تدریجی آنها ،ارزش تمامی تاالبهای باقی
مانده باال رفته است ( Mitsch & Gosselink,
 .)2000لذا جهت حفاظت مستمر از این
اکوسیستمهای ارزشمند و جلوگیری از تخریب آنها
ایجاب مینماید مطالعات مستمر و الزم بر پایه اصول
علمی صورت گیرد تا بتوان از چگونگی شرایط
زیستگاهها ،تنوع گونهای و تراکم و پراکنش آنها و
نوسانات جمعیت گونهها در سالهای مختلف اطالعات
دقیق و جامعی بهدست آورد و به موقع از تغییرات بهوجود
آمده آگاهی یافته و اقدامات الزم در جهت جلوگیری از
بههم خوردن تعادل اکولوژیکی اعمال داشت.
تاکنون مطالعات بسیاری در داخل و خارج از کشور
به بررسی پرندگان آبزی و کنار آبزی اکوسیستمهای
تاالبی پرداخته شده است .بهعنوان مثال میتوان به
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مطالعات  )1994( Elemberg et al.در فنالند و
سوئد؛  )1999( Herremansدر بوتسوانا؛ Hattori
 )2001( & Maeدر ژاپن؛  )2001( Ratti et al.در
داکوتای آمریکا؛  )2002( Quan &Yangدر چین
اشاره کرد .در ایران نیز مطالعات مختلفی در زمینه
بررسی تنوع زیستی پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی
صورت گرفته است .ازجمله مطالعات داخل کشور
میتوان به مطالعه )2002( Behroozi Rad et al.
در بررسی تغییرات ماهانه تنوع و تراکم پرندگان آبزی
و کنارآبزی در تاالبهای بینالمللی سلکه و سیاه
کشیم )2005( Yousefian et al. ،در تعیین تراکم،
پراکنش و تنوع گونههای پرندگان آبزی در فصل
زمستان در تاالب شادگانKhalilipour & ،
 )2006( Nabaviپایش و مطالعه ماهیانه تنوع
پرندگان آبزی و کنار آبزی مهاجر در تاالب بامدژ،
 )2009( Behroozi Rad et al.مطالعه روند نوسان
جمعیت پرندگان آبزی تاالب هورالعظیمMehrjoo ،
( )1993به مطالعه تنوع ،تراکم و پراکنش پرندگان
& Khalilipour
مهاجر در تاالب گمیشان،
 ،)2008( Behroozi Radتنوع گونههای پرندگان
آبزی و کنار آبزی تاالبهای حاشیه جنوبی خزر،
مطالعه  )2016( Sheykhi Ilanloo et al.بر روی
شاخصهای بینالمللی پرندگان تاالب آق قلعه،
 )2016( Sheykhi Ilanloo & Karimiبر روی
تعیین کانونهای تمرکز با اولویت باالی حفاظتی برای
پرندگان اشاره نمود.
استان همدان نیز در غرب کشور ،بهدلیل قرارگیری
در مسیر مهاجرت ،بهعنوان یک کریدور زیستی
محسوب گردیده و تاالبهای استان هر ساله شاهد
حضور جمعیتهای بسیاری از پرندگان مهاجر آبزی و
کنار آبزی است .یکی از این اکوسیستمهای آبی تاالب
دائمی شیرین سو در شهرستان کبودر آهنگ و در
شمال استان می باشد .تاالب شیرین سو بهعنوان
گذرگاه یا کریدور در فصول مختلف پذیرای پرندگان
زیادی میباشد .با توجه به ارزش حفاظتی باالی
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کریدورها ضروری است روند تغییرات پرندگان مهاجر
در آنها بیشتر مورد مطالعه قرار گیرد .لذا مطالعه
حاضر با هدف بررسی روند تغییرات شاخصهای تنوع
و تراکم گونهای پرندگان آبزی و کنار آبزی در این
تاالب انجام گرفت.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

تاالب سد شیرین سو یک تاالب انسان ساخت و
دائمی سد مخزنی شیرین سو در موقعیت جغرافیایی
 37درجه و  42دقیقه طول شرقی و  40درجه و 44
دقیقه عرض شمالی در کنار شهر شیرین سو ،در شمال
غربی و در فاصله  35کیلومتری شهرستان کبودر
آهنگ و  90کیلومتری شهر همدان ،با  18هکتار
مساحت واقع گردیده است (شکل  .)1این تاالب در
ارتفاعی برابر  1751متر از سطح آزاد دریا قرار دارد .از
منابع آبی تاالب میتوان به چشمه آبی کهرآباد که در
نزدیکی تاالب قرار دارد ،روخانه قرهچای که در فصول
بارندگی و پر آب "آب را به سمت تاالب هدایت
میکند "و نیز رودخانه حسینآباد واقع در  5کیلومتری
شمال شرقی سد ،اشاره نمود .در کل محدوده مورد
نظر بخش کوچکی از حوضه آبریز قرهچای میباشد.
مساحت حوضه آبریز رودخانه شیرین سو در باال دست
سد مخزنی معادل  37کیلومترمربع میباشد و رودخانه
اصلی آن که از کوه آقداغ سرچشمه میگیرد به
صورت فصلی است .از نظر وضعیت اقلیمی این منطقه
با داشتن زمستانهای سرد و طوالنی و تابستانهای
گرم و خشک جز اقلیم سرد و خشک محسوب
میشود .تاالب دارای سد خاکی با هسته رسی و طول
تاج  350متر و ارتفاع  11متر و میزان آب ذخیره شده
برابر  4/5میلیون مترمکعب است ( Hegmatan
.)Water Consulting Engineers, 2007
جمعآوری دادههای سرشماری

در این مطالعه شناسایی پرندگان آبزی و کنار آبزی با
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استفاده از روش سرشماری  Total Countingو به
صورت سواره و پیاده در هر ماه و در کل محدوده تاالب
انجام گرفت ،با توجه به نوع زیستگاه ،رفتار ،اندازۀ جثه،
شکل ظاهری ،وجود طرحهای مختلف بر روی بدن و
رنگآمیزی پر و بال و دیگر عوامل با استفاده از
راهنماهای مختلف صحرایی انجام شد ( Heinzel et
.al., 1998; Scot et al., 1978; Mansouri,
 .)2000, 2009در فصول مختلف ،با انجام بازدیدهای
منظم از شروع مهاجرت به زیستگاه مورد بررسی تغییرات
جمعیت و تنوع گونهای پرندگان آبزی و کنار آبزی مورد
بررسی قرار گرفت .بدین صورت که شناسایی ،شمارش و
تعیین ترکیب جمعیت پرندگان مهاجر آبزی در این
زیستگاه و ثبت تغییرات تعداد گونهها و تعداد جمعیت به
صورت ماهیانه انجام گرفته و در بازدیدهای ماهیانه تکرار
وجود نداشته و صرفا هر ماه کل تاالب مورد بازدید قرار
گرفته و تعداد افراد و گونهها ثبت شده است .بدین منظور
از دوربینهای دوچشمی  ،10×40 Bushnellتلسکوب
تک چشمی زاواروفسکی  20-60×80و دوربین عکاسی
با لنز تله  55-200میلیمتر استفاده شد.
تجزیه و تحلیل نرم افزاری

دادههای بهدستآمده در سرشماریهای مختلف مورد
تحلیل قرار گرفته و با توجه به واریانس آنها محدوده
جمعیت با دقت  %95تعیین گردید .در نهایت برای

تحلیل دادهها و بررسی روند تغییرات و مقایسة نتایج
بهدستآمده از نرمافزار  SPSSاستفاده شد .برای
تعیین شاخصهای تنوع گونهای و یکنواختی گونهای
نرمافزار  Ecological Methodologyمورد استفاده
قرار گرفت .برای سنجش تنوع گونهای پرندگان آبزی
و کنار آبزی در تاالب مورد بررسی از شاخصهای
ناهمگنی (Kerbs, ( ،)Heterogenety indices
 )1999شامل :سیمپسون ،شانون -وینر و بریلوئین و
برای تعیین یکنواختی گونهای از شاخصهای
یکنواختی ()Kerbs, 1999( ،)Evenness indices
شامل :کامارگو ،سیمپسون ،مودیفای و اسمیت
ویلسون؛ بر اساس روابط جدول  1استفاده شد.
همچنین برای تعیین تراکم پرندگان آبزی و کنارآبزی،
نیز از شاخص تراکم گونهای ( Lorestani
 )Zaynatizadeh, 2001استفاده شد.
نتایج

بر اساس یافتههای این تحقیق در طول دوره  12ماهه
مورد بررسی ،تعداد  53گونه پرنده آبزی و کنارآبچر
متعلق به  13خانواده در تاالب سد شیرین سو
شناسایی شد (پیوست  .)1بیشترین درصد فراوانی
خانوادههای پرندگان ،مربوط به خانواده مرغابیان با 21
درصد و کمترین آنها متعلق به خانواده لک لکیان با
 1/4درصد فراوانی نشان داده شد.

شکل  .1موقعیت تاالب سد شیرین سو در استان همدان
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بررسیهای ماهیانه در تاالب فوق نشان داد که در
کل دوره مطالعه درصد فراوانی پرندگان آبزی بر
پرندگان کنار آبزی به صورت قابل توجهی بیشتر
میباشد (شکل  .)2در این تاالب تعداد گونههای کنار
آبزی در تمام ماههای مورد بررسی (به جز اسفند،
فروردین و شهریور) بیشتر از تعداد گونههای آبزی بود
(جدول  .)2بیشترین و کمترین تعداد گونه آبزی به
ترتیب در ماههای خرداد و بهمن بوده و بیشترین
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فراوانی گونهای پرندگان آبزی نیز در آذر مشاهده
گردید .بیشترین تعداد گونه کنار آبزی در ماه مهر و
کمترین تعداد آن در ماههای بهمن و فروردین دیده
شد .بیشترین فراوانی گونهای پرندگان کنار آبزی نیز
در مرداد ماه بوده است (جدول  .)2درصد فراوانی
پرندگان آبزی و کنار آبزی در کل دوره مطالعه در
تاالب فوق بهترتیب  70/51و  29/48محاسبه گردید
(شکل .)2

جدول  .1نحوه محاسبه و دامنه تغییرات شاخصهای تنوع ،یکنواختی و تراکم گونهای
نوع رابطه

دامنه تغییرات

نحوه محاسبه

شاخص تنوع سیمپسون

1-0

شاخص تنوع شانون  -وینر

5-0

شاخص تنوع بریلوئین
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شاخص یکنواختی کامارگو

1-0

شاخص یکنواختی سیمپسون

1-0

شاخص یکنواختی مودی فای
شاخص یکنواختی اسمیت ویلسون

2
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loge  ni    loge  n j  / s  
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E var  1    arctan 

s
 








1-0
1-0

𝑁
تراکم
=D
𝐴
در این روابط  piنسبت افراد گونه  iبه کل افراد جامعه S ،تعداد کل گونهها در جامعه ni ،تعداد افراد گونه  iو  Nتعداد کل افراد جامعه می باشد
همچنین  Dتراکم N ،فراوانی پرندگان و  Aمساحت مورد بررسی است.

شکل  .2درصد فراوانی گونههای پرندگان آبزی و کنار آبزی در تاالب سد شیرین سو
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بنابر نتایج حاصل از اندازه گیری شاخصهای تنوع
گونهای که در شکلهای  4 ،3و  5ارائه شده است.
همانگونه که مشاهده میشود تغییرات این شاخصها
تقریبا از الگوی یکسانی پیروی می کند و برای
شاخصهای تنوع گونهای سیمپسون (شکل ،)3
شانون -وینر (شکل  )4و بریلوئین (شکل  )5در طول
دوره بررسی بیشترین مقدار در مهر ماه اندازهگیری

شد .همچنین بر مبنای نتایج حاصل از اندازهگیری
شاخصهای یکنواختی گونهای که در نمودار
شکلهای  7 ،6و  8ارائه گردیده ،مشاهده می شود که
در طول دوره بررسی بیشترین مقدار برای
شاخصهای یکنواختی سیمپسون (شکل  ،)6کامارگو
(شکل  )7و اسمیت ویلسون (شکل  )8در ماه بهمن
برآورد گردید.

جدول .2تعداد و فراوانی گونههای پرندگان آبزی و کنار آبزی در تاالب سد شیرین سو در ماههای مختلف (مهر  1388تا شهریور )1389
ماهها
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور

گونه آبزی
فراوانی
تعداد
159
11
297
13
316
10
93
8
12
2
92
10
98
6
170
12
233
14
182
12
101
11
149
9

گونه کنار آبزی
فراوانی
تعداد
124
24
131
21
82
14
29
9
9
3
22
6
15
3
69
22
110
22
145
19
55
14
35
7

کل
تعداد گونه
35
34
24
17
5
16
9
34
36
31
25
16

شکل  .3نمودار مقادیر شاخص ناهمگنی سیمپسون محاسبه شده برای تاالب سد شیرین سو

شکل  .4نمودار مقادیر شاخص ناهمگنی شانون -وینر محاسبه شده برای تاالب سد شیرین سو

فراوانی
283
428
398
122
21
114
113
239
348
327
156
184
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شکل  .5نمودار مقادیر شاخص ناهمگنی بریلوئین محاسبه شده برای تاالب سد شیرین سو

شکل  .6نمودار مقادیر شاخص یکنواختی کامارگو محاسبه شده برای تاالب سد شیرین سو

شکل  .7نمودار مقادیر شاخص یکنواختی سیمپسون محاسبه شده برای تاالب سد شیرین سو

شکل  .8نمودار مقادیر شاخص یکنواختی اسمیت و ویلسون محاسبه شده برای تاالب سد شیرین سو
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با توجه به جدول  3بیشترین گونههای آبزی
مشاهدهشده در طول دوره مطالعه در تاالب سد
شیرین سو به ترتیب متعلق به خانواده غازیان
 Anatidaeو خانواده یلوه ییان  Rallidaeبا شش و
چهار گونه بود .جدول  4نیز نشان می دهد از نظر
گونههای کنار آبزی خانوادههای آبچلیکیان
 ،Scolopacidaeحواصیلیان  Ardeidaeو سلیمیان
 Charadriidaeبهترتیب با  8 ،15و  5گونه دارای
بیشترین گونهها بودند.
بررسی ماهیانه تراکم پرندگان نشان میدهد که
منطقه مطالعاتی در ماههای آبان و آذر دارای تراکم
باالیی از پرندگان بوده که بیشترین میزان تراکم در
آبان ماه بوده است .کمترین میزان تراکم نیز در
بهمنماه مشاهده گردید (جدول .)5

بحث و نتیجهگیری

پرندگان از جمله منابع جهانی تنوع زیستی به شمار
میروند ،که به جهت سهولت مطالعه ،شاخص زیستی
مناسبی برای بررسی وضعیت تغییرات زیست محیطی
میباشند ( .)Tabiei & Rasti, 2012استفاده و
بهرهبرداری از اطالعات سرشماری بلندمدت پرندگان
تاالبی پایه و اساس برنامههای حفاظت از تنوع زیستی
اکوسیستمهای تاالبی میباشد .در نتیجه الزم است با
پایش و بررسی روند تغییرات جمعیت و تنوع زیستی
وضعیت اکوسیستمهای تاالبی را به صورت منظم پایش
و کنترل نمود ( ،)Tabiei & Rasti, 2012که در این
مطالعه تغییرات جمعیتی پرندگان آبزی و کنار آبزی به
منظور شناخت تغییرات جمعیت شناختی در جهت
مدیریت هرچه بهتر تاالب سد شیرین سو مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت.

جدول  .3تعداد گونههای متعلق به خانوادههای پرندگان آبزی مشاهده شده در تاالب سد شیرین سو (مهر  88تا شهریور )89
مرغابیان
6
573

تاالب سد شیرین سو
تعداد گونه
تعداد کل افراد

یلوه ییان
4
447

کشیمیان
3
151

پرستوی دریاییان
3
316

کاکائیان
2
86

باکالنیان
1
98

جدول  .4تعداد گونههای متعلق به خانوادههای پرندگان کنار آبزی مشاهده شده در تاالب سد شیرین سو (مهر  88تا شهریور )89
تاالب سد شیرین سو
تعداد گونه
تعداد کل افراد

آبچلیکیان
15
475

حواصیلیان
8
156

سلیمیان
5
148

نوک خنجریان
2
117

لک لکیان
2
38

فالمینگوییان
1
57

جدول  .5تراکم پرندگان آبزی و کنار آبزی در تاالب سد شیرین سو در دوره  12ماهه (مهر  88تا شهریور )89
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ماه
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور

فراوانی
284
428
398
122
21
114
113
239
343
327
156
184

تراکم در واحد سطح (هکتار)
15/72
23/78
22/11
6/78
1/17
6/33
6/28
13/28
19/06
18/17
8/67
10/22

گالریولیان
1
65
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بیشترین تعداد و فراوانی پرندگان شناسایی شده
متعلق به پرندگان آبزی با  70/51درصد و تعداد 1902
بوده است .براساس نتایج حاصل از مطالعه تنوع
گونهای پرندگان مربوط به خانواده پرندگان آبزی و
کنارآبزی زمستان گذران در تاالبهای بینالمللی
تیاب و کالهی توسط & Behroozi Rad
 )2008( Hasanzadeh Kiabiمشخص شد که
بیشترین تعداد گونه های زمستان گذران در تاالب
های مورد بررسی متعلق به گونه های پرندگان کنار
آبزی بوده است .لذا یافته های این پژوهش مطابق با
یافته های نتایج (2008) Behroozi Rad and
 Hasanzadeh Kiabiمیباشد .از سوی دیگر نتایج
این پژوهش با یافتههای حاصل از مطالعه بر روی
تاالبهای آالگل ،آلماگل ،آجیگل و گمیشان توسط
 (2009) Golshahi et al.که مشخص شد بیشترین
تعداد و فراوانی گونههای زمستان گذران در تاالبهای
مورد بررسی متعلق به گونههای پرندگان آبزی بوده
است و همچنین مطالعه تنوع گونهای پرندگان آبزی
وکنار آبچر زمستان گذران در تاالب کافتر استان
فارس در یک دوره 11ساله توسط Rahimi et al.
( )2010که بیشترین فراوانی گونهها متعلق به گونههای
آبزی بوده است ،همخوانی ندارد ،چرا که در این تاالبها
بیشترین گونههای شناسایی شده متعلق به گونههای
آبزی بوده است .لذا بهنظر میرسد وضعیت مورفولوژیکی
تاالبها و وسعت پهنه آبی در تاالبهای مورد مطالعه از
عوامل تأثیر گذار بر این ترکیب گونه ای بوده است .به
طوری که  )2009( Golshahi et al.نیز یکی از علل
احتمالی تفاوت در ترکیب گونههای آبزی و کنار آبزی در
زیستگاههای مختلف را به شکل مورفولوژیکی خاص
تاالبها اختصاص دادند.
در طول مطالعه حاضر در مجموع  2728قطعه پرنده
در تاالب سد شیرین سو سرشماری شدند ،که بیشترین
تعداد متعلق به گونه چنگر معمولی با  439قطعه بود
(جدول 3و .)4بیشترین جمعیت پرندگان سرشماری شده
نیز متعلق به ماه آبان با  428قطعه بوده است .درحالیکه
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بیشترین غنای گونهای پرندگان تاالب متعلق به ماه
خرداد با  36گونه پرنده آبزی و کنار آبزی بوده است.
همچنین باالترین جمعیت در بین خانوادههای
مشاهدهشده متعلق به خانواده مرغابیان با فراوانی 573
قطعه پرنده برآورد گردید (جدول  .)3میانگین تراکم در
واحد سطح در مدت  12ماهه مطالعه در این تاالب نیز
 12/63قطعه پرنده محاسبه شد .تعداد گونههای پرندگان
کنار آبزی در ماهها مختلف دوره مطالعه نیز همواره
بیشتر یا مساوی گونههای آبزی بود (به جز ماههای
اسفند ،فروردین و شهریور) .بررسی تغییر شاخصهای
تنوع و تراکم پرندگان آبزی و کنار آبزی زمستانگذران
در دو تاالب هورالعظیم و شادگان توسط Mousavi
 )2011( Hosseini et al.نیز نشان داد که تعداد
گونههای کنار آبزی در هر دو تاالب همواره بیشتر از
گونههای آبزی بوده است که منطبق با یافتههای این
پژوهش میباشد.
با توجه به اطالعات حاصل شده از این تحقیق و
بر اساس شاخصهای مورد بررسی این چنین استنباط
میگردد که ماههای مهر ،آبان و خرداد در بین ماههای
مورد مطالعه دارای کیفیت مناسب بوده و میزان تنوع
زیستی بیشتری را نسبت به سایر ماهها داشتهاند.
همچنین براساس نتایج بررسی شاخصهای تنوع
زیستی پرندگان آبزی و کنار آبزی مشخص گردید که
در بین ماههای آماری مورد مطالعه ،ماه بهمن از
بیشترین شاخص یکنواختی برخوردار بوده و نشان
میدهد که بهمنماه از نظر یکنواختی گونهای دارای
بیشترین میزان یکنواختی بوده است که این مقدار خود
بیانگر توزیع یکنواخت گونهها و تنوع گونهای باال در
این ماه میباشد .به عالوه بررسی  12ماهه جمعیت و
تنوع گونههای پرندگان آبزی و کنار آبزی در تاالب
سد شیرین سو نشان میدهد تراکم جمعیت گونههای
پرندگان آبزی بیشتر از گونههای کنار آبزی بوده که
علت را میتوان به مناسب بودن عمق آب و تغذیه از
گیاهان توسط پرندگان آبزی در منطقه نسبت داد
( .)Ramezani et al., 2013علیرغم باال بودن
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فراوانی پرندگان آبزی نسبت به کنار آبزی ،پرندگان
کنار آبزی دارای تنوع گونهای باالتری هستند .در کل
بررسی تغییرات کل جمعیت نشاندهنده کاهش میزان
جمعیت از آذر تا بهمن و افزایش تعداد پرندگان از
اردیبهشت تا مرداد ،مهر و آبان می باشد .که بیشترین
پیک جمعیت در آبان تخمین زده شد.
پرندگان کنار آبزی معموالً در مناطق مرطوب و
کم عمق حاشیه تاالبها مشاهده میشوند .نامناسب
بودن زیستگاههای حاشیه تاالب برای تخمگذاری و
جوجهآوری ،مصنوعی بودن تاالب ،عدم وجود پناه
شامل پوشش نیزار ،پوشش گیاهی مناسب و یا جزایر
طبیعی مناسب در عرصه آبی تاالب ،شخم زنی بخش
اعظم اراضی حاشیه تاالب برای کشاورزی ،نزدیکی و
همجواری تاالب به مراکز مسکونی مانند شهر شیرین
سو و روستاهای اطراف ،تعلیف و چرای دامهای
روستانشینان ،وجود گونههای جانوری ناسازگار مانند
روباه ،شغال و سنجاب زمینی را میتوان عوامل مؤثر
کاهش تعداد پرندگان تولیدمثلکننده و عدم موفقیت
اکثر پرندههای تولیدمثلکننده برای رسیدن به مرحله
جوجهآوری دانست ( .)Ramezani et al., 2013لذا

عدم وجود زیستگاه مناسب برای تغذیه پرندگان
کنارآبزی و عادات و رفتار تغذیهای آنها از جمله دالیل
تعداد پایین پرندگان کنار آبزی در منطقه بوده است.
بررسی وضعیت و فصول مهاجرتی نیز نشان میدهد
تعداد پرندگان آبزی و کنار آبزی در فصل زمستان
بیشتر از بهار است که علت آن احتماالً مسیر مهاجرت
سالیانه پرندگان مهاجر میباشد ،به این معنی که
تاالب شیرین سو در مسیر رفت پرندگان مهاجر قرار
داشته اما در زمان برگشت برخی از پرندگان مسیر خود
را تغییر میدهند و یا احتماالً بهعلت شکار و عوامل
دیگر از چرخه خارج میشوند .با اینحال این تاالب
یکی از بهترین زیستگاههای پرندگان مهاجر در شمال
استان همدان محسوب شده و نقش مهمی در مسیر
مهاجرت پرندگان آبزی و کنار آبزی و نیز
زمستانگذرانی و تولید مثل آنها را دارد و همین امر
لزوم توجه هرچه بیشتر به این زیستگاه منحصر به فرد
را تأیید میکند .لذا ضروری است برنامه مدیریتی
کارآمد برای این تاالب تدوین گردد .کمیسازی
ارزشهای اقتصادی این تاالب در توجیه ضرورت
رسیدگی به سالمت این زیستگاه مؤثر است.

پیوست  .1فهرست خانوادهها و گونههای پرندگان مشاهده شده در تاالب سد شیرین سو
نام خانواده
PODICIPEDIDAE
PHALACROCORACIDAE
PHOENICOPTERIDAE

ANATIDAE

RALLIDAE

LARIDAE
CICONIDAE
GLAREOLIDAE

نام فارسی گونه
کشیم بزرگ
کشیم گردن سیاه
کشیم کوچک
باکالن بزرگ
فالمینگو
اردک سر سبز
خوتکا ابرو سفید
اردک سر حنایی
تنجه
اردک نوک پهن
خوتکا
چنگر نوک سرخ
چنگر معمولی
یلوه آبی
درنای معمولی
کاکایی صورتی
کاکایی سرسیاه
لک لک سیاه
لک لک سفید
گالریول بال سرخ

نام علمی گونه
Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis
Tachybatus rufficolis
Phalacrocorax carbo
Phoenicopterus ruber
Anas platyrhynchos
querquedula Anas
ferina Aythya
Tadorna tadorna
Anas clypeata
Anas crecca
Gallinula chloropus
Fulica atra
Rallus aquaticus
Grus grus
Larus genei
Larus ridibundus
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Glareola pratincola

ماههای مشاهده شده
وضعیت
زیستگاهی مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور
آبزی

  




 
آبزی

  



 
آبزی

 



آبزی


  
آبزی
 

آبزی

  



   
آبزی

  

    
آبزی
  

  
آبزی

 
آبزی
  


 
آبزی



  
آبزی

آبزی

 


    
کنار آبزی


کنار آبزی

آبزی




 
آبزی
  



   
کنار آبزی 
  

کنار آبزی    

  

کنار آبزی 
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 فهرست خانوادهها و گونههای پرندگان مشاهده شده در تاالب سد شیرین سو.1 ادامه پیوست
ماههای مشاهده شده
وضعیت
زیستگاهی مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور
کنار آبزی

کنار آبزی







  کنار آبزی

 


    کنار آبزی
کنار آبزی

  


 کنار آبزی




  کنار آبزی

 


  
 کنار آبزی
 

  کنار آبزی
  


   کنار آبزی

  

     کنار آبزی
کنار آبزی



کنار آبزی
  

  کنار آبزی
کنار آبزی


  کنار آبزی
کنار آبزی


 کنار آبزی
 

  کنار آبزی
 
   کنار آبزی

  کنار آبزی


  کنار آبزی
آبزی

  

  




    کنار آبزی
  

    کنار آبزی
کنار آبزی




   کنار آبزی

  


 کنار آبزی
کنار آبزی





  

   کنار آبزی
آبزی
 

آبزی

  



 
آبزی

 


نام علمی گونه
Ardeola ralloides
Ardea purpurea
Casmerodius albus
Ardea cinerea
Nycticorax nycticorax
Egretta garzetta
Ixobrychus minutus
Bubulcus ibis
Tringa stagnatilis
Actitis hypoleucos
totanus Tringa
Tringa nebularia
Philomachus pugnax
Tringa ochropus
Limosa lapponica
Numenius arquata
Numenius phaeopus
Calidris ferruginea
Calidris minuta
Calidris alpina
Calidris alba
Arenaria interpres
Phalaropus lobatus
Charadrius hiaticula
Charadrius dubius
Charadrius alexandrines
Charadrius leschenaultia
Vanellus vanellus
Recurvirostra avosetta
Himantopus himantopus
Sterna hirundo
Chlidonias leucoptera
Sterna nilotica

نام فارسی گونه
حواصیل زرد
حواصیل ارغوانی
اگرت بزرگ
حواصیل خاکستری
حواصیل شب
اگرت کوچک
بوتیمار کوچک
گاوچرانک
آبچلیک تاالبی
آبچلیک آواز خوان
آبچلیک پاسرخ
آبچلیک پا سبز
آبچلیک شکیل
آبچلیک تک زی
گیالنشاه حنایی
گیالنشاه
گیالنشاه ابرو سفید
تلیله بلوطی
تلیله کوچک
تلیله شکم سیاه
تلیله سفید
سنگ گردان
فاالروپ گردن سرخ
سلیم طوقی
سلیم طوقی کوچک
سلیم کوچک
سلیم شنی بزرگ
خروس کولی
آووست
چوپ پا
پرستوی دریایی معمولی
پرستوی معمولی بال سفید
پرستوی دریایی نوک کاکایی

نام خانواده

ARDEIDAE

SCOLOPACIDAE

CHARADRIIDAE

RECURVIROSTRIDAE

STERNIDAE
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