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 چکیده

های مختلف دارای ارزش امروزه پرندگان آبزی و کنار آبزی از جنبه

 شمار بهعات به عنوان شاخص تنوع زيستی بااليی بوده و در مطال

روند. مطالعه حاضر با هدف بررسی روند تغيير و مقايسه می

های تنوع و تراکم پرندگان آبزی و کنار آبزی تاالب سد  شاخص

برای اين  سال انجام گرفت.يک شيرين سو در استان همدان به مدت 

هر ماه  1389تا شهريور  1388منظور پرندگان اين تاالب از مهر 

ها نشان داد که بيشترين سرشماری شدند. نتايج حاصل از بررسی

قطعه در هکتار بوده  78/23بر با تراکم پرندگان در ماه آبان و برا

های  در ميان شاخص مقدار شاخص تنوعو کمترين است. بيشترين 

و  93/0ترتيب با ارزش عددی  به سيمپسون به کار رفته برای شاخص

نيز برای  شاخص يکنواختی نشان داده شد. بيشترين مقدار 69/0

( و همچنين کمترين مقدار برای 8/0شاخص اسميت و ويلسون )

بيشينه دست آمدند.  ( به27/0( و کامارگو )27/0شاخص  سيمپسون )

ترتيب به  و کمينه تراکم در دوره بررسی در تاالب سد شيرين سو به

( اختصاص داشت. تعداد 17/1( و بهمن )78/23ماههای آبان )

های آبزی های مختلف سال بيشتر از گونه های کنار آبزی در ماه گونه

 یاز کنار آبز يشترهمواره ب یپرندگان آبز ینفراوا کهحالی دربود 

کردن  ياسو از نظر مه يرينرسد تاالب سد شینظر م بوده است. به

داشته  يشتریبهتر و ب يتقابل یآبز یهاگونه یبرا یايهمنابع تغذ

نسبت  یپرندگان آبز يشترب  یبا مشاهده فراوان يزمسئله ن يناست و ا

 کرده است.  يدانمود پ یکنار آبز یهابه گونه

 

مديريت،  حفاظت، زيستگاه، تنوع زيستی، های کلیدی:واژه

 همدان.
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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. 
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 مقدمه

بحث تنوع زیستی از موضوعات مهم فعلی دنیای 
ها و استمرار و حفظ تنوع ژنتیکی گونهبوده و امروز 

ها که ضامن بقای محیط زیست تداوم اکوسیستم
ها، کند نسبت به شناسایی گونه، ایجاب میباشد می

های آنها و همچنین بررسی نوسانات جمعیت زیستگاه
می اقدام شود تا بتوان های علها بر اساس روشگونه

های به موقع از کم و کیف تغییرات مطلع و روش
 ;Mehrjoo, 1993)گرفت مناسب کنترلی را به کار 

Mori et al., 2001). یک تغییرات ارزیابی برای 
 آن در موجود روابط و اجزا همه بررسی اکوسیستم،

 مانند شناختی بوم اجزای انتخاب لذا است. ناممکن
 زیستی شاخص یک عنوان به تواند می پرندگان
در بین  (.Savinov et al., 2003) شود محسوب

و کنار آبزی از آبزی  های گونه انواع مختلف پرندگان،
شناختی، تفرجی، اقتصادی، اجتماعی، نظر زیبا

 وباشند اکولوژیکی و ذاتی دارای ارزش باالیی می
برای تأمین منابع مورد نیاز خود نظیر آب، دما، پوشش 
گیاهی، امنیت، منابع غذایی و سایر منابع زیستگاهی 

های تاالبی دارند وابستگی باالیی به اکوسیستم
(Ramezani et al., 2014; Elmberg et al., 

عنوان شاخص  این پرندگان به ( همچنین1994
و حضور آنها در  شمار آمده بهمناسبی از تنوع زیستی 

های فون اغلب موارد نشانگر تنوع باال در سایر بخش
 & Amat)باشند های آبی میو فلور اکوسیستم

Green, 2010; Stolen et al., 2005) آگاهی از  و
در هر  های آبی پرندگان وابسته به محیطوضعیت 

ای از سالمت اکولوژیک آن تواند نمایهتاالب می
المللی  سازمان بین .(Torres, 1995)تاالب باشد 

 15در حدود  (Wetland International) هاتاالب
ای هماهنگ در سال است که هر سال و طبق برنامه

کلیة کشورهای عضو، به سرشماری نیمه زمستانی 
منظور مطالعة  پردازد و بهها میپرندگان آبزی در تاالب

ها و پرندگان مهاجر آبزی کمی و کیفی زیستگاه
 ,Hattori & Mae) کندآوری می عات را جمعاطال

ها در . با توجه به عملکرد و نقش تاالب(2001
حمایت از تنوع زیستی، شناسایی و مطالعه ذخایر 

های تاالبی به ویژه بررسی پرندگان ای اکوسیستمگونه
ها از اهمیت خاصی آبزی و کنارآبچر وابسته به تاالب

. به (Tabiei & Sharifi, 2010) باشدبرخوردار می
های عنوان اکوسیستم هها بزیستگاه ینا یتعالوه اهم

زیستمندان وابسته به آنها و  غیر قابل جایگزین برای
نیز به جهت نگهداری تنوع زیستی بسیاری از 

های جانوری و گیاهی لزوم حفاظت از این مناطق  گونه
 .(Rabiei, 2003)است را دو چندان نموده 
لحاظ موقعیت جغرافیایی و شرایط کشور ایران به 

اقلیمی خاص خود همه ساله پذیرای گروه زیادی از 
پرندگان مهاجر است که از مناطق سردسیر شمالی به 

نمایند و های تاالبی و آبی ایران مهاجرت میزیستگاه
های مهم ایران توقف در طول مهاجرت خود در تاالب

 . با(Mansouri, 2000) نمایندمیو زمستان گذرانی 
شان تا قبل از ها و عملکردتاالب ،اغلب ،این وجود

 Adams) رونداز بین می شدن شناخته شدن و بررسی

& Stockwell, 1983; Hollis et al., 1988; 

Skinner & Zalewski, 1995 ارزش همه .)
خریب و ها به یک اندازه نیست، اما با توجه به تتاالب

های باقی امی تاالبها، ارزش تمنابودی تدریجی آن
 ,Mitsch & Gosselinkمانده باال رفته است )

(. لذا جهت حفاظت مستمر از این 2000
های ارزشمند و جلوگیری از تخریب آنها  اکوسیستم
نماید مطالعات مستمر و الزم بر پایه اصول ایجاب می

علمی صورت گیرد تا بتوان از چگونگی شرایط 
راکم و پراکنش آنها و ای و تها، تنوع گونهزیستگاه

های مختلف اطالعات ها در سالنوسانات جمعیت گونه
وجود  هدست آورد و به موقع از تغییرات ب هدقیق و جامعی ب

آمده آگاهی یافته و اقدامات الزم در جهت جلوگیری از 
 هم خوردن تعادل اکولوژیکی اعمال داشت. هب

در داخل و خارج از کشور  یاریتاکنون مطالعات بس
 یهایستماکوس یو کنار آبز یبه بررسی پرندگان آبز

توان به یعنوان مثال م تاالبی پرداخته شده است. به
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در فنالند و  Elemberg et al. (1994)مطالعات 
 Hattoriدر بوتسوانا؛  Herremans (1999)سوئد؛ 

& Mae (2001)  در ژاپن؛Ratti et al. (2001)  در
در چین  Quan &Yang (2002)داکوتای آمریکا؛ 

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 

 Behroozi Rad et al. (2002) توان به مطالعه یم
در بررسی تغییرات ماهانه تنوع و تراکم پرندگان آبزی 

المللی سلکه و سیاه  های بینو کنارآبزی در تاالب
تراکم،  ییندر تع Yousefian et al. (2005) کشیم،

در فصل  یپرندگان آبز یهاپراکنش و تنوع گونه
 & Khalilipourزمستان در تاالب شادگان، 

Nabavi (2006) تنوع  یانهو مطالعه ماه یشپا
 مهاجر در تاالب بامدژ، یو کنار آبز یپرندگان آبز

Behroozi Rad et al. (2009)  مطالعه روند نوسان
  Mehrjooجمعیت پرندگان آبزی تاالب هورالعظیم، 

به مطالعه تنوع، تراکم و پراکنش پرندگان  (1993)
 & Khalilipourمهاجر در تاالب گمیشان، 

Behroozi Rad (2008)، های پرندگان گونه تنوع
های حاشیه جنوبی خزر، آبزی و کنار آبزی تاالب

 یبر رو Sheykhi Ilanloo et al. (2016)مطالعه 
 ،پرندگان تاالب آق قلعه یالمللینب یهاشاخص

Sheykhi Ilanloo & Karimi (2016) یبر رو 
 یبرا یحفاظت یباال یتتمرکز با اولو یها کانون یینتع

 نمود. اشارهپرندگان 
لیل قرارگیری د استان همدان نیز در غرب کشور، به

عنوان یک کریدور زیستی  در مسیر مهاجرت، به
های استان هر ساله شاهد محسوب گردیده و تاالب

های بسیاری از پرندگان مهاجر آبزی و حضور جمعیت
های آبی تاالب کنار آبزی است. یکی از این اکوسیستم

ان کبودر آهنگ و در دائمی شیرین سو در شهرست
عنوان ستان می باشد. تاالب شیرین سو بهشمال ا

گذرگاه یا کریدور در فصول مختلف پذیرای پرندگان 
باشد. با توجه به ارزش حفاظتی باالی  زیادی می

ضروری است روند تغییرات پرندگان مهاجر کریدورها 
ها بیشتر مورد مطالعه قرار گیرد. لذا مطالعه  در آن

های تنوع هدف بررسی روند تغییرات شاخصحاضر با 
ای پرندگان آبزی و کنار آبزی در این و تراکم گونه

 تاالب انجام گرفت.  
 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

تاالب انسان ساخت و  یکسو  یرینتاالب سد ش
 یاییجغراف یتسو در موقع یریندائمی سد مخزنی ش

 44درجه و  40طول شرقی و  یقهدق 42درجه و  37
سو، در شمال  یرینعرض شمالی در کنار شهر ش یقهدق

شهرستان کبودر  یلومتریک 35غربی و در فاصله 
هکتار  18شهر همدان، با  یلومتریک 90آهنگ و 

تاالب در  ین. ا(1)شکل  است یدهمساحت واقع گرد
قرار دارد. از  یامتر از سطح آزاد در 1751ارتفاعی برابر 

آباد که در توان به چشمه آبی کهر ی تاالب میبع آبمنا
که در فصول  یچا روخانه قرهتاالب قرار دارد،  یکینزد

 یتآب را به سمت تاالب هدا"و پر آب  یبارندگ
 یلومتریک 5آباد واقع در  ینرودخانه حس یزو ن"کند  یم

شمال شرقی سد، اشاره نمود. در کل محدوده مورد 
باشد.  می یچا قره یزاز حوضه آبر ینظر بخش کوچک

سو در باال دست  یرینرودخانه ش یزمساحت حوضه آبر
باشد و رودخانه  مربع مییلومترک 37سد مخزنی معادل 

به  یردگ شمه میچداغ سر اصلی آن که از کوه آق
منطقه  ینا یمیاقل یتاست. از نظر وضع یصورت فصل

 یهاو تابستان یسرد و طوالن یهابا داشتن زمستان
سرد و خشک محسوب  یماقل گرم و خشک جز

و طول  یبا هسته رس یسد خاک یشود. تاالب دارا یم
شده  یرهآب ذخ یزانمتر و م 11متر و ارتفاع  350تاج 

 Hegmatan) مترمکعب است یلیونم 5/4برابر 

Water Consulting Engineers, 2007).  

 

     های سرشماریآوری دادهجمع

 با یو کنار آبز یمطالعه شناسایی پرندگان آبز یندر ا
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و به  Total Counting یاستفاده از روش سرشمار
در هر ماه و در کل محدوده تاالب  یادهصورت سواره و پ

اندازۀ جثه،  ، با توجه به نوع زیستگاه، رفتار،انجام گرفت
 و های مختلف بر روی بدنشکل ظاهری، وجود طرح

دیگر عوامل با استفاده از آمیزی پر و بال و  رنگ
 Heinzel et) راهنماهای مختلف صحرایی انجام شد

al., 1998; Scot et al., 1978; Mansouri,. 
 بازدیدهای انجام با مختلف، فصول در. (2009 ,2000

 تغییرات بررسی مورد زیستگاه به مهاجرت شروع از منظم
 مورد آبزی کنار و آبزی پرندگان ای گونه تنوع و جمعیت
 و شمارش شناسایی، که صورت بدین. گرفت قرار بررسی
 این در آبزی مهاجر پرندگان جمعیت ترکیب تعیین

 به جمعیت تعداد و هاگونه تعداد تغییرات ثبت و زیستگاه
 تکرار ماهیانه بازدیدهای در و تهگرف انجام ماهیانه صورت

 قرار بازدید مورد تاالب کل ماه هر صرفا و نداشته وجود
منظور  ین. بداست شده ثبت هاگونه و افراد تعداد و گرفته

، تلسکوب Bushnell 40×10 های دوچشمی از دوربین
عکاسی  ینو دورب 20-60×80 یزاواروفسک یتک چشم
 استفاده شد. متر یلیم 55-200با لنز تله 

 

 تجزیه و تحلیل نرم افزاری

های مختلف مورد آمده در سرشماری دست ههای بداده
تحلیل قرار گرفته و با توجه به واریانس آنها محدوده 

% تعیین گردید. در نهایت برای 95جمعیت با دقت 

ها و بررسی روند تغییرات و مقایسة نتایج  تحلیل داده
استفاده شد. برای  SPSSافزار  آمده از نرم دست هب

ای و یکنواختی گونه ایهای تنوع گونهتعیین شاخص
مورد استفاده  Ecological Methodologyافزار  نرم

ای پرندگان آبزی برای سنجش تنوع گونهقرار گرفت. 
های و کنار آبزی در تاالب مورد بررسی از شاخص

 ,Kerbs) ،(Heterogenety indices) ناهمگنی

بریلوئین و وینر و  -سیمپسون، شانون شامل: (1999
های ای از شاخصبرای تعیین یکنواختی گونه

 (Kerbs, 1999)، (Evenness indices) یکنواختی
و اسمیت  فای شامل: کامارگو، سیمپسون، مودی
 .استفاده شد 1ویلسون؛ بر اساس روابط جدول 

برای تعیین تراکم پرندگان آبزی و کنارآبزی،  همچنین
 Lorestani) اینیز از شاخص تراکم گونه

Zaynatizadeh, 2001) .استفاده شد 
 

 نتایج 

ماهه  12های این تحقیق در طول دوره بر اساس یافته
گونه پرنده آبزی و کنارآبچر  53مورد بررسی، تعداد 

خانواده در تاالب سد شیرین سو  13متعلق به 
فراوانی درصد بیشترین  (.1)پیوست  شناسایی شد

 21های پرندگان، مربوط به خانواده مرغابیان با خانواده
ق به خانواده لک لکیان با درصد و کمترین آنها متعل

 درصد فراوانی نشان داده شد. 4/1

 

 
 موقعیت تاالب سد شیرین سو در استان همدان .1شکل 
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نشان داد که در  فوقهای ماهیانه در تاالب بررسی
کل دوره مطالعه درصد فراوانی پرندگان آبزی بر 
پرندگان کنار آبزی به صورت قابل توجهی بیشتر 

های کنار (. در این تاالب تعداد گونه2شکل ) باشد می
های مورد بررسی )به جز اسفند، آبزی در تمام ماه

 های آبزی بودفروردین و شهریور( بیشتر از تعداد گونه

(. بیشترین و کمترین تعداد گونه آبزی به 2)جدول 
های خرداد و بهمن بوده و بیشترین ترتیب در ماه

ای پرندگان آبزی نیز در آذر مشاهده فراوانی گونه
ین تعداد گونه کنار آبزی در ماه مهر و گردید. بیشتر

های بهمن و فروردین دیده کمترین تعداد آن در ماه
ز ای پرندگان کنار آبزی نیشد. بیشترین فراوانی گونه

(. درصد فراوانی 2در مرداد ماه بوده است )جدول 
پرندگان آبزی و کنار آبزی در کل دوره مطالعه در 

محاسبه گردید  48/29و  51/70ترتیب  تاالب فوق به
 (. 2شکل )

 
 ایهای تنوع، یکنواختی و تراکم گونهمحاسبه و دامنه تغییرات شاخص نحوه .1 جدول

 دامنه تغییرات نحوه محاسبه نوع رابطه

 شاخص تنوع سیمپسون
 

0-1 

 وینر -شاخص تنوع شانون 
 

0-5 

      شاخص تنوع بریلوئین
 

0-5 

 شاخص یکنواختی کامارگو
 

0-1 

 شاخص یکنواختی سیمپسون
 

0-1 

 شاخص یکنواختی مودی فای
 

0-1 

 شاخص یکنواختی اسمیت ویلسون

 

0-1 

 = D تراکم 
𝑁

𝐴
 - 

تعداد کل افراد جامعه می باشد  Nو  iتعداد افراد گونه  niها در جامعه، تعداد کل گونه Sبه کل افراد جامعه،  iنسبت افراد گونه  piدر این روابط 
 مساحت مورد بررسی است.  Aفراوانی پرندگان و  Nتراکم،  Dهمچنین 

 

 
 های پرندگان آبزی و کنار آبزی در تاالب سد شیرین سوفراوانی گونه درصد .2 شکل
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های تنوع از اندازه گیری شاخص بنابر نتایج حاصل
ارائه شده است.  5و  4 ،3 های ای که در شکلگونه

ها شود تغییرات این شاخصگونه که مشاهده میهمان
تقریبا از الگوی یکسانی پیروی می کند و برای 

، (3)شکل  ای سیمپسونهای تنوع گونهشاخص
در طول  (5)شکل  و بریلوئین (4)شکل  وینر -شانون

گیری بررسی بیشترین مقدار در مهر ماه اندازه دوره

گیری شد. همچنین بر مبنای نتایج حاصل از اندازه
ای که در نمودار های یکنواختی گونهشاخص

ارائه گردیده، مشاهده می شود که  8و  7، 6 های شکل
در طول دوره بررسی بیشترین مقدار برای 

 ، کامارگو(6)شکل  یکنواختی سیمپسون های شاخص
در ماه بهمن  (8)شکل  و اسمیت ویلسون (7)شکل 

 برآورد گردید. 

 
 (1389تا شهریور  1388مهر )های مختلف در ماه های پرندگان آبزی و کنار آبزی در تاالب سد شیرین سواد و فراوانی گونهتعد .2جدول

 هاماه
 گونه آبزی

 
 گونه کنار آبزی

 
 کل

 فراوانی تعداد گونه فراوانی تعداد فراوانی تعداد
 283 35  124 24  159 11 مهر
 428 34  131 21  297 13 آبان
 398 24  82 14  316 10 آذر
 122 17  29 9  93 8 دی

 21 5  9 3  12 2 بهمن
 114 16  22 6  92 10 اسفند

 113 9  15 3  98 6 فروردین
 239 34  69 22  170 12 اردیبهشت

 348 36  110 22  233 14 خرداد
 327 31  145 19  182 12 تیر

 156 25  55 14  101 11 مرداد
 184 16  35 7  149 9 شهریور

 

 
 محاسبه شده برای تاالب سد شیرین سوناهمگنی سیمپسون  دار مقادیر شاخصنمو .3شکل 

 

 
 محاسبه شده برای تاالب سد شیرین سووینر  -نوناناهمگنی ش مقادیر شاخص نمودار .4شکل 
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 محاسبه شده برای تاالب سد شیرین سوناهمگنی بریلوئین  ر مقادیر شاخصنمودا .5شکل 

 

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

 

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

 

 
 محاسبه شده برای تاالب سد شیرین سویکنواختی اسمیت و ویلسون  ودار مقادیر شاخصنم .8شکل 

 



 1397سوم، پیاپی بیست و هفتم، زمستان ، شماره هفتمسال شناسی جانوری تجربی، علمی ـ پژوهشی زیستمجله   52

 

 

های آبزی بیشترین گونه 3با توجه به جدول 
شده در طول دوره مطالعه در تاالب سد مشاهده

ترتیب متعلق به خانواده غازیان شیرین سو به 
Anatidae  و خانواده یلوه ییانRallidae  شش و با

نشان می دهد از نظر نیز  4گونه بود. جدول  چهار
های آبچلیکیان های کنار آبزی خانوادهگونه

Scolopacidae حواصیلیان ،Ardeidae  و سلیمیان
Charadriidae گونه دارای  5و  8، 15ترتیب با به

 ها بودند.بیشترین گونه
دهد که بررسی ماهیانه تراکم پرندگان نشان می

های آبان و آذر دارای تراکم منطقه مطالعاتی در ماه
که بیشترین میزان تراکم در  باالیی از پرندگان بوده

آبان ماه بوده است. کمترین میزان تراکم نیز در 
 (.5گردید )جدول  مشاهده ماه همنب

 
 

 گیری بحث و نتیجه

پرندگان از جمله منابع جهانی تنوع زیستی به شمار 
روند، که به جهت سهولت مطالعه، شاخص زیستی  می

مناسبی برای بررسی وضعیت تغییرات زیست محیطی 
استفاده و (. Tabiei & Rasti, 2012) باشندمی

سرشماری بلندمدت پرندگان برداری از اطالعات  بهره
های حفاظت از تنوع زیستی تاالبی پایه و اساس برنامه

باشد. در نتیجه الزم است با های تاالبی میاکوسیستم
پایش و بررسی روند تغییرات جمعیت و تنوع زیستی 

های تاالبی را به صورت منظم پایش وضعیت اکوسیستم
در این که  ،(Tabiei & Rasti, 2012) و کنترل نمود

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.

 (89تا شهریور  88مهر )سد شیرین سو  تاالب در شده اهدهمش آبزی پرندگان هایخانواده به متعلق هایگونه تعداد .3جدول 
 باکالنیان کاکائیان پرستوی دریاییان کشیمیان یلوه ییان مرغابیان سو شیرین تاالب سد

 1 2 3 3 4 6 تعداد گونه
 98 86 316 151 447 573  تعداد کل افراد

 
 (89تا شهریور  88مهر ) سد شیرین سو تاالب در شده مشاهده آبزیکنار  پرندگان هایخانواده به متعلق هایگونه تعداد .4جدول 
 گالریولیان فالمینگوییان لک لکیان نوک خنجریان سلیمیان حواصیلیان آبچلیکیان شیرین سو تاالب سد

 1 1 2 2 5 8 15 تعداد گونه
 65 57 38 117 148 156 475 تعداد کل افراد

 
 (89تا شهریور  88ماهه )مهر  12سد شیرین سو در دوره  تاالب در آبزیآبزی و کنار  پرندگان راکمت .5جدول 

 تراکم در واحد سطح )هکتار( فراوانی ماه ردیف
 72/15 284 مهر 1

 78/23 428 آبان 2

 11/22 398 آذر 3

 78/6 122 دی 4

 17/1 21 بهمن 5

 33/6 114 اسفند 6

 28/6 113 فروردین 7

 28/13 239 اردیبهشت 8

 06/19 343 خرداد 9

 17/18 327 تیر 10

 67/8 156 مرداد 11

 22/10 184 شهریور 12
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بیشترین تعداد و فراوانی پرندگان شناسایی شده 
 1902درصد و تعداد  51/70متعلق به پرندگان آبزی با 

بوده است. براساس نتایج حاصل از مطالعه تنوع 
ای پرندگان مربوط به خانواده پرندگان آبزی و  گونه

المللی بین هایکنارآبزی زمستان گذران در تاالب
 & Behroozi Radتیاب و کالهی توسط 

Hasanzadeh Kiabi (2008 ) مشخص شد که
بیشترین تعداد گونه های زمستان گذران در تاالب 
های مورد بررسی متعلق به گونه های پرندگان کنار 

ه است. لذا یافته های این پژوهش مطابق با آبزی بود
 Behroozi Rad and (2008)یافته های نتایج 

Hasanzadeh Kiabi باشد. از سوی دیگر نتایج می
های حاصل از مطالعه بر روی این پژوهش با یافته

آالگل، آلماگل، آجیگل و گمیشان توسط  هایتاالب
Golshahi et al. (2009) بیشترین  مشخص شد که

های های زمستان گذران در تاالبتعداد و فراوانی گونه
های پرندگان آبزی بوده مورد بررسی متعلق به گونه

ای پرندگان آبزی همچنین مطالعه تنوع گونهو  است
وکنار آبچر زمستان گذران در تاالب کافتر استان 

 .Rahimi et alساله توسط 11فارس در یک دوره 
های  ها متعلق به گونهگونه بیشترین فراوانی که (2010)

 ها که در این تاالب همخوانی ندارد، چرا ،آبزی بوده است
های های شناسایی شده متعلق به گونهبیشترین گونه

رسد وضعیت مورفولوژیکی نظر می بوده است. لذا به آبزی
های مورد مطالعه از ها و وسعت پهنه آبی در تاالبتاالب

گونه ای بوده است. به  گذار بر این ترکیب تأثیرعوامل 
یکی از علل نیز  Golshahi et al. (2009)طوری که 

های آبزی و کنار آبزی در احتمالی تفاوت در ترکیب گونه
خاص  های مختلف را به شکل مورفولوژیکیزیستگاه

  ها اختصاص دادند.تاالب
قطعه پرنده  2728 در طول مطالعه حاضر در مجموع

تاالب سد شیرین سو سرشماری شدند، که بیشترین در 
قطعه بود  439تعداد متعلق به گونه چنگر معمولی با 

(. بیشترین جمعیت پرندگان سرشماری شده 4و3)جدول 
که  قطعه بوده است. درحالی 428نیز متعلق به ماه آبان با 

ای پرندگان تاالب متعلق به ماه بیشترین غنای گونه
پرنده آبزی و کنار آبزی بوده است. گونه  36خرداد با 

های جمعیت در بین خانوادههمچنین باالترین 
 573شده متعلق به خانواده مرغابیان با فراوانی  مشاهده

(. میانگین تراکم در 3 قطعه پرنده برآورد گردید )جدول
ماهه مطالعه در این تاالب نیز  12واحد سطح در مدت 

های پرندگان اد گونهقطعه پرنده محاسبه شد. تعد 63/12
کنار آبزی در ماهها مختلف دوره مطالعه نیز همواره 

های  های آبزی بود )به جز ماهبیشتر یا مساوی گونه
های اسفند، فروردین و شهریور(. بررسی تغییر شاخص
گذران  تنوع و تراکم پرندگان آبزی و کنار آبزی زمستان

 Mousaviدر دو تاالب هورالعظیم و شادگان توسط 

Hosseini et al. (2011)  نیز نشان داد که تعداد
کنار آبزی در هر دو تاالب همواره بیشتر از  های گونه
های این های آبزی بوده است که منطبق با یافتهگونه

 باشد. پژوهش می
با توجه به اطالعات حاصل شده از این تحقیق و  

های مورد بررسی این چنین استنباط بر اساس شاخص
های  های مهر، آبان و خرداد در بین ماه گردد که ماه می

مورد مطالعه دارای کیفیت مناسب بوده و میزان تنوع 
اند. ها داشته زیستی بیشتری را نسبت به سایر ماه

های تنوع اساس نتایج بررسی شاخصهمچنین بر
زیستی پرندگان آبزی و کنار آبزی مشخص گردید که 

طالعه، ماه بهمن از های آماری مورد م در بین ماه
بیشترین شاخص یکنواختی برخوردار بوده و نشان 

ای دارای ماه از نظر یکنواختی گونه دهد که بهمنمی
بیشترین میزان یکنواختی بوده است که این مقدار خود 

ای باال در ها و تنوع گونهبیانگر توزیع یکنواخت گونه
ت و ماهه جمعی 12باشد. به عالوه بررسی این ماه می
های پرندگان آبزی و کنار آبزی در تاالب تنوع گونه

های دهد تراکم جمعیت گونهسد شیرین سو نشان می
های کنار آبزی بوده که پرندگان آبزی بیشتر از گونه

توان به مناسب بودن عمق آب و تغذیه از علت را می
گیاهان توسط پرندگان آبزی در منطقه نسبت داد 

(Ramezani et al., 2013) .رغم باال بودن  علی
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فراوانی پرندگان آبزی نسبت به کنار آبزی، پرندگان 
باالتری هستند. در کل  ای گونه کنار آبزی دارای تنوع

دهنده کاهش میزان  بررسی تغییرات کل جمعیت نشان
جمعیت از آذر تا بهمن و افزایش تعداد پرندگان از 

یشترین اردیبهشت تا مرداد، مهر و آبان می باشد. که ب
 پیک جمعیت در آبان تخمین زده شد.

پرندگان کنار آبزی معموالً در مناطق مرطوب و 
شوند. نامناسب  ها مشاهده میکم عمق حاشیه تاالب

گذاری و  های حاشیه تاالب برای تخمبودن زیستگاه
آوری، مصنوعی بودن تاالب، عدم وجود پناه  جوجه

جزایر  شامل پوشش نیزار، پوشش گیاهی مناسب و یا
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 

های  سو و روستاهای اطراف، تعلیف و چرای دام
های جانوری ناسازگار مانند روستانشینان، وجود گونه
مؤثر توان عوامل ینی را میروباه، شغال و سنجاب زم

کننده و عدم موفقیت  کاهش تعداد پرندگان تولیدمثل
کننده برای رسیدن به مرحله  های تولیدمثلاکثر پرنده

لذا (. Ramezani et al., 2013) آوری دانست جوجه

عدم وجود زیستگاه مناسب برای تغذیه پرندگان 
دالیل  ای آنها از جمله کنارآبزی و عادات و رفتار تغذیه

تعداد پایین پرندگان کنار آبزی در منطقه بوده است. 
دهد  بررسی وضعیت و فصول مهاجرتی نیز نشان می

تعداد پرندگان آبزی و کنار آبزی در فصل زمستان 
بیشتر از بهار است که علت آن احتماالً مسیر مهاجرت 

باشد، به این معنی که سالیانه پرندگان مهاجر می
مسیر رفت پرندگان مهاجر قرار  تاالب شیرین سو در

داشته اما در زمان برگشت برخی از پرندگان مسیر خود 
علت شکار و عوامل  به دهند و یا احتماالًرا تغییر می

حال این تاالب  شوند. با ایندیگر از چرخه خارج می
های پرندگان مهاجر در شمال یکی از بهترین زیستگاه

ی در مسیر استان همدان محسوب شده و نقش مهم
مهاجرت پرندگان آبزی و کنار آبزی و نیز 

گذرانی و تولید مثل آنها را دارد و همین امر  زمستان
لزوم توجه هرچه بیشتر به این زیستگاه منحصر به فرد 

ذا ضروری است برنامه مدیریتی کند. لرا تأیید می
سازی  برای این تاالب تدوین گردد. کمی آمدکار

تاالب در توجیه ضرورت  های اقتصادی اینارزش
 ثر است.ؤرسیدگی به سالمت این زیستگاه م

 

 های پرندگان مشاهده شده در تاالب سد شیرین سوها و گونهفهرست خانواده .1 پیوست
 نام علمی گونه نام فارسی گونه نام خانواده

 وضعیت 
 زیستگاهی

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

PODICIPEDIDAE 

             آبزی Podiceps cristatus کشیم بزرگ

             آبزی Podiceps nigricollis کشیم گردن سیاه

             آبزی Tachybatus rufficolis کوچککشیم 
PHALACROCORACIDAE باکالن بزرگ Phalacrocorax carbo آبزی             

PHOENICOPTERIDAE فالمینگو Phoenicopterus ruber آبزی             

ANATIDAE 

             آبزی Anas platyrhynchos اردک سر سبز

             آبزی querquedula Anas خوتکا ابرو سفید

             آبزی ferina Aythya اردک سر حنایی
             آبزی Tadorna tadorna تنجه

             آبزی Anas clypeata نوک پهناردک 
             آبزی Anas crecca خوتکا

RALLIDAE 

             آبزی Gallinula chloropus چنگر نوک سرخ
             آبزی Fulica atra چنگر معمولی

             کنار آبزی Rallus aquaticus یلوه آبی
             کنار آبزی Grus grus معمولی درنای

LARIDAE 
             آبزی Larus genei کاکایی صورتی

             آبزی Larus ridibundus کاکایی سرسیاه

CICONIDAE 
             کنار آبزی Ciconia nigra لک لک سیاه
             کنار آبزی Ciconia ciconia لک لک سفید

GLAREOLIDAE گالریول بال سرخ Glareola pratincola کنار آبزی             
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 های پرندگان مشاهده شده در تاالب سد شیرین سوها و گونهفهرست خانواده .1 پیوستادامه 

 نام علمی گونه نام فارسی گونه نام خانواده
 وضعیت 
 زیستگاهی

 ماههای مشاهده شده

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

ARDEIDAE 

             کنار آبزی Ardeola ralloides حواصیل زرد
             کنار آبزی Ardea purpurea حواصیل ارغوانی

             کنار آبزی Casmerodius albus اگرت بزرگ
             کنار آبزی Ardea cinerea ل خاکستریحواصی
             کنار آبزی Nycticorax nycticorax ل شبحواصی
             کنار آبزی Egretta garzetta کوچکاگرت 
             کنار آبزی Ixobrychus minutus ار کوچکبوتیم

             کنار آبزی Bubulcus ibis انکگاوچر

SCOLOPACIDAE 

             کنار آبزی Tringa stagnatilis آبچلیک تاالبی
             کنار آبزی Actitis hypoleucos آبچلیک آواز خوان

             کنار آبزی totanus Tringa آبچلیک پاسرخ

             کنار آبزی Tringa nebularia ک پا سبزآبچلی
             کنار آبزی Philomachus pugnax ک شکیلآبچلی
             کنار آبزی Tringa ochropus ک تک زیآبچلی

             کنار آبزی Limosa lapponica گیالنشاه حنایی
             کنار آبزی Numenius arquata شاهگیالن
             کنار آبزی Numenius phaeopus شاه ابرو سفیدگیالن
             کنار آبزی Calidris ferruginea بلوطی تلیله
             کنار آبزی Calidris minuta کوچک تلیله
             کنار آبزی Calidris alpina شکم سیاه تلیله
             کنار آبزی Calidris alba سفید تلیله

             کنار آبزی Arenaria interpres گردانسنگ 
             آبزی Phalaropus lobatus وپ گردن سرخفاالر

CHARADRIIDAE 

             کنار آبزی Charadrius hiaticula سلیم طوقی

             کنار آبزی Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک

             کنار آبزی Charadrius alexandrines سلیم کوچک

             کنار آبزی Charadrius leschenaultia سلیم شنی بزرگ

             کنار آبزی Vanellus vanellus خروس کولی

RECURVIROSTRIDAE 
             کنار آبزی Recurvirostra avosetta آووست

             کنار آبزی Himantopus himantopus چوپ پا

STERNIDAE 

             آبزی Sterna hirundo پرستوی دریایی معمولی

             آبزی Chlidonias leucoptera پرستوی معمولی بال سفید

             آبزی Sterna nilotica پرستوی دریایی نوک کاکایی

 
REFERENCES 
Adamus, P.; Stockwell, L.; (1983). A 

method for wetland functional 

assessment. Vols. I and II. Reports 

FHWA-IP-82-23 and 24, US 

Department of Transportation, Federal 

Highway Administration, Washington, 

USA. 181 and 134 pp. 
Amat, J.A.; Green, A.J.; (2010). Waterbirds 

as Bioindicators of environmental 

conditions. Conservation monitoring in 

freshwater habitat, a practical guide and 

case studies, Edited by Hurford, C.; 

Schneider, M.; and Cown, I.; Springer 

Dordrecht Heidelberg London New 

Yourk. 
Behroozi Rad, B.; Rasekh, A.; Eshraqian, 

N.; Mola, A.; Amini, A.; (2009). The 

trend of population fluctuation of 

aquatic birds in Hooralazim wetland, 

Index of changes in wetland ecosystem. 

The first national conference of 

wetlands in Iran, Islamic Azad 

University of Ahvaz, 14-15 March.  

Behroozi Rad, B.; Reyahi Bakhtiari, A.; 

Khalaghi Zadeh Rostami, A.; (2002). 

Investigation of Monthly Variability 



 1397سوم، پیاپی بیست و هفتم، زمستان ، شماره هفتمسال شناسی جانوری تجربی، علمی ـ پژوهشی زیستمجله   56

and Density of Aquatic and Abacus 

Birds in Selkeh and Espand 

International wetlands. Iranian Natural 

Resources Journal; 55(2): 243-260. 

Birds of the Middle East: (Second Edition). 

Princeton University Press. 400 pp. 
Elemberg, J.; Nammi, P., Poeysae, H.; 

Sjoeberg; K.; (1994). Relationships 

between species number lake size 

andresource diversity in assemblages of 

breeding waterfowl. Biogeogr;21:75- 84. 
Golshahi, A.; Hamami, M.; Khalilipour, 

A.; (2009). Investigating the diversity 

of aquatic and aquatic wildlife species 

in Alla Gol, Alma Gol, Aji Gol and 

Gomishan wetland. Scientific Journal 

of Wetland; 1(1): 18-32. 

Hattori, A.; Mae, S.; (2001). Habitat use 

and diversity of waterbirds in a coastal 

lagoon around Lake Biwa. J. 

Ecological Research; 16: 543-553. 

Hegmatan Water Consulting Engineers; 

(2007). Shirin Souz Reservoir 

Specification Design, Hamedan Province 

Regional Water Supply Company.  

Heinzel, H.; Fitter, R.; Parslow, F.; 

(1998). Birds of Britain and Europe. 

Harper Collins Publishers. Italy. 382pp. 
Herremans, M.; (1999). Water bird 

diversity, densities, communities and 

seasonality in the Kalahari Basin, 

Botswana. Journal of Arid 

Environment; 43: 319‐350. 
Hollis, G. E.; Holland, M.; Maltby, E.; 

Larson, J.; (1988). The wise Use of 

Wetlands. Nature and lake size and 

resource diversity in assemblages of 

breeding waterfowl. Journal of 

Biogeography; 21, 75-84. 
Kerbs, C.J.; (1999). Ecological  

Methodology. Harper & Rows 

publications. pp: 375-455. 
Khalilipour, A.; Behroozi Rad, B.; (2008). 

Investigating changes in the diversity 

and abundance of aquatic and near-

winter aquatic birds across the southern 

margins of the Caspian Sea. Journal of 

the Environment; 44: 20-26. 

Khalilipour, O.; Nabavi, S. M.; (2006). 

Monthly survey of wintering 

waterbirds in Hoore Bamdej, 

Khuzestan Province, Southwest Iran. 

Podoces; 1(1/2): 61-66. 
Lorestani Zaynatizadeh, S.; (2001). 

Determination of distribution, density 

and diversity of migratory and aquatic 

migratory birds in relation to 

vegetation communities in autumn and 

winter in Hashelan wetland of 

Kermanshah province. Master's Thesis. 

Islamic Azad University of Ahvaz 

Science and Research Branch, pp: 167. 

Mansouri, J.; (2000). Iranian Birds Guide. 

Farzaneh Book Publishing. Tehran. 

513 pages. 

Mansouri, J.; (2000). Iranian Birds Guide. 

Hearing Mind Publishing; pp: 489.  

Mehrjoo, Ay.; (1993). Study of diversity, 

density and distribution of migratory 

birds in Gomishan wetland. Master's 

thesis. Faculty of Natural Resources, 

University of Tehran.  

Mitsch, W.J.; Gosselink, J.G.; (2000). 

Wetlands. 3
rd

 ed. John Wiley, New York. 
Mori, Y. N.; Sodhi, S.; Kawanishi, S.; 

Amagishi, S. Y.; (2001). The effect of 

human disturbance and flock composition 

on the flight distances of water Flow 

species. J. Ethol.; 19: 115-119. 

Mousavi Hosseini, M.; Amini, A.; Saba, 

M.; (2011). The trend of changing the 

indices of diversity and density of 

aquatic and aquatic birds in the winter 

months of Hualazim and Shadegan 

wetlands (2007 to 2009). Research 

Journal of Ecobiology; 3(12). 

Quan, R.; Wen, X.; Yang, X.; (2002). 

Effect of human activities on migratory 

waterbirds at Lashihai Lake, China. 

Biological Conservation; 108: 273‐219. 
Rabiei, K.; (2003). Semi-winter census 

report of aquatic and aquatic migratory 

birds. Mazandaran Provincial 

Environmental Office. 

Rahimi, S.; Natural, A.; July, M.; (2010). 

Study of species diversity of aquatic 

birds and watercolor in Kafter lagoon 

of Fars province. Research journal of 



 57 ... یار آبزو کن یپرندگان آبز تیتنوع و تراکم جمع راتییتغکیانیان و همکاران:  

Ecobiology; 1(2):70-8.  

Ramezani, R.; Kazemeini, F.; 

Mohammadpour Roodpashti, Gh.; 

(2014). Investigating the fauna of aquatic 

birds and waterfowl in Shirin Souh 

hunting wetland in Hamadan province, 

The first national conference on the 

protection of wetlands and aquatic 

ecosystems, 19 May 2014. 

Ratti, J. T.; Rocklage, A. M.; Gindice, J. 

H.; Gartoh, E. O.; Golner, D. P.; 

(2001). Comparison of avian 

communities on restored and Natural 

wetland in north and South Dakota. J. 

Wildlife. Manage; 5: 679-648. 
Savinov, V.M.; Gabrielsen, G.W.;  

Savinova, N.; (2003). Cadmium, zinc, 

copper, arsenic ,selenium and mercury 

in seabirds from the Barents Sea:  

levels, inter-specific and geographical 

differences, Sci. Total. Environ; 306: 

133-58. 
Scot, D.; Murovj Hamedani, H.; Adhami, 

A.; (1978). Birds of Iran. Publications 

of the Environmental Protection 

Agency. Tehran. 404 pages.  

Sheykhi Ilanloo, S.; Jabbari, H.; yousefi, 

M.; Fadakar, D.; (2016). An 

ornithological survey in Aq Qaleh 

Wetland: A means of assessing the 

status of Aq Qaleh for introducing as 

international wetland to Ramsar 

Convention. Journal of Animal 

Environment; 7(4): 81-87. 

Sheykhi Ilanloo, S.; Karimi, S.; (2016). 

'Determination of the focus centers 

with high-priority conservation for 

birds Case Study: Naqadeh 

township'. Animal Environment; 8(3), 

pp. 29-38. 

 

Skinner, J.; Zalewski, S.; (1995). Functions 

and values of Mediterranean Wetlands. 

MedWet publication. 
Stolen, E.D.; Breininger, D.R.; Frederick, 

P.C.; (2005). Using waterbirds as 

indicators in estuarine systems: 

successes and perils. Estuarine 

indicators, CRC marine science series, 

edited by Bortone, S.A., Raton, B., 

London New York Washington D.C. 
Tabiei, A.; Rasti, Ay.; (2012). 

Investigation of Biodiversity of 

Aquatic Birds and the Bottoms of 

Winter Breads in Hormozgan Province. 

Journal of Wetland; 7: 35-45. 

Tabiei, A.; Sharifi, R.; (2010). Investigation 

of species diversity of aquatic birds and 

wintering paddies in Hilla protected 

area in Bushehr province. Journal of 

Wetland; 3(9): 71-83. 

Torres, R.; (1995). Waterfowl community 

structure of Laguna Santo Domingo 

during annual cycle. Rev.Asoc. Cienc. 

Nat. Litor. St. Tome.; 26(1): 33- 40. 
Yousefian, S.; Nabavi M.; Behroozi Rad, 

B.; (2005). Determination of Density, 

Distribution and Diversity of Aquatic 

Bird Species in winter in Shadegan 

wetland. Journal of Environmental 

Science; 38: 109-116. 

  
 


