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بررسی تنوع و جمعیت پرندگان خشکی زی حاشیه تاالب میانگران در دو فصل زمستان و
بهار
بهروز بهروزی راد

1

تاریخ دریافت 96/05/11 :تاریخ پذیرش96/9/11 :

چکیده
در این بررسی  32گونه پرنده خشکی زی ،از  17تیره در حاشیه تاالب میانگران شناسایی شد.
شناسایی پرندگان هرماه یک روز از دیماه سال  1395تا پایان خردادماه سال  1396با پیادهروی در
حاشیه تاالب با دوربین چشمی  40×10زایس و تلسکوپ  60×15به روش مشاهده مستقیم و تمام
شماری  Total countبا هدف بیان اهمیت بوم سازگان تاالبی میانگران برای پرندگان خشکی زی
انجامشده است .درمجموع  1643پرنده خشکی زی شمارش شد که بیشترین تعداد در بهمنماه 386
قطعه و کمترین تعداد در خردادماه  209قطعه و بیشترین جمعیت پرندگان  970قطعه در زمستان و
کمترین جمعیت در بهار  673پرنده شمارششده است .بیشترین یکنواختی در اسفندماه ( )0/691و
کمترین یکنواختی در خردادماه ( )0/448بود .بیشترین تنوع گونهای مارگالف ،شانون ،و منهینیک در
اسفندماه به ترتیب  1/807 ،4/926و  2/854بود .تنوع  βویتاکر ،هریسون و ویلیام در بین دو فصل
زمستان و بهار صفر بود .ضریب تشابه بین جامعه پرندگان خشکی زی در دو فصل زمستان و بهار
 95/5درصد و تفاوت اقلیدسی  125/22بود .آزمون  tنشان داد تفاوت معنیداری بین جمعیت و تعداد
گونه در دو فصل بهار و زمستان باحدود اطمینان  95درصد وجود ندارد .این بررسی نشان داد نقش
تاالب میانگران برای تامین زیستگاه برای پرندگان خشکی زی نیز دارای اهمیت است و بایستی در
مدیریت و حفاظت آن مورد توجه قرار گیرند.
کلمات کلیدی :پرندگان خشکی زی ،جمعیت ،تنوع گونه ،تاالب میانگران

 - 1دانشیار گروه محیط زیست ،دانشگاه ازاد اسالمی  ،واحد اهواز  ،اهواز  ،ایران bbehrouzirad@yahoo.com
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مقدمه
در دهههای اخیر شاخصهای محیط زیستی در
سطح وسیعی موردتوجه مدیران محیطزیست
قرارگرفته و در  4دهه گذشته بهمنظور ارزیابی
تغییرات محیطزیست ،عالئم هشدار اولیه
اکولوژیک ،برای بیان تغییرات و همچنین
بهمنظور سنجش روند تغییرات در منابع
اکولوژیک مورداستفاده قرارگرفتهاند (.)11
جوامع انسانی برای شناخت شرایط کنونی یا
پیشبینی شرایط آتی بومسازگانهای تاالبی به
شاخصهای ساده و قابل تفسیر نیاز دارند (.)4
این شاخصها به متخصصین تاالب شناس اجازه
میدهند تا تغییرات مهم تاالبها را شناسایی
نمایند ( .)3جوامع اولیه از شاخصهایی مانند
مهاجرتهای فصلی پرندگان به تاالبها یارویش
و گلدهی گیاهان آبزی در فصل بهار بهعنوان
عالیمی برای بیان تغییر شرایط زیستی تاالبها
استفاده میکردند ( .)1در دهه 1920
شاخصهایی مانند شفافیت آب بهمنظور تعیین
شرایط محیطزیست تاالبها به کار گرفتهشده
است ( .)14ارزیابی شرایط اکولوژیکی تاالبها در
اتخاذ تصمیمات مدیریتی ،نظارتی و زیستی ،نیاز
به شاخصها را روزبهروز افزایش داده است.
شاخصهای محیطزیست تغییرات قابل اندازه
گیری در بعضی از بخشهای بومسازگان را
منعکس میکنند ( .)32تغییرات جمعیت و تنوع
گونهای پرندگان وابسته به بومسازگانهای تاالبی
نیز بهعنوان شاخصهای سالمت تاالبهای بکار
برده شدهاند ( 7، 4و  .)31تاالبها بومسازگان
های پیچیدهای هستند که حدود  6درصد از

سطح کره زمین را به خود اختصاص دادهاند و
جزو آسیبپذیرترین منابع طبیعی محسوب
میشوند ( .)2از سوی دیگر بومسازگانهای
تاالبی منابعی با چندین عملکرد هستند که رفاه
اجتماعی قابلتوجهی را برای بشر تأمین میکنند
( .)23بنابراین مدیریت پایدار این سرمایهها
امری ضروری است .تاالبها نهتنها برای بقاء
پرندگان آبزی نقش مهمی دارند ،بلکه حافظ
جامعه پرندگان خشکی زی نیز میباشند (22 ،1
و  .)28به همین دلیل تغییرات جمعیت و تنوع
گونهای پرندگان در فصول مختلف سال
شاخصهای مناسبی برای نشان دادن وضعیت
سالمت تاالبها میباشند و برای بیان کیفیت و
مدیریت تاالبها استفادهشدهاند ( .)2به همین
منظور شمارش همهساله پرندگان آبزی در
Wetland
تاالبهای جهان توسط
 Internationalاز سال  1960انجام میشود.
مطالعاتی نظیر تعیین تنوع گونه و شبکه غذایی
پرندگان تاالب زی در تاالب حفاظتشده پایا
اندیا در کشور مالزی ( ،)32تعیین ترکیب گونه،
فراوانی نسبی و توزیع پرندگان دریاچه تانا در
اتیوپی ( ،)3تراکم گونه و تنوع پرندگان آبزی در
تاالب یانکاری نیجریه ( ،)1شناسایی و مقایسه
جمعیت پرندگان تاالبهای بینالمللی کالهی و
تیاپ در تنگه هرمز ( ،)6تغییرات جمعیت
پرندگان سلکه و سیاه کشیم ( ،)17تنوع
پرندگان آبزی هور بامدژ ( ،)18تعیین تراکم
پرندگان تاالب شادگان ( )30بررسی تغییرات
تنوع و فراوانی پرندگان آبزی و کنار آبزی
زمستان گذران در تاالبهای حاشیه خزر ( )18و
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پرندگان آبزی بخشهای آلوده و غیر آلوده تاالب
تاالب میانگران را به عنوان شاخص آلودگی
بررسی کرده است ( .)4اطالعات بهدستآمده از
چنین مطالعاتی نشان میدهند که عالوه بر
تشخیص اولویتهای حفاظتی و تحقیقاتی برای
تعیین تنوع زیستی جهانی پرندگان ،و درنهایت
به توسعه و پیشرفت در حفاظت از محیطزیست
زیستگاههای آبی و پرندگان به همراه استفاده
معقول از این منابع کمک نمود .به همین دلیل
هدف از انجام این تحقیق شناسایی وتعیین تنوع
گونهای پرندگان خشکی زی در حاشیه تاالب
میانگران در دو فصل زمستان  1395و
بهار 1396و همچنین مقایسه شاخصهای تنوع
آنها به عنوان شاخص وضعیت تاالب میانگران
بوده است.

پرندگان آبزی زمستان گذران در تاالبهای
گیالن ،مازندران و گلستان و طبقهبندی ارزش
تاالبها بر اساس معیارهای پرندگان ()20
انجامشده است .در ارتباط با پرندگان خشکی
زی وابسته به تاالبها Rotenberry،در ()1985
روی تنوع ،فراوانی و ترکیب جمعیت پرندگان
خشکی زی ( ،)24کریمی نژاد و همکاران
( )1393آلودگیهای ناشی از فعالیتهای
کشاورزی در تاالب شادگان با شاخص پرندگان
بررسی نمودهاند ( ،)19بهروزی راد ()1396
ساختار جامعه و تنوع پرندگان دریاچه سد
شهدای رامشیر در فصول زمستان و بهار بهعنوان
شاخص بین دریاچههای پشت سدها و تاالبهای
طبیعی بررسی نموده است (Behrouzi- .)10
 ،)2014( Radجمعیت ،تنوع گونهای و تشابه
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

پسابهای روان سطحی و بارندگی تأمین
میشود .ارتفاع آن از سطح دریا  822متر است
( .)5برابر با طبقهبندی کنوانسیون رامسر این
تاالب در گروه تاالبهای داخلی  1در طبقه
تاالبهای آب شیرین  2و در دسته مردابی 3
قرار دارد ( .)23در فهرست زیستگاه های مهم

تاالب میانگران در  2کیلومتری شهر ایذه در
موقعیت جغرافیایی  49درجه و  45دقیقه طول
شرقی و  31درجه و  45دقیقه عرض شمالی در
استان خوزستان قرار دارد شکل ( .)1تاالب
دائمی است .مساحت آن در زمستان 1256
هکتار و در فصل تابستان حدود  380هکتار
است ( .)5آب تاالب از فاضالب شهر ایذه و

پرندگان در خاورمیانه ) 4(IBAثبت شده است
()12

1- Inland wetland
2- Fresh water
3- Palustrine
4- Important Birds Area
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تاالب میانگران

شهر ایذه

مسیر و محدوده شمارش پرندگان
شکل  :1موقعیت جغرافیایی تاالب میانگران و مسیر شمارش پرندگان خشکی زی در حاشیه تاالب
منبع )(Google earth, 2017

روش شمارش پرندگان
شناسااایی و شاامارش پرناادگان خشااکی زی
حاشیه تاالب میانگران به مدت  6ماه از دیمااه
 1395تا خرداد  1396با پیاادهروی در اطاراف
تاالب در هفته سوم هرماه باا دورباین چشامی
 40 x10زایس و تلسکوپ  60×15باا مشااهده
مستقیم و تماام شاماری  1انجاامشاده اسات.
سازمان بینالمللی تاالب ها  2این روش را برای
شمارش پرندگان در زیستگاه های تاالبی توصیه
و از سال  1960بکار میبارد ( 7و  .)8شامارش
پرناادگان از ساااعت  8صاابح ،تااا  12ظهاار بااا
تلسکوپ و دوربین چشمی انجاام گرفتاه اسات.
فلشهاا مسایر حرکات و نقااط شامارش را در
شکل ( )1نشان میدهند .فواصل نقاط شمارش

حدود  500متر انتخابشده است تا هم از تکرار
شمارش جلوگیری شاود و هام پوشاش کامال
بخش حاشیه تاالب که پرندگان خشکی زی بار
روی زمین و یا پوشش گیاهی دیده مایشادند،
شمارش شوند .با استفاده از دادههای حاصال از
شمارش پرندگان تعداد کال گوناههاا ،فراوانای
نسبی به صورت ماهانه و فصلی تعیاین گردیاد.
شاخص های تناوع زیساتی در ایان مطالعاه باا
استفاده نرمافازار )13( Pastکاه در جادول ()1
نشان دادهشاده اسات ،محاسابه شادند .نرماال
بااودن توزیااع پرناادگان در دو فصاال بااا ازمااون
کملوگروف -اسمرینوف و اختالف بین جمعیات
و تعداد گونه پرندگان در دو فصل باا آزماون t
سنجیده شد (.)13

1- Total Count
2-Wetland International
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جدول  :1شاخصهای تنوع زیستی محاسبهشده در این مطالعه
نام شاخص

توضیح

فرمول
s

شاخص

شانون-

وینر
شاخص سیمپسون

شاخص

غنای

گونهای مارگالف

)   PiLn ( Pi



H

i 1

 = H شاخص شانون -وینر  =Nتعداد کل افراد جامعه
 = niتعداد افراد مربوط به هرگونه= i ،نسبت تعداد

منبع
Hammer, 2012
Shannon and
Weaver., 1963

هریک از گونههای پرنده به تعداد کل پرندگان

s
 nini  1
1 D  1  

i 1  NN  1 
S 1
R
LnN

مشاهدهشده.
=تعداد کل =Nشاخص تنوع گونهای سیمپسون1-D ،

Simpson, E. H.,
1949

 = Rشاخص مارگالف  = Sتعداد گونههای شمردهشده = N

Hammer, 2012
Marques et al.,
2009

ام=iتعداد افراد گونه niافراد در نمونه،

تعداد کل افراد شمردهشده در نمونه

 =Eمیزان شاخص تراز زیستی  = H مقدار نمایه
شانون -وینر  =Sتعداد گونه در نمونه شمارششده در

شاخص یکنواختی
پیت

H
Ln S

جامعه

E

 =Eشاخص یکنواختی پیت= H' ،شاخص تنوع شانون-
وینرS ،تعداد گونه موجود در نمونه
 =dشاخص غالبیت =N ،تعداد افراد موجود در نمونه،

شاخص غالبیت

 =Nmaxتعداد حداکثر افراد یکگونه
ضریب تشابه در

)P=∑minimum(P1j,P2j

Hammer, 2012

در این رابطه  =Pدرصد تشابه بین دو جامعه =P1j ،درصد

Hammer, 2012
Marques et al.,
2009
Hammer, 2012

گونه  iدر نمونه  =P 2j ،1درصد گونه  iدر نمونه 2

صد

Hammer, 2012
ضریب

تفاوت

اقلیدسی
Euclidean
Distance

= ضریب تفاوت اقلیدسی  Euclideanبین دو

:

جامعه  jو  =djk ،kمیانگین ضریب تفاوت بین دو جامعه
 =jتعداد افراد گونه  iدر نمونه Xk ، jتعداد افراد گونه i
در نمونه  =n ،kتعداد کل گونههای موجود در نمونهها

تنوع β

 =Bwشاخص ویتاکر =S ،تعداد گونه در منطقه و =a

Wittaker 1972

میانگین تعداد گونه

نتایج
 673پرنده شمارش شد .بیشترین جمعیت
پرندگان در بهمنماه به تعداد  386قطعه و
کمترین جمعیت پرندگان در خردادماه به تعداد
 209قطعه شمارش شد (جدول  .)1از میان
 17خانواده مشاهدهشده در طول  6ماه چلچله
ییان با  194قطعه بیشترین تعداد و کمترین
فراوانی نسبی پرندگان خشکی زی در فصول
زمستان و بهار در شکل ( )2نشان دادهشده

مجموع پرندگان خشکی زی شمارششده در
اطراف تاالب میانگران  1643پرنده از 17
خانواده و  32گونه بود .در فصل بهار  32گونه و
در فصل زمستان  30گونه پرنده خشکی زی در
اطراف تاالب مشاهده و شمارش شد .در
زمستان  970 ،1395و در بهار سال ،1396
تعداد خانوادههدهدیان و صعوه ییان با یک
قطعه شمارششده است (جدول  .)3درصد
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کمترین فراوانی را صعوه ابرو سفید ،هدهد و
چکاوک کوچک هریک با  0/10درصد دارا
بودند .در فصل بهار بیشترین فراوانی را پرستو
با  21/99درصد و کمترین فراوانی را صعوه ابرو
سفید و چکاوک آسمانی هر یک با  0/15دارا
بودند .گونه سنقر سفید در فصل بهار مشاهده
نشد.

است .فهرست تیره و تعداد گونههای هر یک از
تیرهها در جدول ( )3و روند جمعیت پرندگان
خشکی زی حاشیه تاالب میانگران در فصول
زمستان و بهار در شکل ( )3نشان دادهشده
است .روند جمعیت از دیماه به خردادماه روند
کاهشی بوده است .در زمستان  1395بیشترین
در صد فراوانی نسبی را چلچله  16/90درصد و

جدول  :2فهرست ،تعداد و در صد فراوانی نسبی پرندگان خشکی زی شمارششده در زمستان  1395و بهار
 1396در حاشیه تاالب میانگران
دی

بهمن

اسفند

32
حمایتشده

فروردین

جمع گونه

32



12
5
3
7
2
53
51
19
52
164
27
3
150
37
22
1
133
5
16
1
14
16
2
6
1
6
6
6
4
24
76
46
970

1/23
0/50
0/30
0/70
0/20
5/46
5/25
1/96
5/36
16/90
2/78
0/30
15/46
3/81
2/27
0/10
13/71
0/50
1/65
0/10
1/44
1/64
0/20
0/60
0/10
0/60
0/62
0/62
0/40
2/47
7/83
4/74
100
-

اردیبهشت

لکلک
دلیجه
سنقر سفید
سنقر تاالبی
سارگپه معمولی
قمری معمولی
قمری خانگی
یاکریم
کبوتر چاهی
چلچله
چلچله رورخانه ای
چلچله بیابانی
پرستو
پرستو شکم سفید
زنبورخوار گلوخرمایی
هدهد
چکاوککاکلی
چکاوک آسمانی
طرقه چکاوک
چکاوک کوچک
دم جنبانک خاکستری
دم جنبانک ابلق
دم جنبانک سر زرد
بلبل خرما
صعوه ابرو سفید
سسک پر صدا
چکچک دشتی
زردپرهمزرعه
زرد پر سرسیاه
گنجشک سینه سیاه
گنجشک خانگی
کالغابلق
جمع تعداد

*Ciconia ciconia
*Falco tinnunculus
*Circus macrourus
*Circus aeruginosus
* Buteo buteo
Streptopelia turtur
Streptopelia senegalensis
Streptopelia decaocta
Columba livia
Hirundo rustica
Riparia riparia
Hirundo obsoleta
Apus apus
Apus melba
Merops persicus
Upupa epop
Galerida cristata
Alauda arvensis
Melanocorypha calandra
Clanderella rufescens
Motacila cinerea
Motacila alba
Motacila citreola
Pycnonotus leucotis
Prunella ocularis
Acrocephalus stentoreus
Oenanthe isabellina
Emberiza calandra
Emberiza melanocephala
Passer hispaniolensis
Passer domesticus
Corvus corone

5
2
0
2
1
14
14
6
18
65
12
0
67
12
12
1
45
2
7
0
3
5
0
2
0
1
2
0
0
11
23
12
344
میانگین
25

3
1
1
2
1
23
21
5
23
87
10
2
29
14
4
0
65
3
3
0
5
4
2
1
0
3
3
3
0
2
41
25
386
زمستان
28

4
2
2
3
0
16
16
8
11
12
5
1
54
11
6
0
23
0
6
1
6
7
0
3
1
2
1
3
4
11
12
9
240
323
28

زمستان

زمستان

2
3
0
1
0
23
17
9
9
45
11
0
12
11
7
1
41
0
4
1
8
3
1
2
0
3
3
3
3
5
4
0
232
میانگین
26

1
2
0
1
2
18
12
10
12
11
1
0
87
9
2
0
11
0
5
0
2
8
0
1
1
2
2
4
5
7
12
4
232
بهار
26

خرداد

نام گونه

نام علمی

جمع

در صد
فراوانی

جمع
بهار

در صد
فراوانی
بهار

3
0
0
1
1
7
11
5
6
54
1
0
49
3
3
1
4
1
5
0
9
9
1
1
0
1
1
3
2
6
21
0
209
224
24

6
5
0
3
3
48
40
24
27
110
13
0
148
23
12
2
56
1
14
1
19
20
2
4
1
6
6
10
10
18
37
4
673
30

0/90
0/75
0
0/45
0/45
7/13
5/94
3/57
4/11
16/34
1/93
2/97
21/99
3/41
1/78
0/30
8/32
0/15
2/08
0/15
2/83
2/97
0/30
0/60
0/15
0/90
0/90
1/5
1/5
2/67
5/49
0/60
1643
32
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شکل  :2درصد فراوانی نسبی پرندگان خشکی زی تاالب میانگران در زمستان  1395و بهار 1396
جدول  :3فهرست خانواده ،تعداد گونه و جمعیت پرندگان خشکی زی حاشیه میانگران در زمستان  1395و
بهار 1396
نام فارسی تیره

نام علمی تیره

گنجشکیان
چکاوکیان
دم جنبانکیان
شاهینیان
قوشیان
کالغیان
سسکیان
پرستویان
چلچله ییان
کبوتریان
لکلکیان
هدهدیان
زنبورخواریان
بلبل خرمایان
صعو ه ییان
توکایان
زرده پریان

Paseridae
Alaudidae
Motacelidae
Falconidae
Accipiteridae
Corvidae
Sylvidae
Apodidae
Hirundinidae
Columbidae
Ciconiidae
Epudidae
Meropidae
Pycnonotidae
Prunellidae
Turdidae
Embrizidae

جمع

15

تعداد گونه

تعداد پرنده

تعداد گونه در

تعداد پرنده در

در زمستان

در زمستان

بهار

بهار

2
4
3
1
3
1
1
2
3
4
1
1
1
1
1
1
2
32

100
155
32
5
12
46
6
187
194
175
12
1
22
6
1
6
10
970

2
4
3
1
2
1
1
2
2
4
1
1
1
1
1
1
2
30

55
72
41
5
6
4
6
171
123
139
6
2
12
4
1
6
20
673

شکل  :3روند جمعیت پرندگان خشکی زی حاشیه تاالب میانگران در زمستان  1395و بهار 1396
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پرندگان شکاری همانند دلیجه و سارگپه و
سنقر سه گونه گوشتخوار مشاهدهشده در
اطراف تاالب بودند .این گونهها از خزندگان،
پرندگان کوچکجثه و یا هر نوع مواد گوشتی
در حاشیه تاالب استفاده میکردند.

پرندگان خشکی زی شناساییشده ازنظر رژیم
غذایی به  4گروه طبقهبندی شدند:
الف :دانهخواران که اغلب در زمینهای حاشیه
تاالب مشاهده میشدند .این گونهها در منطقه
غالب بودند .در  6ماه فصل زمستان و بهار
مشاهده شدند .در فصل زمستان جمعیت
بیشتری نسبت به بهار داشتند .از این گروه تیره
زردپره ییان  Emberizidaeنمونه شاخص
میباشد
ب -حشرهخواران ،از این گروه چلچلهها و
پرستوها را میتوان نام برد که در حال صید
حشرات بر فراز تاالب مشاهده میشدند.
پ -همه جیز خواران در حواشی تاالب بر روی
زمین و یا پوشش گیاهی مشاهده میشدند .این
گونهها در اطراف تاالب در بخشهایی که دارای
مواد غذایی و امنیت باشند مشاهده میشدند .از
این گروه کالغ ابلق نمونه بارزی است
ج -گوشتخواران در اطراف تاالب بر روی
زمین یا پوشش گیاهی مشاهده میشدند.

شاخصهای تنوع زیستی پرندگان خشکی
زی اطراف تاالب میانگران
در جدول ( )4شاخصهای تنوع زیستی
پرندگان خشکی زی اطراف تاالب میانگران
نشان دادهشده است .بیشترین شاخص فیشتر
الفا در اسفندماه و ( )8/125و بیشترین شاخص
برگر-پارکر در اردیبهشتماه ( )0/375بود.
غالبیت شاخص سیمپسون در خردادماه بیشتر
بقیه ماهها بود .ضریب تشابه بین جامعه
پرندگان خشکی زی در فصل زمستان و بهار
 95/5درصد و تفاوت اقلیدسی  125/22به
دست آمد .تنوع  βبین دو فصل صفر به دست
آمد که حاکی از تشابه پرندگان خشکی زی در
دو فصل زمستان و بهار میباشد.

جدول  :4شاخصهای تنوع زیستی پرندگان خشکی زی حاشیه تاالب میانگران در زمستان  1395و بهار
1396
خرداد

اردیبهشت

فروردین

اسفند

بهمن

دی

0/149

0/166

0/098

0/086

0/113

0/108

0/850

0/833

0/901

0/913

0/886

0/891

Simpson_1-D

2/377

2/467

2/697

2/854

2/560

2/589

Shannon_H

0/448

Dominance_D

0/453

0/570

0/619

0/461

0/532

Evenness_e^H/S

2/204

2/294

2/517

2/662

2/438

2/462

Brillouin

1/676

1/701

1/707

1/807

1/425

1/348

Menhinick

4/321

4/590

4/590

4/926

4/533

4/109

Margalef

0/747

0/757

0/827

0/856

0/768

0/804

Equitability_J

7/051

7/509

7/509

8/215

6/936

6/197

Fisher_alpha

0/263

0/375

0/194

0/225

0/225

0/194

Berger-Parker
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 Autocorelationو  Cross corelationدر شکل 4
نشان داده شده است.

ارتباط بین جمعیت و تعداد پرندگان در دو
فصل زمستان و بهار با آزمون های

زمستان
بهار

P-value<5%

آزمون Cross correlation

آزمون Autocorrelation

شکل  :4ارتباط بین جمعیت و تعداد پرندگان در دو فصل زمستان  1395و بهار 1396

بحث و نتیجهگیری
از ایران تاکنون  525گونه پرنده گزارششده
است که  422گونه آن خشکی زی است ()15
در تاالب میانگران  32گونه ( 7/58درصد) از
پرندگان خشکی زی ایران حضور داشت.
درمجموع در زمستان سال  970 ،1395پرنده
و در بهار سال  673 ،1396پرنده مشاهده شد
که دلیل کاهش جمعیت در فصل بهار ،احتماالً
رفتن پرندگان خشکی زی به زیستگاههای
جوجه آوری است .هرچند که تشابه در بین
جمعیت و تعداد گونههای پرندگان خشکی زی
 95/5درصد و تفاوت اقلیدسی  125/22بود.
مقایسه جمعیت و تعداد گونه پرندگان خشکی
زی در دو فصل زمستان و بهار اطراف تاالب
میانگران نشان داد که تفاوت معنیداری با
حدود اطمینان  %95وجود نداشت شکل (.)4
تفاوت اقلیدسی بین جامعه پرندگان در دو
فصل نیز کوچک ( )125/22بود که حاکی از
عدم وجود اختالف قابل توجه بین جامعه
پرندگان خشکی زی است

تعداد گونه در بین  6ماه بین  25و  28گونه
نوسان داشت .بیشترین گونه در فصل زمستان
 32گونه و در فصل بهار  30گونه حضور داشت
(جدول  .)2فاضالب شهر ایذه از بخش جنوب
غربی وارد تاالب میشود .این بخش تاالب
آلودهتر است و محل تجمع حشرات بیشتری
میباشد .به همین دلیل پرندگان حشرهخوار
مثل پرستو  Apus apusاغلب در این بخش بیشتر
مشاهده میشدند .در اطراف کانال فاضالب
اغلب دم جنبانک ها در حال تغذیه از حشرات
روی زمین مشاهده میشدند .این یافته با
یافتههای یزدانی ( )1387در تاالب شادگان
همخوانی دارد .وی تنوع پرندگان بخش آلوده
تاالب شادگان را بیشتر از بخشهای غیر آلوده
گزارش کرده است و دلیل آن را وجود مواد
غذایی بیشتر برای پرندگان حشرهخوار و
همهچیزخوار ذکر کرده است ( .)31پرندگان
خشکی زی در مکانهای با پوشش گیاهی
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بیشتر مشاهده میشدند .چون پرندگان پوشش
گیاهی اطراف تاالب بهعنوان مکان استراحت و
اختفا استفاده میکردند .پرندگان خشکی زی
در اطراف تاالب میانگران اغلب بر روی پوشش
گیاهی مشاهده شدند .این یافته با یافتههای
شایان کیا در سال  1386مطابقت دارد .وی
وابستگی پرندگان به پوشش گیاهی را در تاالب
گاوخونی بررسی کرده و به این نتیجه رسیده
است که در بخشهای با پوشش گیاهی بیشتر،
تنوع پرندگان بیشتر است ( .)29سپید نامه
( )1387وابستگی پرندگان آبزی به بخشهای
مختلف تاالب میانگران را بررسی و گزارش
نموده است که تنوع و تراکم پرندگان آبزی در
بخشهای با پوشش گیاهی تاالب میانگران
بیشتر است ( .)27این نتیجه با یافتههای این
تحقیق مطابقت دارد هرچند که ازنظر شرایط
زیستی پرندگان آبزی و پرندگان خشکی زی
متفاوت هستند ولی در بقاء هر دو گروه
پوشش گیاهی نقش اساسی دارد .پوشش
گیاهی تاالبها هممکان تغذیه و هممکان اختفا
و استراحت پرندگان خشکی زی و آبزی می-
باشند ( )2001( Boyd .)3تنوع گونهای بافر
زون تاالبها را در ماساچوست بررسی و ارتباط
پرندگان را با پوشش گیاهی را در مناطق تاالبی
تائید کرده است ( .)11یافته این تحقیق با
یافتههای وی مطابقت دارد .اطالعات
بهدستآمده از این تحقیق یافتههای خلیلی پور
و همکاران در سال  1383را نیز تائید میکند.
زیرا آنها تنوع پرندگان تاالبهای حاشیه خزر
را بررسی و تنوع پرندگان کنار آبزی در
بخشهای با پوشش گیاهی را بیشتر از بقیه
تاالبها گزارش کردهاند ( .)18خالقی زاده و

بهروزی راد در سال  1379تنوع پرندگان سلکه
را بررسی و گزارش نمودهاند که در فصل
زمستان تنوع و تراکم پرندگان در تاالب سلکه
بیشتر از فصل بهار است .هرچند که آنها
پرندگان آبزی و کنار آبزی تاالب سلکه را
بررسی کرده بودند ولی حضور بیشتر پرندگان
در فصل زمستان نشان از زمستان گذرانی
پرندگان در تاالب سلکه بوده ( ،)17در تاالب
میانگران بااینکه تنوع و تعداد پرندگان در فصل
زمستان بیشتر بود (جدول  ،)2ولی این تفاوت
معنیدار نبود .چون احتماالً اغلب گونههای
پرندگان خشکی زی تاالب میانگران بومی
منطقه هستند و در تمام  6ماه دو فصل در
منطقه حضور داشتند .بهروزی راد در سال
 1381تنوع و تراکم پرندگان آبزی تاالبهای
کالهی و تیاب را بررسی کرده و گزارش نموده
است که در فصل زمستان تنوع و تراکم
پرندگان بیشتر است ( .)6سپهری نیا و بهروزی
راد در سال  1380پرندگان آبزی و خشکی زی
تاالب بندعلی خان را بررسی و گزارش نمودهاند
که تاالب بندعلی خان نهتنها برای پرندگان
آبزی مهم است بلکه برای حفاظت پرندگان
خشکی زی نقش اساسی دارد ( .)28یافتههای
این تحقیق نتایج مطالعات آنها را تائید میکند
چون در تاالب میانگران  32گونه پرنده خشکی
زی در دو فصل زمستان و بهار شناسایی شد که
تنوع قابلمالحظهای است .یوسفیان و همکاران
در بررسی تنوع و تراکم پرندگان شادگان به این
نتیجه رسیدهاند که در بخشهای کمعمق
تاالب شادگان تراکم پرندگان کنار آبزی بیشتر
است .یافتههای این تحقیق نیز نشان داد که
تنوع پرندگان در بخشهای کمعمقتر بیشتر از
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گونهای پرندگان در ارتباط با میزان آب تاالب
میباشد ( .)9یافتههای وی با نتایج بهدستآمده
از این تحقیق همخوانی دارد .زیرا تنوع و تعداد
پرندگان در فصل بهار که آب و مساحت تاالب
میانگران کمتر از زمستان بود ،کمتر بود
(جداول  2و  .)3آنچه از اطالعات و مشاهدات
بهدستآمده از این تحقیق مشخص میشود،
قبول این واقعیت است که تاالب میانگران عالوه
بر حفاظت و نگهداری پرندگان آبزی و کنار
آبزی برای بقاء پرندگان خشکی زی نیز بسیار
مهم است و حضور  17تیره و  32گونه در دو
فصل زمستان  1395و بهار  1396موید آن
است ،ولی دستخوش دگرگونیهای بنیادی
شده و میزان این دگرگونیها در سالهای اخیر
به دلیل کاهش بارندگی ،آلودگیهای فاضالب
خانگی شدت زیادتری یافته که موجب خشکی
و رسوبگذاری در بستر تاالب و خشک شدن
نواحی حاشیهای آن شده ضایعهای تأسفانگیز
است .زیرا این امر ادامه حیات را نه تنها از
پرندگان آبزی بلکه از پرندگان خشکی زی
متنوع نیز سلب میکند .چون یکی از عوامل
اصلی و مؤثر بر جمعیت پرندگان خشکی زی،
پراکنش پوشش گیاهی از نوع درختچهای و
نیزارها است که در سالهای اخیر به دلیل
عوامل تهدیدکننده تاالب و دخالتهای زیاد
انسان که موجب خشکی تاالب شده درنتیجه
پوشش گیاهی درختچهای منطقه تا حدودی
کم شده و بهتبع آن بر جمعیت پرندگان
خشکی زی تأثیر منفی دارد .عوامل تهدید
تاالبها شامل عدم وجود شاخصهای مدیریتی،
مدیریت غیرکارا ،ریزش انواع آلودگیها به
تاالبها ،شکار و صید غیرقانونی ،تصرف

سایر بخشها است چون پوشش گیاهی در
بخشهای کمعمق تاالب بیشتر است بنابراین
بیشتر پرندگان خشکی زی در حواشی تاالب
دیده میشدند .بهروزی راد در سال  1391در
مطالعه تأثیر کیفیت آب بر تنوع پرندگان در
تاالب میانگران به این نتیجه رسیده بود که
تنوع پرندگان آبزی و کنار آبزی در بخش
جنوب غربی تاالب میانگران بیشتر از سایر
بخشهای تاالب است ( .)4یافته این تحقیق
مؤید یافتههای وی میباشد .مطالعات سازمان
آب و برق خوزستان در سال  1379نشان
میدهد که فاضالب شهر ایذه به بخش جنوب
غربی تاالب میانگران میریزد ( ،)16یافتههای
این تحقیق نشان داد که از آن سال تاکنون
تغییری در ریزش فاضالب به تاالب میانگران به
وجود نیامده است و هنوز فاضالب میانگران به
تاالب ایذه تخلیه میشود .این امر سبب جذب
پرندگانی که از میان آلودگیها مواد غذایی را
یافته و تغذیه میکنند ،میشود ولی این
پرندگان با پرواز از این مناطق آلوده به سایر
مناطق آلودگی را انتقال میدهند .در این بخش
تاالب پرندگان حشرهخوار بیشتر دیده
میشدند .گونه چکاوکها و کبوتریان در
زمینهای کشاورزی و گونههای سسک ها بر
روی نیزارها مشاهده میشدند .این یافته با
یافتههای شایان کیا در سال  1386مطابقت
دارد ( .)29در حاشیه تاالب میانگران عالوه بر
پرندگان خشکی زی  11گونه پرنده کنار آبزی
شناسایی و شمارششده است ( .)7بهروزی راد
( )1395تغییرات سهساله  1384 ،1374و
 1394پرندگان تاالب کانی برازان را بررسی و
به این نتیجه رسیده است که جمعیت و تنوع
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زیستی و جلوگیری از تخریب بیرویه آن تأمین
.)21( حمایت برای خود انسان را در پی دارد
این مطالعه نشان داد که تاالب میانگران عالوه
بر حفاظت و نگهداری پرندگان آبزی در فصل
 گونه پرنده32  تامین کننده نیازهای،زمستان
 تیره است که اهمیت تاالب ها را در17 از
تامین زیستگاه و نیاز های زیستی پرندگان
خشکی زی را می رساند و بایستی در مدیریت
.و حفاظت تاالب ها در نظر گرفته شوند

 کمآبی و،زمینهای حاشیه تاالبها
 واردکردن گونههای غیربومی آبزی،خشکسالی
.)9( به تاالبها و احداث جادهها ذکرشده است
همه این عوامل در تاالب میانگران نیز وجود
 یکی از.دارند و بقاء آن را تهدید میکنند
مهمترین دالیل اهمیت تنوع زیستی و تأکید
دانشمندان بر حفاظت از آن آگاهی از وسعت
مجهوالت در مقایسه با حجم دانستنیهای بشر
 درواقع حفاظت از تنوع.از رازهای تاالبها است
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