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چکیده
حفاظــت از تاالبهــا و حیــات موجــود در آنهــا
مســتلزم شــناخت تنــوع زیســتی ایــن اکوسیســتمها
اســت .پرنــدگان آبــزی و کنــار آبــزی کــه
وابســتگی اکولوژیکــی بــه تاالبهــا دارنــد بــه
عنــوان شــاخصهای زیســت محیطــی بــه کار
بــرده میشــوند .در ایــن پژوهــش جهــت بررســی
تنــوع گونــهای پرنــدگان تاالبــی پلدختــر از نتایــج
سرشــماری بــه مــدت  ۱۳ســال ()۱۳۸۸ -۱۴۰۰
اســتفاده گردیــد .در تاالبهــای پلدختــر  9راســته

از  ۲۲راســته 14 ،تیــره از  ۷۸تیــره و  56گونــه از
 ۵۴۵گونــه شناســایی شــده در ایــران ،سرشــماری و
ثبــت گردیدنــد کــه بــه ترتیــب  40/90درصــد از
راســته 17/94 ،درصــد از خانــواده و حــدود 10/27
درصــد از گونههــای پرنــدگان ایــران در تاالبهــای
پلدختــر زیســت نمودهانــد .در تاالبهــای پلدختــر

گونههــای اردک ســرحنایی ( )VUو اردک بلوطــی
کــه در رده نزدیــک بــه تهدیــد ( )NTقــرار دارنــد
مشــاهده و ثبــت گردیدنــد .در مجمــوع میتــوان
دلیــل برخــورداری از تنــوع بــاالی گونـهای پرنــدگان
تاالبــی پلدختــر را تنــوع زیســتگاهی ،عمــق متنــوع
آب و وجــود مــواد غذایــی غنــی ،دانســت.

کلمات کلیدی :تاالب ،پرندگان تاالبی ،شهرستان پلدختر.
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مقدمه
پایــداری و بالندگــی هــر سیســتمی بــه بقــاء و
پایــداری اجــزاء تشــکیل دهنــده آن بســتگی دارد.
طبیعــت و نظــام خلقــت بــرای رشــد و بالندگــی و
حفاظــت خــود ناچــار بــه تنــوع روی آورده اســت.
بــه طــوری کــه میلیونهــا ذخیــره ژنــی و هــزاران
گونــه گیاهــی و جانــوری در اکوسیســتمهای
خشــکی و دریایــی کــره زمیــن بــه حیــات خــود ادامه
میدهنــد .تاالبهــا اکوسیســتمهایی هســتند کــه
در طبیعــت از اهمیــت بیشــتری برخوردارنــد و جــزو
بینظیرتریــن اکوسیســتمهای طبیعــی بــه حســاب
میآینــد .حفاظــت از تاالبهــا و حیــات موجــود
در آنهــا مســتلزم شــناخت تنــوع زیســتی ایــن
اکوسیســتمها و تغییــرات تنــوع در طــول زمــان
اســت (مهــدی نســب و همــکار .)1397 ،پرنــدگان
آبــزی و کنارآبــزی کــه وابســتگی اکولوژیکــی
بــه تاالبهــا دارنــد بــه عنــوان شــاخصهای
زیســتمحیطی بــه کار بــرده میشــوند .هــر چنــد
میــزان وابســتگی پرنــده بــه تــاالب کمــی مشــکل
اســت ولــی میتــوان بــر مبنــای رژیــم غذایــی،
متابولیســم ،انــرژی مــورد نیــاز گونــه کــه بــر اســاس
ترتیــب ســاختمانی خــاص موجــود در یــک تــاالب
بدســت میآیــد را تعییــن کــرد .کشــور ایــران بــا
 250تــاالب مهــم و در برگیرنــده جمعیــت پرنــدگان
زمســتان گــذران بــه دلیــل موقعیــت جغرافیایــی
خــاص خــود از اهمیــت ویــژهای در آســیای جنــوب
غربــی برخــوردار اســت ( .)Evans ، 1994اکوسیســتم
تاالبهــا بیــش از  50درصــد زیســتگاههای مهــم
پرنــدگان را در ایــران بــه خــود اختصــاص میدهنــد
و در مقایســه بــا اکوسیســتمهای خشــکی از تنــوع

زیســتی بیشــتری برخوردارنــد (یــزدان داد.)1390 ،
پرنــدگان آبــزی و کنــار آبچــر یکــی از مهمتریــن
شــاخصهای مطلوبیــت زیســتگاههای تاالبــی بــه
شــمار میرونــد ( Baldiو همــکار .)1999 ،طیبعــی و
همــکاران ( )1393در مطالع ـهای بــه بررســی تنــوع
گونــهای پرنــدگان آبــزی و کنــار آبــزی زمســتان
گــذران تــاالب بامــدژ اســتان خوزســتان پرداختنــد.
عاشــوری و وارســته مــرادی( )1393بــه بررســی
تنــوع گونــه ای پرنــدگان آبــزی و کنــار آبــزی مهاجر
زمســتان گــذران در تــاالب بیــن المللــی انزلــی بــر
اســاس شــاخصهای زیســتی مبــادرت نمودنــد.
قاســمی و قاســمی( )1396در پژوهشــی بــه بررســی
درصــد فراوانــی و تنــوع زیســتی پرنــدگان زمســتان
گــذران در مناطــق تاالبــی شــرق اســتان هرمــزگان
اقــدام کردنــد .هــدف از انجــام ایــن پژوهــش:
موقعیــت جغرافیایــی تاالبهــای شهرســتان پلدختــر
موجــب گردیــده کــه مســیر کریــدور مهاجــرت
پرنــدگان زمســتان گــذران از ایــن تاالبهــا عبــور
کنــد ،بنابرایــن بررســی نوســانات جمعیتــی پرنــدگان
تاالبــی ،تعییــن شــاخصهای تنــوع زیســتی و
تغییــرات زیســتی آنهــا ،نقــش مهمــی را در تعییــن
ســامت و کیفیــت اکوسیســتمهای تاالبــی ایــن
شهرســتان در طــول دوران مختلــف زمانــی بــازی
مینمایــد.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
مســاحت منطقــه صیــد و شــکار ممنــوع تاالبهــای
شهرســتان پلدختــر  18144هکتــار و بــا محیــط 76
کیلومتــر میباشــد .ایــن تاالبهــای یــازده گانــه
در جنــوب شــهر پلدختــر بــا مختصــات جغرافیایــی
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 32درجــه  59دقیقــه و  57ثانیــه الــی  33درجــه 7
دقیقــه و  32ثانیــه عــرض شــمالی و طــول شــرقی
 47درجــه  34دقیقــه و  9ثانیــه تــا  47درجــه 48
دقیقــه و  38ثانیــه طــول شــرقی و در اراضــی بــا
شــیب کمتــر از  12درصــد قــرار گرفتهانــد (مهــدی
نســب.)1398 ،

بزرگتریــن و کوچکتریــن تــاالب و از نظــر حداکثــر
عمــق آب تــاالب تکانــه بــا  10متــر و از لحــاظ
حداقــل عمــق آب تــاالب گــوری ســیاه بــا 5
ســانتیمتر بیشــترین و کمتریــن عمــق آب را دارا
هســتند .بــر اســاس مســاحت پهنــه پوشــش گیاهــی
آبدوســت تــاالب گــری بلمــک بــا  8هکتار بیشــترین
مســاحت ولــی از لحــاظ تراکــم پوشــش گیاهــی
نســبت بــه مســاحت تــاالب ،گــوری جمجمــه بــا
 57/9درصــد مســاحت تــاالب بیشــترین تراکــم را
دارا اســت (جــدول .)1
روش تحقیق
بــا توجــه بــه اهمیــت پرنــدگان در عرصــه تاالبــی
درکشــور ایــران ،سرشــماري پرنــدگان آبــزي از
ســال  1345آغــاز شــده و تاکنــون همــه ســاله در
زمســتان پرنــدگان آبــزي تاالبهــا بــا هماهنگــی
 )W.I) Wetland Internationalشــمارش میشــود
(بهــروزی راد و حســن زاده کیابــی .)1387 ،هــدف از
سرشــماری پرنــدگان آبــزی و کنــار آبــزی در جهــان،
شناســایی تاالبهایــی اســت کــه اهمیــت جهانــی
دارنــد و زیســتگاه مهمــی بــرای پرنــدگان بــه شــمار
میرونــد ( .)2003 ,Nickدر ایــن پژوهــش جهــت
بررســی تنــوع گونــهای پرنــدگان تاالبــی پلدختــر
از نتایــج سرشــماری بــه مــدت  13ســال (-۱۴۰۰
 )۱۳۸۸اســتفاده گردیــد.
w

شکل  1منطقه شکار و صید ممنوع تاالبهای پلدختر
از نظــر مســاحت تــاالب گــری بلمــک بــا 37/8
هکتــار و تــاالب گــری ســیاه بــا  1/3هکتــار

جدول  1مشخصات فیزیکی تاالبهای شهرستان پلدختر
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تاالب

مساحت پهنه
تاالب
به هکتار

مساحت پهنه
آبی به هکتار

مساحت پهنه
پوشش گیاهی
آبدوست به
هکتار

عمق آب به متر
حداکثر

حداقل

لفانه ۱

6/9

۳/۳

۳/6

6

۴

لفانه ۲

۴

۰/۸

۳/۲

۴

۲

تکانه

۷

5

۲

۱۰

۴

گوری بلمک

۳۷/۸

۲9/۸

۸

۱

۰/۱۳

آب تاف ۱

۴/5

۳/6

۰/9

۴

۲

آب تاف ۲

5

۴/9۷

۰/۰۳

۷

۲/5

گری کبود

۱۱/۷

۱۱/۱

۰/6

۳

۲

گری جمجمه

مالحظات

فصلی

۸/۸

۳/۷

5/۱

۸

۲

گری سیاه

۱/۳

۰

۱/۳

۲/5

۰/۰5

گری زردآبه

۲/۷

۰

۲/۷

۱/5

۰/۱

فصلی

گری پیکه

۳/5

۰

۳/5

۲

۰/۱5

فصلی

 گونــه پرنــده تاالبــی مشــاهده و56  تعــداد1388
.ثبــت گردیــد

نتایج و بحث
-1400 در تاالبهــا پلدختــر در طــول دوره بررســی

 پرندگان تاالبهای پلدخترIUCN  نام علمی و زیستگاه و وضعیت حفاظتی بر اساس2 جدول
وضعیت حفاظتی بر
  اساس
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

*

*
*
*

*

نام علمی

نام پرنده

Tachybaptus ruficollis

کشیم کوچک

Podiceps cristatus

کشیم بزرگ

Pelecanus onocrotalus

پلیکان سفید

Phalacrocorax pygmeus

با کالن کوچک

Phalacrocorax carbo

باکالن بزرگ

*

Ardea cinerea

حواصیل خاکستری

*

Egretta alba

اگرت بزرگ



اگرت کوچک




*

Egretta garzetta



*

Bubulcus ibis

گاو چرانک



*

Nycticorax nycticorax

حواصیل شب



*

Ixobrychus minutus

بوتیمار کوچک



*

Botaurus stellaris

بوتیمار بزرگ

Anser anser

غاز خاکستری

*
*

Tadorna tadorna

تنجه

Anas penelope

گیالر

*

Anas strepera

اردک ارده ای

*

Anas crecca

خوتکا

*

Anas platyrhynchos

اردک سر سبز

Anas Clypeata

اردک نوک پهن

Aythya ferina

اردک سر حنایی

LC

*

Netta rufina

اردک تاجدار

 

*

Aythya nyroca

اردک بلوطی

Aythya fuligula

اردک سیاه کاکل

Gallinula chloropus

چار خو(چنگر نوک
)سرخ

Fulica atra

چنگر اوراسیایی
آبچلیک پا سرخ

LC
LC
LC
LC
LC
VU

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
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کنار آبزی

*

LC
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آبزی

LC
LC

*

*
*
*

*


*

Tringa totanus

*

Philomachus pugnax

آبچلیک شکیل



*

Gallinago gallinago

پاشلک معمولی

Anas acuta

فیلوش



*

Tringa nebularia

آبچلیک پا سبز



*

Tringa Stagnatilis

آبچلیک تاالبی



*

Tadorna ferruginea

آنقوت



*

Himantopus himantopus

چوب پا



*

Charadrius dubius

سلیم طوقی کوچک


*

آووست(نوک
خنجری)

Recurvirostra avosetta



آبچلیک تک زی

Tringa ochropus

*

آبچلیک آواز خوان

Actitis hypoleucos

*



خروس کولی

Vanellus vanellus

*

خروس کولی سینه
سیاه

Vanellus spinosus

*



کاکایی سر سیاه

Larus ridibundus



حواصیل ارغوانی

Ardea purpurea

*

لک لک سفید

Ciconia ciconia

*



دیدومک

Vanellus indicus

*

کشیم گردن سیاه

Podiceps nigricollis



سلیم طوقی

Charadrius hiaticula

*

سنقر تاالبی

Circus aeruginosus

*



*

*

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

لیکوی معمولی

Turdoides Caudatus

*

LC

زرد پره تاالبی

Emberiz Ascheniclus

*

LC

یلوه آبی

Rallus aquaticus

*

LC

ماهی خورک کوچک

Alcedo atthis

*

LC

ماهی خورک ابلق

Ceryle rudis

*

LC

دم جنبانک ابلق

Motacilla alba

*

پیپت تاالبی

Anthud spinoletla

*

تلیله کوچک

Calidris minuta

حواصیل زرد

Ardeola ralloides

خوتکا ابرو سفید

Anas querquedula

راسته

کشیم شکالن

پلیکان شکالن

تعداد تیره
۲

۳

لک لک شکالن
گنجشک شکالن

۳

عقاب شکالن

۱

غاز شکالن

زﯾـﺴــﺖ ﺳـﭙــﻬﺮ

سبز قبا شکالن
درنا شکالن

سلیم شکالن

۱
۱
۱
۳

۳

۱۲
۱۳
۴
۲
۱
۳

۱6

LC
LC

*

تعداد گونه

۱

LC

*

جدول  3راسته پرندگان تاالبهای پلدختر
۱

LC
*

 56گونــه پرنــده آبــزی و کنارآبــزی متعلــق بــه 9
راســته و  14تیــره در تاالبهــای پلدختــر زیســت
نمودهانــد کــه بــر ایــن اســاس بیشــترین تعــداد گونــه
پرنــده متعلــق بــه راســته ســلیم شــکالن بــا  15گونــه
و راســته غــاز شــکالن بــا  13گونــه و راســته لــک لــک
شــکالن بــا  12گونــه پرنــده میباشــد .راســته عقــاب
شــکالن تنهــا  1گونــه پرنــده تاالبــی دارنــد.
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LC
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نتیجهگیری
پرنــدگان تاالبــی گونههــای شــاخص زیســتی حائــز
اهمیتــی هســتند کــه معمــو ًال بــه دلیــل برخــورداری از
شـرایط خــاص از جملــه ســهولت در شناســایی و مطالعات
زیســتی جهــت بررســی و مشــخص نمــودن کیفیــت و
ســامت اکوسیســتمهای تاالبــی در دورههــای مختلــف
زمانــی کاربــرد وســیع و گســتردهای دارند .درنتیجه بررســی
نوســانات جمعیتــی پرنــدگان تاالبــی ،تغییــرات تنــوع
زیســتی و موفقیــت تولیــد مثلــی پرنــدگان تاالبــی نقــش
مهمــی را در تعییــن ســامت و کیفیــت اکوسیســتمهای
تاالبــی در نواحــی مختلــف جغرافیایــی و در طــول دوران
مختلــف زمانــی بــازی مینمایــد .از ســوی دیگــر مدیریت
اکوسیســتمهای تاالبــی نیازمنــد دسترســی بــه اطالعــات
اجــزای اکوسیســتم اســت .بیشــک پرنــدگان آبــزی و
کنــار آبــزی یــک ترکیــب جداییناپذیــر از اکوسیســتم
تاالبــی بــوده و در مدیریــت اکوسیســتم تاالبــی نقــش
بســیار زیــادی را ایفــا مینمایــد .بــر اســاس تقســیمبندی
کنوانســیون رامســر ،تاالبهــای  11گانه پلدختر در دســته

تاالبهــای داخلــی خشــکی و زیــر ردههــای ماندابهــا
و حوضچههــای آب شــیرین دائمــی ( )Tpماندابهــا و
حوضچههــای شــور ،لــب شــور و قلیایــی فصلــی و ادواری
( )Ssماندابهــا و حوضچههــای آب شــیرین فصلــی و
ادواری ( )Tsقــرار دارنــد (نــگارش و همــکاران .)1392 ،در
مجمــوع تاالبهــای پلدختــر به ســبب تنوع زیســتگاهی،
عمــق متنــوع آب و وجــود مـواد غذایــی غنــی در تاالبها
از تنــوع بــاالی گونــهای پرنــدگان برخــوردار میباشــند.
تاالبهــای پلدختــر بـرای پرنــدگان کنارآبــزی مطلوبیــت
بیشــتری دارد ،بــه نحــوی کــه  31گونــه پرنــده کنــار آبزی

یداری بیــن
و  25گونــه نیــز آبــزی بودنــد .وابســتگی معنـ 
تراکــم پرنــدگان تاالبهــای پلدختــر و فصول ســال وجود
دارد ،ایــن وضعیــت ناشــی از الگــوی مهاجرتــی پرنــدگان
آبــزی در ایـران و نشــانگر جذب بیشــتر پرنــدگان در فصل
زمســتان بــه دلیــل آبوه ـوای مســاعد تاالبهــا اســت.
تاالبهــای پلدختــر بهعنـوان زیســتگاه زمســتانه کمتــر از
 5هزارعــدد پرنــده میباشــند کــه محل تغذیه و اســتراحت
را بـرای آنهــا فراهــم میآورنــد .لـذا تاالبهــای پلدختــر
در ســطح منطق ـهای بهعن ـوان زیســتگاه پرنــدگان حائــز
اهمیــت میباشــند.
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