
چکیده
حفاظــت از تاالب هــا و حیــات موجــود در آن هــا 
مســتلزم شــناخت تنــوع زیســتی ایــن اکوسیســتم ها 
کــه  آبــزی  کنــار  و  آبــزی  پرنــدگان  اســت. 
وابســتگی اکولوژیکــی بــه تاالب هــا دارنــد بــه 
عنــوان شــاخص های زیســت محیطــی بــه کار 
ــی  ــت بررس ــش جه ــن پژوه ــوند. در ای ــرده می ش ب
ــج  ــر از نتای ــی پلدخت ــدگان تاالب ــه ای پرن ــوع گون تن
سرشــماری بــه مــدت 1۳ ســال )1400- 1۳۸۸( 
ــته   ــر ۹ راس ــای پلدخت ــد. در تاالب ه ــتفاده گردی اس
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ــه از  ــره و ۵۶ گون ــره از ۷۸ تی ــته، 14 تی از ۲۲ راس
۵4۵ گونــه شناســایی شــده در ایــران، سرشــماری و 
ــد از  ــب 40/۹0 درص ــه ترتی ــه ب ــد ک ــت گردیدن ثب
ــدود 10/۲۷  ــواده و ح ــد از خان ــته، 1۷/۹4 درص راس
درصــد از گونه هــای پرنــدگان ایــران در تاالب هــای 
ــر  ــای پلدخت ــد. در تاالب ه ــت نموده ان ــر زیس پلدخت

گونه هــای اردک ســرحنایی )VU( و اردک بلوطــی 
ــد  ــرار دارن ــد )NT( ق ــه تهدی ــک ب ــه در رده نزدی ک
ــوان  ــوع می ت ــد. در مجم ــت گردیدن ــاهده و ثب مش
دلیــل برخــورداری از تنــوع بــاالی گونــه ای پرنــدگان 
تاالبــی پلدختــر را تنــوع زیســتگاهی، عمــق متنــوع 

ــت.  ــی، دانس ــی غن ــواد غذای ــود م آب و وج

کلمات کلیدی: تاالب، پرندگان تاالبی، شهرستان پلدختر.

مقدمه
پایــداری و بالندگــی هــر سیســتمی بــه بقــاء و 
ــتگی دارد.  ــده آن بس ــکیل دهن ــزاء تش ــداری اج پای
ــی و  ــد و بالندگ ــرای رش ــت ب ــام خلق ــت و نظ طبیع
ــت.  ــوع روی آورده اس ــه تن ــار ب ــود ناچ ــت خ حفاظ
ــی و هــزاران  ــره ژن ــه میلیون هــا ذخی ــه طــوری ک ب
اکوسیســتم های  در  جانــوری  و  گیاهــی  گونــه 
خشــکی و دریایــی کــره زمیــن بــه حیــات خــود ادامه 
ــه  ــتند ک ــتم هایی هس ــا اکوسیس ــد. تاالب ه می دهن
ــد و جــزو  در طبیعــت از اهمیــت بیشــتری برخوردارن
ــاب  ــه حس ــی ب ــتم های طبیع ــن اکوسیس بی نظیرتری
می آینــد. حفاظــت از تاالب  هــا و حیــات موجــود 
در آن هــا مســتلزم شــناخت تنــوع زیســتی ایــن 
اکوسیســتم ها و تغییــرات تنــوع در طــول زمــان 
ــدگان  ــکار، 1397(. پرن ــب و هم ــدی نس ــت )مه اس
اکولوژیکــی  آبــزی و کنار آبــزی کــه وابســتگی 
بــه عنــوان شــاخص های  بــه تاالب هــا دارنــد 
ــد  ــر چن ــوند. ه ــرده می ش ــه کار ب ــت محیطی ب زیس
ــاالب کمــی مشــکل  ــه ت ــده ب ــزان وابســتگی پرن می
ــی،  ــم غذای ــای رژی ــر مبن ــوان ب ــی می ت ــت ول اس
متابولیســم، انــرژی مــورد نیــاز گونــه کــه بــر اســاس 
ــاالب  ــک ت ــب ســاختمانی خــاص موجــود در ی ترتی
ــا  ــران ب ــور ای ــرد. کش ــن ک ــد را تعیی ــت می آی بدس
250 تــاالب مهــم و در برگیرنــده جمعیــت پرنــدگان 
ــی  ــت جغرافیای ــل موقعی ــه دلی ــذران ب ــتان گ زمس
خــاص خــود از اهمیــت ویــژه ای در آســیای جنــوب 
ــتم  ــت )Evans ، 1994(. اکوسیس ــوردار اس ــی برخ غرب
ــم  ــتگاه های مه ــد زیس ــش از 50 درص ــا بی تاالب ه
پرنــدگان را در ایــران بــه خــود اختصــاص می دهنــد 
ــوع  ــکی از تن ــتم های خش ــا اکوسیس ــه ب و در مقایس

ــزدان داد، 1390(.  ــد )ی ــتری برخوردارن ــتی بیش زیس
ــن  ــی از مهم تری ــر یک ــار آبچ ــزی و کن ــدگان آب پرن
ــه  ــی ب ــتگاه های تاالب ــت زیس ــاخص های مطلوبی ش
ــی و  ــکار، 1999(. طیبع ــد )Baldi و هم شــمار می رون
ــوع  ــه بررســی تن ــه ای ب ــکاران )1393( در مطالع هم
ــتان  ــزی زمس ــار آب ــزی و کن ــدگان آب ــه ای پرن گون
ــد.  ــدژ اســتان خوزســتان پرداختن ــاالب بام گــذران ت
عاشــوری و وارســته مــرادی)1393( بــه بررســی 
تنــوع گونــه ای پرنــدگان آبــزی و کنــار آبــزی مهاجر 
ــر  ــی ب زمســتان گــذران در تــاالب بیــن المللــی انزل
اســاس شــاخص های زیســتی مبــادرت نمودنــد.  
قاســمی و قاســمی)1396( در 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 تاالب هــای شهرســتان پلدختــر 
موجــب گردیــده کــه مســیر کریــدور مهاجــرت 
ــور  ــا عب ــن تاالب ه ــذران از ای ــتان گ ــدگان زمس پرن
کنــد، بنابرایــن بررســی نوســانات جمعیتــی پرنــدگان 
و  زیســتی  تنــوع  تعییــن شــاخص های  تاالبــی، 
تغییــرات زیســتی آن هــا، نقــش مهمــی را در تعییــن 
ــن  ــی ای ــتم های تاالب ــت اکوسیس ــالمت و کیفی س
ــازی  ــی ب ــف زمان ــول دوران مختل ــتان در ط شهرس

ــد. می نمای
مواد و روش ها

منطقه مورد مطالعه
مســاحت منطقــه صیــد و شــکار ممنــوع تاالب هــای 
ــا محیــط 76  ــار و ب شهرســتان پلدختــر 18144 هکت
ــه  ــازده گان ــای ی ــن تاالب ه ــد. ای ــر می باش کیلومت
ــی  ــا مختصــات جغرافیای ــر ب ــوب شــهر پلدخت در جن
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ــه 7  ــی 33 درج ــه ال ــه و 57 ثانی ــه 59 دقیق 32 درج
ــه عــرض شــمالی و طــول شــرقی  دقیقــه و 32 ثانی
ــه 48  ــا 47 درج ــه ت ــه و 9 ثانی ــه 34 دقیق 47 درج
ــا  ــی ب ــرقی و در اراض ــول ش ــه ط ــه و 38 ثانی دقیق
ــد )مهــدی  ــرار گرفته ان ــر از 12 درصــد ق شــیب کمت

ــب، 1398(. نس

شکل 1 منطقه شکار و صید ممنوع تاالب های پلدختر

ــر  ــر حداکث ــاالب و از نظ ــن ت ــن و کوچکتری بزرگتری
ــاظ  ــر و از لح ــا 10 مت ــه ب ــاالب تکان ــق آب ت عم
حداقــل عمــق آب تــاالب گــوری ســیاه بــا ۵ 
ســانتی متر بیشــترین و کمتریــن عمــق آب را دارا 
هســتند. بــر اســاس مســاحت پهنــه پوشــش گیاهــی 
آبدوســت تــاالب گــری بلمــک بــا ۸ هکتار بیشــترین 
ــی  ــش گیاه ــم پوش ــاظ تراک ــی از لح ــاحت ول مس
ــا  ــه ب ــوری جمجم ــاالب، گ ــاحت ت ــه مس ــبت ب نس
ــم را  ــترین تراک ــاالب بیش ــاحت ت ــد مس ۵۷/۹ درص

ــدول 1(. ــت )ج دارا اس
روش تحقیق

ــی  ــدگان در عرصــه تاالب ــت پرن ــه اهمی ــا توجــه ب ب
درکشــور ایــران، سرشــماري پرنــدگان آبــزي از 
ــاله در  ــه س ــون هم ــده و تاکن ــاز ش ــال 1۳4۵ آغ س
ــی  ــا هماهنگ ــا ب ــزي تاالب ه ــدگان آب ــتان پرن زمس
می شــود  شــمارش   (W.I(w Wetland International

)بهــروزی راد و حســن زاده کیابــی، 1۳۸۷(. هــدف از 
سرشــماری پرنــدگان آبــزی و کنــار آبــزی در جهــان، 
ــی  ــت جهان ــه اهمی ــی اســت ک ــایی تاالب های شناس
دارنــد و زیســتگاه مهمــی بــرای پرنــدگان بــه شــمار 
ــت  ــش جه ــن پژوه ــد )Nick, ۲00۳(. در ای می رون
ــر   ــی پلدخت ــدگان تاالب ــه ای پرن ــوع گون ــی تن بررس
ــال )1400-  ــدت 1۳ س ــه م ــماری  ب ــج سرش از نتای

ــد. ــتفاده گردی 1۳۸۸( اس

 جدول 1 مشخصات فیزیکی تاالب های شهرستان پلدختر

 تاالب 
مساحت پهنه  

 تاالب 
 به هکتار 

مساحت پهنه  
 آبی به هکتار 

مساحت پهنه  
پوشش گیاهی  
آبدوست به  

 هکتار

 عمق آب به متر 
 مالحظات 

 حداقل  حداکثر 

  ۴ 6 6/۳ ۳/۳ 9/6 ۱لفانه 
  ۲ ۴ ۲/۳ ۸/۰ ۴ ۲لفانه 
  ۴ ۱۰ ۲ 5 ۷ تکانه 

 فصلی   ۱۳/۰ ۱ ۸ ۸/۲9 ۸/۳۷ گوری بلمک 
  ۲ ۴ 9/۰ 6/۳ 5/۴ ۱آب تاف 
  5/۲ ۷ ۰۳/۰ 9۷/۴ 5 ۲آب تاف 

  ۲ ۳ 6/۰ ۱/۱۱ ۷/۱۱ گری کبود 
  ۲ ۸ ۱/5 ۷/۳ ۸/۸ گری جمجمه 

  ۰5/۰ 5/۲ ۳/۱ ۰ ۳/۱ گری سیاه 
 فصلی ۱/۰ 5/۱ ۷/۲ ۰ ۷/۲ گری زردآبه 
 فصلی ۱5/۰ ۲ 5/۳ ۰ 5/۳ گری پیکه 

 
  

ــا ۳۷/۸  ــک ب ــری بلم ــاالب گ ــاحت ت ــر مس از نظ
هکتــار و تــاالب گــری ســیاه بــا 1/۳ هکتــار 
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نتایج و بحث
در تاالب هــا پلدختــر در طــول دوره بررســی 1400- 

ــاهده و  ــی مش ــده تاالب ــه پرن ــداد ۵۶ گون 1۳۸۸ تع
ثبــت گردیــد.

جدول 2 نام علمی و زیستگاه و وضعیت حفاظتی بر اساس IUCN پرندگان تاالب های پلدختر

وضعیت حفاظتی بر  
اساس   نام پرنده  نام علمی  کنار آبزی  آبزی

LC  *  Tachybaptus ruficollis  کشیم کوچک 

LC  *  Podiceps cristatus  کشیم بزرگ 

LC  *  Pelecanus onocrotalus  پلیکان سفید 

LC  *  Phalacrocorax pygmeus  با کالن کوچک 
LC  *  Phalacrocorax carbo  باکالن بزرگ 

LC  * Ardea cinerea  حواصیل خاکستری 

LC  * Egretta alba  اگرت بزرگ 

LC  * Egretta garzetta  اگرت کوچک 

LC  * Bubulcus ibis  گاو چرانک 

LC  * Nycticorax nycticorax  حواصیل شب 

LC  * Ixobrychus minutus  بوتیمار کوچک 

LC  * Botaurus stellaris  بوتیمار بزرگ 

LC  *  Anser anser  غاز خاکستری 

LC  *  Tadorna tadorna تنجه 

LC  *  Anas penelope  گیالر 

LC  *  Anas strepera  اردک ارده ای 

LC  *  Anas crecca خوتکا 

LC  *  Anas platyrhynchos  اردک سر سبز 

LC  *  Anas Clypeata  اردک نوک پهن 

VU  *  Aythya ferina  اردک سر حنایی 

LC  *  Netta rufina  اردک تاجدار 

 *  Aythya nyroca  اردک بلوطی 

LC  *  Aythya fuligula اردک سیاه کاکل 

LC  *  Gallinula chloropus 
چار خو)چنگر نوک  

 سرخ( 

LC  *  Fulica atra  چنگر اوراسیایی 

LC  * Tringa totanus  آبچلیک پا سرخ 

LC  * Philomachus pugnax آبچلیک شکیل 

LC  * Gallinago gallinago  پاشلک معمولی 

LC  *  Anas acuta  فیلوش 

LC  * Tringa nebularia  آبچلیک پا سبز 

LC  * Tringa Stagnatilis  آبچلیک تاالبی 
LC  * Tadorna ferruginea  آنقوت 

LC  * Himantopus himantopus  چوب پا 

LC  * Charadrius dubius  سلیم طوقی کوچک 
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جدول 3 راسته پرندگان تاالب های پلدختر

ــه 9  ــق ب ــزی متعل ــزی و کنار آب ــده آب ــه پرن 56 گون
راســته و 14 تیــره در تاالب هــای پلدختــر زیســت 
نموده انــد کــه بــر ایــن اســاس بیشــترین تعــداد گونــه 
پرنــده متعلــق بــه راســته ســلیم شــکالن بــا 15 گونــه 
و راســته غــاز شــکالن بــا 13 گونــه و راســته لــک لــک 
شــکالن بــا 12 گونــه پرنــده می باشــد. راســته عقــاب 

شــکالن تنهــا 1 گونــه پرنــده تاالبــی دارنــد.

 
 تعداد گونه  تعداد تیره راسته 

 ۳ ۱ کشیم شکالن 
 ۳ ۲ پلیکان شکالن 
 ۱۲ ۱ لک لک شکالن 

 ۱۳ ۱ غاز شکالن 
 ۴ ۳ گنجشک شکالن 
 ۲ ۱ سبز قبا شکالن 
 ۱ ۱ عقاب شکالن 
 ۳ ۱ درنا شکالن 
 ۱6 ۳ سلیم شکالن 

 

  

نتیجه گیری
ــز  ــتی حائ ــاخص زیس ــای ش ــی گونه ه ــدگان تاالب پرن
ــه دلیــل برخــورداری از  اهمیتــی هســتند کــه معمــوالً ب
شــرایط خــاص از جملــه ســهولت در شناســایی و مطالعات 
زیســتی جهــت بررســی و مشــخص نمــودن کیفیــت و 
ســامت اکوسیســتم های تاالبــی در دوره هــای مختلــف 
زمانــی کاربــرد وســیع و گســترده ای دارند. درنتیجه بررســی 
ــوع  ــرات تن ــی، تغیی ــدگان تاالب ــی پرن ــانات جمعیت نوس
زیســتی و موفقیــت تولیــد مثلــی پرنــدگان تاالبــی نقــش 
مهمــی را در تعییــن ســامت و کیفیــت اکوسیســتم های 
تاالبــی در نواحــی مختلــف جغرافیایــی و در طــول دوران 
مختلــف زمانــی بــازی می نمایــد. از ســوی دیگــر مدیریت 
اکوسیســتم های تاالبــی نیازمنــد دسترســی بــه اطاعــات 
ــزی و  ــدگان آب ــک پرن ــت. بی ش ــتم اس ــزای اکوسیس اج
ــتم  ــر از اکوسیس ــب جدایی ناپذی ــک ترکی ــزی ی ــار آب کن
ــش  ــی نق ــتم تاالب ــت اکوسیس ــوده و در مدیری ــی ب تاالب
بســیار زیــادی را ایفــا می نمایــد. بــر اســاس تقســیم بندی 
کنوانســیون رامســر، تاالب هــای 11 گانه پلدختر در دســته 

LC  * Recurvirostra avosetta 
آووست)نوک  

 خنجری( 

LC  * Tringa ochropus  آبچلیک تک زی 

LC  * Actitis hypoleucos  آبچلیک آواز خوان 

LC  * Vanellus vanellus  خروس کولی 

LC  * Vanellus spinosus 
خروس کولی سینه  

 سیاه 
LC  *  Larus ridibundus  کاکایی سر سیاه 

LC  * Ardea purpurea  حواصیل ارغوانی 

LC  * Ciconia ciconia  لک لک سفید 

LC  * Vanellus indicus  دیدومک 

LC  *  Podiceps nigricollis  کشیم گردن سیاه 

LC  * Charadrius hiaticula  سلیم طوقی 

LC   * Circus aeruginosus  سنقر تاالبی 
LC   * Turdoides Caudatus  لیکوی معمولی 
LC   * Emberiz Ascheniclus   زرد پره تاالبی 
LC   * Rallus aquaticus  یلوه آبی 
LC  *  Alcedo atthis  ماهی خورک کوچک 
LC  *  Ceryle rudis  ماهی خورک ابلق 
LC   * Motacilla alba  دم جنبانک ابلق 
LC   * Anthud spinoletla  تاالبی پیپت 
LC  *  Calidris minuta  تلیله کوچک 
LC   * Ardeola ralloides  حواصیل زرد 
LC  *  Anas querquedula  خوتکا ابرو سفید 
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ــر رده هــای مانداب هــا  ــی خشــکی و زی تاالب هــای داخل
ــا و  ــی )Tp( مانداب ه ــیرین دائم ــای آب ش و حوضچه ه
حوضچه هــای شــور، لــب شــور و قلیایــی فصلــی و ادواری 
ــی و  ــیرین فصل ــای آب ش ــا و حوضچه ه )Ss( مانداب ه
ــکاران، 1۳۹۲(. در  ــگارش و هم ــد )ن ــرار دارن ادواری )Ts( ق
مجمــوع تاالب هــای پلدختــر به ســبب تنوع زیســتگاهی، 
عمــق متنــوع آب و وجــود مــواد غذایــی غنــی در تاالب ها 
ــند.  ــوردار می باش ــدگان برخ ــه ای پرن ــاالی گون ــوع ب از تن
تاالب هــای پلدختــر بــرای پرنــدگان کنار آبــزی مطلوبیــت 
بیشــتری دارد، بــه نحــوی کــه ۳1 گونــه پرنــده کنــار آبزی 

و ۲۵ گونــه نیــز آبــزی بودنــد. وابســتگی معنــی داری بیــن 
تراکــم پرنــدگان تاالب هــای پلدختــر و فصول ســال وجود 
دارد، ایــن وضعیــت ناشــی از الگــوی مهاجرتــی پرنــدگان 
آبــزی در ایــران و نشــانگر جذب بیشــتر پرنــدگان در فصل 
زمســتان بــه دلیــل آب وهــوای مســاعد تاالب هــا اســت. 
تاالب هــای پلدختــر به عنــوان زیســتگاه زمســتانه کمتــر از 
۵ هزارعــدد پرنــده می باشــند کــه محل تغذیه و اســتراحت 
را بــرای آن هــا فراهــم می آورنــد. لــذا تاالب هــای پلدختــر 
در ســطح منطقــه ای به عنــوان زیســتگاه پرنــدگان حائــز 

ــت می باشــند. اهمی
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