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 چکیده
 1831  پرندگ ن آبز  ی ل ب رفاع در دا فصیییا پ یاز ا تانییی  ن اگ نهدر این بررسیییغ یراارام یت،اینو یو غ ا  وی   

( انج م شید  این راپ ی س  Total Countاسین  شیت رپ پرندگ ن آبز  ب  اسی ه د  ات راپ شیت رپ  ا   شید غبررسی

 راد  یو غو  و و یاو اخ غ غا  سیراسر یا ن ی یاه ا با ر ه ی ل ببرا  شیت رپ پرندگ ن  (WI  ه ی ل بسی تا ن یا نغ 

در د  ایورو اوااواوک ا   ا رگ  سوجاد  ش _   تین غ ساتپن نو ش ن نه ش خصا یرا م پرندگ ن آبز  ی ل ب ب  اس ه د  ات 

خ ن اد  در ی ل ب رفاع شیو س یغ شد  گ نه   ل  در دا فصا پ یاز ا  5گ نه ا  11ات پرند  آبز   1111ا   بررسیغو  6 ط ل

ب د  باش رین ی،داد پرندگ ن آبز  در  (قط،ه Phalacrocorax pygmeus  145   چکب  ل ن  ( گ نه درخطر انقراضتانی  ن

  آذرو ه ا  شییت رپ شیید  باشیی رین ی،داد گ نه پرند  آبز  در  قط،ه( 11 ا  ت رین ی،داد در ا   اار  (قط،ه 318 ا   آذر 

   سیییاتپنییی ن ا اگ نه  یو غ ه شییی خص  ب د گ نه( 1   اار ا آب ن ه ا  آن در  نییر ما  (گ نه 6  باتن ا اسیییهود

ا  488/1و 461/1  سییاتپنیی ن ا   ا رگ  به یریا  اگ نها یاو اخ غ  'H= 413/1 ا D-1= 138/1 ایور به یریا  –شیی ن ن

  اوااواوک ا   لبان سییاتپنیی ن در دا فصییا پ یاز ا اگ نه   و   ه شیی خص ب د 114/1  ا رگ لف اگ نههتچوان  و   

پش  انه پرندگ ن اا یر آبز  ی ل ب ه رال،ظام در حه ظن  عو انبهاح سبه شد  ی ل ب رفاع  111/1و 11/1  ایریتانی  ن به 
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 مقدمه
 کیجهان به  یهادر تالاب یسابقه مطالعات پرندگان آبز

( 2492مطالعات به سال ) نیا ییشکوفا یول رسد،یقرن م

 International watland and سیزمان تأس یعنی

waterfowl research Bureau (IWRB)  2941که از سال 

 حفاظت یبرااست،  افتهیرییتغ  Wetland Internationalبه 

 زین رانی. در اگرددیبرم یها و پرندگان آبزتالاب تیریو مد

( 2991ها از سال )و مطالعات پرندگان تالاب مارشش

آن شده است. در  آغاز ستیزطیتوسط سازمان حفاظت مح

 ونیلیم 1/2تالاب با مساحت حدود  212 یدارا رانیزمان ا

، که در حال حاضر تمام (2931)بهروزی راد،  هکتار بود

 رییتغ ایاند و شدهخشک ای یعیطب یداخل یهاتالاب

تالاب با  29تالاب،  212 نیب زا. اندداده یکیاکولوژ یمایس

رامسر  ونیمیلیون هکتار در کنوانس 2932291مساحت 

 ماهمهردارند در جهان تا  یجهان تیاند و اهمشده ثبت

کشور با مساحت  214تالاب در  2292(، 2941)

ر رامس ونیهکتار در فهرست کنوانس ونیلیم 221292222

در  (.Ramsar Convention, 2004شده است )ثبت

 مهم پرندگان یهاستگاهیعنوان زمنطقه به 942 انهیخاورم

Important Bird Area (IBA) است شدهیمعرف 

(.(Evans, 1994  221  ،ها در آن %21حدود  یعنیمنطقه

 نی(. ا2941و  2941بهروزی راد، قرار دارند ) رانیکشور ا

 ردیگیرا در برم رانیکل خاک ا %22حدود  هاستگاهیز

 یمنطقه تالاب 92منطقه،  221(. از 2941بهروزی راد، )

در  تالاباین  یها است ولاز آن یکی رفیعهستند که تالاب 

نشده است.  ثبت انهیفهرست مناطق مهم پرندگان خاورم

 ابیکم یهااز گونه یاریبس اتیکه بقا و ادامه ح جاآن از

ها چر به تالابو کنار آب یو درخطر انقراض پرندگان آبز

 یها(، وجود تالابMarques et al., 2009وابسته است )

 پرندگان ضرورت یبرا یستیز دو مساع یاز آلودگ زهیپاک

ازجمله  رانیا یهاتالاب ریاخ یها. در سالکندیم دایپ

اند و از شده دیشد یو آلودگ یسالخوزستان دچار خشک

ها آن یکیاکولوژ یمساحت، حجم و عمق آب و کارکردها

 کاملا   2941. تالاب رفیع نیز در سال کاسته شده است

بودن تالاب رفیع با  جوارهمبود. در زمان پرآبی  شدهخشک

ی که در تالاب باارزشی مهم و هاگونهتالاب هورالعظیم، 

هورالعظیم حضور دارند برای استراحت حین پرواز و تغذیه 

 ی آبزی اینهاگونه. بعضی از شوندیمبه تالاب رفیع وارد 

گذران خود به زیستگاه را محلی مناسبی برای زمستان

 اکلانمانند ب .رندیگیمل شرایط مساعد زیستی در نظر دلی

 IUCNکه از طرف  Phalacrocorax pygmeusکوچک 

به  .(IUCN, 2004)، است شدهاعلامانقراض  درخطرگونه 

همین دلیل برای اولین بار در ایران سرشماری جمعیت 

گذران پرندگان آبزی در تالاب رفیع انجام شد. از زمستان

موجوداتی هستند که  نیترمهمپرندگان آبزی،  طرف دیگر

ی، تفرجی، اقتصادی، شناختییبایزی هاارزشدارای 

 باشندیمی دیگر هاارزشاجتماعی و بسیاری از 

(Rutschke, 1987 ؛Ramsar Convention, 2004 ؛Amat 

& Green, 2010 ) ،و با شرایطی از قبیل عمق آب، دما

 هاتالابپوشش گیاهی، امنیت و وجود مواد غذایی در 

؛ Declerck & Meester 2006) وابستگی اکولوژیک دارند

بر همین  و( 2932میرآرمندی، و  2932 خلیلی پور،

اساس، به دلیل تخریب و خشک شدن تالاب هورالعظیم، 

از طرفی با است.  داکردهیپتالاب رفیع اهمیت زیادی 

ط و جمعیت مربو هاگونهسرشماری و تعیین تغییرات تعداد 

ما را در  تواندیمماهیانه  صورتبهپرنده آبزی  هرگونهبه 

 دینمای تالابی یاری هاستگاهیزامر مدیریت صحیح 

(,20041Tonn, 2004; RCS &Paszkowski .)  در جهان

نیز از تغییرات جمعیت و تنوع پرندگان آبزی برای مدیریت 

ه ب توانیماست از این نوع مطالعات  شدهاستفاده هاتالاب

تعیین تنوع گونه و صنوف غذایی پرندگان تالابی در تالاب 

 ,.Zakaria et al) یمالزپایا اندیا در کشور  شدهحفاظت

ان فراوانی نسبی و توزیع پرندگ تعیین ترکیب گونه،(. 2009

 ،(Aynalem, 2008)آبزی دریاچه تانا در کشور اتیوپی 

تراکم جامعه گونه و تنوع پرندگان آبزی در تالاب یانکاری 

شناسایی و مقایسه جمعیت (، (Akosim, 2008 هیجرین

ه ی کلاهی و تیاپ در تنگالمللنیبی هاتالابپرندگان آبزی 

، تغییرات جمعیت پرندگان (2931بهروزی راد، )هرمز 

، تعیین تراکم (2914 خالقی زاده،)سلکه و سیاه کشیم 

، بررسی تغییرات (2932یوسفیان، )پرندگان تالاب شادگان 
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ان در گذرتنوع و فراوانی پرندگان آبزی و کنارآبزی زمستان

 اشاره کرد. (2932خلیلی پور، )ی حاشیه خزری هاتالاب

ی و اگونهتعیین تنوع  هدف از این مطالعه شناسایی،

آبزی و گذران پرندگان آبزی و کنارجمعیت زمستان

انقراض در تالاب رفیع بود. چون  درخطری هاگونهشناسایی 

زی تالاب آبتالاب رفیع پشتوانه کننده پرندگان آبزی و کنار

 .رودیمیم به شمار ظهورالع

 

 هامواد و روش
 منطقه مطالعه

دقیقااه و  91درجااه 91تاالاااب رفیع در طول جغرافیااایی 

متر از  3دقیقاه، ارتفاع  91درجاه و  92جغرافیااییعرض 

هکتار در جوار شااهر  222حدود سااطح دریا، با مساااحت 

کیلومتری  21کیلومتری تااالااب هورالعظیم و  1رفیع، در 

(. 2931بهروزی راد، ) هویزه در استان خوزستان قرار دارد

آب تالاب رودخانه نیسااان از انشعابات  نیمتأ منبع اصالی

 یک لهیوسبهاصالی رودخانه کرخه در خوزستان است که 

ر . تالاب دارای بستگرددیمکانال ارتباطی وارد تالاب رفیع 

ی مختلف پاییز و هاماهگلی اساات. عمق آب این تالاب در 

ی هاماهبوده، عمق آب در فصاال پاییز در  ریمتغزمسااتان 

، در فصال زمستان متر 2تا  12/2اسات حدود مهر و آبان 

 متر 2بااه دلیاال افزایش بااارناادگی  در بهمن بااه حاادود 

ی غالب گیاهی هااگوناه(. 2931بهروزی راد، ) رسااادیم

در اطراف تاالااب شاااامل کهورک  شااادهییشااانااساااا

(Stempharina rosopis) (لااگااجاای)، عاالااف مااار  

(Caparis Spinosa)( گز ،Tamarix sp)  ،کاهوی وحشاای

و  .Scripus sp ی نظیرهاااگونااهو  (Ipomea spیچااک )پ

Saueda sp.  ی بندطبقهاسااات. این تاالااب با معیارهای

در  (1996) ، اسااکات و فریزر(2004) کنوانساایون رامساار

  ی بااا آب شااایرین و فصااالی قرار داردهاااتااالااابردیف 

(Scott & Frazier, 1996 ؛Ramsar convention, 2004). 

 .دهدیمموقعیت تالاب رفیع را نشان  2شکل 

 

 موقعیت تالاب رفیع در استان خوزستان -1شکل 

 

 روش بررسی

و  12222/2ابتادا موقعیات تاالاب در نقشاااه با مقیاس  

با پیمایش دورتادور  ی مشااخش شااد.اماهوارهی هاعکس

محدوده تالاب بر روی نقشااه تطبیق  GPSتالاب توسااط 

داده شاد. سسس پرندگان آبزی زمستان گذران با دوربین 

 1در مدت  12 × 21زایس و تلسکوپ  22×92 یدوچشم

 2931ماه در دو فصاال پاییز و زمسااتان از مهر تا اساافند 

موسسه شامارش پرندگان بنا به توصیه  شامارش شادند.

(1WI فعلی; 
2

IWRB, 1996 روش شااامارش  ( وساااابق

 ستیزطیمحپرندگان مهاجر آبزی توسط سازمان حفاظت 
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و در  Total count ، با روش تمام شاااماریهااتاالاابدر 

انجام شد.  22392تا  1392سااعات اولیه صابح از ساااعت 

 یهاشااااخشی پرندگان آبزی از اگونه جهت تعیین تنوع

مارگالف  یاگونهزیسااتی غنای 
 NLn

S
Rmg

1
منهینینک ، 

N

S
Rmn

 ی ساااایاامااسسااااوناگااونااه، تاانااوع

 
 
















S
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D
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1
ویااناار  –شاااااانااون  ، 11
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S

i
i
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1

log


 ی سایمسساوناگونه، یکنواختی 

MaxD

Dَ= V کاامارگو ،





























 


 

S

i

S

ij

ji

S

PP
1 1

 =E  و غالبیت

D =  سایمسساون


S

i
iP

1

,Krebs )است  شدهاساتفاده 2

2001). 

 

 در این روابط3
Rmg،شااااخش غناای ماارگاالف S ی هاگونه3 تعاداد کل

3 تعداد افراد همه Nدر هر بار شاامارش،  شاادهشاامارش

3 شاخش D – 2شاخش غنای منهینینک،  Rmn، هاگونه

3 تعداد Nام،  3i تعداد گونه niی سایمسسون، اگونهتنوع 

Hکل افراد،   وینر، –ی شاااانون اگونه3 شااااخش تنوع 

  ََV ،3 مقدار یکنواختی سایمسساونD 3 شاخش مشاهده

3 شااااخش حاداکمر امکان تنوع با MaxDی، اگوناهتنوع 

Sفرد که برابر  Nو  Sتعداد گونه 

1

3 شاااخش E ،هساات 

افراد  کلبه 3i نسااابت افراد گونه Piیکنواختی کامارگو، 

Pنموناه،  j 3 نسااابات افراد گوناهj افراد نمونه، کالباه 

D ،3 غاالبیات سااایمسساااون
2

Pi3 نسااابت فراوانی گونه 

 i .افزارنرماز تالاب با استفاده از  آمدهدساتبهاطلاعات  ام 

Ecological Methodology 2 شد. شکل لیتحل و هیتجز 

ساایمای طبیعی و پرندگان آبزی را در تالاب رفیع نشااان 

 .دهدیم

 

 1831از بهروزی راد، عکس . 1831پرندگان آبزی در تالاب رفیع در زمستان  -2شکل 

 

نتایج 
 تغییرات جمعیت پرندگان آبزی

ماه در دو فصل پاییز و زمستان در تالاب رفیع،  1در طول 

 خانواده شناسایی شد. جمعیت 9گونه پرنده آبزی از  22

در تالاب رفیع  قطعه 2221 زمستان گذران پرندگان

 .(2جدول )شمارش شد 
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 1831در تالاب رفیع در فصول پائیز و زمستان  شدهشمارشفهرست و تعداد پرندگان آبزی  -1جدول 

 
 

روناد تغییرات مااهااناه در تعاداد پرندگان آبزی نشاااان 

 (قطعه 329) ، بیشترین تعداد پرندگان در ماه آذردهدیم

قطعه( بوده اساات. شکل  22تعداد در ماه مهر ) نیترکمو 

تعداد  9شاااکل تعاداد پرندگان آبزی به تفکیک ماه و  9

جمعیت هریک از  1آبزی در دو فصاال و شااکل  پرندگان

 .دهندیمی پرندگان را نشان هاخانواده

 

 

 
 

 
 1831 مهرماهتعداد پرندگان آبزی در تالاب رفیع از  -8شکل 

 1831 اسفندماهتا 

 
زمستان تعداد پرندگان آبزی در دو فصل پاییز و  -4شکل 

1831 

 
 دو فصلتعداد پرندگان آبزی به تفکیک خانواده در  – 5شکل 

 1831در تالاب رفیع در سال 

 جمع زمستان اسفند بهمن ید زیجمع پائ آذر آبان مهر گونه ینام علم گونه ینام فارس

 Phalacrocorax pygmeus 4 22 921 991 - 242 222 922 باکلان کوچک

 Phalacrocorax carbo - - 1 1 2 2 2 2 باکلان بزرگ

 Podiceps cristatus 2 2 2 2 - 2 2 2 بزرگ میکش

 Tadorna ferruginea - - 2 2 - - 9 9 آنقوت

 Anas clypeata - 1 - 1 2 2 2 2 نوک پهن اردک

 Anas strepera 2 2 2 2 9 222 222 921 خوتکا

 Larus genei - - 232 232 92 12 1 224 یصورت ییکاکا

 Larus ridibundus - - 223 223 91 222 3 211 اهیسرس ییکاکا

 Larus canus 2 2 2 2 - 32 9 39 سبزنوک ییکاکا

 Sterna albifrons 2 - 229 221 233 - - 233  کوچک ییایدر پرستو

 2 1 1 9 3 1 2 2  تعداد گونه جمع

 2211 999 199 214 312 329 21 22  کل پرندگان جمع



 شناسایی، تعیین تنوع و تراکم پرندگان آبزی زمستان گذران در تالاب رفیع                                         راد       بهروزی 

 

1 
 

ه جمع ک دهدیمتغییرات فصلی تعداد پرندگان آبزی نشان 

نسبت به  (پرنده 2211)پرندگان آبزی در فصل زمستان 

 (. 9بیشتر بوده است )شکل  (پرنده 312)فصل پاییز 

ی تالاب زی، در فصل زمستان هاگونهتعداد  ازنظرچنین هم

بیشتر بوده است  (گونه 1)گونه نسبت به فصل پاییز  3

ماه بررسی مشخش شد که گونه  1(. در طی 2)جدول 

در تالاب حضور  (ماه دی از ریغ )بهماه  1باکلان کوچک در 

بیشترین جمعیت در  Phalacrocoracidaeداشت و خانواده 

ی هاگونه(، ولی 1ی حاضر دارا بود )شکل هاخانوادهمیان 

فقط )، باکلان بزرگ (فقط در ماه بهمن)نظیر کشیم بزرگ 

در تالاب  (تنها در ماه آبان)و اردک نوک پهن  (در ماه آذر

ونه مربوط به گ شدهشمارشحضور داشتند. بیشترین تعداد 

 نیترکمقطعه( و  191)انقراض باکلان کوچک  درخطر

بوده است، مشاهدات در تالاب  (قطعه 2) تعداد کشیم بزرگ

، خوتکا (قطعه 39) سبزنوکی کاکایی هاگونهنشان داد 

فقط در فصل  (قطعه 2)و کشیم بزرگ  (قطعه 921)

پهن و باکلان بزرگ فقط ی اردک نوکهاگونهزمستان، ولی 

یی که روند افزایشی هاگونهدر فصل پاییز مشاهده شدند. 

جمعیت از فصل پاییز به زمستان را داشتند شامل باکلان 

 922قطعه و در فصل زمستان  991کوچک در فصل پاییز 

قطعه و در فصل  2قطعه، گونه آنقوت در فصل پاییز 

 223قطعه و کاکایی سرسیاه در فصل پاییز  9زمستان 

صد . در(2قطعه بود )جدول  211قطعه و در فصل زمستان 

شامل باکلان کوچک در  هرماهی غالب در هاگونهفراوانی 

درصد  11/32درصد فراوانی(، آبان ) 32/32)ی مهر هاماه

 41/19)و اسفند  (درصد فراوانی 21/91)، آذر (فراوانی

درصد  93/11)درصد فراوانی(، پرستو دریایی در ماه دی 

درصد فراوانی(  21/92)فراوانی( و خوتکا در ماه بهمن 

اشتند. بیشترین درصد فراوانی گونه غالب در فصل پاییز د

بوده  (درصد فراوانی 41/93)مربوط به گونه باکلان کوچک 

 21)یی کوچک ایپرستو دری هاگونهبه ترتیب  آن از بعدو 

در  (درصد فراوانی 29/22)، کاکایی صورتی (درصد فراوانی

ه ونقرار داشتند. در فصل زمستان هم، گ ترنییپای هارده

بوده و در  (درصد فراوانی 91/92)غالب باکلان کوچک 

درصد  21/29)ی خوتکا هاگونهبه ترتیب  ترنییپای هارده

 (درصد فراوانی 39/29)یی کوچک ایپرستو درو  (فراوانی

درصد فراوانی در فصل پاییز گونه  نیترکمقرار داشتند. 

و در فصل زمستان کشیم  (درصد فراوانی 22/2)آنقوت 

 (.2داشتند )جدول  (درصد فراوانی 21/2)بزرگ 
 

 

 
 1831درصد فراوانی نسبی پرندگان آبزی در فصول پائیز و زمستان  -2جدول 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 نام گونه
در صد فراوانی 

 در پائیز

در صد فراوانی 

 در زمستان

 در صد فراوانی 

 در دو فصل

 11/91 91/92 41/93 باکلان کوچک

 21/2 22/2 11/2 بزرگباکلان 

 21/2 21/2 22/2 کشیم بزرگ

 21/2 29/2 22/2 آنقوت

 21/2 22/2 11/2 اردک نوک پهن

 21/22 21/29 22/2 خوتکا

 22 49/2 29/22 کاکایی صورتی

 22/22 12/3 14/29 کاکایی سرسیاه

 92/9 12/1 22/2 سبزنوککاکایی 

 42/24 39/29 21 یی کوچکایدر پرستو
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 ی تنوع زیستی پرندگان آبزی تالاب رفیعهاشاخص

غالبیت سیمسون، تنوع، یکنواختی و غنای  9جدول 

چنین و هم هرماهی پرندگان آبزی تالاب رفیع را در اگونه

را در دو فصل پاییز و زمستان  هاشاخشکلیه  9جدول 

ی سیمسسون اگونهتنوع  9. مطابق جدول دهندیمنشان 

( در ماه بهمن بیشتر 229/2)وینر  –و شانون  (119/2)

( 131/2)ی سیمسسون اگونهتنوع  9بوده و بر اساس جدول 

در فصل زمستان هم بیشتر است.  (921/2)وینر  –و شانون 

 دهدیمنشان  9ی در جدول اگونهمقدار شاخش یکنواختی 

 ( و کامارگو121/2)که شاخش یکنواختی سیمسسون 

( در ماه آبان بیشتر بوده و در فصل پاییز شاخش 142/2)

 (199/2) و کامارگو (131/2)ی سیمسسون اگونهیکنواختی 

بق چنین طت. همنسبت به فصل زمستان بیشتر بوده اس

ی مارگالف اگونهدر ماه بهمن شاخش غنای  9جدول 

ی دیگر بیشتر بوده ولی شاخش هاماهنسبت به  (119/2)

بیشتر بوده و در فصل  (129/2)غنای منهینک در ماه مهر 

و منهینینک  (414/2)ی مارگالف اگونهزمستان غنای 

 چنین( نسبت به پاییز بیشتر بوده است و هم229/2)

و در  (122/2)مشخش شد که غالبیت سیمسسون در مهر 

بیشترین غالبیت را داشته است. (211/2) زییپافصل 

 ماه 6ی پرندگان آبزی تالاب رفیع در اگونهغالبیت سیمپسون، تنوع، یکنواختی و غنای  – 8جدول 

 ماه
 غالبیت یاگونهغنای  یاگونهیکنواختی  یاگونهتنوع 

 سیمپسون منهینک مارگالف کامارگو سیمپسون وینر -شانون  سیمپسون

 122/2 129/2 921/2 132/2 122/2 139/2 249/2 مهر

 131/2 942/2 921/2 142/2 121/2 121/2 922/2 آبان

 214/2 224/2 199/2 119/2 122/2 419/2 121/2 آذر

 122/2 294/2 119/2 944/2 941/2 921/2 941/2 دی

 299/2 291/2 119/2 191/2 123/2 29/2 119/2 بهمن

 941/2 929/2 311/2 994/2 931/2 149/2 111/2 اسفند

 

 1831ی پرندگان آبزی تالاب رفیع در دو فصل پاییز و زمستان اگونهغالبیت سیمپسون، تنوع، یکنواختی و غنای  - 4جدول 

 فصل
 غالبیت یاگونهغنای  یاگونهیکنواختی  یاگونهتنوع 

 سیمپسون منهینک مارگالف کامارگو سیمپسون وینر -شانون  سیمپسون

 211/2 293/2 331/2 914/2 121/2 449/2 129/2 پاییز

 222/2 229/2 414/2 192/2 131/2 921/2 131/2 زمستان

 

 بحث
خانواده، در  1گونه پرنده آبزی متعلق به  22 درمجموع

تالاب رفیع شناسایی شدند. تعداد پرندگان آبزی 

در فصل زمستان نسبت به فصل پاییز بیشتر  شدهشمارش

بوده و این تفاوت جمعیتی در دو فصل در تحقیقی توسط 

گذران ( در پرندگان آبزی زمستان2932) رادبهروزی

است. این امر  شدهگزارشز ی کلاهی و تیاپ نیهاتالاب

ناشی از مهاجرت پرندگان آبزی برای زمستان گذرانی به 

 ی ایران است که تالاب رفیع نیز از آن جمله است.هاتالاب

Zakaria  خلیلی پور در سال  و 2224و همکاران در سال

جداگانه فاکتورهای مناسب افزایش  طوربه هرکدام 2932

جمعیت در تالاب را شامل، عمق آب، کیفیت آب، 

موجودیت مواد غذایی، محدودیت زیستگاهی، شکار و صید 

افزایش  توانیمو  اندکردهی زیستگاه گزارش کاردستو 

جمعیت و تعداد گونه پرندگان آبزی در فصل زمستان را 

ع دانست. گونه وجود این شرایط مناسب در تالاب رفی
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 یهاماهجزء انقراض جهانی( به درخطر گونه) باکلان کوچک

گونه غالب در تالاب حضور  عنوانبه هاماهدی و بهمن بقیه 

، تراکم مواد غذایی )ماهی( و امنیت تواندیمداشت که  آن 

 نندهکنییتعتالاب دانست که برای پرندگان آبزی نقش 

ی تنوع زیستی هاشاخشدارند. در بررسی تغییرات 

ی مارگالف و منهینک اگونهمشخش شد دو شاخش غنای 

در تالاب رفیع با اختلاف عددی نسبت به یکدیگر هماهنگی 

نداشته و نتایج این دو شاخش در بررسی  باهمکامل 

ی حاشیه هادر تالابگذران جمعیت پرندگان زمستان

 ( بر2914زاده )( و خالقی2932پور )خزری توسط خلیلی

 ی سلکه و سیاه کشیمهاتالابپرندگان آبزی  روی

ن چنین پایی. همکندیمنیز این مطلب را تائید  شدهانجام

وینر و بالا بودن شاخش غالبیت  –بودن تنوع شانون 

سیمسسون پرندگان آبزی در فصل پاییز افزایش تنوع 

وینر و کاهش شاخش غالبیت سیمسسون در فصل  –شانون 

 (خاص گونهکبالا و عدم غالبیت یی اگونهتنوع )زمستان 

وینر و غالبیت  –که دو شاخش شانون  دهدیمنشان 

سیمسسون دارای یک رابطه عکس نسبت به یکدیگر هستند 

(Marques et al., 2009)نایوسف. در تحقیقی که توسط ی 

 شده انجام( بر روی پرندگان آبزی تالاب شادگان 2932)

 وینر و غالبیت -این رابطه معکوس بین دو شاخش شانون 

ه یی کهرجااست، بدین معنی  آمدهدستبهسیمسسون نیز 

 یهاگونهدارای تنوع زیستگاهی بالاتری باشد پذیرای 

مختلفی از پرندگان بوده و لذا غالبیت کاهش و در عوض 

. این در مورد تالاب رفیع هم ابدییمی افزایش اگونهتنوع 

ی آذر و بهمن به هاماهبه این صورت که در  کندیمق صد

ساس ای بودند ولی براگونهترتیب دارای بیشترین تنوع 

 یهاماهشاخش غالیبت سیمیون دارای کمترین شاخش و 

مهر و آبان که دارای کمترین جمعیت پرندگان آبزی بود 

اساس شاخش غالبیت سیمسسون دارای بیشترین بر

و همکاران  Akosim(. 9و  9جدول شاخش به دست آمد )

بررسی که بر روی تراکم و تنوع پرندگان آبزی  ( در2223)

با استفاده از شاخش غالبیت سیمسسون  Yankariدر تالاب 

رد بیان ک طورنیای را اگونهانجام داد رابطه غالیبت و تنوع 

 .گرددیم ترکوچکشود این شاخش  ترمتنوعهر چه جامعه 

پرندگان آبزی در دو فصل پاییز و  جیدر نتای خوببهاین امر 

 (.Akosim et al., 2008) تالاب رفیع مشهود بود زمستان

 زنظراگفت تالاب رفیع  توانیمی کلی ریگجهینتدر یک 

ی، تفاوت در عادات اگونهتعداد گونه، تعداد پرندگان، غنای 

 سبب تفاوت در توانندیمی ترجیحی هاستگاهیزغذایی و 

 کهنیاشود. با توجه به  هاگونهتنوع، یکنواختی و تراکم 

ی بیانگر کیفیت زیستگاه اگونهی زیستی هاشاخش

؛ 2932پور، ؛  خلیلی2914و  2932راد، )بهروزی باشندیم

تالاب رفیع در فصل زمستان  رو نیا از( 2932میرآرمندی، 

ی ساعدترمبرای پرندگان آبزی نسبت به فصل پاییز شرایط 

را دارد. این امر در پشتوانه پرندگان مهاجر آبزی تالاب 

 ی استادآورهورالعظیم نقش اساسی دارد. البته لازم به ی

در آخرین بازدید از هر دو تالاب مشخش  2941که در سال 

و بخش اعظم  شدهخشککامل  طوربهشد که تالاب رفیع 

تالاب هورالعظیم در خاک ایران تبدیل به مزارع کشاورزی 

 داده دست ازی خود را شناختبومشده و شرایط زیستی و 

 2و  2 مطالب و اعداد و ارقام ذکرشده در جداول نیا است.

ستفاده ا تالاب، منابع مورد یستینشان از دست رفتن تنوع ز

ا ب یاز پرندگان آبز نینشهی)مردم حاش مردم اطراف تالاب

معاش  امرار یاخذ پروانه شکار با شکار پرندگان آبز

 یانونق دیشکار و ص یهارفته است و شغل نی( از بکردندیم

و تنوع  تیجمع راتییاز تغ زیاند. در جهان نرفته نیاز ب

ه شود کیم ها استفادهتالاب تیریمد یبرا یپرندگان آبز

ها حفاظت پرندگان و هم باعث حفظ تالابسبب  هم

 .گرددیم
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Abstract 
 

Rofaie Wetland is located near the Hor-al-Azim wetland and acts as the vindicator of 

waterbirds of the Hor-al-Azim wetland in the unsuitable conditions of the wetland. Therefore, 

the population trend, diversity and richness of waterbirds of the Rofaie wetland were 

investigated in the autumn and winter of 2008. The count of waterbirds was done using the 

Total Count method. This method is recommended for counting waterbirds in wetlands around 

the world by Wetland International. Diversity, richness, and density of waterbirds in the 

Rofaie wetland were measured using Simpson, Shannon-Weinner, Menhinink and Camargo 

biological indicators. During the 6 month study, 2127 individuals of birds were identified from 

10 waterbird species and 5 families in Rofaie wetland. The most dominant species of the birds 

in the autumn and winter of 2008 were Phalacrocorax pygmeus (745 individuals), the highest 

number of waterbirds in December (823 individuals) and the lowest number in the month of 

October (11 individuals). The highest number of waterbird species was observed in Dec., Jan. 

and Mar. (6 species), and the lowest in October and November (2 species). The Simpson and 

Shannon-Weinner diversity indexes were D = -0.783 and H2 = 2.418, respectively, and 

Simpson and Camargo species uniformity was 0.460, 0.433, and also Margalf diversity was 

1.174. The Manhinnik and Simpson domains in the autumn and winter were 0.21, 0.212, 

respectively. Rofaie wetland as a supporter of aquatic migratory waterbirds of the Hor-al-

Azim wetland plays an important role in protecting their generations. 
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