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چکیده:
در این پژوهش روند تغییرات جمعیت و شاخصهای تنوع پرندگان آبزی زمستانگذران جنوب دریای خزر بر اساس دادههای سرشماری نیمهزمستانه سی
ساله  1988تا  2017بررسی و ارزیابی شده است .روند تغییرات جمعیت با استفاده از بستة آماری (TRends and Indices for ( RTRIM
 Monitoring Dataو شاخصهای بومشناختی تنوعزیستی با استفاده از نرمافزار  )Species Diversity and Richness( SDR-IVمحاسبه
شده است .نتایج نشان داد که میانگین سیساله تعداد پرندگان ناحیة خزری  947.853±71.073فرد ( =1.934.226حداکثر  = 326.281 -حداقل)
است .سهم استان مازندران در بسیاری از سال ها همواره بیشتر از مجموع دو استان گیالن و گلستان میباشد .اندازة جمعیت و تعداد گونههای پرندگان
آبزی زمستانگذران جنوب دریایخزر تا سال  2003میالدی دارای نوسان است و از سالهای  2004تا  2009روند جمعیت افزایشی شده ولی در طی
ده سال آخر جمعیت به تدریج با شیب  -2/7درصد کاهش یافته است .نتایج تجزیه و تحلیل شاخصهای تنوع گونهای (شانون-وینر و سیمپسون ،)D
غنای گونهای (مارگالف و مینهینیک) و یكنواختی گونهای (پیلو و سیمپسون  )Eنشان داد که باال بودن مقادیر تنوع و غنای گونهای و پایین بودن
مقادیر شاخصهای یكنواختی گونهای طی سالهای  ،2004-2009ناشی از افزایش تعداد گونهها به دلیل انجام سرشماریها با دقت و صحت بیشتر با
اجرای برنامة جامع سرشماری و استفاده از پرندهشناسان خارجی بوده است .نتایج این پژوهش میتواند در مدیریت زیستبومی تاالبها و نوار ساحلی
جنوب دریای خزر نقش کاربردی داشته باشد.
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 .1مقدمه

جهت حفاظت از جمعیت ،تنوع گونهای پرندگان و

استفاده از نوسانات جمعیتی پرندگان آبزی زمستان
گذران

بهعنوان

نشانگر

تغییرات

بومشناختی

زیستگاههای آبی در جهان از سابقه طوالنی در
مطالعات تنوع زیستی برخوردار است ( Amat and

اهداف پژوهشی استفاده میشود ( Nagy and

 .)Langendoen, 2017کشور ایران به واسطه دارا
بودن زیستگاههای تاالبی و دریایی متنوع و شرایط
اقلیمی مناسب از مناطق مهم زمستانگذرانی
میلیونها پرنده مهاجر آبزی است (.)Scott, 2010

Green, 2010; Nagy and Langendoen,
 .)2020پرندگان آبزی زمستانگذران بهدلیل

سرشماری پرندگان آبزی در ایران از سال 1967

محدودیتهای زیستگاهی اغلب بهصورت دستهها و

بهعنوان بخشی از تالشهای جهانی جهت دستیابی

اجتماعات بزرگ دیده میشوند و عوامل طبیعی و

به اهداف ملی و بینالمللی همزمان با سایر کشورهای

زیستگاهی میتواند نقش کلیدی در اندازه جمعیت،

پیشرو دنیا توسط سازمان شكاربانی و نظارت بر صید

بقاء و مهاجرت آنها داشته باشند ( Schreiber and

آغاز شد .در سالهای اول سرشماری معطوف به قوها،

 .)Burger, 2002; Nilsson, 2008بسیاری از

غازها ،مرغابیها و چنگرها بود اما از سال  1987همه

مشاهدهها و گزارشهای موجود نشان میدهد که

پرندگان آبزی و کنارآبزی به فهرست سرشماری

تعداد و پراکنش بسیاری از پرندگان آبزی در دهههای

پرندگان کشورهای عضو اضافه شدند .سرشماری

اخیر روندی کاهشی داشته است ( Delany and

پرندگان آبزی در ایران در مناطق (سایت) محدودی

Scott, 2006; Wetlands International, 2012,
;2015
Nagy and Langendoen, 2017,
 .)2020با این وجود جمعیت برخی دیگر از پرندگان

آغاز شد ولی در سال  1998تعداد مناطق به 194

آبزی مانند پلیكان خاکستری Pelecanus crispus
در سالهای اخیر افزایش یافته است ( Ashoori et

 .)al., 2019شناسایی و بررسی روند تغییرات
جمعیت پرندگان آبزی با روشهای درست علمی
میتواند در مدیریت و حفاظت کارآمد تنوعزیستی
بومسازگانهای تاالبی بهویژه پرندگان آبزی در مراحل
مختلف توالی تاالبها مؤثر باشد ( Ahmadpour et

.)al., 2011
سرشماری بینالمللی پرندگان آبزی ( )1IWCیک
برنامه بلندمدت نظارت و پایش جمعیت در فصل
زمستان با تاکید بر تاالبها و مناطق تجمع پرندگان
آبزی زمستانگذران است و از دادههای بهدست آمده

عدد افزایش یافت .در حال حاضر سرشماری زمستانه
پرندگان آبزی در بیش از  450منطقه انجام میشود
(.)Tayefeh et al., 2021
در طی  50سال گذشته برنامة سرشماری در استان-
های شمالی ایران بهعنوان مناطق اصلی سرشماری
همواره مورد توجه بوده است .تاالبها و نوار ساحلی
جنوب دریای خزر در حوزة سه استان گیالن،
مازندران و گلستان از مهمترین زیستگاههای
زمستانگذرانی پرندگان آبزی در ایران هستند .این
سه استان با دارا بودن  92منطقه سرشماری%20 ،
مناطق سرشماری ایران را به خود اختصاص دادهاند
(Ashoori ; Amini and Van Roomen, 2009

.)and Abdoos, 2013
تجزیه و تحلیل نتایج سرشماری ساالنه پرندگان آبزی
و بررسی روند تغییرات جمعیت میتواند جهت تدوین

1

International Waterbird Census
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برنامههای مدیریتی و حفاظتی توسط مدیران ارشد

اشاره نمود.

ستادی و استانی مورد استفاده قرار گیرد ( Tayefeh

بارش باران فراوان ،دمای مالیم و خاک مساعد موجب

 .)et al., 2021مرور سایر مطالعات نشان داد که

پیدایش پوشش گیاهی انبوه ،چمنزارهای طبیعی،

تحلیل جامع و مناسبی از روند تغییرات جمعیت

رودخانههای دائمی و فصلی و تاالبهای درون

زمستانه پرندگان آبزی در مقیاسهای بینالمللی

خشكی ،دریایی/ساحلی ،مصبی و مصنوعی در منطقة

( Kostiushyn et al., 2011; Nagy and

خزری شده است.

 ،)Langendoen, 2020کشوری ( Musil et al.,

تاالبهای درون خشكی از جمله تاالب امیرکالیه با

 ،)2011; Musilova´ et al., 2009منطقهای

پسروی آب دریای خزر از اواخر دورة چهارم

( )Nilsson, 2005و تاالبی ( Liordos et al.,

زمینشناسی و پرشدن چالههای طبیعی توسط منابع

 )2014گزارش شده است.

مختلف آب شیرین بهوجود آمد .تاالبهای دریایی/

از جمله این مطالعات میتوان به بررسی وضعیت

ساحلی مانند انزلی ،بوجاق و گمیشان نیز با تشكیل

پرندگان آبزی تاالبهای سلكه و سیاهکشیم

نوار ماسهای از دریا جدا شده و همواره تحت تأثیر

( ،)Behrouzi-Rad et al., 2002پارک ملی بوجاق

نوسانات آب دریا و آب شیرین وارد شده از حوزه

( 38 ،)Ashoori and Zolfinezhad, 2006منطقة

آبخیز هستند.

تاالبی خط ساحلی دریای خزر در هر سه استان

مجموعه تاالبهای فریدونکنار ،سرخرود و ازباران در

گیالن ،مازندران و گلستان ( Riazi and

شالیزارها قرار دارند .تاالبهای مصنوعی زیادی نیز

 ،)Armandahi, 2008.بررسی سه ساله وضعیت

وجود دارد که از جمله آنها میتوان به استخرهای

پرندگان آبزی زمستانگذران در سواحل جنوب

پرورش ماهی و دریاچه پشت سد و آببندانها اشاره

دریای خزر ( ،)Ashoori et al., 2010تغییرات تنوع

کرد .همچنین تنوعی از پرندگان آبزی نیز به دلیل

و تراکم پرندگان آبزی در یک دوره سه ساله در تاالب

فراوانی غذا در سواحل و مصبها دیده میشوند ،زیرا

بینالمللی سرخرود (،)Ahmadpour et al., 2011

مصبها محل تالقی آب شیرین و لبشور و از تنوع

بررسی روند تغییرات ،تنوع و فراوانی جمعیت

جانوران هر دو بومسازگان برخوردار هستند

پرندگان آبزی و کنارآبزی تاالب بینالمللی گمیشان

( .)Ashoori and Abdoos, 2013ناحیة خزری

در سالهای  1386تا Behrouzi-Rad et (1390

بهدلیل دارا بودن تاالبهای متنوع و قرارگیری در

 )al., 2012بررسی تنوع گونهای پرندگان آبزی و

مسیر مهاجرت پرندگان آبزی از زیستگاههای مهم

کنارآبزی مهاجر زمستانگذران در تاالب بینالمللی

برای پرندگان در ایران و منطقه است و تنوعی از فون

انزلی ()Ashoori and Varasteh Moradi, 2014

پرندگان مهاجر اروپا ،افریقا و آسیا بهصورت مهاجر

و تغییرات تنوع و فراوانی پرندگان آبزی

زمستانه ،جوجهآور و عبوری در تاالبهای منطقه

زمستانگذران در مناطق حفاظتشده در مجموعه

دیده میشوند (.)Ashoori et al., 2020

تاالب بینالمللی انزلی ()Ashoori et al., 2020
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شکل  -1محدودة مطالعاتی واقع در جنوب دریایخزر شامل  13سایت اصلی و سایر سایتها در سه استان گیالن ،مازندران
و گلستان

اغلب پژوهشهای منتشر شده از تاالبهاای واقاع در

سیبری است .این ناحیه دارای رودهای زیادی است

سااواحل جنااوبی دریااای خاازر در بازههااای زمااانی

که از کوهها سرچشمه گرفته و به دریا میریزند .این

کوتاهمااادت اسااات و تااااکنون مطالعاااه جاااامعی از

رودها آبرفتهای بسیاری را طی سالیان دراز به

سرشماری بلندمدت پرندگان مشااهده شاده در ایان

ساحل کشانده و جلگههای وسیعی را پدید آورده

تاالبهاا انجاام نشاده اسات .بناابراین هادف از ایان

است .آب و هوای این ناحیه تحت نفوذ رطوبت دریای

مطالعه ،بررسی روند تغییرات جمعیت پرندگان آبازی

خزر از شرق و رطوبت مدیترانه از غرب و توده کم

زمستانگذران و محاسبة شاخصهاای تناوع گوناهای

فشار سیبری است .متوسط بارندگی ساالنه آن 1000

آنها طای یاک دورة سای سااله (از ساال  1988تاا

میلیمتر میباشد که مقدار بارندگی آن از غرب به

 )2017در سااه اسااتان گاایالن ،مازناادران و گلسااتان

شرق کاهش مییابد .متوسط دمای ساالنه این منطقه

است .نتایج این پاژوهش مایتواناد نقاش مهمای در

بین  16تا  20درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی هوا

مدیریت زیستبومهای تاالبی و ساحلی ناحیة خازری

بسیار زیاد و مقدار متوسط آن از  76درصد در شرق

داشته باشد.

تا  85درصد در غرب در نوسان است ( Jafari,

 .2مواد و روش ها

 .)2008; Attarod et al., 2017زیستگاههای تاالبی

 .1-2محدودة مطالعاتی
محدودة مطالعاتی این پژوهش در جنوب دریای خزر
در شمال ایران ،در حوزة سه استان گیالن ،مازندران
و گلستان قرار دارد (شكل  .)1آب و هوای این منطقه
معتدل خزری بوده و تحت نفوذ رطوبت دریای خزر از
شرق ،رطوبت مدیترانه از غرب و توده کمفشار

شمارش شده در استان گیالن شامل  59منطقه و
زیرمنطقه (زیرسایت) بوده که تاالبهای انزلی
(مجموعهای از  12زیرمنطقه) ،بوجاق (چهار
زیرمنطقه) ،سواحل گیالن (ده زیرمنطقه) و امیرکالیه
و بهعنوان تاالبهای اصلی و بقیه بهعنوان سایر
مناطق بررسی شده است .استان مازندران شامل 72
منطقه و زیرمنطقه سرشماری پرندگان آبزی بوده که
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مهمترین آنها خلیج گرگان ،لپوزاغمرز ،مجموعه

مازندران و گلستان از دفتر حفاظت و مدیریت

تاالبی فریدونکنار ،سرخرود و ازباران (پنج زیر-

حیاتوحش سازمان حفاظت محیطزیست دریافت

منطقه) و تاالب میانكاله (هشت زیرمنطقه) و سواحل

شد .در این پژوهش تغییرات تعداد کل جمعیت و

مازندران ( 14زیرمنطقه) و بقیه بهعنوان سایر مناطق

غنای گونههای پرندگان آبزی ایران و ناحیه خزری و

هستند .در استان گلستان نیز زیستگاه تاالبی حائز

سهم پرندگان آبزی این ناحیه از کل پرندگان آبزی

اهمیت برای پرندگان مهاجر آبزی و کنارآبزی از

زمستانگذران ایران محاسبه شده است.

طریق  30منطقه و زیرمنطقه شمارش میشود که

 .3-2محاسبه روند تغییرات جمعیتها

تاالبهای گمیشان ،تاالبهای آالگل ،آجیگل و

بستة آماری (TRends and Indices for ( TRIM

آلماگل (سه زیرمنطقه) ،دریاچه شور و سواحل

 Monitoring Dataبرای بررسی روند تغییرات و

گلستان (دو زیرمنطقه) بهعنوان تاالبهای اصلی و

نوسانات جمعیتی پرندگان آبزی کاربرد دارد

بقیه بهعنوان سایر تاالبها بررسی شده است.

( Pannekoek and Van Strren, 2005; Musil

 .2-2شناسایی و شمارش پرندگان آبزی

 .)et al., 2011در این پژوهش ،نسخه جدیدی از

سرشماری پرندگان آبزی زیستگاههای تاالبی ایران هر

بست Zآماری  TRIMبا امكان کاربرد در نرمافزار R

ساله در ماه ژانویه توسط کارشناسان اداره کل

 ver3.6.3به نام  RTRIMاستفاده شده است .این

حفاظت محیطزیست استانها ،پرندهشناسان ستادی

بسته آماری رایگان با قابلیت استفاده آزاد و گسترده

و پرندهنگرهای حرفهای ایران انجام میشود .همچنین

بازسازی شده است که شامل همان روشها و مدل-

این مطالعات طی سالهای  2007 ،2005 ،2004و

هایی است که برای دادههای پایشی در طبیعت به-

 2009با همراهی پرندهنگرهایی از کشورهای هلند و

عنوان نسخههای اصلی  TRIMارائه میشود

بلژیک انجام شده است ( Amini and Willems,

( Pannekoek and Van Strren, 2005; Bogaart

2004; Amini and Willems, 2008; Amini
 .)and Van Roomen, 2009برای شناسایی و

 .)et al., 2020برای تجزیه و تحلیل در ابتدا دادهها

شمارش میدانی پرندگان آبزی از روش شمارش
و

با

کمک

دوربینهای

10×42ا10×40ا 12×45روسی،

چشمی

Swarovski ,

تلسكوپهای

شدند .در این بستة آماری از روش مونت کارلو برای
محاسبة شاخصهای تغییرات گونهای

(3)MSI

استفاده شده است .با محاسبة میزان کمینه ،بیشینه

20×60

و میانگین عدد روند ،نسبت رسم شكل تغییرات

 Swarovski, Zeiss, Kowaانجام شده است .در

جمعیت ساالنه پرندگان آبزی اقدام گردید .عدد روند

روش شمارش کل ،تعداد کل هر یک از گونههای

نشاندهندة شیب کلی رشد در مدل خطی قطعی

پرندگان آبزی ثبت میشود .دادههای  30ساله

است .همچنین شیب کلی ،میانگین رشد یا کاهش

( )1988-2017سرشماری پرندگان آبزی مهاجر

رشد جمعیت در یک دورة زمانی طوالنیمدت 30

Zeiss

و

همچنین

دو

کل2

با فرمت مورد نیاز و تعریف شده برای نرمافزار مرتب

زمستانگذران در تاالبهای استانهای گیالن،
Total Count

2

ساله ( )Overal trendو دورة کوتاهمدت ( Last 10
Multi-species Indicators

3
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 )yearsمحاسبه شده است .براساس طبقهبندی

شاخص سیمپسون از معنیدارترین و قویترین

 TRIMروند تغییرات جمعیت در شش طبقه قرار

شاخصهای تنوع گونهای است ( ;Simpson, 1949

خواهد گرفت ( Pannekoek and Van Strine,

.)Magurran, 2004

:)2005; Musil et al., 2011
•

کاهش شدید ( >5%در هر سال)

•

کاهش مالیم ( <5%در هر سال)

 :Sتعداد گونههای مشاهده شده

•

روند پایدار

 :niتعداد افراد در گونه  iام

•

افزایش مالیم ( >5%در هر سال)

 :Nکل افراد در نمونه

•

افزایش شدید ( <5%در هر سال)

برای این که با بزرگتر شدن شاخص ،تنوع نیز بیشتر

•

نامشخص ؟

شود از شاخصی به نام  Dاستفاده میکنیم که معادله

محاسبه شاخصهای تنوع زیستی :شاخصهای

آن به این شكل است:

بومشناختی تنوعزیستی با استفاده از نرمافزار
4

 SDR-IVبه شرح زیر محاسبه گردید ( Seaby

 .5-2شاخصهای غنای گونهای ( Species

.)and Henderson 2006

) Richness

 .4-2شاخصهای تنوع گونهای

شاخص مارگالف ( :)Margalefاین شاخص تعداد

شاخص شانون-وینر ( Shannon-Wiener

گونهها را نسبت به تعداد کل افراد در منطقه نشان

)Index

میدهد .بنابراین از این شاخص برای مقایسه تنوع

مقدار این شاخص برای دادههای بومشناختی معموال

گونهای بین دو منطقه نمونهبرداری استفاده میشود.

بین  1/5و  3/5و به ندرت  4/5قرار دارد .هر چه

معادله زیر برای محاسبة این شاخص آورده شده

مقدار این شاخص بیشتر باشد نشاندهنده تنوع

است:

بیشتر است (.)Shannon-Wiener, 1949
 :Sتعداد کل گونهها
 :Nتعداد کل افراد
 :Hشاخص تنوع شانون

هر چه مقدار این شاخص بیشتر باشد نشاندهنده

 :Piفراوانی نسبی هر یک از گونهها یعنی نسبت افراد
هر گونه به کل افراد آن جامعه

تنوع گونهای بیشتر است.
شاخص مینهینیک ( :)Menhinick Indexاین

 :Sتعداد گونهها یا به عبارت بهتر غنای گونهای

شاخص از طریق معادله زیر محاسبه میشود

 :niتعداد افراد در گونه  iام

(:)Whittaker, 1977

 :Nکل افراد در نمونه
شاخص سیمپسون (:)Simpson’s Index
Species Diversity and Richnes

4

 :Nتعداد کل افراد در نمونه
 :Sتعداد گونهها
صفحه 814
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 .6-2شاخصهای یکنواختی گونهای ( Species

تعداد با یک گونه متعلق به غواصیان ،لکلکیان،

)Evenness

فالمینگویان ،صدفخواریان و چاخلقیان بود.

شاخص پیلو (Pielou )All Sample

بیشترین جمعیت متعلق به یلوهیان و گونه چنگر

مقدار این شاخص بین  0-1متغیر است .هنگامیکه

معمولی  Fulica atraبود بهطوریکه در سرشماری

مقدار این شاخص به یک نزدیک شود به این معنی

سال  2007میالدی تعداد  1.276.238فرد از این

است که یكنواختی گونهها زیاد شده است .این به این

گونه در منطقه خزری شمارش شده است .مرغابیان

معنا است که توزیع فراوانی افراد بین گونهها

بهویژه گونه خوتكا  Anas creccaکه در سرشماری

یكنواختتر بوده و تنوع افزایش مییابد ( Pielou,

سال  2013تا  197.594فرد و اردک سرسبز Anas

.)1975

 platyrhynchosکه در سرشماری سال  1991تا
 185.585فرد شمارش شده و فالمینگویان با

 :Jشاخص پیلو
 :Hشاخص تنوع گونهای Shannon-Wiener
 :Sتعداد کل گونهها
شاخص سیمپسون :)Simpson’s Index( E
مقدار این شاخص مانند شاخص پیلو بین صفر
(حداقل یكنواختی) و یک (حداکثر یكنواختی) متغیر
است .و هنگامیکه این مقدار به صفر نزدیک شود به
این معنی است که یكنواختی گونهها به حداقل
میرسد .این شاخص از طریق معادله زیر محاسبه
میشود (:)Simpson, 1949; Krebs, 1994

شمارش حداکثر  110.601فرد در سال 2009
میالدی در رتبههای بعدی قرار داشتند .نتایج نشان
میدهد ناحیة خزری بیش از  54درصد جمعیت و
 83درصد گونههای ایران را بهخود اختصاص داده
است .همچنین سهم سایر استانها نسبت به سه
استان ساحلی ایران در ده سال اول روند کاهشی
داشته و در مجموع کمتر از نصف کل کشور است .در
دهة سوم سرشماریها ،علیرغم کاهش مالیم
جمعیت کل پرندگان آبزی ایران ،سهم این منطقه از
کل جمیعت ایران افزایش یافته است (جدول  ،1شكل
 2و شكل  .)3استان مازندران با دارا بودن نزدیک به

 :Dشاخص سیمپسونD

 :Sتعداد کل گونهها

 68درصد گونهها و بیش از  37درصد جمعیت در
بین استانهای خزری مرتبه نخست را دارا میباشد.

 .3نتایج

استان گلستان نیز در بین استانهای ساحلی خزری

 .1-3روند تغییرات جمعیتها

دارای کمترین جمعیت بوده و در حدود  8درصد

آمار کلی فراوانی و غنای گونههای پرندگان آبزی
مشاهده شده در سه استان گیالن ،مازندران و
گلستان در بازة زمانی  30ساله ( )2017-1988در
جدول  1ارائه شده است .بیشترین تعداد گونه متعلق
به خانواده مرغابیان با  29گونه (حدود  24درصد) و
آبچلیكیان با  27گونه (بیش از  22درصد) و کمترین

جمعیت پرندگان آبزی زمستانگذران را به خود
اختصاص داده است (جدول .)1
تغییرات جمعیت پرندگان آبزی زمستانة خزری در
مجموع آمارهای  30ساله بر اساس نتایج بسته آماری
 RTRIMنشان میدهد که روند تغییرات جمیعت
دارای افزایش مالیم با شیب  3/3درصد در سال است
صفحه 815
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جدول  -1جمعیت کل شمارش شده و تعداد گونههای پرندگان آبزی در بازة زمانی سیساله ()1988-2017

•

محدوده سرشماری

جمعیت

گونه

ایران

52,274,114

174

کل منطقه خزری

)54/43 %) 28,454,373

)83/33 %( 145
)68/39 %) 119

گیالن

)9/16 %) 4,785,619

مازندران

)37/54 %) 19,625,904

)67/82 %) 118

گلستان

)7/73 %) 4,042,840

)67/24 %) 117

اعداد داخل پرانتز نسبت هر یک از متغیرها به کل کشور میباشد.

شکل  -2جمعیت پرندگان آبزی نیمهزمستانه پرندگان ایران (ناحیة خزری و سایر استانها)1988-2017 :

شکل  -3سهم پرندگان آبزی ناحیه خزری و سایر استانها در پرندگان کل ایران1988-2017 :

ولی در ده سال اخیر کاهشی با شیب  -2/7درصد

پرندگان آبزی کل ناحیه خزری در سی سال گذشته

داشته است (شكل  .)4بیشترین تعداد جمعیت ثبت

 71.073±947.853فرد بوده است .میانگین سی

شده در سال  2007با بیش از  1.934.226فرد بوده

ساله تعداد کل پرندگان آبزی در استان گیالن

که تعداد  1.490.307فرد به استان مازندران

11.150±159.521

مازندران

اختصاص یافته است .کمترین تعداد هم در سال

 62.676±654.032فرد و در استان گلستان

 1989با  326.281فرد بوده است .میانگین جمعیت

 11.485±134.300فرد بوده است .نسبت سهم سه

فرد،

استان
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شکل  -4روند تغییرات جمعیت پرندگان آبزی سرشماری نیمهزمستانه کل ناحیة خزری از سال  1988تا سال 2017

شکل  -5تغییرات کل جمعیت پرندگان آبزی نیمهزمستانه خزری و تعداد گونههای مشاهده شده از سال  1988تا سال
2017

استان گیالن ،مازندران و گلستان در جمعیت کل

است (شكل .)5

استانهای خزری (شكلهای  6و  )7نشان میدهد

 .2-3تنوع گونهای پرندگان آبزی منطقه خزری

سهم استان مازندران در بسیاری از سالها همواره

نتایج حاصل از محاسبة شاخصهای تنوع گونهای

بیشتر از مجموع دو استان دیگر بوده است .تعداد
گونههای مشاهده شده در سی سال گذشته نشان
میدهد در دهة اول سرشماریها ،تعداد گونهها از 50
گونه (کمترین تعداد گونه) به  88گونه افزایش یافته
است .این تعداد در سالهای  1998تا  2003دارای
نوسان شدید بوده است .تعداد گونههای پرندگان
آبزی در سال  2007به بیشترین حد خود یعنی 95
گونه رسیده و پس از آن روند تقریباً پایداری داشته

(شانون-وینر و سیمپسون  ،)Dغنای گونهای
(مارگالف و مینهینیک) و یكنواختی گونهای (پیلو و
سیمپسون  )Eدر جدول  2و شكل  8ارائه شده است.
طبق این نتایج باالترین مقادیر هر دو شاخص تنوع
گونهای شانون-وینر ( )2/775و سیمپسون D

( )9/270در سال  2017و کمترین مقادیر مربوط به
سال  2007بوده است ( = 1/530شانون-وینر و
 = 2/223سیمپسون  .) Dشاخص غنای گونهای
صفحه 817
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شکل  -6جمعیت پرندگان آبزی نیمهزمستانه پرندگان سه استان گیالن ،مازندران و گلستان از سال  1988تا سال 2017

شکل  -7سهم پرندگان آبزی نیمهزمستانه سه استان گیالن ،مازندران و گلستان در پرندگان کل خزری از سال  1988تا سال 2017

مارگالف طی  14سال یعنی از سال  2004تا 2017
همواره باالی عدد شش بوده است و در  16سال قبل
از آن تنها در سه سال دارای مقادیر باالی شش بوده
است .این در حالی است که طی سالهای  1988تا
 2004تنها سه بار این شاخص باالی شش بوده است.
شاخص غنای گونهای منهینیک در سالهای  1988و
 2007به ترتیب با  0/067و  0/068دارای کمترین و
در سال  1994با  0/138دارای بیشترین مقادیر بوده
است .مقادیر شاخصهای یكنواختی نشان میدهد که
در سال  2007شاخص پیلو با مقدار  0/307و
شاخص سیمپسون  Eبا مقدار  0/023دارای کمترین
مقادیر بوده و در این سالها یكنواختی گونهها به
حداقل رسیده است.

 .4بحث ونتیجه گیری
این مطالعه نشان داد ،جمعیت پرندگان مهاجر آبزی
زمستانگذران در تاالبهای واقع در جنوب دریای
خزر در دورة سی ساله اخیر همواره در نوسان بوده و
علیرغم افزایش مالیم جمعیت در درازمدت در طی
ده سال اخیر جمعیت با یک روند مالیم در حال
کاهش بوده است .بیشترین جمعیت در سالهای
 2004تا  2009شمارش شده که همزمان با حضور
پرندهشناسان اروپایی در برنامههای سرشماری کشور
بوده است و کمترین مقدار در سالهای  1988تا
 2002شمارش شده است ،در این سالها تعداد
مكانهای کمتری نسبت به دوره حضور پرندهشناسان
خارجی بررسی و شمارش شده است .بنابراین میتوان
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جدول  -2مقادیر شاخصهای تنوع ،غنا و یکنواختی گونهای کل ناحیه خزری1988-2017 :

سال

شانون-وینر

سیمپسون D

مارگالف

منهینیک

پیلو

سیمپسون E

1988

2/205

6/605

3/701

0/067

0/443

0/132

1989

2/152

4/905

3/900

0/093

0/433

0/098

1990

2/363

7/793

4/473

0/082

0/475

0/130

1991

2/292

7/064

4/656

0/074

0/461

0/110

1992

2/549

8/667

5/092

0/095

0/512

0/128

1993

2/399

8/319

5/076

0/093

0/482

0/122

1994

2/455

6/783

6/006

0/138

0/493

0/088

1995

2/703

8/595

5/699

0/114

0/543

0/115

1996

2/519

7/704

5/932

0/110

0/506

0/098

1997

2/664

9/054

6/713

0/135

0/535

0/103

1998

2/357

6/410

5/376

0/083

0/474

0/087

1999

2/163

4/808

5/969

0/086

0/435

0/058

2000

1/843

3/548

5/087

0/079

0/370

0/051

2001

2/454

7/287

6/332

0/091

0/493

0/083

2002

2/247

6/101

5/754

0/086

0/452

0/078

2003

2/247

6/101

5/754

0/086

0/452

0/078

2004

1/804

3/005

6/380

0/074

0/363

0/033

2005

2/278

5/492

6/501

0/109

0/458

0/062

2006

1/909

3/261

6/156

0/075

0/384

0/037

2007

1/530

2/223

6/495

0/068

0/307

0/023

2008

1/918

3/029

6/447

0/079

0/385

0/033

2009

2/033

3/341

6/593

0/081

0/409

0/036

2010

2/399

5/386

6/214

0/092

0/482

0/063

2011

2/362

5/719

6/577

0/091

0/475

0/062

2012

2/534

7/593

6/278

0/086

0/509

0/086

2013

2/644

8/219

6/199

0/074

0/531

0/092

2014

2/571

7/931

6/539

0/100

0/517

0/088

2015

2/589

8/183

6/666

0/100

0/520

0/089

2016

2/477

6/507

6/475

0/087

0/498

0/072

2017

2/775

9/270

6/320

0/090

0/558

0/105

شاخص کل نمونهها

2/399

5/608

8/461

0/029

0/482

0/039

خطای معیار جک نایف

0/083

0/715

0/310

0/001

0/017

0/006

نتیجه گرفت ،ارزشگذاری بیشتر سازمان حفاظت

نیروهای

باتجربه

محیطزیست بر برنامههای سرشماری نیمهزمستانه

سرشماریکننده و امكانات و تجهیزات مناسب برای

پرندگان آبزی بهعنوان متولی در ایران ،حضور

سرشماری سبب پوشش کامل و انجام هر چه بهتر

و

متخصص

در

تیمهای
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شکل  -8نمودار تغییرات شاخصهای تنوع ،غنا و یکنواختی گونهای کل ناحیه خزری1988-2017 :

سرشماری میشود.

با شمارش حدود یک و نیم میلیون پرنده آبزی

دادههای حاصل از این بررسی نشان داد ،استان

بیشترین جمعیت و در سال  2009با شناسایی 138

مازندران با وسعت  23840هكتار ( 1/5درصد

گونه بیشترین غنای گونهای در تمام ادوار سرشماری

مساحت کل ایران) ،بیش از  35درصد جمعیت

را داشته است .از جمله مهمترین دالیل افزایش

پرندگان آبزی ایران و  71درصد گونهها را در خود

جمعیت در این استان در سال  2007میالدی

جای داده است و در سال  2007میالدی این استان

شمارش حدود  533.951فرد چنگر معمولی در

صفحه 820

بررسی روند تغییرات جمعیت و تنوع پرندگان آبزی زمستانگذران....
خلیج گرگان و در مجموع  1.075.760فرد در این

تنوع زیستی پرندگان آبزی با استفاده از شاخصهای

استان بوده است.

تنوع ،غنا و یكنواختی گونهای در تاالبهای کشور

صرفنظر از آمار سرشماری سالهای  2002و 2003

انجام شده است Golshahi .و همكاران ()2009

میالدی (به ترتیب  1.963.368و  599.135فرد) در

نشان دادند در بین تاالبهای آالگل ،آلماگل ،آجیگل

تاالبهای استان گیالن که به احتمال زیاد به درستی

و گمیشان واقع در استان گلستان ،تاالب گمیشان از

انجام نشده است؛ زیرا در سال  2002بیش از 12

نظر غنای گونهای استاندارد شده و تنوع گونهای

برابر و در سال  2003بیش از  3/5برابر میانگین سی

شانون-وینر ،باالترین امتیاز را دارد .در مطالعهای

ساله ( )11.150±159.521پرندگان آبزی کل گیالن

دیگر  Ashooriو )2014( Varasteh Moradi

بوده است .حداکثر جمعیت ثبت شده در سی سال

تنوع گونهای پرندگان آبی مهاجر زمستانگذران تاالب

گذشته برای این استان  263.593فرد گزارش شده

انزلی را در یک دورة هشت ساله بررسی کردند که

است.

بیشترین غنای گونهای بر اساس شاخص مارگالف در

بررسی دادههای سرشماری زمستانه پرندگان آبزی

آبچلیكیان و بیشترین تنوع گونهای بر اساس شاخص

نشان میدهد کاهش مالیم جمعیت ناحیة خزری

شانون-وینر و عكس شاخص سیمپسون در مرغابیان

طی سالهای  2008-2017بهخصوص در استانهای

مشاهده گردید .بیشترین غنای گونهای بر اساس

گلستان و مازندران مربوط به تغییرات جمعیت در

شاخص مارگالف در آبچلیكیان و بر اساس شاخص

تاالبهای گمیشان ،خلیج گرگان و میانكاله بوده

مینهینیک در کشیمیان مشاهده شد.

است .به نظر میرسد این تاالبها بهدلیل کاهش

در این پژوهش مقادیر شاخص تنوع گونهای شانون-

منابع آبی بهویژه کاهش سطح تراز آب دریای خزر،

وینر و سیمپسون نوسان زیادی در تاالبها و

خشک شدن پهنههای آبگیر و کاهش ارزش

سایتهای مختلف را نشان میدهد .افزایش مقادیر

زیستگاهی فاقد شرایط مناسب زیستگاهی برای

شاخصهای تنوع در سال  2007میالدی به دلیل

پرندگان آبزی هستند (.)Tayefeh et al., 2021

افزایش تعداد گونهها در کل منطقه خزری است و

نتایج این تحقیق همچنین نشان داد که بیشتر

عدم وجود روند مشخص در مقادیر شاخصها میتواند

مكانهای سرشماری در تاالبهای اصلی و

بهدلیل نوسان تعداد گونهها و افراد هر گونه در

حفاظتشده قرار داشته و بخش اصلی جمعیت کل

جمعیت باشد که بهنظر میرسد بیشترین سهم را

حفاظتشده

میتواند فرایند انجام سرشماری پرندگان داشته باشد.

زمستانگذرانی میکنند .نتایج مطالعات ( Ashoori

استفاده از افراد متبحر و با تجربه و همچنین برنامه-

and Varasteh Moradi, 2014; Ashoori et al.,
 )2020نیز تمرکز جمعیت پرندگان در مناطق با

ریزی جدید سرشماری میتواند بر افزایش تعداد

پرندگان

در

این

زیستگاههای

گونهها و شاخصهای غنای گونهای تاثیر داشته باشد.

حفاظت بیشتر از جمله پناهگاههای حیاتوحش و

بیشترین تغییرات مربوط به سالهای 2004-2009

مناطق امن را تایید مینماید.

بوده که با افزایش تجهیزات ،دانش پرندهنگری و

در طی سالهای اخیر مطالعات بسیاری در خصوص

برنامهریزی منسجم تعداد گونهها و جمعیت پرندگان
صفحه 821
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اصلی ناحیه خزری در اولویت قرار گیرد و نسبت به

 این تغییرات در سالهای.آبزی افزایش یافته است

احیاء و بهبود وضعیت تاالبهای در معرض خطر از

پس از آن نیز تا حدود زیادی باقی مانده است زیرا با

 میانكاله و انزلی اقدامهای اساسی و،جمله گمیشان

افزایش تعداد گونه و مشاهده و ثبت آن در سالهای

.سریع صورت پذیرد

.بعدی نیز با سهولت بیشتری امكانپذیر بوده است

تقدیر و تشکر

برخی از نوسانات نیز بهدلیل افزایش شدید تعداد

این پژوهش با حمایت مالی و پشتیبانی پژوهشكده
 از آقای.محیط زیست و توسعه پایدار انجام شده است
مهندس ظهرابی معاون محترم وقت محیط طبیعی
 جناب آقای دکتر،سازمان حفاظت محیطزیست
 جناب آقای مهندس،خرازیان مقدم مدیر کل محترم
حسینی مدیر گروه و همكاران محترم گروه پرندگان
اداره کل حفاظت و مدیریت حیاتوحش سازمان
برای در اختیار قرار دادن دادههای سرشماری
.نیمهزمستانه پرندگان آبزی تشكر و قدردانی میگردد
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