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 گذران  زمستان پرندگان آبزی نوسانات ماهيانهبررسی 
 ، جنوب غرب ايـرانخوزستاناستان ، دژـبامور ـهدر 

  و سيد محمد باقر نبوي*پور اولياقلي خليلي
 دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

 
گذران در اين تاالب صورت   نپرندگان آبزي و كنار آبزي زمستا     اين تحقيق در تاالب بامدژ و به منظور بررسی تنوع           : چكيده
پرنـدگان  های    شناسايی و شمارش کل گونه     به اين تاالب، ضمن      ه ماه  مراجعه هر  ا ب ١٣٨٣ در فصول پاييز و زمستان    . گرفت

 گونه پرنده آبزی    ٤۷ در تاالب بامدژ      در اين بررسي   .گرديدمشخص  نيز   ها  ای و جمعيتی آن     تركيب گونه  ،گذران آبزي زمستان 
هاي سرشـماري، تعـداد        که در اين تاالب تقريبا در تمام ماه        دادها نشان     ند تغييرات  آن   همچنين رو  .شاهده شد مو کنار آبزی    

بيشترين تعداد گونه در دي مـاه و کمتـرين آن در مهـر مـاه      . ه است   های پرندگان آبزی بيشتر از پرندگان کنارآبزی بود         گونه
و  بـود    Scolopacidaeآبچليـك    تاالب بامـدژ مربـوط بـه خـانواده            مشاهده شده در   اي   گونه نوعبيشترين ت . مشاهده شد 

ا ــــ خوتك. مشـاهده گرديـد  )  پرنـده ١٤٨٣٤(آذر مـاه  گـذران مهـاجر در تـاالب بامـدژ در      بيشترين جمعيت پرندگان زمستان  
(Anas crecca) در دي مـاه  . رفـت  ه و گونه غالب منطقه  به شـمار مـی  ماه بيشترين تعداد را دارا بوددر مهر، آبان و آذر

گونـه   ،)Fulica atra( چنگـر هـا   بود و در بقيه ماه) Anas strepera(اي  ن جمعيت مربوط به گونه اردك اردهبيشتري
 .داد تشكيل ميغالب منطقه را 
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Abstract: This study was carried out in Bamdej wetland to assess the diversity of 
waterbirds each month from October 2004 to March 2005. 47 species were 
identified.  In all months of the census the number of waterfowl species was higher 
than that of waders.  The maximum species number was observed in January, while 
the minimum was in October.  In all months Scolopacidae had the greatest 
population in this wetland.  The maximum number of individuals was 14834 birds 
in December. Anas crecca was the dominant species in October, November and 
December, Anas strepera in January and Fulica atra in Februry and March.  
 
Keywords: Wintering, waterbirds, Bamdej, wetland, population, Khuzestan, Iran. 

 
 مقدمه

 
همـه  پرنـدگان   ی مهـم    ها  تاالب بامدژ به عنوان يکی از زيستگاه      
آور  زمســتانگذران و جوجــهســاله پــذيراي هــزاران پرنــده مهــاجر 

هـاي نيمـه زمسـتانه پرنـدگان آبـزي حـاوي              شـمارش . باشـد   مي
. باشـد  اطالعات مهمي پيرامون تعداد گونه و جمعيت پرندگان مـي    

فقط يک بار در هر سال انجـام         ها  با توجه به اينکه اين سرشماري     
بررسي تعداد گونه و جمعيت مربوط به هر گونه پرنده بـه             ،شود می

تر مـا را در امـر مـديريت           مطالب دقيق با  تواند    صورت ماهيانه مي  

بـر ايـن اسـاس تعيـين تغييـرات          . ها يـاري دهـد      صحيح زيستگاه 
ـ  آنها تراکم    و و مشخص نمودن تنوع   پرندگان   جمعيت صـورت  ه   ب
ر تـاالب بامـدژ     دگذران   پرندگان آبزی و کنارآبزی زمستان    ه  انيماه
 . (Nabavi 2004) د شانجام

 
 نطقه مورد مطالعهم
 

 درجـه شـمالي و        ٣١-٣٨ محـدوده  درو سـد شـاور      تاالب بامـدژ    
بـا آب    هكتـار،    ۱۲۰۰۰بـه وسـعت     طـول شـرقي     درجه   ۴۲ -٤۸
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 دو رودخانـه  هاي بين     در دشت ) ۱شكل  (وسيع   و نيزارهاي شيرين  
در . واقع شده استي اهواز ب كيلومتري شمال غر ٤٥دز و كرخه در     

سـطح  تـا حـد زيـادي    ،  )۳ و   ۲هـاي     شكل(تاالب  هاي باز    قسمت
عمده اين  ياهان  گ.  است شدهپوشيده  گياهان آبزي شناور    تاالب از   

 و)  Typha(و لـوئي    ) Phragmites( نـي    :تاالب عبارتنـد از   
ز كاهش سطح  پس ا.(Evans 1994, Scott 1995)جگن 

آب تاالب بامدژ در سالهاي گذشته، اين بررسي در كل اين تاالب            
 . هكتار انجام شده است۴۰۰۰با وسعت 

   
 . جنوبی تاالب بامدژبخش -١ شكل

Figure 1. West of Bamdej wetland. 
 

 
 . تاالب بامدژ شرقيبخش -۲شكل 

Figure 2. East of Bamdej wetland. 
 

 
 .تاالب بامدژ شمالی بخش -٣شكل

Figure 3. North of Bamdej wetland. 
 

 ها  مواد و روش
 

روش جهت بررسي نوسانات ماهيانه پرندگان آبزي در تاالب، 
  در فصول پاييز و زمستان.بودصورت ميداني ه انجام تحقيق ب

شناسايی و  به اين تاالب، ضمن ه ماهمراجعه هرا  ب١٣٨٣
 تركيب ،گذران زمستانپرندگان آبزي ی ها شمارش کل گونه

  .گرديدمشخص نيز  هاای و جمعيتی آن گونه
آبزی و (گذران  برای شمارش پرندگان مهاجر زمستان

برای . شمارش کامل استفاده شد در اين تاالب از روش) کنارآبزی
 و همچنين ١٥*٥٠چشمی برکوت روسی دواين منظور از دوربين 

. يدگرد استفاده ٢٥*١٥٠اه تلسکوپ روسی يک دستگ
صورت بود، هوا مساعد تنها در روزهايي كه  ها سرشماري

 . گرفت مي
 

 نتايج
 

 مشاهده تاالب بامدژدر  گونه پرنده آبزی ٤۷اين بررسي، در 
در كه دهد   نشان میجمعيت پرندگان آبزيروند تغييرات . گرديد

و جمعيت ي سرشماري تعداد ها اين تاالب تقريبا در تمام ماه
. باشد آبزی بيشتر از پرندگان کنارآبزی ميی پرندگان ها گونه

در دي ماه و هاي آبزي و كنارآبزي  گونهكل بيشترين تعداد 
بيشترين تعداد گونه مشاهده . کمترين آن در مهر ماه مشاهده شد

 .  بودScolopacidae مربوط به خانوادههر خانواده شده در 
آبزی  آبـزی و کنـار     بررسی روند تغييـرات جمعيتـی پرنـدگان       

نشـان داد کـه جمعيـت    )  ۱جدول (گذران در تاالب بامدژ   زمستان
ت بـه پرنـدگان      در تاالب بامدژ نسـب     ها  پرندگان آبزی در تمام ماه    

شـترين  ايـن بررسـی نشـان داد کـه بي         . باشد کنار آبزی بيشتر می   
در تاالب  آبزي و كنارآبزي    گذران مهاجر    جمعيت پرندگان زمستان  

در ) در هکتـار  ( تراکم پرنـدگان     و) هپرند ١٤٨٣٤(آذر  ماه  بامدژ در   
جـدول  ( بـود  پرنده در هكتـار     ٧/٣ن  آبان بيشترين مقدار و به ميزا     

۱( . 
در مهر، آبان و آذر مـاه بيشـترين    )Anas crecca(خوتكا 

در دي  . رفـت  ه و گونه غالب منطقه  به شمار مـی         تعداد را دارا بود   
 Anas(اي  ماه بيشـترين جمعيـت مربـوط بـه گونـه اردك ارده     

strepera ( ــاه ــه م ــود و در بقي ــا ب ــه را  ه ــب منطق ــه غال  گون
 . شد شامل می) Fulica atra(چنگر
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 و )۱۹۹۵ (Scott، )١٣٨٣(هر گونه در تاالب بامدژ و تعداد های پرندگان آبزی و کنار آبزی زمستان گذران  فهرست گونه -۱جدول 
 در منطقه هر گونه جمعيت % ۱وط به بيش از  اعداد پررنگ مرب.)۱۹۸۸-۲۰۰۴زمستانه  هاي نيمه سرشماري

 . است(Delaney & Scott 2002)خاورميانه 
Table 1. Waterbirds observed during October 2004-March 2005, and their comparison with 

Scott (1995) and mid-winter census data (1988-2004). Numbers reached to the criterion at least 
1% of regional population (Delaney & Scott 2002) are in Bold.

 نام فارسي
سرشماري 

نيمه 
 زمستانه

 سرشماري
۸۲-۷۸ 

 نام التين اسفند بهمن دي آذر آبان مهر

Persian name 

Scott 
(1995) 

1988-97 2001-4 Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Scientific name 
 Tachybaptus ruficollis 0 0 3 0 5 0 95 287  كشيم كوجك
 Podiceps cristatus        12  كشيم بزرگ
 Pelecanus crispus         51 خاكستريپامرغ سقاي 

 Phalacrocorax carbo 0 0 7 0 3 0 178  5  بزرگ)باكالن (زدارقا
 Phalacorocrax 2 0 23 0 0 0 54  1 كچ كو)باكالن (دارقاز

pygmeus 
 Egretta garzetta 13 1 54 82 0 80 214 270 335  كوچك)گرتا(قار 

 Ardea cinerea 0 0 26 3 0 30 39 150 267 حواصيل خاكستري
 Ardea purpurea 0 0 8 1 0 0   15 ينحواصيل ارغوا

 Casmerodius albus 3 2 18 3 5 12 114 100 128  بزرگ)اگرت(قار 
 Bubulcus ibis 0 0 18 0 0 50 20 25 32 گاوچرانك

 Ardeola ralloides 0 0 7 1 0 4    حواصيل زرد
 Nycticorax nycticorax 0 0 0 0 0 1    حواصيل شب
 Ixobrychus minutus        3  بوتيمار كوچك
 Botaurus stellaris 1 0 5 0 0 0    بوتيمار بزرگ
لك لك (لك  حاجي لك

 Ciconia ciconia        37 25 )سفيد

 Plegadis falcinellus       13 110 110 )اكراس سياه (قره ناز

 Threskiornis 0 0 41 8 0 0 14 30 50 )اكراس افريقايي(آق ناز 
aethiopicus 

 Platalea leucorodia        12 120 كفچه نوك
 Phoenicopterus ruber       49   فالمينگو
 Cygnus olor        2  قوي گنگ

 Anser anser       11000 2500 2500 غاز خاكستري
 Tadorna ferruginea 0 0 0 5 0 0  14 48 آنقوت
 Tadorna tadorna       104 155 8 تنجه
 Anas penelope 0 0 0 250 17 0 449 270 5300 گيالر

 Anas strepera 0 130 1470 4000 2085 0 26714 3700 6500 اي اردك ارده
 Anas crecca 0 100 166 5000 3000 90 70434 4850 15850 خوتكا

 Anas platyrhynchos       5 2250 15500 اردك سرسبز
 Anas acuta 0 0 20 550 0 0 477 112 250 )فيلوش(اي  جغه اردك دم

 Anas querquedula 100 0 0 0 0 0    خوتكا ابرو سفيد
 Anas clypeata 50 59 428 3000 155 0 24828 550 4960 نوك پهناردك 
 Marmaronetta       14 90 1100 مرمري) اردك(خوتكا 

angustirostris 
 Netta rufina        50 2 اردك تاجدار

 Aythya ferina 2 0 36 1000 0 0 62 1700 100 اردك سرحنايي
 Aythya nyroca         7 اردك بلوطي

 Aythya fuligula 0 0 5 3 0 0 132 250  اردك سياه كاكل
 Aythya marila       110   دك سرسياهار

سفيد  اردك گونه
 Bucephala clangula         1 )طاليي چشم(

 Mergus albellus       2   خوار سفيد اردك ماهي
 .Anatidae spp 0 0 7000 0 0 0    هاي نامعلوم اردك
 Grus grus        3000  درنا

 Rallus aquaticus 0 0 0 0 1 0 1   يلوه آبي
 Gallinula chloropus 0 0 4 7 0 3 13 14  )چنگر نوك سرخ(چارخو 
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 نام فارسي
سرشماري 

نيمه 
 زمستانه

 سرشماري
 نام التين اسفند بهمن دي آذر آبان مهر ۸۲-۷۸

Persian name 

Scott 
(1995) 

1988-97 2001-4 Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Scientific name 
 Fulica atra 500 190 682 500 692 0 116800 23000 23000 چنگر

 Himantopus 42 37 229 235 290 10 45 584 620 چوب پا
himantopus 

 Recurvirostra avosetta       11 125 125 )آووست(نوك خنجري 
 Glareola pratincola        260  گالريول بال سرخ

 Charadrius hiaticula 0 15 2 80 0 0 131   سليم طوقي
 Charadrius       30   سليم كوچك

alexandrinus 

 Charadrius       20   سليم شني
leschenaultii 

 Vanellus vanellus  35 6 4 0 0 7 450 400 خروس كولي
 Vanellus spinosus       18   سياه خروس كولي سينه

 Vanellus indicus 50 0 21 18 15 20 49 313 65 مكوديد
 Vanellus gregarius 0 0 0 0 0 3    سياه شكموس كولي خر

 Vanellus leucurus 30 50 395 31 6 0 96 150 390 خروس كولي دم سفيد
 Gallinago media 0 3 0 2 0 0    پاشلك بزرگ

 Gallinago gallinago 0 15 0 26 5 0 5 60 20 )معمولي(پاشلك 
 Lymnocryptes        12  پاشلك كوچك

minimus 
 Limosa limosa 0 0 3 0 0 0  600 980 سياه  دمگيالنشاه 

 Numenius arquata 0 0 1 0 0 0    گيالنشاه بزرگ
 Tringa erythropus 0 0 7 0 0 0    خالدار آبچليك 
 Tringa totanus 0 10 27 14 7 0 510 243 500 سرخآبچليك پا

 Tringa stagnatilis 3 17 61 6 22 2 25 20  آبچليك تاالبي
 Tringa nebularia 0 0 3 3 0 0 4 215 1 سبزآبچليك پا

 Tringa ochropus 0 2 27 1 0 0    زي آبچليك تك
 Tringa glareola 0 0 5 0 0 0 2   دودي آبچليك 
 Xenus cinereus       1   نوك سرباالآبچليك 

 Actitis hypoleucos 0 7 0 0 0 0  20  آبچليك آوازخوان
 Calidris alba 15 0 0 0 0 0    ه سفيدتليل

 Calidris minuta 0 0 89 1 0 0 40 250  تليله كوچك
 Calidris alpina 0 0 2 0 0 0    تليله شكم سياه
 Calidris ferruginea       69   )بلوطي(تليله نوك دراز 
 Philomachus pugnax 2 0 33 0 0 0 12 130  آبچليك شكيل
 ?Larus cachinnans        236  كاكايي پازرد؟
 Larus ridibundus 0 0 6 0 0 0 6 150 25 كاكايي سرسباه

 Chlidonias hybrida 0 0 1 0 0 0 1  80 تيره پرستوي دريايي 
 Chlidonias niger       1   پرستوي دريايي سياه
 Sterna hirundo       1 15  پرستو دريايي معمولي

 No. of Species 14 16 38 28 15 12    تعداد گونه
 و تعداد پرنده آبزي

 No. of Waterbirds 813 673 10939 14834 6308 305 242030 47376  كنارآبزي

 Density 0.20 0.17 2.7 3.7 1.57 0.076    تراكم

 بحث
 

 گونه آبزي و كنارآبزي مشـاهده شـده در ايـن            ۴۷عالوه بر   
هـاي نيمـه      ر سرشـماري  دديگـر    گونه پرنـده آبـزي       ۳۰بررسي،  
  وانـد   اشاره شـده Scott (1995)يا توسط ) ۱جدول (زمستانه 

زي نيز در      گونه از پرندگان خشكي    ۱۵ گونه پرنده آبزي،     ۷۷بجز  
 ذكـر  Scott (1995)طول اين بررسي مشاهده شده يا توسط 

              ســفيد بــه عــالوه دو گونــه عقــاب دم ).۲جــدول (شــده بودنــد 

(Haliaeetus albicilla)ــان                   و باالبــــــــــ
(Falco cherrug)بنابر اين . اند  تاالب ديده شده نيز در اين

 . رسد  گونه مي۹۵مجموع پرندگان مشاهده شده در اين تاالب به 
 گونـه   ۱۷ براي   آوري جوجه يكي از مناطق مهم      ژتاالب بامد 

ي اين مكـان همچنـين بـراي پرنـدگان        . )۲جدول   (باشد ميپرنده  
و اردك بلوطي مناسب بوده و در برخي         پليكان پاخاكستري    مانند

ايـن تـاالب    .  پرنده آبزي است   ۲۰۰۰۰ها پذيراي بيش از       از سال 
 ،غـاز خاكسـتري   گـذران     از جمعيـت زمسـتان    % ۱داراي بيش از    
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% ۱و بيش از    ،  ها  پنج گونه از ارك    و    درنا ،، اكراس آفريقايي  چنگر
        باشـــد مـــيورميانـــه در منطقـــه خاپـــا چـــوب آوران  جوجـــه

(Evans 1994, Scott 1995) . 
 - خط راه آهن و جاده آسفالته اهوازدليل احداثبه 

بند بيمسار محدي در ضلع  ي تاالب و سيل مشک در حاشيهياند
شمال شرقي و همچنين به جهت زهکشي معروف به خاور 

 با ١٣٦٤-٦٥ي  ها توسط سازمان آب و برق خوزستان در سال
به علت احداث همچنين شاورزي در وسط اين تاالب و اهداف ک

روستاهاي جديد در اراضي خشک شده و به علت وجود اثرات 
وسعت  .ل توانا، وسعت اين تاالب کاهش يافته استامنفي و کان

به ) از اواسط پاييز تا اواخر زمستان( تاالب در فصول پرآب 
اييز که رسد اما از فروردين ماه تا اواسط پ  هکتار مي٤٠٠٠
ي سد شاوور براي آبگيري و استفاده در امر کشاورزي ها دريچه

در پي را  آب خروجي سد به طرف تاالب قطعشوند،  بسته مي
 .شود دارد که رفته رفته از وسعت آن کاسته مي

ی پرندگان ها  تعداد گونه،ها در تاالب از لحاظ تعداد گونه
پرندگان . آبزی نسبت به پرندگان کنار آبزی بيشتر است

 ها کنارآبزی معموال در مناطق خيس و کم عمق حاشيه تاالب
شوند تا بتوانند به راحتی از مواد غذايی و حاشيه  مشاهده می

در تاالب بامدژ . (Ratti et al. 2001) استفاده کنند ها آب
سد خاکی توسط يك  ،ی شمالی و شمال و شرقها بخشدر 

ی دارای پوشش قسمت جنوبی و غرب. مردم احداث شده است
يی با ارتفاع بلند پوشيده ها باشد که توسط نيزار گياهی انبوه می

شده است و تنها در قسمت شمال شرقی مناطق خيس و کم 
اين پرندگان کنارآبزی فقط در اين  بنابر. شود عمق مشاهده می
 . کردند شدند و تغذيه می مناطق مشاهده می

دگان آبزی و چهار فاکتور اصلی که بر روی جمعيت پرن 
محدوديت :  به ترتيب عبارتند از،گذارد کنار آبزی مهاجر تاثير می

 زيستگاهی، شکار و صيد، دستکاری زيستگاه، موانع حياتی
(Quan et al. 2002) .عاملتوان گفت که  بنابراين می 

باشد و يکی از عواملی  امنيت برای پرندگان آبزی بسيار مهم می
اهی منطقه  اثر بگذارد پوشش گيملعاکه می تواند بر روی اين 

رسد که  به نظر می. (Hattori & Mae 2001)است 
ی پرندگان ها مهمترين عامل اختالف در تعداد و جمعيت گونه
، شکار و صيد(آبزی و کنار آبزی موجود در تاالب عامل امنيت 

 باشد) پوشش گياهی( های زيستگاهی و محدوديت) ۴شكل 
(Zanganeh 2002) . تاالب بيشترين جمعيت در اين
و )  A. crecca(  مربوط به خوتکاها پرندگان آبزی اکثر ماه

ی ها بود که اين پرندگان جزو اولين گروه) F. atra(چنگر 
ال بيشترين جمعيت پرندگان باشند و معمو مهاجر زمستانه می

ين با توجه به اين نتايج همچن. شوند گذران را شامل می زمستان

ر و ـــ منطقه خوتکا، چنگدر مهاجر آبزی یها مهمترين گونه
 . دنباش می) A. strepera(ای  اردک ارده

 و رين مقدار بودتراکم پرندگان در تاالب در آذر ماه بيشت
يکی از عللی که باعث کاهش تراکم در منطقه بعد از اين ماه 

 باشد که باعث ١٣٨٣تواند وجود بارندگی زياد در زمستان  شد می
قه و ی موقتی فراوان در مجاورت منطها تگاهپديد آمدن زيس

 . تاالب بودسطح گذران در کل  پراکنده شدن پرندگان زمستان
 ماه سرشماري از پرندگان آبزي و ٦به طور كلي در طي 
ي اوليه مربوط ها ي آبزي مهاجر در ماهها كنارآبزي بيشترين گونه
و خوتكا ي آخر چنگر ها در ماهاما اي بود  به خوتكا و اردك ارده

ی اوليه چون گونه ها اين در ماه بنابر. بيشتر بودندابرو سفيد 
ای است، بيشترين فراوانی را به  غالب منطقه خوتکا و اردک ارده

 به صورتی آخر خوتکا ابروسفيد ها در ماه. اند خود اختصاص داده
مهر ماه در ايران ديده اوايل اواخر زمستان و عبوري مهاجر 
 .(Khaleghizadeh & Behrouzi-Rad 2004) شود می

هاي بين المللي موجود در ايران به  از آنجايي كه اكثر تاالب
ها با   بنابراين مقايسه آن،اند هاي انساني تغيير يافته واسطه دخالت

رسد تا وضعيت  معيارهاي كنوانسيون رامسر ضروري به نظر مي
 همچنين .ها براي مديريت بهتر مشخص گردند اين تاالب

با نحوه توزيع و محيطي  اكولوژيكارتباط عوامل مختلف سي برر
بعضی از و كاهش جمعيت  ،كنارآبزيو پراكنش پرندگان آبزي و 

 .نيازمند استهای منطقه مطالعات بيشتری  گونه
 
 

 
ديد هيکی از عوامل تبزي آتورگذاري براي صيد پرندگان  -۴شكل 

 .آنهاکننده 
Figure 4. Netting as a threat factor for 

waterbirds. 
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ذران در گ زي زمستان های پرندگان خشكي  فهرست گونه-۲جدول 
و پرندگان ۱۳۸۱هاي نيمه زمستانه  ، سرشماري)١٣٨٣ (اين بررسي

 .(Scott 1995)آور در تاالب بامدژ  جوجه
Table 2. Land birds observed during this 

study, in mid-winter 2003 and breeding birds 
(Scott 1995). 

مشاهدات در طول  نام علمي
 اين بررسي

In this survey 
& mid-winter 

2003 

هاي  تعداد جفت
آور جوجه   

Breeding 
pairs (Scott 

1995) 
Ixobrychus minutus  * 
Nycticorax 
nycticorax 

 30 

Ardeola ralloides  60 
Bubulcus ibis  40 
Egretta garzetta  50 
Ardea purpurea  60 
Marmaronetta 
angustirostris 

 20+ 

Aquila clanga 3 (2003)  
Circus aeruginosus * 10+ 
Francolinus 
francolinus 

 * 

Porphyrio porphyrio  * 
Himantopus 
himantopus 

 100-150 

Glareola pratincola  150-200 
Vanellus leucurus  100+ 
Sterna albifrons  15 
Streptopelia sp. *  
Merops apiaster *  
Ceryle rudis *, 37 (2003) * 
Halcyon smyrnensis *, 13 (2003) * 
Alcedo atthis *  
Upupa epops *  
Galerida cristata *  
Turdoides altirostris *  
Acrocephalus 
melanopogon 

 * 

Acrocephalus 
stentoreus  

 * 

Acrocephalus sp. *  
Corvus corone *  
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