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چکیده
شناسایی و شمارش آشیانه پرندگان آبزی ،کنارآبچر و خشکی زی جوجهآور در خورموسی در اردیبهشت سال  1394با دوربین
چشمی  40×10زایس و تلسکوپ  60× 15با روش مشاهده مستقیم و تمام شماری  Total Countانجام شد .در این بررسی درخور
موسی  65گونه پرنده از سه گروه آبزی ،خشکی زی و کنارآبچر شناسایی شد که  23گونه ( 35/38درصد) از آنها جوجهآوری کرده
بودند .جمعیت جوجهآوران در بهار سال  ،1394در خورموسی  14455جفت بود که  12862جفت ( 97/72درصد) از آنها در دو
جزیره دارا و قبرناخدا جوجهآوری کرده بودند .از پرندگان آبزی  7گونه متعلق به  4تیره ،از کنار آبچرها  6گونه متعلق به  7تیره و از
خشکی زیها  8گونه متعلق به  8تیره در خورموسی جوجهآوری داشتند .دو جزیره قبرناخدا و دارا زیستگاههای حساس برای
جوجهآوری پرندگان آبزی بخصوص پرستوهای دریایی  Sternidaeو سلیمخرچنگخوار  Dromas ardeolaمیباشند .جمعیت
غیرجوجهآور پرندگان آبزی و کنارآبچر و خشکی زی مشاهدهشده در خورموسی  2181قطعه متعلق به  65گونه بودند ،که  16گونه
( 24/6درصد) با جمعیت  595قطعه ( 27/28درصد) خشکی زی ،و  49گونه ( 75/4درصد) با جمعیت  1586قطعه ( 72/72درصد)
آبزی و کنار آبچر بودند .بنابراین مدیریت و حفاظت بومسازگان خورموسی بهعنوان زیستگاه حساس جوجهآوری ،کانون حفاظت
تنوع زیستی برای بقاء پرندگان آبزی و خشکی زی از ضروریات است.
واژگان کلیدی :پرندگان آبزی جوجهآور ،پرندگان خشکی زی جوجهآور ،خورموسی

______________________________________
نگارنده پاسخگوbbehrouzirad@yahoo.com :
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 )Philip & Basson , 1977گروه دوم پرندگان کنار آبچر
هستند که بین انگشتان پا بجای پرده کامل ،نیمپرده دارند و
بر روی زمینهای گلی سواحل جزایر از بنتوزها و سایر آبزیان
تغذیه میکنند ( .)Baharat et al., 1993در این مطالعه
عالوه بررسی پرندگان آبزی و کنار آبچر ،برای اولین بار گروه
جوجهآور سومی نیز از جزایر گزارش میشود که خشکی زی
هستند و بر روی جزایر از دانه و مواد گیاهی و یا حشرات
تغذیه میکنند و در خور موسی جوجهآوری دارند .بنابراین
هدف از انجام مطالعه حاضر ،شناسایی و تعیین جمعیت
گونههای جوجهآور آبزی و خشکی زی و کنار آبچر خورموسی
میباشد.

مقدمه
تغییرات جمعیت و تنوع گونهای پرندگان جوجهآور به عنوان
شاخصهای زیستی زیستگاه به شمار میروند ( Tuck,
 )1974; Scott, 2007 ; 2008بنابراین شناسایی گونههای
زادآور پرندگان در زیستگاههای آبی از اولویت خاصی برخوردار
است ) ،)Behrouzirad, 2014; Scott, 2008زیرا
زیستگاههای زادآوری پرندگان بهعنوان زیستگاههای حساس
برای کنترل پویایی جمعیت گونههای پرندگان محسوب
میشوند و منعکسکننده شرایط زیستگاهی هستند (بهروزی
راد1387ab،؛  .)Behrouzi-Rad,2013aدر ایران 105
منطقه بهعنوان زیستگاههای حساس جوجهآوری و زمستان
Birdlife
گذرانی پرندگان بومی و مهاجر در
 Internationalثبتشده است که خورموسی با جزایر درون
خود یکی از آن مناطق است ( (Scott,1995; Evans,
& 1994; Behrouzi-Rad, 2013a , 2013b; Philip
 (.Basson , 1977جوجهآوری پرندگان از سال  1970در
خورموسی گزارششده (،(Scott, 1995, 2007, 2008
ولی همه اطالعات موجود درباره پرندگان جوجهآور آبزی بوده
است .تا به حال گزارشی از فون پرندگان جوجهآور بومسازگان
خورموسی بخصوص گونههای جوجهآورخشکیزی آن ارائه
نشده است .در صورتیکه زیستگاههای تاالبی برای پرندگان
خشکی زی به اندازه پرندگان آبزی مهم هستند .این موضوع
اهمیت مطالعه را دو چندان میکند .در جهان پذیرفته شده
است که نوسانات تعداد و تنوع پرندگان در زیستگاههای تاالبی
از شاخصهای زیستی هستند که برای مدیریت تاالبها به کار
میروند ( ،(Wetland International, 2007این امر بر
اهمیت و ضرورت این بررسی تاکید میکند .از مطالعات و
مقاالت منتشرشده درباره پرندگان خورموسی میتوان به
کیابی ،1375 ،بهروزی راد؛ 1387b؛ و 1389؛ Scott,
1995, 2007 & 2008; Behrouzi-Rad & Tayfeh,
& 2008, Behrouzi-Rad, 2013b, 2013b, Philip
;Basson, 1977
Pandam Consulting
 )Engineers, 2003; Basson et al., 1977اشاره کرد.
تاکنون از جزایر خور موسی  2گروه پرنده جوجهآور
گزارششده است ((Scott, 2007 , 2008; Behrouzi-
 Rad, 2014پرندگان آبزی بین انگشتان پا پرده دارند و
Tuck, 1974; Wetland
شناگر میباشند)
 )International, 2007و در محیطهای آبی بر روی جزایر
جوجهآوری میکنند ( ;Scott,1995; Tuck, 1974

مواد و روشها
خورموسی

خورموسی در خلیجفارس در موقعیت جغرافیایی  30درجه و
 10دقیقه شمالی و  49درجه و یک دقیقه شرقی از آبادان تا
بندر ماهشهر کشیده شده و سربندر و ماهشهر را به
خلیجفارس مرتبط کرده است شکل (( )1بهروزی راد1387 ،؛
کیابی1375،؛ .)Tuck, 1974مساحت آن  123440هکتار و
عمق آب خورموسی بین  20تا  50متر است و در بخشهایی
تا  70متر هم میرسد طول آن  60کیلومتر است
(Behrouzi-Rad, 2014, 2013a؛ اداره کل حفاظت
محیطزیست خوزستان .)1392 ،این منطقه ازنظر اقتصادی و
محیط زیستی مهم و استراتژیک است .صادرات و واردات بندر
امام از طریق این خور با تردد کشتیهایی تا  70هزار تن هم
انجام میشود (Pandam Consulting Engineers,
) .2003; Scott,1995; Evand,1994این خور دارای 25
خور منشعب بزرگ و کوچک است که همه آنها به همراه
جزایر داخل خور زیستگاه حساس پرندگان آبزی و کنار آبچر
است (بهروزی راد )1387b ،و به همراه تاالب شادگان در
فهرست تاالبهای بینالمللی در کنوانسیون رامسر
) )Ramsar Convention Bureau, 2014()RCBو در
فهرست زیستگاههای مهم پرندگان ( IBA)international
 Important Birds Areaثبت شده است ( Evans,
 .)1994در داخل خورموسی  7جزیره اصلی به نامهای دارا،
بونه ،قبرناخدا ،ندلگار ،تیف ،حیدری ،شنی و تعدادی زیادی
جزیره بینام کوچک در بین خورهای کوچک وجود دارند که
پرندگان جزایر و حواشی خورها بر روی درختچههای موجود
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 ،sp.گز  Tamarix sp.وجود دارند که زیستگاه جوجهآوری
پرندگان خشکی زی میباشند.

در خور جوجهآوری میکنند .در خوراحمدی ،زنگی و خور
سمایلی درختان حرا  Avicenia marinaکاشته شده است
و در حواشی خورموسی درختان طبیعی کهور Prozopis

بخش شمالی

بخش جنوبی

شکل  -1موقعیت خورموسی ((Googel Earth, 2015

به دو پرنده نر و ماده تعلق دارد .در این مدت تعداد سایر
پرندگان مشاهدهشده در بخشهای مختلف خورموسی نیز
یادداشت شد .شاخصهای تنوع زیستی مارگالف ،شانون -وینر،
منهینینک ،سیمپسون ،یکنواختی و غالبیت پرندگان با
فرمولهای مندرج در جدول ( )1با استفاده از نرمافزار
 Ecological Methodologyتعیین شد ( Krebs,
.)2001

شناسایی و شمارش آشیانه پرندگان جوجهآور

شناسایی و شمارش آشیانههای پرندگان آبزی ،کنارآبچر و
خشکی زی جوجهآور خورموسی در اردیبهشت سال  1394به
مدت  4روز انجام شد .در تاریخ  26و  27اردیبهشت به مدت
 2روز با قایق موتوری درخورهای بخش شمالی خورموسی
معروف به خور ماهشهر و دو روز  28و  29اردیبهشت بخش
جنوبی خورموسی معروف به بخش جزیرهها ،آشیانههای
پرندگان آبزی ،کنارآبچر ،و خشکی زی شناسایی و شمارش
شدند .شناسایی پرندگان آبزی و کنار آبچر با استفاده از کتاب
راهنمای پرندگان آبزی آسیا (Baharat et al., (1993
انجام شد .شمارش آشیانههای پرندگان آبزی ،کنارآبچر و
Direct
خشکی زی با روش مشاهده مستقیم
 Observationآشیانهها و تمام شماری Total Count
آنها انجام شد .این روش توسط دفتر تاالبهای بینالمللی
 Wetland Internationalاز سال  1968برای شمارش
آشیانه پرندگان آبزی و کنار آبچر تاالبهای جهان بهکاربرده
میشود) (Wetland International, 2007و سازمان
حفاظت محیطزیست نیز از سال  1348این روش را برای
شمارش پرندگان آبزی تاالبهای ایران به کار میبرد .آشیانه-
های مشاهدهشده بر روی درختان و یا ساختمانها و اطراف
منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر ،لنگرگاههای لنجها و قایقها در
سواحل خورها ،نیز شمارششدهاند .برای برآورد جمعیت
جوجهآوران تعداد آشیانهها در  2ضرب شدند چون هر آشیانه
3
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جدول  -1شاخصهای زیستی محاسبهشده برای پرندگان خورموسی در اردیبهشت سال 1394
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نمونه =ni،تعداد افراد گونه  iام در نمونه،

Krebs,
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شانون-وینرS ،تعداد گونه موجود در نمونه=! ،
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شاخص غالبیت

 =d = Nmaxشاخص غالبیت =N ،تعداد افراد موجود در
d
N
نمونه =Nmax ،تعداد حداکثر افراد یکگونه

Krebs,
2001

خشکی زی در خور موسی) جوجهآوری داشتند .شکل ()2
بهعنوان نمونه آشیانه پرستو دریایی پشت تیره ،اگرت ساحلی
و پرستو دریایی کاکلیکوچک را بر روی جزیره قبرناخدا نشان
میدهد.

نتایج
درمجموع  65گونه پرنده متعلق به  20تیره درخور موسی در
اردیبهشت سال  1394مشاهده و شناسایی شد که  23گونه
( 9گونه آبزی و  6گونه کنار آبچر بر روی جزایر و  8گونه
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(الف)
شکل  -2الف) آشیانه اگرت ساحلی

(ب)
ب)آشیانه پرستودریایی پشت تیره
(عکس از بهروزی راد ،اردیبهشت )1394

(پ)
پ)آشیانه پرستودریایی کاکلی کوچک

تعداد افراد تیره  Scolopacidaeآبچلیکیان بیشترین (496
قطعه) ،تیره پلیکانیان  Pekecanidaeبا دو قطعه کمترین
تعداد را در خورموسی داشتند .از گونههای درخطر انقراض
جهانی ،پلیکان پاخاکستری  pelecanus crispusو از گونه
از گونههای حمایتشده  7گونه در خورموسی مشاهده شد
جدول ( .)3در سال  1394در خورموسی و اطراف آن  19گونه
پرنده جوجهآوری کرده بود که  11گونه آبزی و کنار آبچر و 8
گونه خشکی زی بودند (جدول .)5

پرندگان شناساییشده در خورموسی به سه گروه طبقهبندی
شدند .پرندگان خشکی زی در جدول ( ،)2پرندگان آبزی
(شامل پرندگان آبزی شناگر و کنار آبچرها) در جدول (،)3
پرندگان جوجهآوردر جدول ( )4و درصد فراوانی هریک از
گروههای آبزی ،خشکی زی و کنار آبچر در شکل ( )3نشان
دادهشده است .از پرندگان آبزی  17گونه ،از پرندگان خشکی
زی  16گونه و از پرندگان کنارآبچر  32گونه مشاهده شدند
تیره آبچلیکیان  Scolopacidaeبا  11گونه بیشترین و 6
تیره با یکگونه کمترین تنوع را در خورموسی داشتند .ازنظر

شکل  -3درصد فراوانی نسبی پرندگان مشاهدهشده در خورموسی ازنظر زیستگاه در اردیبهشت سال 1394
پرندگان خشکی زی

افراد تیره  Hirundinidaeبا  193قطعه بیشترین و تیره
 Motacilidaeبا  3قطعه کمترین فراوانی را داشتند.

تعداد پرندگان خشکی زی مشاهده و شمارششده در
خورموسی در جدول ( )2نشان دادهشده است .تیره
 Culombidaeبا  4گونه بیشترین تنوع و  4تیره
،Meropidae
،Pycnonotidae
،Motacillidae
 Alaudidaeبا یکگونه کمترین تنوع را داشتند .ازنظر تعداد
5
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جدول  -2پرندگان خشکی زی مشاهدهشده در خورموسی در اردیبهشت سال 1394

نام فارسی

تعداد

گنجشک خانگی

(قطعه)
13

نام علمی

تیره

Passer domesticus

گنجشک رودخانهای

23

Passeridae

Passer moabiticus

گنجشک سینه سیاه

6

 3گونه

Passer hispaniolensis

بادخورک دودی

123

Apodidae

Apus pallidus

بادخورک کوچک

34

 2گونه

Apus affinus

کبوتر جنگلی

12

Columbidae

Columba palembus

قمری معمولی

34

"

یاکریم
قمری خانگی

45
46

"
"  4گونه

چلچله

163

Hirundinidae

چلچله بیابانی

7

"

Streptopelia tutur
Streptopelia decaocta
Streptopelia
senegalensis
Hirundo rustica
Hirundo obsolata

چلچله رودخانهای
چکاوک کاکلی

23
14

"  3گونه
Alaudidae

Riparia riparia
Galerida cristata

زنبورخوار گلو
خرما
بلبل
خرمایی

45
4

Meropidae
Pycnonotidae

Merops persicuss
Pycnonutus leucotus

3
595

Motacillidae
 8تیره

Motacila alba
جمع

دم جنبانک ابلق
 16گونه

پرندگان خشکی زی در حواشی خورموسی و روی جزایر آن
مشاهده شدند .گونه  Hirundo rusticaبا  163قطعه
بیشترین و دم جنبانک Motacila albaبا  3قطعه کمترین
فراوانی را داشت.

پرندگان آبزی

از این گروه  780قطعه از  17گونه در بخشهای مختلف
خورموسی مشاهده شد در جدول ( )3تعداد گونههای هر تیره
و فراوانی هرگونه مشاهدهشده به تفکیک نشان دادهشده است.
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جدول  -3فراوانی پرندگان آبزی مشاهدهشده درخور موسی در اردیبهشتماه سال 1394

نام فارسی
فالمینگو
باکالن
پلیکان پا خاکستری
پرستودریایی کاکلی بزرگ
پرستودریایی کاکلی کوچک

وضعیت حفاظتی تعداد
حمایتشده
( 12
قطعه)
4
غیر حمایتشده
2
حمایتشده
134
غیر حمایتشده
155
غیر حمایتشده

نام تیره
Phoenicopterid
Phalacrocoraci
ae
dae
Pelecanidae
Sternidae
"

نام علمی گونه
Phoenicoptrus
Phalacrocorax
ruber
carbo
Plecanus
crispus
Sterna Bergii
S.Bengalensis

پرستودریایی پشت تیره
پرستودریایی خزر

غیر حمایتشده
غیر حمایتشده

121
15

"
"

S. anaethetus
S.caspia

پرستودریایی نوک کاکایی
پرستودریایی گونهسفید

غیر حمایتشده
غیر حمایتشده

5
5

"
"

S.nilotica
S.repressa

پرستودریایی خلیج فارس
پرستودریایی معمولی
پرستودریایی کوچک

غیر حمایتشده
غیر حمایتشده
غیر حمایتشده

1
8
4

"
"
"  9گونه

Sterna saundersi
Sterna hirundo
Sterna albifrons

کاکایی صورتی

غیر حمایتشده

134

Laridae

Larus genei

کاکایی سرسیاه

غیر حمایتشده

123

"

L.ridibundus

کاکایی پازرد

غیر حمایتشده

12

"

L. cachinans

کاکایی پشت سیاه کوچک

غیر حمایتشده

43

"

L.fuscus

کاکایی پشت سیاه بزرگ

غیر حمایتشده

2

 17گونه

 2گونه
حمایتشده

" 5گونه
" 5تیره
"

780

پرندگان کنار آبچر

از این گروه  810قطعه متعلق به  32گونه مشاهده و
شمارش شد .در جدول ( )4تعداد گونه و فراوانی هریک از

.

گونهها به تفکیک نشان دادهشده است.

7

Larus marinus

جمع
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جدول  -4فراوانی پرندگان کنار آبچر مشاهدهشده در خور موسی در اردیبهشت سال 1394

نام فارسی

وضعیت حفاظتی

تعداد

نام علمی

خانواده

(قطعه)
اگرت ساحلی
اگرت کوچک

حمایتشده
حمایتشده

111
13

Ardiedae
"

Egrtta gularis
E. garzetta

حواصیل خاکستری

حمایتشده

23

"

Ardea cinerea

اگرت سفید بزرگ

حمایتشده

7

"

Egretta Casmerodius

حواصیل شب

حمایتشده

11

"

Nycticorax nycticora x

حواصیل زرد

حمایتشده

5

"

Ardeola ralloide s

 6گونه

کفچهنوک

غیر حمایتشده

3

Treskirnithidae

Platalea leucorodia

نوک خنجری

غیر حمایتشده

14

Ricurvirostridae

Ricurvirostra avosetta

چوب پا

غیر حمایتشده

12

" 2گونه

صدف خوار

غیر حمایتشده

3

Haematopodidae

Himantopus
himantopus
Haematopus ostralegus

سلیم کوچک

غیر حمایتشده

12

Charadriidae

دیدومک

غیر حمایتشده

12

"

Charadrius
alexandrinus
Hoplopterus indicus

سلیم خاکستری
گیالنشاه حنایی
سلیم طوقی کوچک
تلیله دمسفید
تلیله کوچک
تلیله بلوطی
گیالنشاه
گیالنشاه ابروسفید
آبچلیک آوازخوان

غیر حمایتشده
غیر حمایتشده
غیر حمایتشده
غیر حمایتشده
غیر حمایتشده
غیر حمایتشده
غیر حمایتشده
غیر حمایتشده
غیر حمایتشده

4
6
6
23
12
9
113
123
2

"
"
"
"
"
"
"  9گونه
Scolopacidae
"

Pluvialis squatarola
Limosa lapponica
Ch. dubius
C. Temminkii
C.minuta
Caldris ferrugine a
Numenius arquata
N. phaepus
Tring hypolacus

پاشلک بزرگ
تلیله شکم سیاه

غیر حمایتشده
غیر حمایتشده

3
7

"
"

Gallinago media
C. alpina

سنگ گردان
آبچلیک نوک سرباال
آبچلیک پا سرخ
آبچلیک تاالبی
آبچلیک پاسبز
آبچلیک تک زی

غیر حمایتشده
غیر حمایتشده
غیر حمایتشده
غیر حمایتشده
غیر حمایتشده
غیر حمایتشده

1
23
123
12
1
1

"
"
"
"
"
"

Arenaria interpres
Xenus cinereus
Tringa totanus
T. stegnatilis
T. nebolaria
Tringa ochropus

گیالنشاه دم سیاه

غیر حمایتشده

31

"

Limosa limosa

آبچلیک آوازخوان

غیر حمایتشده

4

 12گونه "

سلیم خرچنک خوار

غیر حمایتشده

80

Dromadidae

810

 8تیره

 32گونه

8

Tringa hypolacu s
Dromas ardeola
جمع
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شاخص تنوع منهینینک کنار آبچر  1/124در برابر 0/5549
پرندگان خشکی زی و  0/6078پرندگان آبزی بیشتر بوده
است ،تعداد گونههای پرندگان کنار آبچر  2برابر خشکی زیها
و آبزیها است .فراوانی کنار آبچرها نیز بیش از خشکی زیها
و آبزیها بود.

شاخصهای تنوع زیستی پرندگان

شاخصهای تنوع زیستی پرندگان (آبزی ،کنار آبچر و خشکی
زی) خورموسی در اردیبهشت سال  1394در جدول ( )5نشان
دادهشده است .جدول ( )5نشان میدهد که شاخصهای
غالبیت سیمپسون پرندگان آبزی بیشتر از پرندگان خشکی
زی و کنار آبچر است .ولی شاخص تنوع مارگالف پرندگان کنار
آبچر کمی بیشتر از  2برابر پرندگان آبزی و خشکی زی است.

جدول  -5شاخصهای تنوع زیستی پرندگان خور موسی در اردیبهشت سال 1394

پرندگان کنار

پرندگان جوجهآور
پرندگان خشکی زی
21
جفت 14455
0/4533
0/5467
1/106
0/1439
1/102
0/1747
2/088
0/3631

آبچر

16
595
0/1372
0/8628
2/228
0/714
2/173
0/5549
1/905
0/8687

32
810
0/1004
0/8996
2/674
0/453
2/596
1/124
4/629
0/7715

پرندگان آبزی

شاخصهای زیستی

17
780
0/1516
0/8484
2/076
0/4689
2/032
0/6087
2/403
0/7327

Taxa_S
Individuals
Dominance_D
Simpson_1-D
Shannon_H
Evenness_e^H/S
Brillouin
Menhinick
Margalef
Equitability_J

شکل ( )4درصد فراوانی آشیانههای جوجهآور پرندگان آبزی،
کنار آبچر و در شکل ( )5تعداد آشیانهها بر روی هر یک از
جزایر به تفکیک درخور موسی در اردیبهشت سال 1394
نشان دادهشده است.

پرندگان جوجهآور

جدول ( )6نشان میدهد که در سال  23 ،1394گونه پرنده
آبزی ،کنارآبچر و خشکی زی ( )35/38درصد از گونههای
شناساییشده در خورموسی جوجهآوری کرده بودند .در
خورموسی تعداد  14455آشیانه جوجهآوران ( 14455جفت
پرنده و یا  28910قطعه) از هر سه گروه شمارش شد .در

شکل  -4در صد فراوانی آشیانههای پرندگان جوجهآور درخور موسی در اردیبهشت سال 1394
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شکل  -5تعداد آشیانههای شمردهشده بر روی هریک از جزایر خورموسی در اردیبهشت سال 1394

است .در بین جوجهآوران سال  ،1394گونه سلیمخرچنگخوار
 Dromas ardeolaبا  9190جفت بیشترین و خروس
کولی دمسفید  Vanellus lucorusو پرستو دریایی نوک
کاکایی  Sterna niloticaکمترین جمعیت (هریک با 2
جفت) جوجهآوران را داشتند .بیشترین جوجهآوران بر روی
جزیره دارا و کمترین تعداد بر روی جزیره تیف آشیانه سازی و
جوجهآوری کرده بودند (شکل .)5

جمعیت جوجهآور پرندگان خورموسی  48برابر پرندگان غیر
جوجهآور خشکی زی مشاهدهشده و  18برابر پرندگان آبزی و
کنار آبچر مشاهدهشده غیرجوجهآور بود .پلیکان پاخاکستری
 Pelecanus crispusدر سال  1391بر روی جزیره تیف و
فالمینگو  Phoenicoterus ruberدرسال 1390
درخورگبان نیز جوجهآوری داشتند ،گونههای جوجهآور
گزارششده در سالهای قبل در جدول ( )7نشان دادهشده
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جدول  -6گونههای جوجهآور (برحسب جفت) خورموسی در اردیبهشت سال 1394

نام پرنده

Pheonicopterus
ruber
Sterna bengalensis

جزیره
قبرناخدا
-

جزیره
تیف
-

جزیره
شنی
-

جزیره
حیدری
-

120

820

-

-

-

حواشی
خور
120
موسی
-

940

Sterna bergi

16

21

-

-

-

37

پرستودریایی پشت تیره

Sterna anaethus

2320

120

320

-

-

-

2760

پرستودریایی گونه سفید
پرستودریایی خزر
پرستودریایی نوک کاکایی
پرستودریایی خلیج فارس

Sterna reressa
Sterna caspia
Sterna nilotica
Sterna saundersi

-

-

6
2
؟

1320
-

-

1

-

1320
6
2
1

Pelecanus crispus

-

-

-

-

3

-

3

Egretta gularis

35

4

12

45

5

2

-

99

8650
-

-

540
-

-

-

-

12
4
3
2
10
5
2
6
12
13
4
15
13
101
جفت

9190
12
4
3
2
10
5
2
6
12
13
4
15
13
14459

فالمینگو*
پرستودریایی کاکلی گوچگ
موکوچک
پرستودریایی کاکلی بزرگ

پلیکان پاخاکستری*
اگرت ساحلی*
سلیمخرچنگخوار
اوست (نوک خنجری)
چوبپا
دیدومک
خروس کولی دمسفید
گنجشک معمولی
گنجشک رودخانهای
کبوتر جنگلی
قمری خانگی
قمری معمولی
یاکریم
چلچله
بادخورک
جمع گونه
جمع (جفت)

نام علمی

Ardeola raloides
Avoceta
ricorvirostera
Himantopus
himantopus
Vanellus
indicus
Vaanellus
leucorus
Passer domesticus
Passer moabiticus
Columba palembus
Streptopelia tutur
Streptopelia
segalensisa
Streptopelia
decaocta rustica
Hirundo
Apus apus

جزیره
دارا
-

5 23
 23گونه 11141
جفت

جزیره
بونه
-

2
124
جفت

اینگونه ها حمایتشده هستند جدول ( )6نشان میدهد که
سلیمخرچنگخوار  Dromas ardeolaبیشترین جمعیت
جوجهآوری درخورموسی را داشت و بیشترین جمعیت
( 11141جفت) آنها بر روی جزیره دارا جوجهآوری کرده
بودند.

7
1721
جفت

1365
جفت

1
5
جفت

1
2
جفت

جمع
120

گونه خشکی زی) جوجهآوری کرده بود.در دهه  1370نیز
جوجهآوری برخی از گونههای پرندگان آبزی در جزایر
خورموسی گزارششده بود که در جدول ( )7جمعیت آنها
نشان دادهشده است .جمعیت گونههای جوجهآور برابر گزارش
اسکات در سال  ،2007درمجموع  710جفت بوده ،ولی در
سال  ،1394جمعیت جوجهآوران آنها به  14455جفت
افزایشیافته است.

بحث و نتیجهگیری
درخور موسی در سال  1394درمجموع  14455جفت پرنده از
 23گونه ( 9گونه آبزی  6گونه کنار آبچر و 8
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جدول  -7پرندگان جوجهآور (جفت) گزارششده از خور موسی در سالهای مختلف

نام گونه

تعداد (جفت) ،مکان و سال

منبع

فالمینگو*Phoenicopterus ruber

 2جفت خور گبان1390 ،

اگرت ساحلیEgretta gularis

 100جفت قبر ناخدا ()1970
بهروزی راد2014 ،
 44جفت قبرناخدا ( 14 ،)2003جفت
"
قبرناخدا ( 14 ،)2012جفت دارا ()2003
موسی قبرناخدا ( )1389اسکات2007 ،
حواشی
60
خور)،13 ،
2012
 18جفت ،دارا (

"
"

چوبپا Himantopus himantopus
نوک خنجری Avocetta ricorvirostra

 10جفت ،حواشی خور موسی

اداره کل حفاظت
محیطزیست خوزستان،
1390
اسکات2008،

اسکات 2007

جزیره دارا ،بدون ذکر تعداد ()1970
سلیمخرچنگخوارDromas ardeola
"
 1420جفت قبرناخدا ()2003
"
 1201جفت قبرناخدا ( 230 ،)2012جفت
حواشی کانالهای اطراف خور موسی
دارا (جفت
60
خروس کولی دمسفیدVanelus indicus
)2003
 200جفت ،قبرناخدا
پرستودریایی نوک کاکایی
 ،10500دارا ()2012
 20جفت ،قبرناخدا
Sterna caspia
پرستودریایی خزر
Sterna
nilotica
"
 ،120قبرناخدا ()2012
 240جفت ،قبر ناخدا
پرستودریایی کاکلی کوچک Sterna
bengalensis
 2551قبرناخدا 505 ،)2012( ،جفت ،دارا،
"
 130جفت ،بونه 1500 ،جفت ،قبرناخدا،
پرستودریایی کاکلی "
جفت ،قبرناخدا ()2012
(124
بزرگSterna bergi
)1389
"
 46جفت دارا ( 12 ،)2012جفت ،بونه
"
()2012
 10جفت ،قبرناخدا
پرستودریایی پشت تیره Sterna.
 8جفت ،بونه ( 120 )2012جفت ،قبرناخدا
Anaethetus
 310جفت ،قبرناخدا ( ،)2012دارا ()2003
()1389
"
 154جفت ،قبرناخدا ( 1452 ،)2003جفت
"
دارا ()1389
"
سال
نشانگر
پارانتزها
است بونه
آوری 112
جوجهحفت
،)2012
دارا (
جفت،
اعداد داخل806 ،
"
()2003
قبرناخدا
دهد610.
،)2012
جمعیت غیر جوجهآوران مشاهدهشده در خارج از 51
 2003 ،1389و  2012گونههای غالب
جفتهای
در سال
جفت بونه ( می
کلنیهای
خورهای)1389
(
جوجهآوران بر روی سه جزیره بونه ،دارا و قبرناخدا متمرکز
فرعی
جوجهآوران درخورهای منشعب از خور اصلی و
اسکات2007،
بهروزی راد 2014
"
اسکات2007،
اسکات2008 ،
اسکات2008 ،
بهروزی راد 2014
اسکات2008 ،
بهروزی راد2013b ،
بهروزی راد2013a ،
بهروزی راد2014 ،
"
"
اسکات2008 ،
بهروزی راد2014 ،
"
بهروزی راد2013a ،
بهروزی راد2013b ،
b201320

بودند .سلیمخرچنگخوار  Dromas ardeolaدر اردیبهشت
سال  1394بر روی جزیره دارا جوجهآوری کرده بود .زیرا
دورتادور این جزیره را پوشش گیاهی احاطه کرده است و
بخش مرکزی آن بهوسیله راهآبی از دریا آب دریافت میکند و
در زمان مد زیرآب میرود .پوشش گیاهی و آب دو عنصر
مطلوب برای زیستگاه سلیمخرچنگخوار در این جزیره است.
این پرنده از زمینهای گلی در زمان جزر خرچنگ صید
میکند و در بخشهای خشک جزیره که هیچوقت زیرآب
نمیروند زیر ریشههای پوشش گیاهی النه حفر میکند ،زیرا

 2181قطعه بود .جمعیت جوجهآوران پرندگان آبزی و کنار
آبچر در سالهای  2003 ،1389و  2012توسط بهروزی راد
به ترتیب 13419 ،13487 ،و  10152جفت از  7گونه
گزارششده است (بهروزی رادBehrouzi-Rad, 1389 ،
; .)2014مقایسه اعداد نشان میدهند که جمعیت جوجهآور
سال  1389و  13161(1394جفت در برابر  13419جفت)
تقریباً برابر است و اختالف اندکی (در سال  358 ،1389جفت
بیشتر از  1394بود) داشتند ..ولی تعداد جوجهآوران سال
 )1391(2012با  1394اختالف 3009 ،جفت افزایش نشان
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اردیبهشت سال  1394برای شناسایی پرندگان جوجهآور خور
موسی انجامیافته است .در سال  1394اگرت ساحلی بر روی 6
جزیره جوجهآوری کرده بود .اینگونه در سال  2012در سه
جزیره بونه ،دارا و قبرناخدا جوجهآوری کرده بود ،و در سال
 2003تنها بر روی جزیره قبرناخدا جوجهآوری داشت .به نظر
میرسد که جمعیت جوجهآور اگرت ساحلی در بین جزایر
جابهجا میشود و برحسب امنیت و تهدیدات در زمان
جوجهآوری مکان آشیانه سازی را تغییر میدهد.
سلیمخرچنگخوار از گونههای جوجهآور دائمی و ثابت دو
جزیره قبرناخدا و دارا است و تاکنون گزارشی از جوجهآوری
آن در سایر جزایر خورموسی گزارش نشده است .احتماالً
امنیت و ساختار خاک جزایر در انتخاب مکان آشیانه سازی
اینگونه مؤثر است .نرم بودن خاک برای امکان حفر النه و
داشتن پوشش گیاهی مناسب برای عدم ریزش سقف النه در
زمان کندن آن از فاکتورهای مؤثر بر آشیانه سازی اینگونه
است ( )Behrouzi-Rad & Tayfe, 2008جمعیت
جوجهآور آن در جزایر خلیجفارس  30درصد جمعیت
جوجهآور جهانی اینگونه را شامل میشود و جمعیت جوجهآور
جزایر خور موسی نزدیک به  70درصد جمعیت جوجهآور
اینگونه در کل جزایر خلیجفارس را شامل میشود
( Behrouzi-Rad, 2013; Behrouzi-Rad & Tayfe,
 .)2008جمعیت جوجهآور اینگونه در جزیره نخیلو ،امالگرم
بوشهر بین  5000تا  7000جفت برآورد شده است
( ،)Behrouzi-Rad & Tayfe, 2008جمعیت جوجهآور
سلیمخرچنگخوار در جزایر خورموسی  12تا  13هزار جفت
برآورد شده و در سال  1394نیز  9190جفت برآورد شد.
مقایسه اعداد نشان میدهد که جمعیت جوجهآور
سلیمخرچنگخوار در جزایر خورموسی تقریباً دو برابر جمعیت
جوجهآور آن در جزایر استان بوشهر است (بهروزی راد،
 .)1389در بررسیهای قبلی پرندگان جوجهآور خشکی زی
خورموسی برآورد نشده بود بنابراین در سال  1394برای اولین
بار پژوهش درباره جوجهآوران خشکی زی وابسته به
بومسازگان خورموسی انجام شد .در داخل خور موسی
درخورهای سمایلی ،احمدی و زنگی درختان حرا کاشته شده
و این درختان مکان جوجهآوری مناسبی را برای برخی از
کنارآبچرها مثل اگرت ساحلی و خشکی زی ها مثل تیره
کبوتران به وجود آورده است .در سال  4 ،1394آشیانه قمری
خانگی  Streptopelia tuturبر روی این درختان مشاهده

ریشههای گیاهی مانع ریزش سقف النه میشود .پوشش
گیاهی درختچهای سریم های نسبتاً بلند آن مکان آشیانه
سازی مناسبی را برای اگرت ساحلی  Egretta gularisنیز
فراهم کرده است .چون اینگونه بر روی بوتههای نسبتاً بلند
آشیانه میسازد .پسازآن جزیره قبرناخدا نیز شرایط نسبتاً
مناسبی را برای جوجهآوران پرستوهای دریایی و
سلیمخرچنگخوار دارد .ولی مساحت آنیک دهم جزیره دارا
( 3هکتار در برابر  300هکتار) است .از این دو جزیره در سال
 (Scott, 2008( 1970و در سال  2013و  2012نیز
جوجهآوری این پرندگان گزارششده است (إBehrouzi-
 .)Rad, 2013a & 2014گونههای پرستوهای دریایی
(کاکلی بزرگ و کوچک) بر روی قبرناخدا و تیف بیشترین
تعداد را داشتند شکل ( .)5پرستوهای دریایی درخور موسی در
 3جزیره قبرناخدا ،بونه و دارا در سال  2003و 2012
خورموسی به ترتیب  4898جفت و  1645جفت برآورد شده
بود ( )Behrouzi-Rad-, 2014در سال 4125 ،1394
جفت بود .مقایسه این اعداد نشان میدهد که جمعیت
جوجهآوران نسبت به سال  88/5 ،2003درصد و نسبت به
سال  16 ،2003درصد کاهش داشته است .دلیل این کاهش
احتماالً امنیت و رفتوآمد قایقهای صیادی به جزیره است.
اسکات در سال  2007جمعیت جوجهآوران جزایر خورموسی
را  710جفت از  8گونه گزارش کرده است .بنابراین جمعیت
جوجهآوران  1394نسبت به سال  94/6 ،1970درصد افزایش
نشان میدهد .تعداد گونههای جوجهآور آبزی در سال ،2008
 8گونه بود ( ،)Scott, 2008ولی در سال  1394به  13گونه
یعنی تقریباً به دو برابر افزایشیافته است .این امر ناشی از عدم
بررسی کامل جزایر خورموسی در سال  2008توسط اسکات
میتواند باشد (در سال  2008تنها جزیره قبرناخدا بررسیشده
است) )1974( Tuck ، .پرندگان دریازی خلیجفارس و دریای
عمان را بررسی کرده و پرستوهای دریایی و سلیمخرچنگخوار
را از جوجهآوران غالب جزایر خلیجفارس (بدون ذکر تعداد و
جمعیت جوجهآوران) ذکر کرده است .یافتههای  Tuckبا
نتایج این تحقیق مشابه است ،زیرا در سال  1394نیز اینگونه
ها جوجهآوران غالب جزایر بودند .بهروزی راد( )2014تعداد
گونههای پرندگان در خورموسی را  100گونه گزارشکرده
است ،ولی در این مطالعه  65گونه شناسایی شد .دلیل این
اختالف عدم شمارش پرندگان آبزی در فصل زمستان در سال
 1394در خورموسی میتواند باشد .این مطالعه فقط در
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ولی جمعیت پرندگان آبزی بیشتر از جمعیت پرندگان کنار
آبچر بوده است .در این مطالعه نیز چنین بود .ضمن اینکه
تنوع پرندگان آبزی و کنار آبچر بیشتر از پرندگان خشکی زی
بود .در بین پرندگان خشکی زی غیر جوجهآور ،گونه چلچله
( )Hirundo rosticaبا جمعیت  163قطعه و گونه
بادخورک دودی  Apus pallidusبا  123قطعه غالب بودند
و در سراسر خورموسی در حال پرواز مشاهده میشدند .از
جوجهآوران خشکی زی بادخورک  15 Apus apusآشیانه
بیشترین و کبوتر جنگلی Columba palembusبا  2جفت
کمتری آشیانه را داشتند .البته در مورد پرندگان جوجهآور
خشکی زی بایستی گفت که این تعداد فقط در حواشی
خورموسی شمارششده ،جمعیت جوجهآور آنها از حومه شهر
آبادن تا ماهشهر در منطقه دشتی بسیار بیشتر است و نیاز به
بررسی بیشتری دارد .اطالعات جدول(  4و ) 7نشان میدهد
که بومسازگان خورموسی زیستگاه حساس برای انواع پرندگان
زمستان گذران و جوجهآوران است به همین دلیل انتخاب
خورموسی بهعنوان منطقه حفاظتشده و ثبت جزایر بونه ،دارا
و قبرناخدا و تیف بهعنوان پناهگاه حیاتوحش با مدیریت کارا
و فعال ،اسرار نیروهای گارد حفاظتی در زمان جوجهآوری
پرندگان بر روی جزایر یادشده بهمنظور جلوگیری از ورود افراد
و صیادان به جزایر برای جلوگیری از تلفات جوجههای
پرندگان و جمعآوری تخم آنها توسط افراد برای حفاظت بهتر
و بیشتر آن از ضروریات است.

شد .درختان گز ،کنار ،کهور در حاشیه خورموسی از ماهشهر
تا آبادان بهصورت پراکنده وجود دارند .گونههای خشکی زی بر
روی آنها آشیانه سازی و جوجهآوری میکنند و ازنظر امنیت
و تهیه غذا به پوشش گیاهی بین خورهای منشعب از خور
اصلی وابسته هستند .در این بررسی  8گونه از پرندگان
خشکی زی بر روی درختان کنار ،کهور و گز ،زیر سقف
خانههای روستا و حتی شهری موجود در مسیر خور موسی و
خورهای منشعب از آن آشیانه سازی کرده بودند .درمجموع از
پرندگان خشکی زی از  8گونه 80 ،آشیانه بر روی درختان و
سایر زیستگاههای حاشیه خورموسی شمارش شد و بیشترین
تعداد آشیانه مربوط به بادخورکها Apus apusبا 15
آشیانه بود که در سراسر منطقه پراکنش داشتند (جدول .)6
تعداد جوجهآوران خشکی زیها بسیار کمتر از آبزیها و کنار
آبچرها بودند (جدول  .)6شاخصهای تنوع زیستی پرندگان
آبزی و کنار آبچر بیشتر از خشکی زیها بودند تنوع گونهای
مارگالف ،شانون-وینر ،یکنواختی ،و غالبیت در پرندگان آبزی
بیشتر از پرندگان کنار آبچر و خشکی زی میباشد(جدول .)5
درمجموع ،اطالعات موجود در جدول ( ،)6و گزارشات جدول
( )7میدهند که از سال  1970تاکنون خورموسی زیستگاه
جوجهآوری انواع پرندگان آبزی و کنار آبچر بوده است و
جمعیت آنها در بین سالهای مختلف متغییر بوده است ،ولی
هرساله بر روی جزایر خورموسی جوجهآوری کردهاند .در این
بررسی عالوه بر پرندگان آبزی و کنار آبچر وجود جوجهآور
پرندگان خشکی زی نیز در خورموسی تائید شد .بنابراین خور
موسی برای پرندگان جوجهآور آبزی ،کنار آبچر زیستگاه
حساس بشمار میرود .چون جمعیت جوجهآور پرندگان
خورموسی  48برابر پرندگان خشکی زی مشاهدهشده و 18
برابر پرندگان آبزی غیر جوجهآور بود .به همین دلیل
خورموسی به همراه تاالب شادگان در فهرست تاالبهای مهم
بینالمللی در کنوانسیون رامسر ثبتشده است .عالوه بر آن
خورموسی زیستگاه زمستان گذرانی پرندگان آبزی و کنار آبچر
میباشد (بهروزی راد )1387 ،و برابر با گزارشها و مطالعات
موجود بیش از  100گونه پرنده در آن زمستان گذرانی میکند
( .)Behrouzi-Rad, 2013ab & 2014بنابراین ازنظر
حفاظت از پرندگان زمستان گذران و تأمین نیازهای زیستی
آنها نیز خورموسی زیستگاه حساس به شمار میرود .همیشه
در تمام مطالعات مشخصشده است که تنوع گونهای پرندگان
کنار آبچر درخور موسی بیشتر از تنوع پرندگان آبزی بوده،
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Nest Count of Breeding Waterbirds and Terrestrial Birds in Khor Musa in
spring of 2015
Behrouzi-Rad, B.
Department of Environment, Islamic Azad University, Ahvaz Branch

Abstract
The identification and counting of breeding species of birds in Khor Musa was carried out by total count
method using a 10×40 Zais binocular and a 15×60 telescope, in spring of 2015. Sixty-five species of water
birds and terrestrial birds were identified, 23 species (35.38 percent) of which were breeders. Population of
breeding birds was 14455 pairs in Khor Musa in spring 2015, from which 12826 pairs (97.72 percent) had
bred in Dara and Ghabre Nakhoda islands. Seven species of water birdsbelonged to four families, six species
of waders and wading birds belonged to seven families and eight species of terrestrial birds belonged to eight
families which bred in Khor Musa in 2015. Ghabre Nakhoda and Dara islands are sensitive habitat for
breeding species especially for Sternidae and Dromas ardeola. Non-breeding population of birds (water
birds and terrestrial birds) were 2181 individuals which belonged to 65 species, from which sixteen species
(24.6 percent) with 595 individuals were terrestrial, 49 species (75.74 percent) with 1586 individuals (72.72
percent) were water birds. Therefore, the management and protection of Khor Musa as a sensitive habitat for
breeding speciesand protection of chicks of 14455 breeding pairs of water birds, terrestrial birds and
wintering species is vital.
Key Words: Breeding water bird, breeding terrestrial birds, Khor Musa
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