سال نهم ،شماره  ،2تابستان 1396

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

مدلسازی پراکنش گونههای ماکروبنتیک منطقه جزر ومدی رودخانه بهمنشیر
با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و سنجش از دور
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چکیده
در این مطالعه ،ارائه یک مدل پیشبینی برای حضور و عدم حضور چند گونه غالب ماکروبنتیک در یک ناحیه جزر و مدی مصب رودخانه
بهمنشیر مورد ارزیابی قرار گرفت .نمونهبرداری از منطقه بهمنظور شناسایی و شمارش گونهها و همچنین اندازهگیری میزان  TOMو دانهبندی
رسوبات انجام شد .پس از شناسایی و شمارش گونههای ماکروبنتیک ،نقشه فراوانی برای چند گونه غالب منطقه ساخته شد .بهمنظور دستیابی به
نقشه ارتفاعی ،منطقه مورد مطالعه ،با استفاده از دوربین نیوو نقشهبرداری گردید .براساس همبستگی فاکتورهای محیطی بهدست آمده ،مدل
پیشبینی رگرسیونی برای چند گونه بهدست آمد .نقشههای فاکتورهای محیطی ،ارتفاع ،شیب ،جهت شیب ،درصد مواد آلی ،درصد رسوبات
دانهریز ،فاصله از خط پایین جزر و مدی و اطالعات دو باند  1و  6ماهوارهای  landst8بهعنوان ورودیهای این مدل در محیط  GISوارد شدند
و نقشه پیشبینی حضور و عدم حضور برای این گونهها تهیه گردید .نتایج بهدست آمده از این مدل بهوسیله آزمون آماری کاپا ارزیابی شد .نتایج
بهدست آمده از این آزمون نشان داد این روش ،روش مناسبی جهت مدلسازی پیشبینی برای پراکنش بالقوه گونههای ماکروبنتیک خواهد بود.
کلمات کلیدی :ماکروبنتوز ،سیستم اطالعات جغرافیایی ،سنجش از دور ،رگرسیون لجستیک ،رودخانه بهمنشیر
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

a.abasi@kmsu.ac.ir

243

عباسیکسبی و همکاران

مدلسازی پراکنش گونههای ماکروبنتیک منطقه جزر ومدی رودخانه بهمنشیر با استفاده از...

مقدمه
شناخت و مطالعه دقيق ويژگيهاي اکولوژيک و ژئوفيزيکي
زيستگاههاي بنتيک بسيار حائز اهميت است ،زيرا نوع بستر موجود
در اين زيستگاهها به شکل وسيعي با حضور يا عدم حضورگونههاي
کفزي خاص و نيز با نحوه پراکنش آنها در جوامع بنتيک در ارتباط
است ( Blondelو  .)2009 ،Brownدر اين راستا ،با توصيف اختصاصات
يک زيستگاه ميتوان مرزهاي فضايي و محدوده فاکتورهاي فيزيکي
در پراکنش يک موجود خاص يا گروهي از موجودات با اولويتهاي
زيست محيطي مشترك و ساکن در يک زيستگاه مشابه را تعيين
نمود .با فرض اينکه موجودات با استفاده از شيبهاي محيطي در
يک زيستگاه پراکنده ميشوند و تقسيمشدن آنها به گروههاي مختلف
بيانگر وجود گروهي از فاکتورهاي زيستمحيطي معين است ،ميتوان
يک زيستگاه را مطالعه نمود ( Kostylevو همکاران .)2001 ،در نواحي
جزر و مدي اجتماعات ماکروبنتيکي عمدتاً براساس متغيرهاي محيطي
شکل ميگيرند ( Van derwalو همکاران .)2008 ،ترکيب رسوبات
ممکن است ترکيبات و نوع جوامع بنتيک را تعيين کند ( Hollandو
همکاران  .)1987توزيع بسياري از گونهها مستقيماً به اندازه دانه
رسوبات بستگي دارد درحاليکه در گونههاي ديگر عوامل ديگري چون
رژيم جريانات هيدروليکي بههمراه دانهبندي رسوبات اثرگذار است
( Snelgrovو  .)1994 ،Butmanترکيب دانهبندي رسوبات ،فاکتور مهمي
است که عالوه بر تأثير بر پارامترهاي محيطي در پخش و پراکنش
بنتوزها نقش مهمي را ايفا ميکند ( Grayو همکاران.)2002 ،
اين مطالعه به بررسي اکولوژيکي يک منطقهي جزر و مدي در
دهانه بهمنشير پرداخته است تا با استفاده از روش سنجش از دور به
همراه نمونهبرداريهاي ميداني از رسوب و جانوران منطقه به الگوهاي
تجمعي موجودات بنتيک در يک عرض جزر ومدي منطقه دست يابد.
در سالهاي اخير مدلهاي واکنشي از الگوهاي توزيع ماکروبنتوزها
در مقياسهاي مختلف توسعه يافتهاند که به تفسير تغييرات در جوامع
کفزي و براي پيشبيني پاسخ گونه به تغييرات زيستمحيطي
ميپردازند .مدلهاي پيشبيني وقوع ،فراواني و بيوماس گونهها به
عنوان يک تابع از ويژگيهاي زيستگاه مانند بافت رسوبات و عمق
است ( Thrushو همکاران2003 ،؛  Ysebaetو همکاران .)2002 ،از
آنجاکه حضور هر گونه بنتيک تحت تأثير عوامل محيطي و روابط
بينگونهاي است و يک يا چند عامل محيطي بيشترين اثر را در
حضور يک گونه خاص دارند ،اگر به طريقي بتوان عوامل محيطي
اثرگذار در پراکنش هرگونه کفزي را تعيين کرد و رفتار گونه را نسبت
به متغيرهاي محيطي بررسي نمود ميتوان به مدلهاي پيشبيني
توزيع گونهاي دست يافت.
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 Choiو همکاران ( ،)2011به تهيه نقشههاي حضور بالقوه پنج
گونه ي ماکروبنتيک در يک تخت جزر و مدي پرداختند .در اين
بررسي عوامل کنترلکننده پراکنش گونههاي ماکروبنتيک با استفاده
از نمونهبرداري مستقيم ،دادههاي سنجش از راه دور و تجزيه و تحليل
دادهها در  GISبه يک مدل احتمالي وارد شد .همچنين  leeو همکاران
( ،)2013به تهيه نقشه بالقوه حضور سه گونه ماکروبنتيک در يک
منطقه جزر و مدي با استفاده از يک مدل شبکه عصبي مبتني بر GIS
پرداختند ،در اين بررسي هشت عامل کنترلکننده پراکنش گونهها از
نمونهبرداري مستقيم ،استفاده از روشهاي سنجش از راه دور و تجزيه
تحليل دادهها در  GISبهدست آمد Van derWal .و همکاران (،)2008
با استفاده از تکنيکهاي سنجش از راه دور به بررسي متغيرهاي موثر
بر توزيع فضايي ماکروبنتوزهاي يک ناحيه جزر و مدي و به
نقشه برداري از زيستگاه در مناطق ساحلي با استفاده از مدل مبتني
بر سيستم اطالعات جغرافيايي ( )GISپرداختند.

مواد و روشها
محدودهاي به طول  225متر از يک خط جزر و مدي در نزديکي
مصب رودخانهي بهمنشير ،بهعنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شد
اين رودخانه در جنوب خوزستان و يکي از شاخههاي رودخانه کارون
است که در امتداد اروند رود به مصب و سپس به خليج فارس ميريزد
(شکل .)1

شکل  :1موقعیت منطقه مورد مطالعه و ایستگاههای نمونهبرداری

ترازيابي منطقه بهوسيله دوربين نيوو انجام شد .منطقه به
شبکهاي با  15خط عرضي به طول  12متر و  3خط طولي به طول
 5متر تقسيم بندي و محل رئوس نشانهگذاري شد سپس با استفاده
از  GPSبا ميزان خطاي  1متر مختصات دقيق نقاط يادداشت شد.
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بعد از ترسيم شبکه بر روي زمين ،کروکي محل تهيه شد.
دوربين ترازياب در نزديکي شبکه طوريکه به همه نقاط (حتي
االمکان) ديد داشته باشد مستقر و تراز گرديد سپس با قرار دادن
شاخص و قرائت تار وسط بهروش ترازيابي شبکهاي ،ارتفاع رئوس
شبکه برداشت گرديد .يک ارتفاع بهعنوان سطح مبنا در نظر گرفته و
با محاسبات الزم ميزان ارتفاع نسبي هر يک از نقاط تعيين شد.
نمونهبرداري همزمان با يک جزر بيشينه بهاره در تاريخ 94/2/10
در ايستگاههاي تعيين شده توسط نمونهبردار گرب 0/025 Van Veen
مترمربع در سه تکرار صورت گرفت .نمونه هر ايستگاه را در ظروف

شکل :2
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جداگانه که مشخصات ايستگاه نمونهبرداري ،شماره ايستگاه و تکرار
از قبل روي آن نوشته شده ،قرار داده شد و آنها را با فرمالين %5
فيکس و جهت بررسي به آزمايشگاه منتقل شد .در آزمايشگاه نمونهها
توسط الکهايي با چشمه  0/5ميليمتر شسته شده ( Munizو ،Pires
 ) 2005جهت جداسازي کامل ،نمونهها را با رزبنگال رنگآميزي
نموده ) ،)2004 ،Simbouraشمارش در زير استريوميکروسکوپ انجام
شد .شناسايي گونهاي با استفاده از کليدهاي شناسايي معتبر صورت
گرفت ( .)1974 ،Waltonچهار گروه ماکروبنتيک بهمنظور بررسي و
مدلسازي زيستگاه انتخاب شدند (شکل.)2

 :1کرمهای پرتار :2 Phyllodocidaگونه شکمپا  :3 Nerita adenensisگونه شکمپا  :4 Tornatina Persianaدوکفهای جنسTellina sp

جهت اندازهگيري درصد مواد آلي کل رسوبات ( )TOMو درصد
رسوبات دانه ريز نيز در هر ايستگاه ،نمونهبرداري توسط گرب Van
 ،Veenدر  3تکرار انجام گرفت .نمونهها جهت جلوگيري از تجزيه
طبيعي مواد آلي تا قبل از بررسي در فريزر قرار داده شدند .مجموع
مواد آلي بهروش سوزاندن ( Abrantesو  )1999 ،Moitaو دانهبندي
با استفاده از روش متداول الک ) )1984 ،Buchananمحاسبه گرديد.
مختصات نقاط بههمراه ارتفاع مربوط به هر کدام وارد نرمافزار
 EXCELو سپس در نرمافزار  ARC GISفراخواني شدند .بهروش
درونيابي ( Kriging )Interpolationنقشه مدل رقومي زمين )DEM
يا  )Digital Elevation Modelsمنطقه بهدست آمد ،در اين روش
فرض بر اين است که فاصله و جهت بين نقاط نمونه بر روي همبستگي
مکاني تأثير ميگذارد .اين روش بر پايه مدلها و روابط آماري
پايهريزي گرديده است .نتيجه اين روش يک سطح بسيار دقيق است.
مدل رياضي که براي اين نوع درونيابي استفاده ميشود عبارت است از:
)Z(so)=Σλi×Z(Si

) :Z(soموقعيت نقاط مجهول
(  :)λiفاصله و خود همبستگي مقدار اندازهگيري شده در نقطه iام
)) :)Z(siمقادير اندازهگيري شده در نقطه iام
سپس ،با استفاده از نقشه  ،DEMنقشههاي ارتفاع ،شيب و جهت
تهيه شد .نقشه پراکنش ديگر فاکتورهاي محيطي بهدست آمده از
نمونهبرداري بهروشهاي درونيابي  Splineنيز تهيه گرديد .در اين

روش مقادير مجهول از طريق يک تابع رياضي تخمين زده ميشود.
اين تابع با عبور دادن يک منحني از نقاط معلوم اين عمل را انجام
ميدهد .بهمنظور اعمال مدل و تهيه نقشه پيشبيني براساس معادالت
بهدست آمده از روش  Map Algebraو تابع  Powerاستفاده شد.
تصوير ماهوارهاي  Landsat8با تاريخ تصويربرداري22April ،
 2015که همزمان با تاريخ نمونهبرداري بود تهيه شد 2 .باند ماهوارهاي
 1و  6ماهواره  Landsat8در اين مدلسازي استفاده گرديد .باند 1
معروف به باند ساحلي آبي در مطالعات کيفي آب توسط متخصصان
بهکار ميرود .همچنين باند ( 6مادون قرمز طول موج کوتاه) در
مطالعات زمينشناسي بهمنظور تفکيک زمين مرطوب از خشک بهکار
ميرود .رگرسيون لجستيک ،روش مناسبي براي مدلسازي دادههاي
وقوع و عدم وقوع است که متغير وابسته دوگانه براي پيشبيني نيز
ناميده شده است و حضور و عدم حضور گونههاي گياهي را نيز شامل
ميشود ( .)1995 ،Franklinرگرسيون لجستيک امکان برقراري يک
ارتباط رگرسيوني چندمتغيره را بين يک متغير وابسته و چندين
متغير مستقل فراهم ميکند .گفتني است که قبل از انجام رگرسيون
لجستيک ،وجود همخطي بين متغيرهاي مختلف بررسي شد .در
رگرسيون لجستيک ميتوان احتمال حضور گونه را پيشبيني کرد
( Guisanو  .)2000 ،Zimmermannبعد از اعمال رابطههاي بهدست
آمده بر روي اليههاي اطالعاتي مورد نظر در سيستم  GISنقشه
پيشبيني براي هر کدام از گونهها تهيه گرديد .سپس بهمنظور ارزيابي
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نقشههاي توليدي از شاخص آماري کاپا استفاده شد .ضريب کاپا
بيانگر ميزان توافق مقادير مشاهده شده و مقادير پيشبيني شده
ميباشد (جدول  .)1مقدار کاپا از  0تا  1تغيير ميکند هرچه مقدار

کاپا به  1نزديکتر باشد نشان دهنده توافق بهتر مدل با مشاهدات
زميني است ( luckو همکاران2005 ،؛  liuو همکاران.)2002 ،

جدول :1طبقهبندی ضرایب کاپا
طبقهبندی ضرایب

دامنه

ضعيف
خوب
عالي

0-0/4
0/0-4/75
0/1-75

نتایج
نقشههاي عوامل محيطي مورد بررسي در اين تحقيق مطابق
(شکل  )3بهدست آمد .همچنين نقشه پراکنش براي  4گروه
ماکروبنتيک مطابق (شکل  )4بهدست آمد .نقشه پراکنش کرمهاي
پرتار بيشترين پراکندگي را در ناحيه نزديک به پايين جزر و مدي
نشان ميدهد .براساس اين نقشه با نزديک شدن به خط ساحلي باالي
جزر و مدي فراواني کرمهاي پرتار به صفر ميرسد .طبق نقشه پراکندگي
گونه شکمپا  .Nerita adenensisبيشترين فراواني اين گونه در يک
ايستگاه بين جزر و مدي مشاهده گرديد .همچنين اين نقشه نمايشگر
عدم حضور اين گونه در ايستگاههاي نزديک به خط ساحلي پايين

جزر و مدي ميباشد .گونه  Tornatina persianaداراي بيشترين
فراواني در نزديکي خط ساحلي باالي جزر و مدي را نشان ميهد و با
فاصله گرفتن از اين خط ساحلي به سمت منطقه پاييندست از فراواني
گونه کاسته شده بهنحوي که در اغلب ايستگاههاي نزديک به خط
ساحلي پايين جزر و مدي فراواني به صفر ميرسد .نقشهاي با روند
پراکندگي منظم از دوکفهاي جنس  Tellinides spبهدست آمد که
بيشترين فراواني در ناحيه جزر و مدي پايين جزر و مدي ديده شد
که با يک روند کاهشي در باالترين خط جزر و مدي به صفر ميرسد.
مدل پیشبینی حضور و عدم حضور گونهها :براي مدلسازي
پيشبيني حضور و عدم حضور هر کدام از گونهها از رگرسيون
لجستيک استفاده شد در زير روابط بهدست آمده براي هر کدام از 4
گروه ماکروبنتوزي آورده شده است:

1
))1 + 𝑒 −(90.759−0.775(1)−0.591(2)−0.335(3)−0.016(4)+0.524(5
1
))1 + 𝑒 −(835.613−2.473(1)−26.021(2)−27.6(3)+30.372(5)−0.06(7
1
))+ 𝑒 −(948.631−8.912(1)+3.086(2)−27.36(3)+21.065(5)−1.331(4

1

1
))𝑒 −(−1952.086+18.13(1)−23.434(2)+31.475(3)−25.915(5)+0.036(6
 .1درصد سيلت-رس
 .2درصد مواد آلي
 .3ارتفاع (متر)
 .4شيب (درجه)
 .5فاصله از پايينترين خط جزر و مدي (متر)
 .6باند  1ماهواره Landsat8
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1+

P (Phyllodocida):

P (Nerita adenensis) :

P (Tellina sp):

P (Tornatina persian ) :

ماهواره Landsat8

 .7باند 6
عوامل ارتفاع و فاصله از پايينترين خط جزر و مدي با اختصاص
ضرايب باالتر به خود بيشترين ارتباط با پراکنش گونهها را نشان
دادند .از آنجاکه آماره والد براي عامل جهت در اين بررسي براي هيچ
کدام از گونهها معنيدار نبود ،اين عامل در معادالت وارد نشد.

سال نهم ،شماره  ،2تابستان 1396

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

شکل  :3نقشه عوامل محیطی :1ارتفاع:2 ،شیب:3 ،جهت شیب :4 ،پراکندگی درصدرسوبات دانه ریز و  :5درصد مواد آلی

بهمنظور آزمون نکويي برازش ،شاخصهاي آماري

Nagelkerke R Squareو هوسمر -لمشاو در جدول 2آورده شده است.

جدول : 2آمارههای مربوط به رگرسیون لجستیک برای پیشبینی حضور و عدم حضور گونههای ماکروبنتیک
نام گونه /جنس /رده

R2

مقدار *HL

Phyllodocida

0/72
1
1
1

0/87
1
1
1

Nerita adenensis
Tellina sp
Tornatina persiana

* :آماره هوسمر -لمشاو ( Hosmerو  )Lemshowبراي آزمون تطابق تعداد موارد مشاهدهاي و پيشبيني بهکار ميرود و باال بودن مقادير آن نشاندهنده تطابق بيشتر است.
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محيطي ،نقشه پيشبيني حضور و عدم حضور اين گونهها مطابق شکل
 4بهدست آمد.

با اعمال معادالت پيشبيني رگرسيوني تهيه شده براي  4گروه
ماکروبنتيک در محيط  GISبراساس وروديهاي نقشههاي فاکتورهاي

جدول :3تعیین توافق بین مقادیر پیشبینی و واقعی برای نقشههای پیشبینی با استفاده از ضریب کاپا
نام گونه/جنس/رده
Phyllodocida
Nerita adenensis
Tellina sp
Tornatina persiana

ضریب کاپا

توافق بین مقادیر پیشبینی و واقعی

0/32
0/52
0/72
0/75

ضعيف
خوب
خوب
عالي

شکل  :4نقشه پراکنش گونههای ماکروبنتیک
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شکل  :4نقشه پیشبینی حضور و عدم حضور گونههای ماکروبنتیک

بحث
اين بررسي نشان ميدهد تغييرات فاکتورهاي محيطي بستر
ناحيه جزر و مدي از الگوي خاصي برخوردارست .بنابراين هرگونه از
موجودات بنتيک بسته به احتياجات محيطي خاص خود از اين
تغييرات تبعيت ميکنند .نتايج حاصل از آزمون همبستگي نشان
ميدهد رابطه معنيداري بين عوامل ،ارتفاع و فاصله از خط ساحلي
 low tideو درصد رس و درصد  TOMوجود دارد .اين امر نشاندهنده
الگوي نسبتاً منظم تغييرات در عرض منطقه جزر و مدي است .اين
الگوي تغييرات منظم ميتواند الگوهاي پراکنش و منطقهبندي مشخصي
از گونههاي مختلف ماکروبنتوز بسته به نيازهاي زيستگاهي هر کدام
را القا نمايد.
پارامترهاي دانهبندي رسوبات و درصد مواد آلي بهعنوان مهمترين
متغيرهاي تأثيرگذار بر انتشار و تنوع گونهاي کفزيان توسط بسياري
از محققين ) Ampiawو همکاران2014 ،؛  Vanin Piresو همکاران،
 )2013مورد تأييد قرار گرفته است .همچنين فاکتور دوري از خط
ساحلي ميتواند يک عامل بسيار تعيينکننده در پراکنش گونهها
به حساب آيد زيرا تمامي خصوصيات زيستگاهي موجودات

بنتيک از قبيل زمان در معرض خشکي قرار گرفتن ،تغييرات دمايي،
درصد  ،TOMدانهبندي رسوبات و بسياري ديگر از متغيرهاي محيطي
متأثر از اين عامل است .بنابراين مشاهده ميشود در معادالت بهدست
آمده در اين پژوهش اين عامل بههمراه عوامل درصد رسوبات دانهريز،
درصد  TOMو ارتفاع از مهمترين متغيرهاي تأثيرگذار بهشمار ميروند.
استفاده از اطالعات تصاوير ماهوارهاي و وارد شدن آنها به
معادالت پيشبيني بهمنظور نقشهسازي از زيستگاههاي موجودات
ماکروبنتيک نشان داد ميتوان از اين ابزار بهعنوان منبع اطالعات
بسياري از متغيرهاي محيطي استفاده کرد .همچنان که  leeو
همکاران ( )2013و  Choiو همکاران ( ،)2011از تصاوير ماهوارهاي
در مطالعات خود بدين منظور استفاده کردند .اگرچه ضرايب پايين
بهدست آمده باندهاي ماهوارهاي در معادالت لوجيت در اين بررسي
متاثر از قدرت تفکيک پايين اين نوع تصاوير به نسبت وسعت کم
منطقه مورد مطالعه است اما استفاده متناسب از اين ابزار ميتواند
منبع بسيار دقيق از اطالعات متغيرهاي محيطي در اينگونه مطالعات
را بهدست دهد.
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نتايج اعتبارسنجي مدلهاي آماري حاصل از رگرسيون لجستيک
Nagelkerke R Square  لمشاو و آماره-بهصورت آمارههاي هوسمر
Nerita  لمشاو بهدست آمده براي سه گونه- آماره هوسمر.بيان شد
) بهدست1(  مقدارTornatina persiana  وTellina sp ،adenensis
 مدلهاي بهدست آمده برازش قابل قبولي3 آمد که با توجه به جدول
.را نشان ميدهند
براي تجزيه و تحليل رابطهي بين حضور و عدم حضور گونهها
 در اين.با عوامل محيطي مدل رگرسيون لجستيک ميتواند بهکار رود
روش متغير کيفي حضور يا عدم حضورگونهها بهعنوان متغير وابسته
انتخاب ميشود که رابطه آن با متغيرهاي محيطي مورد بررسي قرار
 از آنجاکه شکل اين تابع سيگموئيدي بوده و براساس.ميگيرد
تحقيقات اکثر محققين رابطه بين گونهها با عوامل محيطي بهصورت
 بنابراين استفاده از اين مدل،غيرخطي و سيگموئيدي يا گوسي است
.)2011 ،McCune( متناسب با اين نوع تحقيقات ميباشد
نتايج بهدست آمده از اين مدل بهوسيله آزمون آماري کاپا
 براساس نتايج بهدست آمده از اين آزمون و براساس جدول.ارزيابي شد
 براي دو، عاليTornatina persiana  مدل ارائه شده براي گونه،3
 خوب و براي پليکتها در اينTellina sp  وNerita adenensis گونه
.بررسي ضعيف ارزيابي شد
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