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چکیده
مطالعه تغييرات تنوع گونهاي و فراوانی جمعيتهاي پرندگان تاالبی ،عامل زيستی مناسبی براي تبيين كيفيت و روند سالمت اين
اكوسيستمها بهعنوان مهمترين و آسيبپذيرترين منابع زيستمحيطی جهان می باشد .هدف از انجام اين پژوهش ،تعيين مناطق داراي تنوع و غناي
پرندگان آبزي و كنارآبزي تاالب بينالمللی مصب رودخانههاي شور ،شيرين و ميناب براساس روش تحليل ساختار مکانی با استفاده از نرمافزار
اشلون بوده است .براي اين منظور ،در ديماه سالهاي  1391و  ،1392توسط  3نفر مشاهدهگر ،با استفاده از دستگاه داراي سيستم تعيين موقعيت
جهانی ) (GPSمکان حضور پرندگان شناسايی و ثبت شد و در نهايت براي شمارش و تعيين جمعيت پرندگان نيز از دوربينهاي دوچشمی
 Swarovski, Zeissو همچنين تلسکوپهاي قوي  20× 60اعم از  Swarovskiو  ،Zeissبراي سهولت در شمارش پرندگان با جمعيت زياد از
دستگاه شماره انداز ) (Counterاستفاده شد .سپس منطقه به سلولهاي با مساحت  9و  36كيلومترمربعی تقسيم شده و براي هر سلول تعداد
گونههاي مشاهده شده محاسبه گرديد .محاسبه غنا براساس گونه ،جنس و خانواده نيز انجام گرفت تا اولويتهاي فيلوژنتيکی هم در غناي مناطق
درنظر گرفته شود .در اين بررسی تعداد  36741قطعه پرنده ثبت شد ،كه شامل  80گونه 45 ،جنس و  23خانواده بودند .براساس شبکه 9
كيلومترمربعی ،تعداد  12سلول حدود  10800هکتار بهعنوان زون امن و تعداد  46سلول معادل  41400هکتار زون  2مشخص گرديد .در
سلولهاي  36كيلومترمربعی ،تعداد  7سلول معادل  25200هکتار بهعنوان زون امن و تعداد  20سلول معادل  72000هکتار زون  ،2مشخص
شدند .از مقايسه دو روش مشخص گرديد كه شبکههاي داراي مساحت كوچکتر داراي دقت باالتري در جداسازي مناطق داراي غناي باال هستند؛
درحالیكه شبکههاي بزرگتر ديد عمومی مناسبی را در خصوص مناطق میدهند.
کلمات کلیدی :تحلیل ساختار مکانی ،پرندگان ،غنای گونهای ،تاالب بینالمللی مصب رود شور ،رود شیرین و رود میناب
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مقدمه
تاالبها بهعنوان غنیترین ،با ارزشترین و متنوعترین زیستگاههای
دنیا (منعم و همکاران )1389 ،به بخشی از زمین اطالق میشود که
آب فصلی یا دائمی آن را در بر گرفته است ( .)2011 ،DEPتاالبها
بهلحاظ کارکردهای بومشناختی و زیستشناختی (اردکانی )1382 ،و
همچنین اقتصادی ،اجتماعی و گردشگری دارای اهمیت بسیار بوده
(اجتهادی و همکاران )1388 ،و بهعنوان ثروت ملی تلقی میشوند
(منعم و همکاران .)1389 ،بومسازگانهای تاالبی جزء زیستگاههای
مهم زیستکره میباشند که با دارا بودن خصوصیات و شرایط محیط
زیستی ویژه و با داشتن منابع غنی ذخیرههای گونهای و ژنتیکی ،نقش
مهمی در محافظت از تنوع زیستی زیستکره ایفا مینمایند (،Weller
1998؛  Elembergiو همکاران1994 ،؛ مجنونیان .)1378 ،تاالبها
در پشتیبانی از تنوع زیستی بهویژه پرندگان آبزی و کنارآبزی دارای
اهمیت بهخصوصی هستند (طبیعی و شریفی .)1390 ،برآوردها نشان
میدهد که تاالبها ،نسل یک سوم گونههای جانوری در معرض خطر
انقراض در جهان را محافظت مینمایند (بهروزیراد.)1377 ،
تاالب بینالمللی مصب رودخانههای شور ،شیرین و میناب ،یکی
از اکوسیستمهای تاالبی حائز اهمیت ایران محسوب میگردد که با
توجه به ارزش و اهمیت خاص خود در سال  1354هجری شمسی
( 1975میالدی) با وسعت  45000هکتار در فهرست تاالبهای
بینالمللی کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده است .این تاالب هرساله
میزبان گونههای با ارزش پرندگان مهاجر تاالبی است که برای زمستان
گذرانی به این زیستگاه با ارزش مهاجرت مینمایند (صادقیزادگان و
همکاران .)1379 ،اما متأسفانه این اکوسیستم ارزشمند و با اهمیت
تحت تأثیر فشارهای بومشناختی ناشی از عوامل طبیعی مانند
خشکسالی و همچنین فشارهای حاصل از فعالیتهای انسانی مانند
برداشت بیرویه از منابع آبی ،ورود آالیندههای مختلف و تأمین نشدن
حقابه این تاالب از رودخانههای باالدست بهشدت در معرض تغییرات
بومشناختی قرار داشته و بخشهای بسیاری از ارزشهای زیستگاهی
و بومشناختی خود را از دست داده است (زرشناس.)1382 ،
ماهینی و همکاران ( )1390در پژوهشی ،روش تجزیه و تحلیل
اشلون در اولویتبندی مناطق از لحاظ غنای پرندگان در استان
گلستان مورد استفاده قرار داد .نتایج نشان داد طبقهبندی منطقه
براساس تعداد گونهها ،جنسها و خانوادههای پرندگان تغییر قابل
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توجهی را در توزیع مناطق دارای اولویت باالی غنای پرندگان در سطح
آن استان بهوجود نمیآورد.
هدف از انجام این پژوهش ،تعیین غنای پرندگان آبزی و کنارآبزی
در تاالب مصب رود شور ،رود شیرین و رود میناب و نیز مقایسه
پراکنش پرندگان براساس روش تحلیل ساختار مکانی میباشد .با
استفاده از نتایج حاصل برای این ناحیه میتوان با تهیه اطالعات
مناسب وضعیت این زیستگاه در طی دوره  8ساله گذشته را کنترل و
تعیین نموده و با بهرهبرداری مناسب از این یافتهها برنامهریزی و
مدیریت مناسبی برای این اکوسیستم باارزش ارائه نمود .از جمله این
رهیافتها ارایه یک زونبندی اولیه براساس نتایج غنای گونهای پرندگان
تاالب است که براساس آن میتوان مناطق حساس تاالب را مشخص نمود.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :منطقه مورد مطالعه شامل منطقه حفاظت
شده تیاب و میناب و تاالب بینالمللی مصب رودخانههای شور ،شیرین
و میناب میباشد که با مساحت حدود  78099هکتار در ' 56º ،21تا
' 56º , 59طول شرقی و َ 27º،05تا '  27º, 11عرض شمالی در دهانه
رودهای شور وشیرین و میناب واقع شده است (شکل.)1
گیاهان غالب در منطقه بین جزرومدی ،حرا)(Avicennia marina
و از گونههای علفی شورپسند هالوفیتهای منطقه میتوان به باتالقی
شور ) ،(Halocnemum strobilaceumسیاه شور ناجور برگ ( Suaeda
 ،)heterophyllaسیاه شورتکجنسی ) ،)Suaeda monoicaسیاه شور
) Suaede vermiculata (S. fruticosaو علف شور )، (Salsola rigida
شور پنجابی) (Salsola derummondiiو در سواحل مجاور گیاهان
آکاسیا  ،Acacia sp.کهور ایرانی ) ،(Prosopis cinerariaگز Tamarix
 ،sp.کنار Ziziphus spو درختان خرما  Phoenix dactiliferaاشاره
نمود .جنگلهای مانگرو در این حوزه با وسعت  1700هکتار در حد
فاصل عرض جغرافیایی ' 27° 10تا ' 26° 52شمالی و طول '56° 23
تا ' 56° 59شرقی پراکنده شده (صفا )1385 ،و زیستگاه مناسبی
برای پرندگان از جمله پلیکان پاخاکستری )،(Pelecanus crispus
تلیله شکم سیاه ) ،(Calidris alpinaعقاب شاهی )،(Aquila heliaca
عقاب دریاییدمسفید ) (Haliaeetus albicillaو سایر گونههای پرندگان
میباشد (صفا.)1385 ،
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شکل  :1محدوده تاالب بينالمللي مصب رودخانههای شور ،شيرین و ميناب (بخش بررسيهای جغرافيایي سازمان حفاطت محيط زیست)1387 ،

الف -جمعآوری دادهها :ابتدا تاالب رود شور ،رود شیرین و
رود میناب ،با استفاده از نقشههای  1:25000و  1:50000جغرافیایی
و تصاویر ماهوارهای منطقه بهطور دقیق مورد بررسی قرار گرفت.
براساس نتایج حاصل از سرشماریهای سالهای گذشته ،منطقه بر
اساس خورهای موجود ،به چند سایت تقسیم شده و سرشماری
پرندگان در دی ماه سالهای  1391و  ،1392توسط  3نفر ،از طریق
مشاهده مستقیم و شمارش کل ) (Total Countانجام گرفت .برای
شمارش و تعیین جمعیت پرندگان نیز از دوربینهای دوچشمی
 Swarovski, Zeissو همچنین تلسکوپهای  20×60اعم از Swarovski
و  ،Zeissبرای سهولت در شمارش پرندگان با جمعیت زیاد از دستگاه
شماره انداز ) (Counterاستفاده شد .برای شناسایی پرندگان از
ویژگیهای ظاهری همچون جثه ،شکل بدن ،رنگ آمیزی پروبال و
عادات و رفتارهایی از قبیل فرم پرواز ،آواز ،الگوی جمعیتی و نوع
زیستگاه و بهرهگیری از کتاب راهنمای صحرایی پرندگان (منصوری،
 )1387استفاده شد .در موارد نادری که شناسایی پرندگان در سطح
گونه بهعلت دوری و عدم دسترسی امکانپذیر نبوده ،شناسایی در
سطح جنس و یا خانواده انجام شد .سپس موقعیت جغرافیایی هر گونه
به کمک  GPSثبت گردید.
ب -آمادهسازی دادههای جمع آوری شده :ابتدا منطقه مورد
بررسی براساس شبکههای  3×3و  6×6کیلومتر مربعی تقسیمبندی
شد .برای این منظور در نرمافزار  ArcGisابتدا  Shape Fileتاالب بین
المللی تیاب و میناب را فراخوانی کرده و سپس با استفاده از دستور
 Create Fishnetبر روی فایل رقومی منطقه ،شبکهبندی مورد نظر

بهصورت جداگانه ولی با همان مشخصات چغرافیایی پیاده سازی
گردید .سپس با دستور  Feature to Polygonشبکه سلولها به صورت
شبکه مجزای  4ضلعی که قابلیت ویرایش دادهها برای هرکدام تعریف
شده ،انجام پذیرفت.
بهمنظور اجرای  Echelon Analysisنیاز است که منطقه مورد
نظر بهصورت یک شبکه سلولی تقسیمبندی شود و سپس ارزشها در
هر سلول محاسبه شوند (سلمانماهینی و همکاران .)1392 ،در این
پژوهش محدوده تاالب بینالمللی رود شور ،رود شیرین و رود میناب،
به یک شبکه سلولی شامل  22ستون و  14ردیف در شبکهبندی با
سلولهای  3×3کیلومتر که هریک از سلولها مساحتی برابر 9
کیلومتر مربع دارد و بعداً به یک شبکه سلولی شامل  11ستون و 7
ردیف با سلول های  6×6کیلومتر مربعی تقسیمبندی شدند که هریک
از سلولها مساحتی برابر  36کیلومتر مربع دارد .براساس تعداد
گونههای پرندگان به هریک از سلولها ارزشی اختصاص داده شد.
سپس با استفاده از نقشه نقاط حضور پرندگان که از دادههای حاصل
از سرشماری سالهای قبل تاکنون بهدست آمده ،اطالعات مربوط به
هر گونه وارد سلولها گردید .سپس تعداد گونههای هر یک از
سلولهای مورد نظر براساس سرشماریهای انجام شده مشخص و در
دو ستونی متنی ثبت گردید .برخی مناطق بهدلیل عدم شرایط مناسب
نمونهها شمارش نشدند که به این سلولها ارزش صفر تعلق گرفت.
در شبکه  3×3کیلومتر مربعی ،از تعداد  308سلول 203 ،سلول خارج
از محدوده مورد مطالعه قرار دارند و در شبکه  6×6کیلومتر مربعی ،از
تعداد  77سلول 44 ،سلول خارج از محدوده مورد مطالعه قرار داشتند.
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به سلولهای خارج از منطقه ارزش  -1تعلق گرفت و شماره سلولهای
خارج از محدوده به صفر تبدیل شد .فایل نهایی به فرمت متنی مناسب
و قابل اجرا در نرمافزار  Echelon Analysisتبدیل شدند.
ج -تعيين ساختار مکاني دادههای كمي :متغیرهای مکانی
در تجزیه و تحلیل اشلون از نوع متغیرهای توپوگرافی میباشند.
نمونهای از اطالعات عوارض سطح زمین مدلهای رقومی ارتفاعی
هستند که به کمک  GISساخته میشوند .این دادهها بهصورت یک
شبکه سلولی هستند که هر سلول دارای ارزش ارتفاعی در مرکز سلول
میباشد .تجزیه و تحلیل اشلون عوارض سطح زمین را به مولفههای
ساختاری شامل قلهها ،ساختمان قلهها ،ساختمان ساختمانها تقسیم
بندی میکند .تجزیه و تحلیل اشلون همچنین در زمینه تعیین تقاط
حساس از نظر تنوع دادهها کاربرد دارد (سلمانماهینی و همکاران،
 .)1392عالوه بر تعداد گونهها ،نقشه اولویتبندی منطقه براساس
تعداد خانوادهها و جنسهای پرندگان در هر سلول تهیه شد .مراحل
تهیه این نقشهها همانند نقشه اولویتبندی براساس گونهها است.
سپس دادههای حاصل از نرمافزار  Echelonبر روی دادههای سیستم
اطالعات جغرافیایی فراخوانی و ترکیب گردید و از آن یک الیه جدید
ساخته شد .تحلیل دادههای مکانی و نقشهسازی آنها نیازمند روشی
سیستماتیک جهت تعیین ساختار مکانی دادهها و تغییر پذیری آنها
در سطح سیمای سرزمین است .روشهای آماری مختلف و روشهای
مبنی بر سیستم اطالعات جغرافیایی در این زمینه توسعه پیدا
کردهاند Echelon Analysis .روشی سیستماتیک و علمی را جهت
تعیین ساختار مکانی دادههای کمی و نقشهسازی آنها ارائه مینماید

(سلمان ماهینی و همکاران .)1392 ،این روش جهت اولویتبندی
سطح سرزمین از لحاظ معیارهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته
است .در این پژوهش ،این روش جهت اولویتبندی تاالب مصب رود
شور ،رود شیرین و رود میناب از نظر مناطق مهم پرندگان استفاده شد.

نتایج
در این بررسی تعداد  36741قطعه پرنده ثبت شد ،که شامل
 80گونه 45 ،جنس و  23خانواده (تیره) بودند .نقشه پراکنش نقطهای
پرندگان توسط نرمافزار  ArcGISتهیه شد .شکل شماره  2الگوی
پراکنش نقاط حضور پرندگان را در سطح تاالب نشان میدهد (سلمان
ماهینی و همکاران .)1392 ،پس از اجرای این روش سلولها براساس
تعداد گونهها به  Echelon 15تقسیمبندی شدندEchelon .های
شماره یک نشاندهنده سلولها با بیشترین اولویت گونهها میباشد
و با افزایش شماره Echelonها اولویت کاهش مییابد .عالوه بر این بر
اساس روابط مکانی و ارزشهای سلولهاEchelon ،ها به  3طبقه
تقسیمبندی شد .شماره طبقات پایینتر نشاندهنده اولویت باالتر
هستند .براساس نتایج بهدست آمده نقشه اولویتبندی منطقه از نظر
تعداد گونههای پرندگان در محیط  ArcGISتولید شد .اعداد داخل
هر سلول نشاندهنده شماره Echelonها هستند .ویژگیهای Echelonها
شامل بیشترین و کمترین تعداد گونه پرندگان در هر طبقه و تعداد
سلولهایی که به هر طبقه تعلق دارد در جدول شماره  1نشان
دادهشده است.

جدول  :1ویژگيهای Echelonها و طبقات تعيين شده در اولویتبندی پراكش گونههای پرندگان
تعداد سلول ها
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
5
3
3
4
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كمترین تعداد گونههای پرندگان
9
14
10
11
11
10
9
13
12
12
15
13
14
14
0

بيشترین تعداد گونههای پرندگان
38
36
36
36
35
35
31
17
26
24
24
23
16
14
0

شماره طبقه
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3

شماره Echelon

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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در نرمافزار اشلون اساس کار مقایسه یک سلول با  8سلول اطراف
آن میباشد .براساس محاسباتی که این نرمافزار انجام میگیرد و
الگوریتمی که دارد ،این طبقهبندیها را انجام میدهد .نقشه اولویتبندی
منطقه براساس تعداد گونهها ،تعداد خانوادهها و جنسهای پرندگان
در هر سلول تهیه شد .تغییر مهمی در نتایج حاصل نشد و مناطق
مهم از لحاظ تعداد گونهها ،جنسها و تعداد خانوادههای پرندگان در
سطح تاالب مشابه هستند.

سال نهم ،شماره  ،3پاییز 1396

مسئله دیگری که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت تاثیر
مساحت و تعداد سلولهای شبکه بر اولویتبندی منطقه است .برای
بررسی این موضوع تمامی مراحل با یک شبکه سلولی جدید با
سلولهای کمتر دوباره اجرا شدند.

شکل  :2الگوی پراكنش نقاط حضور پرندگان در سطح تاالب

شکل  :3اولویتبندی منطقه از نظر غنای گونههای پرندگان در تاالب در شبکه  3كيلومتری
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تحلیل ساختار مکانی تاالب بینالمللی مصب رود شور ،رود شیرین و رود میناب از نظر....

شکل  :4اولویتبندی منطقه از نظر غنای خانواده (راست) و جنس (چپ) پرندگان در تاالب در شبکه  3كيلومتری

شکل  -5اولویتبندی منطقه از نظر غنای گونههای پرندگان در تاالب در شبکه  6كيلومتری

شکل  -6اولویتبندی منطقه از نظر غنای خانواده (راست) و جنس (چپ) پرندگان در تاالب در شبکه  6كيلومتری
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بحث
در مجموع با توجه به نقشه اولویتبندی از بررسی نتایج شبکه
 3کیلومتری در خصوص غنای گونهای مشخص گردید که منطقه به
 6طبقه تقسیم شده؛ سلولهای دارای  Orderهای 6و 5دارای اولویت
باال از نظر غنای گونهای پرندگان زمستانگذران هستند.
مقایسه اندازه سلولها :نتایج بهدست آمده حاصل از تجزیه و
تحلیل در شبکه  36کیلومتر مربعی ،کلیتر از شبکه  9کیلومتر مربعی
بودند .در نتیجه مقداری دقت سلولهای بزرگتر پایینتر از سلولهای
کوچکتر میباشد .ولی در شبکه سلولهای  9کیلومتر مربعی منطقه
با دقت بیشتری مورد بررسی قرار میگیرد .البته هرچه اندازه سلول
کوچکتر باشد بههمان اندازه نیز نیاز به دقت بیشتر در گردآوری
داده میباشد .آنچه که مسلم است در تعیین غنای گونهای در همه
روشها هزینه ،وقت و وسعت منطقه از عوامل تعیینکننده دقت کار
میباشد .با نصف شدن اندازه ضلع سلولها ،تعداد سلولهای مورد
بررسی  4برابر خواهد شد که نیروی مورد نیاز برای این شبکه حداقل
 4برابر خواهد شد .حال اگر وسعت منطقه بسیار بزرگ باشد ممکن
است امکان پایش همه منطقه با دقت باال فراهم نگردد.
پس از بررسی نقشه کاربری اراضی ،مشخص گردید که در شرق
سلولهای  240و  241و خارج از محدوده منطقه حفاظت شده،
مناطق شوره زار و نمکزار واقع شده است ،ولی وجود پهنه ماسهای و
جنگل مانگرو دست کاشت در نزدیکی این سلولها و نیز محل ورود
رودخانه فصلی کرگان به این منطقه ،میتواند دلیلی بر غنای باالتر
این سلولها تلقی شود .نتایج نشان داد طبقهبندی منطقه براساس
تعداد گونهها ،جنسها و خانوادههای پرندگان تغییر قابل توجهی را
در توزیع مناطق دارای اولویت باالی غنای پرندگان در سطح تاالب به
وجود نمیآورد .نتایج اجرای روش در دو شبکه سلولی با اندازه متفاوت
نشاندهنده تاثیر اندازه سلولها بر نحوه توزیع مناطق دارای اولویت
است )2007( Johnson .مشابهی را بهدست آوردند .مطالعه آنها نشان
داد که طبقهبندی دادهها در اندازه سلولهای کوچکتر الگوهای
تغییرات مکانی را آشکار میکند که ضرورتاً در اندازههای بزرگتر مورد
انتظار نبودهاست .بنابراین اگرچه بررسیها در اندازه سلول بزرگتر
روشی را برای اولویتبندی منطقه ارائه میکند .ولی بهمنظور تعیین
موقعیت دقیق مناطق با غنای گونهای باال در منطقه ،اندازه سلولهای
کوچکتر مناسبتر و ضروری هستند.

سال نهم ،شماره  ،3پاییز 1396

 Echelon Analysisاغلب در محدودههای وسیع و با شبکههای
سلولی بزرگ بهکارگرفته شده است .مطالعات صورت گرفته و نتایج
حاصل در این پژوهش نشان میدهند کارآیی این روش میتواند از
لحاظ اولویتبندی منطقه از نظر پارامترهای مختلف و در مقیاسهای
متفاوت مورد بررسی قرار بگیرد .عالوه براین کاربرد این روش به همراه
سایر روشهای آماری مثل  SatScanو تحلیل نتایج بهدستآمده میتواند
راهکارهای مناسبی را جهت نقشهسازی دقیقتر دادههای مکانی و
بررسی تغییرپذیری آنها در سطح سیمای سرزمین ارائه نماید.
نتایج حاصل از اولویتبندی منطقه در این پژوهش میتواند در
انتخاب مناطق جدید برای اهداف حفاظتی بهکار گرفته شود .با وجود
اینکه پرندگان بخش مهمی از تنوع زیستی هر اکوسیستم را تشکیل
میدهند ،ولی امروزه تعداد آنها رو به کاهش است و برخی از آنها
در حال انقراض هستند .مناطق دارای اولویت باال از لحاظ غنای
پرندگان میتواند مبنایی برای انتخاب مناطق حفاظتشده باشند.
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