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 نظر از میناب رود و شیرین رود، شور رود مصب المللیبین تاالب مکانی ساختار تحلیل

کنارآبزی و آبزی پرندگان غنای  
 

 

 

 کدپستیگروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس، : عبدالحسین قنبرنژاد :

7915893144 

 دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ط زیستمحیگروه  :*حمیدرضا رضایی ،

 49175-487گرگان، صندوق پستی: 

 7915893144: کدپستیگروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس،  :صابر قاسمی 

 

 1395 آذرتاریخ پذیرش:           1395 شهریور تاریخ دریافت:

 چکیده

ی مناسبی براي تبيين كيفيت و روند سالمت اين هاي پرندگان تاالبی، عامل زيستاي و فراوانی جمعيتمطالعه تغييرات تنوع گونه            

باشد. هدف از انجام اين پژوهش، تعيين مناطق داراي تنوع و غناي محيطی جهان میپذيرترين منابع زيستترين و آسيبعنوان مهمها بهاكوسيستم

افزار س روش تحليل ساختار مکانی با استفاده از نرماسابر ميناب هاي شور، شيرين ومصب رودخانهالمللی پرندگان آبزي و كنارآبزي تاالب بين

گر، با استفاده از دستگاه داراي سيستم تعيين موقعيت مشاهده نفر 3، توسط 1392و  1391 يهاسالماه در ديمنظور،  نيا يبرااشلون بوده است. 

هاي دوچشمی جمعيت پرندگان نيز از دوربين براي شمارش و تعيين تيو ثبت شد و در نها يیمکان حضور پرندگان شناسا (GPS)جهانی 

Swarovski, Zeiss اعم از 20× 60هاي قوي چنين تلسکوپو هم  Swarovski وZeiss ، براي سهولت در شمارش پرندگان با جمعيت زياد از

شده و براي هر سلول تعداد كيلومترمربعی تقسيم  36و  9هاي با مساحت منطقه به سلول استفاده شد. سپس  (Counter)دستگاه شماره انداز

هاي فيلوژنتيکی هم در غناي مناطق اساس گونه، جنس و خانواده نيز انجام گرفت تا اولويتهاي مشاهده شده محاسبه گرديد. محاسبه غنا برگونه

 9اساس شبکه دند. برخانواده بو 23جنس و  45گونه،  80قطعه پرنده ثبت شد، كه شامل  36741نظر گرفته شود. در اين بررسی تعداد در

مشخص گرديد. در  2هکتار زون  41400سلول معادل  46عنوان زون امن و تعداد هکتار به 10800سلول حدود  12كيلومترمربعی، تعداد 

 ، مشخص2هکتار زون  72000سلول معادل  20عنوان زون امن و تعداد هکتار به 25200سلول معادل  7كيلومترمربعی، تعداد  36هاي سلول

تر داراي دقت باالتري در جداسازي مناطق داراي غناي باال هستند؛ هاي داراي مساحت كوچکشدند. از مقايسه دو روش مشخص گرديد كه شبکه

 دهند.میتر ديد عمومی مناسبی را در خصوص مناطق هاي بزرگكه شبکهحالیدر
 

نابیو رود م نیریمصب رود شور، رود ش یالمللنیتاالب بای، تحلیل ساختار مکانی، پرندگان، غنای گونه کلمات کلیدی:  

 hossein9872005@yahoo.com :کترونیکی نویسنده مسئولپست ال* 
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 مقدمه
های ترین زیستگاهمتنوع و ترینارزش با ،ترینغنی عنوانبه اهتاالب       

که  دشواطالق میبخشی از زمین ( به 1389دنیا )منعم و همکاران، 

 هاتاالب. (DEP ،2011) بر گرفته است آب فصلی یا دائمی آن را در

و  (1382 )اردکانی،شناختی و زیست شناختیبوملحاظ کارکردهای به

 اجتماعی و گردشگری دارای اهمیت بسیار بوده چنین اقتصادی،هم

 دنشوعنوان ثروت ملی تلقی میو به (1388، )اجتهادی و همکاران

 هایزیستگاه جزء تاالبی هایسازگان. بوم(1389)منعم و همکاران، 

 محیط شرایط و خصوصیات دارا بودن با که باشندمی کرهزیست مهم

 قشن ژنتیکی، و ایگونه هایرهذخی غنی منابع داشتن با ویژه و زیستی

، Wellerنمایند )ایفا می زیستکره زیستی تنوع از محافظت در مهمی

 هاتاالب (.1378مجنونیان،  ؛1994، و همکاران  Elembergi؛1998

ارای دکنارآبزی  و آبزی پرندگان ویژهبه زیستی تنوع از پشتیبانی در

آوردها نشان . بر(1390 شریفی، و طبیعی)خصوصی هستند هاهمیت ب

ر های جانوری در معرض خط، نسل یک سوم گونههاتاالبدهد که می

 (. 1377 راد،نمایند )بهروزیانقراض در جهان را محافظت می

 کیی ،میناب های شور، شیرین ومصب رودخانه المللیبین تاالب       

 با که گرددمی محسوب ایران اهمیت حائز تاالبی هایاکوسیستم از

 شمسی هجری 1354 سال در خود خاص اهمیت و ارزش به توجه

 یهاتاالب فهرست در هکتار 45000 وسعت میالدی( با 1975)

 لههرسا تاالب این است. رسیده ثبت به رامسر کنوانسیون المللیبین

 ستانزم برای که است تاالبی مهاجر پرندگان با ارزش هایگونه میزبان

زادگان و )صادقی نمایندیم مهاجرت ارزش با زیستگاه این به گذرانی

 یتاهم با ارزشمند و اکوسیستم این (. اما متأسفانه1379همکاران، 

 ندمان طبیعی عوامل از ناشی شناختیبوم فشارهای تأثیر تحت

مانند  انسانی هایفعالیت از حاصل فشارهای چنینهم و خشکسالی

 شدنن نتأمی و مختلف هایآالینده ورود آبی، منابع از رویهبی برداشت

ات تغییر معرض در شدتبه باالدست هایرودخانه از تاالب این حقابه

 زیستگاهی هایارزش از بسیاری هایبخش و داشته قرار شناختیبوم

  (.1382 )زرشناس، است داده دست از را خود شناختیبوم و

( در پژوهشی، روش تجزیه و تحلیل 1390ماهینی و همکاران )       

مناطق از لحاظ غنای پرندگان در استان بندی اشلون در اولویت

بندی منطقه گلستان مورد استفاده قرار داد. نتایج نشان داد طبقه

پرندگان تغییر قابل  هایها و خانوادهها، جنسبراساس تعداد گونه

توجهی را در توزیع مناطق دارای اولویت باالی غنای پرندگان در سطح 

  آورد.وجود نمیآن استان به

پرندگان آبزی و کنارآبزی  غنای تعیین پژوهش، این انجام از هدف       

مقایسه و نیز در تاالب مصب رود شور، رود شیرین و رود میناب 

 با .باشدمیاساس روش تحلیل ساختار مکانی پراکنش پرندگان بر

 اطالعات تهیه با توانمی ناحیه این برای حاصل نتایج از استفاده

 و کنترل را گذشته ساله 8 دوره طی رد زیستگاه این وضعیت مناسب

 و ریزیبرنامه هایافته این از مناسب برداریبهره با و نموده تعیین

از جمله این . نموده ئارا باارزش اکوسیستم این برای مناسبی مدیریت

ای پرندگان گونه نتایج غنای اساسبندی اولیه برزون یک ها ارایهرهیافت

 مشخص نمود. را تاالب حساس مناطق توانیم اساس آنکه بر است تاالب

 

 هاواد و روشم
اظت منطقه مورد مطالعه شامل منطقه حف: منطقه مورد مطالعه       

های شور، شیرین رودخانه مصب المللیبین تاالبشده تیاب و میناب و 

تا  º56 ،21'در  هکتار 78099 حدود مساحتکه با باشد می میناب و

'59,  º56  05  َشرقی وطول،º27  11 'تا º,27 هدهان عرض شمالی در 

  .(1است )شکل شده و میناب واقع وشیرین شور رودهای

 (Avicennia marina)حرا جزرومدی، بین منطقه در غالب گیاهان       

توان به باتالقی های منطقه میهالوفیت شورپسند علفی هایگونهاز  و

 Suaeda، سیاه شور ناجور برگ )(Halocnemum strobilaceum)شور 

heterophylla ،)جنسیتکسیاه شور Suaeda monoica) ،)وریاه شس 

Suaede vermiculata (S. fruticosa)  علف شور و)Salsola rigida(  ،

گیاهان  مجاور سواحل درو  (Salsola derummondii)پنجابیشور 

 Tamarix ، گز (Prosopis cineraria)ایرانی ، کهورsp. Acacia آکاسیا

sp.کنار ، Ziziphus spدرختان خرما و Phoenix dactilifera  اشاره

 حد در هکتار 1700 وسعت با حوزه این در مانگرو هایجنگل .نمود

 56° 23' طول و شمالی 26° 52' تا 27° 10' جغرافیایی عرض فاصل

 یمناسب زیستگاهو  (1385)صفا،  شده پراکنده شرقی 56° 59' تا

 ،(Pelecanus crispus) پاخاکستری پلیکانه از جمل پرندگانبرای 

، (Aquila heliaca) عقاب شاهی ،(Calidris alpina) سیاه شکم تلیله

 پرندگان هایگونه سایر و (Haliaeetus albicilla) سفیددمدریایی عقاب

 .(1385)صفا، باشد می
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 (1387محيط زیست، حفاطت های جغرافيایي سازمان بخش بررسي) ميناب های شور، شيرین وهمصب رودخان الملليبين تاالبمحدوده : 1 شکل

 

ابتدا تاالب رود شور، رود شیرین و  :هاآوری دادهجمع -الف       

جغرافیایی  1:50000و  1:25000های نقشهبا استفاده از رود میناب، 

. گرفتبررسی قرار طور دقیق مورد ای منطقه بهو تصاویر ماهواره

های گذشته، منطقه بر های سالاساس نتایج حاصل از سرشماریبر

ه و سرشماری شداساس خورهای موجود، به چند سایت تقسیم 

طریق از  ،نفر 3، توسط 1392و  1391 یهاسالدر دی ماه  پرندگان

برای  .انجام گرفت (Total Count)مشاهده مستقیم و شمارش کل 

های دوچشمی شمارش و تعیین جمعیت پرندگان نیز از دوربین

Swarovski, Zeiss از اعم 20×60 هایتلسکوپ چنینهم و Swarovski  

برای سهولت در شمارش پرندگان با جمعیت زیاد از دستگاه ، Zeissو 

برای شناسایی پرندگان از . شداستفاده   (Counter)شماره انداز

چون جثه، شکل بدن، رنگ آمیزی پروبال و ظاهری همهای ویژگی

عادات و رفتارهایی از قبیل فرم پرواز، آواز، الگوی جمعیتی و نوع 

 منصوری،) راهنمای صحرایی پرندگان گیری از کتابو بهره زیستگاه

 سطح پرندگان در در موارد نادری که شناسایی .شد استفاده (1387

پذیر نبوده، شناسایی در دم دسترسی امکانعلت دوری و عبه گونه

سپس موقعیت جغرافیایی هر گونه . شدسطح جنس و یا خانواده انجام 

 ثبت گردید. GPSبه کمک 

ابتدا منطقه مورد : های جمع آوری شدهسازی دادهآماده -ب       

بندی کیلومتر مربعی تقسیم 6×6و  3×3 هایاساس شبکهبررسی بر

تاالب بین  Shape Fileابتدا  ArcGisافزار مدر نربرای این منظور . شد

المللی تیاب و میناب را فراخوانی کرده و سپس با استفاده از دستور 

Create Fishnet بندی مورد نظر بر روی فایل رقومی منطقه، شبکه

سازی  پیادهصورت جداگانه ولی با همان مشخصات چغرافیایی به

ها به صورت شبکه سلول Feature to Polygon. سپس با دستور گردید

ها برای هرکدام تعریف ضلعی که قابلیت ویرایش داده 4شبکه مجزای 

 . پذیرفتشده، انجام 

نیاز است که منطقه مورد  Echelon Analysisمنظور اجرای به       

ها در بندی شود و سپس ارزشصورت یک شبکه سلولی تقسیمنظر به

در این  (.1392کاران، ماهینی و همسلمان) هر سلول محاسبه شوند

میناب،  رودشور، رود شیرین و  المللی رودپژوهش محدوده تاالب بین

بندی با در شبکه ردیف 14ستون و  22به یک شبکه سلولی شامل 

 9ها مساحتی برابر کیلومتر که هریک از سلول 3×3های سلول

 7ستون و  11کیلومتر مربع دارد و بعداً به یک شبکه سلولی شامل 

که هریک  ندبندی شدتقسیم کیلومتر مربعی 6×6یف با سلول های رد

کیلومتر مربع دارد. براساس تعداد  36ها مساحتی برابر از سلول

ها ارزشی اختصاص داده شد. های پرندگان به هریک از سلولگونه

های حاصل سپس با استفاده از نقشه نقاط حضور پرندگان که از داده

، اطالعات مربوط به آمدهدست هل تاکنون بهای قباز سرشماری سال

های هر یک از سپس تعداد گونه .گردیدها هر گونه وارد سلول

های انجام شده مشخص و در اساس سرشماریهای مورد نظر برسلول

دلیل عدم شرایط مناسب برخی مناطق بهثبت گردید.  دو ستونی متنی

فر تعلق گرفت. ها ارزش صها شمارش نشدند که به این سلولنمونه

سلول خارج  203 سلول، 308از تعداد کیلومتر مربعی،  3×3در شبکه 

، از کیلومتر مربعی 6×6و در شبکه  از محدوده مورد مطالعه قرار دارند

. محدوده مورد مطالعه قرار داشتندسلول خارج از  44 سلول، 77تعداد 
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های ولو شماره سل تعلق گرفت -1های خارج از منطقه ارزش به سلول

 به فرمت متنی مناسب فایل نهایی. خارج از محدوده به صفر تبدیل شد

  .تبدیل شدند Echelon Analysisافزار و قابل اجرا در نرم

متغیرهای مکانی  :های كميداده تعيين ساختار مکاني -ج       

باشند. از نوع متغیرهای توپوگرافی می اشلوندر تجزیه و تحلیل 

های رقومی ارتفاعی مدل ارض سطح زمین ای از اطالعات عونمونه

صورت یک ها بهشوند. این دادهساخته می GISهستند که به کمک 

ارتفاعی در مرکز سلول  هر سلول دارای ارزش که سلولی هستند شبکه

 هایلون عوارض سطح زمین را به مولفهشباشد. تجزیه و تحلیل امی

 تقسیم هاساختمان ساختمان ،هاقله ساختمان ،هاقله شامل ساختاری

چنین در زمینه تعیین تقاط هم اشلونکند. تجزیه و تحلیل می بندی

ماهینی و همکاران، سلمان) ها کاربرد دارداز نظر تنوع داده حساس

اساس بندی منطقه برها، نقشه اولویتعالوه بر تعداد گونه. (1392

ول تهیه شد. مراحل های پرندگان در هر سلها و جنستعداد خانواده

ها است. اساس گونهبندی برها همانند نقشه اولویتتهیه این نقشه

های سیستم بر روی داده Echelonافزار نرم های حاصل ازدادهسپس 

و از آن یک الیه جدید  اطالعات جغرافیایی فراخوانی و ترکیب گردید

 روشی مندنیاز هاآن سازینقشه و مکانی هایداده تحلیل. خته شدسا

ها ها و تغییر پذیری آنجهت تعیین ساختار مکانی داده سیستماتیک

های های آماری مختلف و روشسیمای سرزمین است. روش سطح در

مبنی بر سیستم اطالعات جغرافیایی در این زمینه توسعه پیدا 

روشی سیستماتیک و علمی را جهت  Echelon Analysisاند. کرده

نماید ها ارائه میسازی آنکمی و نقشه هایادهساختار مکانی د تعیین

بندی (. این روش جهت اولویت1392ماهینی و همکاران،  )سلمان

سطح سرزمین از لحاظ معیارهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته 

بندی تاالب مصب رود است. در این پژوهش، این روش جهت اولویت

 پرندگان استفاده شد. همم مناطق نظر از شور، رود شیرین و رود میناب

 

 نتایج 

پرنده ثبت شد، که شامل قطعه  36741در این بررسی تعداد        

ای . نقشه پراکنش نقطهبودندخانواده )تیره(  23جنس و  45گونه،  80

الگوی  2تهیه شد. شکل شماره  ArcGISافزار پرندگان توسط نرم

 مانسل) دهدپراکنش نقاط حضور پرندگان را در سطح تاالب نشان می

ها براساس پس از اجرای این روش سلول (.1392ماهینی و همکاران، 

های Echelonبندی شدند. تقسیم Echelon 15ها به تعداد گونه

باشد ها میترین اولویت گونهها با بیشدهنده سلولشماره یک نشان

یابد. عالوه بر این بر ها اولویت کاهش میEchelonو با افزایش شماره 

طبقه  3به ها Echelonها، های سلولوابط مکانی و ارزشاساس ر

دهنده اولویت باالتر تر نشانشد. شماره طبقات پایین بندیتقسیم

بندی منطقه از نظر دست آمده نقشه اولویتاساس نتایج بههستند. بر

تولید شد. اعداد داخل  ArcGISهای پرندگان در محیط تعداد گونه

ها Echelon هایویژگی هستند. هاEchelon ارهشم دهندهنشان سلول هر

ترین تعداد گونه پرندگان در هر طبقه و تعداد ترین و کمشامل بیش

نشان  1شماره هایی که به هر طبقه تعلق دارد در جدول سلول

 شده است. داده
 

 ندگانهای پربندی پراكش گونهها و طبقات تعيين شده در اولویتEchelonهای ویژگي :1جدول 

 Echelonشماره  شماره طبقه های پرندگانترین تعداد گونهبيش های پرندگانترین تعداد گونهكم تعداد سلول ها
1 9 38 1 1 
1 14 36 1 2 
1 10 36 1 3 
1 11 36 1 4 
1 11 35 1 5 
1 10 35 1 6 
1 9 31 1 7 
1 13 17 1 8 
2 12 26 2 9 
2 12 24 2 10 
2 15 24 2 11 
5 13 23 3 12 
3 14 16 3 13 
3 14 14 3 14 
4 0 0 3 15 
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سلول اطراف  8کار مقایسه یک سلول با  افزار اشلون اساسدر نرم       

و  گیردافزار انجام میاساس محاسباتی که این نرمباشد. برآن می

بندی نقشه اولویت دهد.انجام می را هابندیطبقه این دارد، که الگوریتمی

های پرندگان ها و جنسها، تعداد خانوادهاساس تعداد گونهمنطقه بر

تغییر مهمی در نتایج حاصل نشد و مناطق در هر سلول تهیه شد. 

های پرندگان در ها و تعداد خانوادهها، جنسمهم از لحاظ تعداد گونه

 مشابه هستند.تاالب  سطح

مسئله دیگری که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت تاثیر 

بندی منطقه است. برای های شبکه بر اولویتمساحت و تعداد سلول

بررسی این موضوع تمامی مراحل با یک شبکه سلولی جدید با 

 دوباره اجرا شدند.  ترکمهای سلول

 

 

 
تاالبالگوی پراكنش نقاط حضور پرندگان در سطح  :2ل شک  

 

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

 

 
 كيلومتری 6 شبکه در تاالب در پرندگان هایگونه غنای نظر از منطقه بندیاولویت -5 شکل

 

 
كيلومتری 6 شبکه در تاالب در پرندگان خانواده )راست( و جنس )چپ( غنای نظر از منطقه بندیاولویت -6 شکل  
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 بحث

بندی از بررسی نتایج شبکه در مجموع با توجه به نقشه اولویت       

ای مشخص گردید که منطقه به کیلومتری در خصوص غنای گونه 3

دارای اولویت  5و 6های Orderهای دارای طبقه تقسیم شده؛ سلول 6

 گذران هستند.ای پرندگان زمستانباال از نظر غنای گونه

دست آمده حاصل از تجزیه و هنتایج ب ها:مقایسه اندازه سلول       

کیلومتر مربعی  9تر از شبکه کیلومتر مربعی، کلی 36تحلیل در شبکه 

های سلولاز  ترپایینتر های بزرگسلول در نتیجه مقداری دقتبودند. 

منطقه ی مربع کیلومتر 9های ولی در شبکه سلول باشد.می ترکوچک

رد. البته هرچه اندازه سلول گیتری مورد بررسی قرار میبا دقت بیش

تر در گردآوری همان اندازه نیز نیاز به دقت بیشتر باشد بهکوچک

ای در همه چه که مسلم است در تعیین غنای گونهباشد. آنداده می

کننده دقت کار ها هزینه، وقت و وسعت منطقه از عوامل تعیینروش

های مورد سلولها، تعداد با نصف شدن اندازه ضلع سلولباشد. می

برابر خواهد شد که نیروی مورد نیاز برای این شبکه حداقل  4بررسی 

برابر خواهد شد. حال اگر وسعت منطقه بسیار بزرگ باشد ممکن  4

 است امکان پایش همه منطقه با دقت باال فراهم نگردد.

پس از بررسی نقشه کاربری اراضی، مشخص گردید که در شرق        

خارج از محدوده منطقه حفاظت شده،  و 241و  240های سلول

ای و مناطق شوره زار و نمکزار واقع شده است، ولی وجود پهنه ماسه

ها و نیز محل ورود جنگل مانگرو دست کاشت در نزدیکی این سلول

تواند دلیلی بر غنای باالتر رودخانه فصلی کرگان به این منطقه، می

بندی منطقه براساس قهنتایج نشان داد طب. ها تلقی شوداین سلول

های پرندگان تغییر قابل توجهی را ها و خانوادهها، جنستعداد گونه

در توزیع مناطق دارای اولویت باالی غنای پرندگان در سطح تاالب به 

آورد. نتایج اجرای روش در دو شبکه سلولی با اندازه متفاوت وجود نمی

یع مناطق دارای اولویت ها بر نحوه توزدهنده تاثیر اندازه سلولنشان

ها نشان آن مطالعه دست آوردند.مشابهی را به Johnson (2007)است. 

های تر الگوی کوچکهاسلول ها در اندازهبندی دادهداد که طبقه

های بزرگتر مورد کند که ضرورتاً در اندازهتغییرات مکانی را آشکار می

تر ها در اندازه سلول بزرگن اگرچه بررسیاست. بنابرایانتظار نبوده

منظور تعیین ولی به .کندبندی منطقه ارائه میروشی را برای اولویت

های ای باال در منطقه، اندازه سلولموقعیت دقیق مناطق با غنای گونه

 تر و ضروری هستند. مناسب ترکوچک

       Echelon Analysis های های وسیع و با شبکهاغلب در محدوده

است. مطالعات صورت گرفته و نتایج کارگرفته شده لولی بزرگ بهس

تواند از دهند کارآیی این روش میحاصل در این پژوهش نشان می

های بندی منطقه از نظر پارامترهای مختلف و در مقیاسلحاظ اولویت

متفاوت مورد بررسی قرار بگیرد. عالوه براین کاربرد این روش به همراه 

تواند می آمدهدستبه نتایج و تحلیل SatScan مثل ی آماریهاسایر روش

های مکانی و تر دادهسازی دقیقراهکارهای مناسبی را جهت نقشه

 ها در سطح سیمای سرزمین ارائه نماید.بررسی تغییرپذیری آن

تواند در بندی منطقه در این پژوهش مینتایج حاصل از اولویت       

کار گرفته شود. با وجود فاظتی بهانتخاب مناطق جدید برای اهداف ح

که پرندگان بخش مهمی از تنوع زیستی هر اکوسیستم را تشکیل این

ها ها رو به کاهش است و برخی از آندهند، ولی امروزه تعداد آنمی

در حال انقراض هستند. مناطق دارای اولویت باال از لحاظ غنای 

  شده باشند.تواند مبنایی برای انتخاب مناطق حفاظتپرندگان می
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