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چکیده
شناخت نیازهای زیستگاهی گونههای حیات وحش ،بهخصوص گونههای در معرض خطر انقراض از اهمیت قابل توجهی در مدیریت
حیات وحش برخوردار است .هدف از انجام این مطالعه مدلسازی مطلوبیت زیستگاه گونه آسیبپذیر اردک مرمری

( Marmaronetta

 )angustirostrisدر بخش شمالی تاالب بینالمللی شادگان بود .نقاط حضور گونه با انجام مطالعات میدانی و گزارشات جوامع محلی و
کارشناسان سازمان محیط زیست بهدست آمد .عوامل محیطی بهکاربرده شده بهعنوان متغیرهای مؤثر بر حضورگونه شامل عمق آب ،دمای آب،
هدایت الکتریک ی ،اسیدیته ،میزان اکسیژن محلول ،تیپ پوشش گیاهی ،شاخص تراکم پوشش گیاهی و فاصله از روستا بود .سپس متغیرهای مورد
نیاز برای مدلسازی با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی تهیه و در نهایت برای تهیه نقشه مطلوبیت زیستگاهی از مدل حداکثر آنتروپی
( )MaxEntاستفاده شد .نتایج نشان داد که مدل مکسنت در این مطالعه عملکرد خوبی دارد و سطح زیر منحنی ( )AUC=0/981محاسبه
گردید .همچنین بهترتیب متغیرهای هدایت الکتریکی ،میزان اکسیژن محلول ،فاصله از روستا و مراکز حضور انسان ،پوشش گیاهی نیزار و جگن
و سپس عمق آب مهمترین متغیرهای محیطی مؤثر بر مطلوبیت زیستگاهی این گونه شناسایی شدند.
کلمات کلیدی :اردک مرمری ،حداکثرآنتروپی ،مدل مطلوبیت زیستگاه ،تاالب بینالمللی شادگان
57
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مدلسازی مطلوبیت زیستگاه اردک مرمری با استفاده از روش حداکثر آنتروپی

مقدمه
تعیین وضعیت توزیع گونهها از اهمیت بهسزایی در برنامههای
مدیریت حیاتوحش برخوردار است .فهم رابطه بین یک گونه و محیط
آن شامل نیازهای ویژهای که زیستگاه آن گونه را تعریف میکند،
مرحله کلیدی در حفاظت یک گونه محسوب میشود .با استفاده از
اطالعات مکانی مربوط به گونهها محققان میتوانند اهمیت بالقوه
متغیرهای زیستگاهی مختلف را آزمون کنند (کرمی و همکاران،
 .)1385شناخت زیستگاه و نیازهای زیستگاهی حیات وحش میتواند
در جهت حفاظت و تدوین برنامههای مدیریتی بسیار مؤثر واقع گردد.
در راستای این امر مطالعات مدلسازی مطلوبیت زیستگاه در دهه
اخیر توسعه زیادی را در کشور ایران نشان میدهد (تکتهرانی و
همکاران1394 ،؛ کفاش و همکاران1394 ،؛ بهداروند و همکاران،
1393؛ کفاش و همکاران .)1393 ،روشهای مدلسازی میتوانند
احتمال حضور گونه در یک نقطه از زیستگاه را با توجه به شرایط
محیطی آن برآورد کنند (شمس .)1390 ،با استفاده از روشهای
مدلسازی میتوان به بررسی آشیان بومشناختی گونهها (،Vetaas
 ،)2002تعیین مهمترین فاکتورهای محیطی مؤثر بر توزیع و حضور
آنها ،یافتن زیستگاههای جدید برای گونههای کمیاب و در خطر
انقراض در مناطق دورست ( ،)2004 ،Englerپیشبینی اثرات تخریب
زیستگاهها ،پیشبینی هجوم گونهها و پیشبینی اثرات تغییرات اقلیمی
شناخت حاصل نمود ( Petersonو همکاران .)2006 ،روشهای
متعددی در زمینه مدلسازی وجود دارد که تنها مبتنی به دادههای
حضور گونه هستند مانند  GARP ،ENFAو مکسنت .که در حال
حاضر ،روش حداکثرآنتروپی یا  MaxEntقویترین و کارآمدترین
روشهای معرفی شده است ( Philipsو همکاران .)2006 ،این روش
میتواند از هر دو متغیر پیوسته یا طبقهایی برای الیههای محیط
زیستی استفاده کند و خروجی آن یک نقشه پیشبینی پراکنش پیوسته
است .کارایی  Maxentبهعنوان یکی از روشهای مدلسازی پراکنش
در مقایسه با سایر روشها خوب ارزیابی شده است ( Elithو همکاران،
2006؛  Phillipsو همکاران2006 ،؛  Pearsonو همکاران .)2007 ،از
طرف دیگر اردک مرمری در رده "آسیبپذیر" فهرست سرخ IUCN
قرار گرفته است ( .)1993 ،Groombridgeعواملی مانند تخریب و
تکهتکه شدن زیستگاه (مخصوصاً زیستگاه تولیدمثل) ،شکار گونه و
مزاحمت انسانی زیستگاه این گونه را در معرض تهدید قرار میدهند
( .)1995 ،Greenاگرچه مطالعات سایر مناطق ( Gonzalezو همکاران،
 )2000نشان داد که متغیر پوشش گیاهی مهمترین عامل محیطی
اثرگذار بر مطلوبیت زیستگاهی اردک مرمری است و سایر مطالعات
( Awadhiو همکاران )2012 ،مشخص نمود که عامل محیطی فاصله
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از عوامل انسانساخت میتواند تاثیر مهمی بر حضور گونههای پرندگان
داشته باشد .در این مطالعه مدلسازی مطلوبیت زیستگاه زمستانه
اردک مرمری در بخش شمالی تاالب با استفاده از مدل MaxEnt
(حداکثر آنتروپی) مورد بررسی قرار گرفت تا ضمن مشخص نمودن
مهمترین عوامل تاثیرگذار بر حضور اردک مرمری در تاالب شادگان،
مکانهای با الویت حفاظت برای این گونه نیز مشخص گردد .مطالعات
زیادی در زمینه بررسی مطلوبیت زیستگاه پرندگان و همچنین مطالعات
محدودی در زمینه ویژگیهای زیستگاهی و خصوصیات زیستگاهی
این گونه در ایران و جهان بهانجام رسیده است که میتوان به مطالعات
خسروشاهی و همکارن ( ،)1389کریمی و همکاران ( ،)1391میرزایی
و همکاران ( ،)1392مشتاقی و همکاران ( )1392و شیخیئیالنلو،
همکاران ( Gonzalez ،)1395و همکاران ( )2000و  Awadhiو
همکاران ( )2012اشاره نمود.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :تاالب بینالمللی شادگان در منتهیالیه
بخش پاییندست رودخانه جراحی در مختصات  30درجه و  50دقیقه
تا 31درجه عرض شمالی و  48درجه و  20دقیقه تا  49درجه و 20
دقیقه طول شرقی با مساحت 537731هکتار واقع شده است .این
تاالب در اراضی بسیار مسطح و کم شیب دشت خوزستان و در دلتای
رودخانه جراحی قرار دارد .در واقع این تاالب رابطی بین رودخانه
جراحی در شمال و خلیج فارس در جنوب است (اداره کل حفاظت
محیط زیست خوزستان .)1377 ،تاالب متشکل از بخشهای مختلف
ازجمله یک بخش آب شیرین ( 22درصد) ،پهنه وسیع جزر و مدی
( 41درصد) ،خورموسی و جزایر واقع در آن ( 22درصد) و تپه ماهورهای
ماسهای و تلهای خاکی کم ارتفاع ( 15درصد) است .آب شیرین تاالب
توسط رودخانه جراحی ( 90درصد) و کارون ( درصد) تأمین میشود.
تاالب شادگان بهعلت دربر داشتن پهنههای وسیع از زیستگاههای
تاالبی و جزر و مدی ،زیستگاه مناسبی برای پرندگان مهاجر آبزی از
جمله اردک مرمری میباشد (شکل .)1
مراحل انجام روش مکسنت :بهمنظور بررسی حضور اردک
مرمری در سطح تاالب با استفاده از مطالعه میدانی و با استناد به
مشاهدات مردم محلی و محیطبانان ،نقاط حضور اردک مرمری در
فصل زمستان با استفاده از  GPSثبت شد .تعداد نقاط ثبت شده 35
نقطه بود سپس نقاط بهدست آمده در برنامه  Excelنسخه  2007وارد
شد .بدینصورت که در یک ستون نام گونه همراه با طول و عرض
جغرافیایی محل حضور در کنار هم ثبت شد و در نهایت با فرمت
( )Comma delimitedذخیره و آماده ورود به نرمافزار MaxEnt
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گردید .بهمنظور بررسی تاثیر متغیرهای محیطی بر زیستگاه اردک
مرمری  8متغیر زیستگاهی براساس مطالعات صورت گرفته بر روی
مطلوبیت زیستگاهی و همچنین ویژگیهای رفتاری و بومشناختی
گونه و ویژگیهای منطقه مورد مطالعه انتخاب شدند (2000 ،Green؛
 Gonzalezو همکاران 2000؛  Al- Abedو همکاران  )2017که شامل
عمق آب ،دمای آب ،هدایت الکتریکی ،میزان اکسیژن محلول ،اسیدیته
( ،)PHتیپ پوشش گیاهی ،شاخص تراکم پوشش گیاهی
( )Normalized Difference Vegetation Indexو فاصله از روستا
بودند .با استفاده از  GPSو دستگاه مولتیمتر اطالعات میدانی
متغیرهای محیط زیستی مذکور در  35ایستگاه در فصل زمستان ثبت
شد .سپس جهت تهیه الیهها اطالعات در نرمافزار  Arc GIS10.3وارد
شده و با استفاده از روش کریجینگ درونیابی شدند .متغیر محیطی
زیستی فاصله از روستا با استفاده از الگوریتم فاصله در نرمافزار
 Arc GIS10.3تهیه شد ،و برای تهیه نقشه تراکم پوشش گیاهی از
شاخص گیاهی تفاضل نرمال شده ( )NDVIاستفاده شد .برای این
منظور باندهای چهار و پنج ماهواره لندست  8مربوط به اکتبر 2016
مورد استفاده قرار گرفت.
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از متغیرهای پیشبینی شده با استفاده از آزمون جک نایف مورد
ارزیابی قرار گرفته و درجه اهمیت آن متغیر مشخص میشود .در
نهایت یکی از خروجیهای نرمافزار تولید یک نقشه است که روی آن
مطلوبیت هر سلول با اعدادی بین صفر (نامطلوب) تا یک (مطلوب)
مشخص شده است ( phillipsو همکاران .)2006 ،در این بخش دادههای
حضور گونه و همچنین الیههای زیستگاهی وارد آنالیز شدند .در این
روش از  80درصد نقاط حضور بهصورت تصادفی برای دادههای
آموزشی ( )Training dataو از  20درصد باقیمانده برای ارزیابی نتایج
مدل دادههای آزمایشی ( )Test dataاستفاده شد (نوازی و همکاران،
1391؛ بهداروند .)1390 ،همچنین برای نمونهبرداری تصادفی از روش
 Bootstrapو  5بار تکرار برای هر مدلسازی استفاده شد .در نرمافزار
 MaxEntبرای ارزیابی عملکرد مدل امکان محاسبه سطح زیر منحنی
 ROCوجود دارد .این منحنی بهصورت نموداری ارائه میشود که در
آن محور عمودی نشاندهنده حساسیت (مثبت واقعی) و محور افقی
نشاندهنده ویژگی (مثبت کاذب) است .سطح زیر منحنی ()AUC
ایجاد شده توسط مقادیر حساسیت و ویژگی یک شاخص کمی برای
نمایش کارایی و قدرت پیشبینی مدل است .دامنه مقادیر مختلف
سطح زیر منحنی بین ( /5پیشبینی تصادفی) تا حداکثر( 1پیشبینی
کامالً صحیح) است ( Fieldingو 1997 ،Bell؛  Phillipsو همکاران،
.)2006
0

نتایج

شکل :1نقشه منطقه مطالعه شده بههمراه ایستگاههای نمونهبرداری

روش حداکثر آشفتگی تا حدود زیادی به نرمال بودن و یکسان
بودن دادههای اولیه (مختصات resolution ،و غیره) حساسیت دارد و
عدم رعایت این اصل سبب انحراف از محاسبات صحیح و تولید
خروجیها ،بیاعتبار خواهد شد .بنابراین تمامی نقشهها براساس یک
قالب ،یکسانسازی میشوند و این کار در نرمافزار  Arc GISبا استفاده
از دستور  Spatial Analyst Toolsانجام شد و در نهایت فرمت تمامی
الیههای محیط زیستی برای ورود به نرمافزار مکسنت ،به فرمت ascii
تبدیل شدند .در این مطالعه از روش حداکثر آنتروپی و با استفاده از
نرمافزار  MaxEntنسخه  3/3/3استفاده شد .این نرمافزار با استفاده از
رویکرد آنتروپی بیشینه دادههای حضور را با سایر دادههای متغیرهای
محیطی گونه مقایسه میکند ( phillipsو همکاران .)2006 ،هر کدام

بهمنظور ایجاد مدل مطلوبیت زیستگاهی اردک مرمری با استفاده
از رویکرد حداکثر آنتروپی ،تعداد  35داده حضور گونه بههمراه ویژگیهای
محیطی منطقه مورد مطالعه مورد استفاده قرار گرفت .نتایج نشان داد
که در این مطالعه مقدار  AUC=0/981بیانگر قدرت پیشبینی بسیار
خوب مدل برای زیستگاه اردک مرمری در تاالب شادگان است (شکل.)2

شکل :2منحنی ( ROCنمودار حساسیت برای ویژگی اردک مرمری)
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نتایج تحلیل مکسنت نشان داد که متغیر محیطی هدایت
الکتریکی ،تیپ پوشش و دمای آب و فاصله از روستا چهار متغیر با
بیشترین تاثیرگذاری در ساخت نقشه مطلوبیت زیستگاه اردک مرمری
هستند (جدول  .)1همچنین نتایج حاصل از بررسی اهمیت نسبی
متغیرها بر حضور اردک مرمری در منطقه مورد مطالعه نشان داد که
متغیرهای هدایت الکتریکی ،اکسیژن محلول ،فاصله از روستا ،تیپ

شکل :2منحنی ( ROCنمودار حساسیت برای ویژگی اردک مرمری)

پوشش گیاهی و سپس عمق آب تأثیر بیشتری بر مدلسازی مطلوبیت
زیستگاه گونه موردنظر داشتهاند .همچنین متغیرهای دمای آب،
اسیدیته ،شاخص تراکم پوشش گیاهی در درجه بعدی اهمیت قرار
دارند (شکل .)4بهطورکلی مناطق شرقی بخش شمالی تاالب شادگان
مطلوبیت بیشتری نسبت به سایر مناطق جهت حضور اردک مرمری
را دارا میباشد (شکل.)3

شکل :3نقشه مطلوبیت زیستگاه اردک مرمری با استفاده از روش حداکثر
آنتروپی

جدول :1میزان تأثیرگذاری و درصد سهم نسبی متغیرهای محیط زیستی
مؤثر در مدلسازی مطلوبیت زیستگاه اردک مرمری

شکل :4نمودار اهمیت متغیرهای محیط زیستی مورد استفاده در
مدلسازی مطلوبیت زیستگاهی اردک مرمری (متغیرها بهترتیب از
باال به پایین :عمق آب ،فاصله از روستا ،اکسیژن محلول ،هدایت
الکتریکی ،شاخص پوشش گیاهی ،اسیدیته ،تیپ پوشش گیاهی و
دما میباشد)
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متغیرها

درصد شرکت

اهمیت جایگشت

هدایت الکتریکی
تیپ پوشش گیاهی
دمای آب
اکسیژن محلول
فاصله از روستا
عمق آب
شاخص تراکم پوشش گیاهی
اسیدیته ()pH

31
17/7
16/5
14/2
13/7
3/7
1/7
1/4

17/7
1
11/14
13/1
5/2
2/7
1/2
2/8
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شکل  :5منحنی پاسخ متغیرهای زیستگاهی در مدلسازی مطلوبیت زیستگاه اردک مرمری .الف) هدایت الکتریکی ،ب) اکسیژن محلول،
پ) عمق ،ت) دما ،ج) شاخص تراکم پوشش گیاهی ،چ) اسیدیته ،ح) فاصله از روستا ،خ) تیپ پوشش گیاهی بهترتیب )1 ،تیپ گیاهی نیزار،
 )2تیپ گیاهی جگن )3 ،تیپ گیاهی لویی )4 ،تیپ گیاهی علف شور
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بحث
در این پژوهش مدل مطلوبیت زیستگاه اردک مرمری در بخش
شمالی تاالب شادگان در فصل زمستان تهیه شد .برای ارزیابی مطلوبیت
زیستگاه از رویکرد آنتروپی بیشینه یا  MaxEntاستفاده شد .که یکی
از بهترین روشهای مدلسازی مطلوبیت زیستگاه است (Ortega-
 Huertaو  2008 ،Peterson؛  Elithو همکاران )2006 ،و حتی در
نمونههای کوچک نیز بسیار کار آمد است ( Benitoو همکاران2009 ،؛
 Wiszو همکاران2008 ،؛  Hernandezو همکاران .)2006 ،مدل
 MaxEntمیانگین شاخص  AUCرا ( )0/981پیشبینی کرد .آزمون
جک نایف نیز نشان داد متغیرهای هدایت الکتریکی ،اکسیژن محلول،
فاصله از روستا ،تیپ پوشش گیاهی و سپس عمق آب تأثیرگذاری
بیشتری بر حضور اردک مرمری نسبت به دیگر متغیرهای محیطی
دارند .عامل هدایت الکتریکی با شوری آب رابطه مستقیم داشته و با
افزایش هدایت الکتریکی شوری آب نیز افزایش مییابد ،افزایش اندک
شوری مطلوبیت مناسبی برای اردک مرمری دارد زیرا اردک مرمری
همانند دیگر پرندگان آبزی توانایی زیست در تاالبهای شیرین،
لبشور و شور را دارد .اما افزایش زیاد شوری آب سبب کاهش
مطلوبیت زیستگاه این گونه میشود (2000 ،Green؛  Gonzalesو
همکاران .)2012 ،این پژوهش نشان داد که با کاهش میزان اکسیژن
محلول پراکنش گونه اردک مرمری در تاالب افزایش مییابد .بررسی
تأثیر متغیر فاصله از روستا تا تاالب نیز نشان میدهد مطلوبیت
زیستگاهی ابتدا در فواصل چند صد متری افزایش و سپس با افزایش
فاصله از روستا مطلوبیت کاهش مییابد .احتماالً حضور پوشش گیاهی
انبوه و بن در آب موجود در اطراف روستاها که پناه و غذای الزم برای
حیات این گونه را فراهم مینماید دلیلی بر حضور پر رنگ این گونه
در اطراف روستاها باشد .از طرفی در فصل زمستان بهدلیل افزایش
سطح آب ناشی از سیالبهای زمستانی تاالب رشد پوشش گیاهی
افزایش یافته و بهدنبال آن فراوانی اردک مرمری نیز افزایش مییابد.
تیپ پوشش گیاهی تاالب شادگان نیزار ،لویی ،جگن و علف شور است.
پوشش گیاهی در مناطق تاالبی مکانهای مناسبی را در طی دوره
تولیدمثلی و غیرتولیدمثلی پرندگان آبزی فراهم میکند ( Battو
همکاران1993 ،؛  .)1992 ،Elmbergاردک مرمری از دانههای گیاهان
آبزی تغذیه نموده و همچنین جهت آشیانهسازی پوشش گیاهی نی و
جگن را مورد استفاده قرار میدهد .نتایج ارزیابی مدل نیز نشان
میدهد گونههای نی و جگن پوشش گیاهی مناسبتری برای پراکنش
اردک مرمری هستند Esther .و همکاران ( )2012نیز نشان دادند که
مهمترین گونههای گیاهی اثرگذار بر پراکنش اردک مرمری نی
( )Phragmites Communisو جگن ( )Carex spاست .از طرفی اردک
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مرمری جهت تغذیه از پالنکتونهای جانوری ،مناطق با عمق زیاد را
انتخاب میکند ( )2009( Behrouzi Rad .)1998 ،Greenنیز در طی
مطالعه ایی در ارتباط با نوسان آب تاالب طبیعی هامون نتیجه گرفته
است که تنوع و تعداد پرندگان آبزی در ارتباط با عمق و مساحت
تاالب میباشد .کاهش عمق و مساحت تاالب سبب کاهش تنوع و
تعداد پرندگان آبزی میباشد .لذا یافتههای این پژوهش با یافتههای
( )1998 ،Greenو ( )2009 ،Behrouzi Radمطابقت داشته و با افزایش
عمق پراکنش اردک مرمری افزایش مییابد .همچنین مشخص شد
که متغیرهای دما ،اسیدیته و شاخص تراکم پوشش گیاهی در الویتهای
بعدی اهمیت قرار گرفته اند .نتایج این مطالعه نشان داد دما یکی از
عوامل مهم بر پراکنش اردک مرمری بهحساب میآید .دمای بهینه
برای این گونه در تاالب  17تا  20درجه سانتیگراد است ( Hattoriaو
 .)2001 ،Maeبررسیهای میدانی درسطح تاالب نیز مؤید این نکته
میباشد .نتایج حاصل از مدل نشان میدهد متغیر اسیدیته تأثیر قابل
توجهی بر مطلوبیت زیستگاه اردک مرمری در تاالب شادگان ندارد.
پوشش گیاهی در تاالبها میتواند با توجه به نیازهای زیستگاهی
گونههای مختلف بر امنیت زیستگاه مؤثر باشد ( Hattoriaو ، Mae
 .) 2001اردک مرمری در فصل تابستان جهت تولیدمثل و فراهم
کردن آشیانه مناطق پرتراکم پوشش گیاهی را بر مناطق باز ترجیح
میدهد و در فصل زمستان مناطق باز با پوشش گیاهی کم را انتخاب
میکند (منصوری .)1387 ،در این مطالعه برای ارزیابی تأثیر تراکم
پوشش گیاهی بر مطلوبیت زیستگاهی این گونه از شاخص تراکم
پوشش گیاهی استفاده شد .با توجه به فصل نمونهبرداری در این
مطالعه مشاهده میشود مطلوبیت زیستگاهی اردک مرمری در مناطق
باز با پوشش گیاهی کم افزایش یافته است .اصوالً فاکتورهای فیزیکی
و شیمیایی تاالب و همچنین عوامل دیگر از قبیل :سطح آب تاالب،
اندازه تاالب ،کمیت و کیفیت تاالب ،پوشش گیاهی تاالب ،در دسترس
بودن غذا و دیگر منابع و امنیت تاالب عواملی هستند که بر مطلوبیت
و انتخاب زیستگاه توسط پرندگان آبزی و کنارآبزی مؤثر میباشند
( Baldassariو 2006 ،Bolen؛  Pillissonو همکاران2002 ،؛ Hatori
و 2001 ،Maei؛  Hoyerو  .)1994 ،Canfieldشکار گونه و نابودی
زیستگاه بهعنوان یکی از دالیل مهم انقراض و کاهش جمعیت اردک
مرمری مطرح میباشد .لذا در صورت عدم مدیریت جمعیت این گونه
و زیستگاههای مناسب آن ممکن است در آینده شاهد کاهش افت
شدید جمعیتی برای این گونه و گونههای مشابه بود .رویکرد آنتروپی
بیشینه یکی از ابزارهای قدرتمند و مفید برای پی بردن به ویژگیهای
زیستگاهی جانوران است که با تولید نقشه مطلوبیت زیستگاه به مدیریت
بهتر گونهها کمک میکند ( Ortega-Huertaو  .)2008 ، Petersonدر
مجموع با توجه به نتایج بهدست آمده و مقایسه با مطالعات
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مختلف میتوان نتیجه گرفت که پراکنش اردک مرمری به شرایط
زیستگاهی تاالب مانند سطح آب تاالب ،کمیت و کیفیت آب تاالب،
تیپ پوشش گیاهی تاالب ،در دسترس بودن غذا ،و دیگر منابع
وابستگی دارد .بهطوریکه تقویت این منابع زیستگاهی در بخش
شمالی تاالب شادگان میتواند بر غنای بیشتر این گونه مؤثر باشد.
بنابراین یافتههای این پژوهش در مشخص کردن مباحث حفاظتی در
ارتباط با گونه آسیبپذیر اردک مرمری در تاالب شادگان اهمیت دارد.
در نهایت پیشنهاد میگردد جهت حفاظت از گونه برنامههای مدیریتی
حفاظت در مکانهایی که گونه حضور دارد گسترش یافته و به مکانهای
تولیدمثلی گونه درسطح تاالب توجه ویژهایی شود.
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