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مدلسازي پويايي جمعيت اردک سر سفيد ) (Oxyura leucocephalaدر
نرمافزار ( Stellaمطالعه موردي :تاالبهاي استان گلستان)

سيما سفيديان ،*1عبدالرسول سلمان
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 1کارشناسارشد محيطزيست ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابعطبيعي گرگان
 2دانشيار گروه محيطزيست ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابعطبيعي گرگان
(تاريخ دريافت1030/40/40 :؛ تاريخ تصويب)1031/40/11 :

چکيده
اردک سرسفيد پرندهاي آبزي و مهاجر به ايران است و در رده پرندگان در معرض خطر  IUCNقرار دارد .نوسانات جمعيت پرندگان مهاجر در
تاالبها داليل گوناگوني مانند شرايط اقليم محيطي ،شرايط کيفي و کمي زيستگاهي ،بيماريها ،شکار و امنيت دارد .هدف از اين پژوهش،
بررسي پويايي جمعيت اين گونه طي يک دوره آماري  11ساله و مدلسازي جمعيت آن در نرمافزار  Stellaبه عنوان نمونه اي از پژوهش
هاي ممکن است و تاثير شکار بر اندازه جمعيت و ميزان جمعيت محتمل سال هاي بعد اين گونه را در استان نشان ميدهد .بدين منظور،
ابتدا نرخ رشد نمايي اين گونه به کمک پارامترهاي اقليمي به صورت يک معادله رگرسيوني بهدست آمد .سپس ،با اجراي دو مدل و تغيير در
نرخ برداشت ،جمعيت آن براي  14سال آينده مدلسازي شد .براساس نتايج حاصل ،در مدل اول ،هنگامي که برداشت با نسبت ثابتي از
جمعيت هر سال باشد ،با نرخ بيش از  ،4/7کمترين جمعيت ساالنه حاصل خواهد شد و با نرخ  4/3تا  01سال بعد جمعيت اين پرنده به صفر
خواهد رسيد .با اين حال ،ميتوان جهت داشتن حداقل جمعيت بهصورت پايدار ،نرخ برداشت  4/72را پيشنهاد کرد .در حالي که ،در مدل دوم
که از انحراف معيار در  0پارامتر اقليمي و يک عدد تصادفي بهره مي برد و به واقعيت نزديکتر است؛ از سال ششم به بعد با نرخ برداشت
بيشتر از  ،4/7جمعيت به زير  14درصد اوليه يعني  14عدد کاهش خواهد يافت .نتايج حاصل از مدل نشان ميدهد اين راهبرد ميتواند
جمعيت را تا سالهاي آينده به انقراض سوق دهد و نيز سبب عدم مهاجرت اين گونه به تاالبهاي استان شود .نتيجه ديگر اين پژوهش،
تاکيدي بر در معرض خطر انقراض قرار داشتن اين گونه و نيازمندي آن به حفاظت است.

کليد واژهها :مدلسازي ،پويايي جمعيت ،نرخ برداشت ،حفاظت

*نويسنده مسئول
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سرآغاز
اردک سر سفيد ) (Oxyura leucocephalaپرندهاي آبزي از
راسته مرغابيسانان ) (Anseriformesو مهاجر به ايران است
که در تاالبهاي شور بين نيزارها زندگي و زادآوري ميکند
(منصوري .)1017 ،گرچه اردک سر سفيد پراکنش وسيعي دارد،
اما جمعيت آن در ساليان اخير رو به کاهش بوده است.
بهطوريکه ،براساس ردهبندي  IUCNدر سال  ،2410در رده
پرندگان حمايتشده و در معرض خطر قرار گرفته است
) .(IUCN, 2014ايران شرقيترين منطقه پراکنش اين پرنده
است .پراکنش اين گونه از شمال غرب نظير تاالب بينالمللي
قوريگل تا تاالبهاي استان گلستان مانند تاالب بينالمللي
گميشان و آالگل ميرسد (اداره کل حفاظت محيط زيست استان
گلستان.)1032 ،
مهمترين تهديد طوالني مدت در بقاي اردکهاي سرسفيد،
توليدمثل با اردکهاي سرخ ) (Oxyura leucocephalaاست.
زيرا ،پرندگان دورگه حاصل از اين جفتگيري قدرت توليد مثل
دارند و بيم آن ميرود پس از مدت کوتاهي اردک سرسفيد
خالصي وجود نداشته باشد )IUCN Red List of Threatened
 .(Species, 2014تاکنون ،در استان گلستان اردک سرخ به طور
مشخص گزارش نشده است (مرکز آمار ايران .)1031 ،عوامل
ديگري که موجب تهديد اين گونه در ايران ميشود شامل
نابودي تاالبها ،آلودگي و شکار غيرمجاز ميشوند ) & Li
.(Mundkur, 1993
استال ،نرمافزاري نموداري ،براي مدلسازي و آموزش و تحقيق
به کمک مطالب نظري و کتابخانهاي و اطالعات صحرايي است.
استال ،يک روش عملي را عرضه ميکند تا مطالب بهصورت پويا
مجسم شوند و با کمک به درک چگونگي کارکرد سيستمهاي
پيچيده و نظريهها ،فرصتي را براي مدلسازان مبتدي و با تجربه،
مدرسان ،محصالن و محققان فراهم ميکند تا به پرسشهاي
خود پاسخ دهند ) .(Richmond, 1994اين نرمافزار بين
دادههاي ورودي و خروجي ارتباط برقرار کرده ،نتيجه را نمايش
ميدهد ).(Allen, 1994
يکي از کاربردهاي نرمافزار  ،Stellaمطالعه بر روي پويايي
جمعيت حيات وحش است .در سال Pereverzoff ،1331
جمعيت پلنگهاي فلوريدا را با استفاده از اين نرم افزار مورد
مطالعه قرار داد و علل کاهش يا افزايش جمعيت و نوسانات
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جمعيتي در صورت فراتر رفتن جمعيت از طرفيت برد را بررسي
نمود .همچنين (Carter & Wang, 1993) ،توسط نرمافزار
 Stellaپويايي جمعيت پانداي بزرگ و رابطه آن با درخت بامبو
را مورد بررسي قرار دادند .در سال  McCarthy ،1330مدلي
براي پويايي جمعيت کانگروها ارايه کرد .وي از سرشماري اين
حيوان که توسط هواپيما انجام شده بود جهت تهيه اين مدل
استفاده کرد .در مدل وي ،آثار وابسته به تراکم ،بارندگي و ديگر
فرايندهاي محيطزيستي تصادفي گنجاده شده بود .در نتيجه ،به
کمک اين نرمافزار ميتوان تغييرات جمعيت گونهها (بهويژه
گونههاي تهديد شده و يا کليدي) را براي سالهاي آينده با
مدلسازي مناسب پيشبيني کرد.
با توجه به اين که در ايران مطالعات اندکي درباره پويايي جمعيت
گونهها با رويکرد مديريتي و حفاظتي صورت گرفته ،چنين
مطالعاتي ميتواند الگويي کاربردي براي روشهاي نوين
مديريتي باشد .مدلسازي پويايي جمعيتها به مديران حيات
وحش کمک ميکند تا در زمان کوتاهي ،تغييرات جمعيت در
سالهاي آينده را پيشبيني و عوامل تهديدکننده جمعيتها را
شناسايي و تصميمهاي مديريتي مانند مقدار صيد مجاز ،عدم
صيد و يا بهسازي زيستگاه را اتخاذ کنند .با جستجو در بانک
اطالعات نشريات کشور ) (Magiranهيچ پژوهشي که در آن به
منظور بررسي پويايي جمعيت گونهها از مدلسازي استفاده شده
باشد ،صورت نگرفته است.
هدف از اين پژوهش ،مدلسازي پويايي جمعيت اردک سر سفيد
تا پنجاه سال آينده است .مدلي که در اين پژوهش ارايه ميشود،
شبيه به مدل  McCarthyاست و از لحاظ مواد و روشها از
مدل وي پيروي ميکند .در ابتدا ،تغييرات اندازه جمعيت اين گونه
بر اساس شرايط اقليمي به صورت يک معادله تهيه ميشود.
سپس با اجراي مدل در نرمافزار استال و تغيير در نرخ شکار
احتمالي گونه ،جمعيت آن براي پنجاه سال آينده پيشبيني
ميشود و تاثير شکار بر اندازه جمعيت و ميزان مهاجرت سال بعد
اين گونه به استان نشان داده مي شود .بر اساس نتايج ،اين گونه
بايد از لحاظ حفاظتي مورد توجه بيشتري قرار گيرد.
مواد و روشها
منطقه و گونه مورد مطالعه

تاالبهاي بينالمللي استان گلستان شـامل مجموعه تاالبهـاي
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آالگل ،آجيگل ،آلماگل ،تاالب گميشان و ميانکاله است.
مجموعه تاالبهاي بين المللي آالگل ،آجيگل ،آلماگل در قالب
يک سايت در قسمت جنوبي رودخانه اترک قرار دارند .فاصله
تاالبها به يکديگر بسيار نزديک است و آب و هواي محدوده
آنها مديترانهاي گرم با تابستانهاي خشک و گرم و
زمستانهاي ماليم است .آب اين تاالبها از رودخانه اترک
تأمين ميشود و سطح آب تاالبها در فصول خشک و مرطوب
بسيار متغير است .مساحت تاالبها بهطور معمول ،به اقليم و
شکار آب ورودي و خروجي و ديگر عوام محيطي بستگي دارد
(بهروزيراد  .)1010تاالب بينالمللي گميشان به صورت نوار به
نسبت باريکي با جهت شمالي -جنوبي در امتداد سواحل جنوب
شرقي درياي خزر قرار دارد .بخشي از تاالب به عنوان منطقهي
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شکار ممنوع مديريت ميشود .تاالب گميشان منطقه وسيعي از
اراضي شور و کمعمق است که در دستهي تاالبهاي دريايي
ساحلي قرار دارد (حسنزاده کيابي و همکاران .)1071 ،همچنين،
تاالب بينالمللي و پناهگاه حيات وحش ميانکاله ،يکى از ذخاير
محيط زيستى کره زمين از سوى يونسکو به ثبت رسيده است.
پناهگاه ميانکاله ،تنها بازمانده از مناطق نيمه مشجر سواحل
درياى خزر است و بهشت آبزيان و پرندگان مهاجرى است که
همه ساله در فصل زمستان از کشورهاى سردسير شمالى به
سوى آن پرواز مىکنند و به زمستان گذرانى مىپردازند که يکي
از مجموع اين پرندگان اردک سرسفيد است .موقعيت جغرافيايي
اين تاالبها در شکل ( ،)1قابل مشاهده است.

شکل ( :)1موقعيت جغرافيايي اکوسيستمهاي آبي مورد مطالعه در ايران ،استان گلستان

اين تاالبها ،اهميت بسيار زيادي براي طيف وسيعي از پرندگان
مهاجر آبزي زمستانگذران و جوجهآور دارند .اين منطقه ،به دليل
استعداد و توان باالي خود در جذب پرندگان مهاجر ،گذرگاهي
براي مهاجرت پرندگان و جذب گونههاي نادر و درخطر انقراض
است که از جملهي آنها ميتوان به فالمينگوها ،قوها ،غازها،
حواصيل و اردک سر سفيد که يک گونه در معرض انقراض
است ،اشاره کرد (حسنزاده کيابي و همکاران.)1071 ،
شکار غيرمجاز ،يک عامل مهم تهديد جمعيت پرندگان مهاجر
اين استان است .دو مدل به منظور پيشبيني اندازه جمعيت اردک
سر سفيد در شرايطي که شکار غير مجاز با نرخهاي مختلف
وجود دارد ،مورد بررسي قرار گرفته است و تاثير شکار بر اندازه
جمعيت و ميزان مهاجرت سال بعد اين گونه به استان را نشان
ميدهد.

بررسي رشد جمعيت

در اين مدل ،از آثار وابسته به تراکم و بارندگي براي بررسي
پويايي جمعيت اين پرنده بر پايه نرخ رشد نمايي معادله ()1
استفاده ميشود ).(McCarthy, 1996

)  = ln (NNtرشد نمايي
()1
t+1
براي بهدست آوردن رشد نمايي جمعيت اين پرنده (توليد
جمعيت) ،از اطالعات سرشماري سالهاي قبل استفاده شده
است .ذکر اين نکته ضروريست که در جمعيت يک گونه مهاجر،
تراکم ساالنه جمعيت نوسانات شديدي دارد و نميتوان عامل
مهاجرت را ناديده گرفتضروري ميباشد .در اين شرايط ،معادلهاي
با خطاي استاندارد باال و عدم وجود رابطهي خطي با پارامترها (به
دليل کمتر بودن  R2از  )4/14حاصل ميشود که براي
مدلسازي از اعتبار پاييني برخوردار است .بنابراين ،به دليل
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ناقص بودن اطالعات سرشماري شده از اردک سرسفيد ،اعداد
ساالنه سرشماري جمعيت نرمال شدهاند .آمار پارامترهاي اقليمي
از ادراه کل هواشناسي استان گلستان براي سالهاي  1070تا
 1031تهيه شد .از آن جا که آمار سرشماري اردک سر سفيد
مربوط به کل استان و مجموع تاالبهاي مذکور است و اين
تاالبها در محدوده دو سايت ايستگاههاي هواشناسي سينوپتيک
شهرستان گنبد و بندرترکمن قرار دارند ،ميانگين اين دو سايت
هواشناسي در نظر گرفته شد.
در جدول ( ،)1اطالعات  11ساله ( )1070-1031در نظر گرفته
شده است که طبيعتا آمار سال  13هم گنجانده ميشود.

پارامترهاي مورد نياز در مدل پيشنهادي( NYP ،اندازه جمعيت
در سال آينده)( TYP ،اندازه جمعيت در سال کنوني)REF ،
(مرگ و مير جمعيت)( H ،برداشت از جمعيت)( HR ،نرخ
برداشت) و ( PPتوليد جمعيت) هستند .به منظور محاسبه رشد
جمعيت ،با نرمافزار  ،Excelتاثير پارامترهاي اقليمي بر روي رشد
نمايي اين جانور در قالب يک معادله رگرسيوني بررسي شده
است .پارامترهاي موثر در اين معادله( Nt ،اندازه جمعيت در هر
سال)( Nt+1 ،اندازه جمعيت در سال بعد)( AvT ،ميانگين دماي
روزانه)( Rain ،مجموع بارندگي ماهانه)( HIT ،بيشترين دماي
ثبت شده) و ( NRمجموع روزهاي بارندگي) هستند.

جدول ( :)1آمار سرشماري اردک سر سفيد و پارامترهاي اقليمي در  11سال گذشته در استان گلستان
(ادراه کل هواشناسي استان گلستان 1131 ،و اداره کل حفاظت محيطزيست استان گلستان)1131 ،
AVGT
(بيشينه دماي

NR
(مجموع روزهاي

HIT
(بيشترين دماي

RAIN
(مجموع بارندگي

TYP
(اندازه

روزانه)

بارندگي)

ثبت شده)

ماهانه)

جمعيت)

Ln
)(Nt+1/Nt
(نرخ رشد)

17/14
17/02
17/31
17/33
13/10
17/11
13/14
11/70
17/34
11/23
17/31
13/21
10/04
11/04
17/71
11/07
17/40
13/24

30
30
31
31
71
14
10
01
71
74
07
04
13
73
33
01
31
01

23/12
02/04
21/00
01/41
21/10
21/10
23/01
21/33
04/43
27/00
23/30
23/41
21/17
27/21
27/77
27/73
23/00
21/31

212/10
207/33
227/01
120/10
130/04
140/00
174/01
143/70
011/42
204/31
110/21
271/00
030/70
243/12
170/24
207/30
212/21
112/12

11
01
13
12
12
22
14
20
107
112
100
171
132
121
31
00
127
111

4/00
-4/01
-4/00
4
4/01
4/12
-4/01
1/10
-4/0
4/13
4/27
4/41
-4/01
-4/0
-4/03
/03
-4/1
-4/10

مدل اول

با استفاده از اطالعات ذکر شده و معادله حاصل ،با نرمافزار استال
مدل پويايي جمعيت ساخته شد که در آن پويايي جمعيت اين
پرنده ،در حالتي که از آن به ميزان مشخصي برداشت ميشود،

سال

1070
1071
1070
1077
1071
1073
1014
1011
1012
1010
1010
1011
1010
1017
1011
1013
1034
1031

شبيهسازي شد .همچنين ،اثر ميزان متفاوت شکار بر روي
جمعيت آن نيز مورد آزمون قرار گرفت.
کاهش جمعيت اردک سر سفيد به ميزان ثابت و يا نسبت ثابت
در سال به مقدار  4/01در نظر گرفته شد .اگر ميزان برداشت
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نسبت ثابتي از جمعيت هر سال باشد ،با در نظر گرفتن
پارامترهاي اقليمي به صورت ثابت ،نرخهاي متفاوتي از صفر تا
يک در نظر گرفته ميشود .به اين صورت ميتوان نشان داد
کدام يک از اين نرخها ،بيشترين ميزان برداشت را از جمعيت
ساالنه اردک سر سفيد موجب ميشود .بر اين اساس ،پارامترهاي
اقليمي نيز به صورت ثابت تعريف ميشود .در نتيجه ،در نمودار
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بهدست آمده نرخهاي برداشت از  4/1تا  4/3است و مقدار
جمعيت در آخرين سال (براي اين مدل  14ساله) بر اساس
کمترين جمعيتها بهدست ميآيد .با توجه به شکل ( ،)2به
منظور تجزيه و تحليل حساسيت مدل در بخش Sensi-specs
نرمافزار استال ) (Pereverzoff, 1998با استفاده از  14طبقه
انجام شد.

شکل ( :)2تجزيه و تحليل حساسيت مدل در بخش  Sensi-specsنرمافزار استال
مدل دوم (مدلي نزديکتر به واقعيت)

از آنجا که اردک سر سفيد پرندهاي مهاجر است و در فصول گرم
به مناطق شمالي مهاجرت ميکند )& Li Zuo Wei
 ،(Mundkur, 2003براي ساخت مدلي نزديکتر به واقعيت،
يک عدد تصادفي ) ،(RANDبه عنوان فرايندهاي تصادفي
محيطزيستي مانند بيماري و مطلوبيت زيستگاه در آن سوي
مناطق مهاجرتي که بر جمعيت تأثير ميگذارد ،در نظر گرفته شد.
با استفاده از عامل تصادفي در تمام پارامترهاي اقليمي (انحراف
معيار) و يک عدد تصادفي بهعنوان فرايندهاي تصادفي
محيطزيستي ،فراواني کاهش جمعيت به زير  14درصد اندازه
اوليه ،هنگاميکه سه نرخ تعيينشده جهت حداکثر ساختن
برداشت بهکاربرده ميشود ،تعيين شد .بنابراين ،يک عدد تصادفي
()2

با ميانگين صفر و انحراف معيار  4/00به نرخ رشد نمايي
پيشبيني شده اضافه شد .اين عدد از خطاي استاندارد معادله
رگرسيوني بهدست آمده است.
يافتهها
به منظور تعيين ارتباط نرخ رشد با عوامل اقليمي ،نرخ رشد به
عنوان متغير وابسته و پارامترهاي اقليمي و اندازه جمعيت به
عنوان متغير مستقل در نظر گرفته شدند و معادله ( ،)2حاصل
شد .سپس ،مدل پويايي جمعيت بر اساس اطالعات بهدست آمده
در محيط  Stellaتهيه شد که در شکل ( ،)0نمايش دادهشده
است.

) = 10/101-4/440×TYP-4/440×Rain-4/401×NR-4/013×AvT-4/470×HIT

Nt
t+1

ln (N

R2=4/71 Adjusted R2=4/03 Standard Error = 4/00
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شکل ( :)1مدل ساخته شده در نرمافزار استال براي تغييرات جمعيت اردک سر سفيد

مدلي که در شکل ( )0قابل مشاهده است (بدون پارامتر
 ،)RANDبا مقادير اوليه براي  14سال اجرا شد .شکل ()0
تغييرات در اندازه جمعيت را با توجه به زمان نشان ميدهد.
مقادير و معادالت بهکاررفته در مدل اول به شرح زير است:
TYP(t) = TYP(t - dt) + (NYP - REF) * dt
INIT TYP = 31
INFLOWS:
)NYP = PP*(1-HR
OUTFLOWS:
REF = 4/01*TYP
AvT = 11/11
NR = 71
Rain = 221/42
HIT = 23/42

نصف جمعيت) نرخ برداشت بايد بين  4/7و  4/1باشد تا ضمن
داشتن حداکثر برداشت ،جمعيت حداقلي پايدار داشته باشد .مدل
با  14مقدار ( 4/7تا  )4/1به کمک ماژول Sensi-specsاجرا شد.
نرخ برداشت  4/72نرخي بهينه در اين مدل پيشنهاد ميشود.
مدل دوم در شکل ( ،)0قابل مشاهده است که با انحراف معيار
هر پارامتر و يک عدد تصادفي اجرا شد .شکل ( ،)1تغييرات در
اندازه جمعيت را با توجه به زمان نشان ميدهد .مقادير و
معادالت بهکاررفته در مدل دوم به شرح زير است:
TYP(t) = TYP(t - dt) + (NYP - REF) * dt
INIT TYP = 31
INFLOWS:
)NYP = PP*(1-HR
OUTFLOWS:
REF = 4/01*TYP

×PP = EXP (10/101-4/440×TYP-4/440×Rain-4/401

)AvT = NORMAL (11/11 ،4/73

NR-4/013×AvT-4/470×HIT )×TYP
H = PP*HR
HR =4/1 – 4/3

)HIT = NORMAL (23/42 ،1/01

از آن جا که با نرخ  4/1جمعيت به کمتر از نصف ميرسد و در
نرخ  4/7جمعيتي پايدار خواهيم داشت .بنابراين ،جهت داشتن
جمعيت حداقلي از اين جانور در منطقه بهصورت پايدار (بيشتر از

)Rain = NORMAL (221/42 ،32/00
)NR = NORMAL (71 ،10
)RAND = NORMAL (4 ،4/00
×PP = EXP (10/101-4/440×TYP-4/440×Rain-4/401
NR-4/013×AvT-4/470×HIT )×TYP

مدلسازی پویایي جمعیت اردک سر سفید ) (Oxyura leucocephalaدر نرمافزار ... Stella
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H = PP*HR
HR =4/1 – 4/3

شکل ( :)4نمودار تغييرات جمعيت با نرخهاي برداشت (شکار) در مدل اوليه

شکل ( :)5نمودار تغييرات جمعيت با نرخهاي برداشت (شکار) در مدل با عدد تصادفي
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جمعيت با نرخهاي برداشت گوناگون با مدل اول (غير تصادفي)
در سال پنجاهم و با مدل دوم (تصادفي) در سال بيست و يکم در
جدول ( )2ارايه شده است .با توجه به نتايج در شکل ( ،)1از سال

بيست و يکم به بعد با اکثر نرخهاي برداشت مقدار جمعيت صفر
است .از اينرو ،در سال بيست و يکم جمعيت نهايي مورد بررسي
قرار گرفته است.

جدول ( :)2جمعيت با نرخهاي برداشت گوناگون در سال پنجاهم با مدل تصادفي و غيرتصادفي
نرخ برداشت ()HR
جمعيت در
سال 50

مدل اول

جمعيت در

مدل

سال 21

دوم

0/1

0/2

0/1

0/4

0/5

0/6

0/7

0/1

0/3

202/40

222/01

244/10

170/07

100/41

140/13

11/31

0/2

4

1/2

4/20

4/13

0/10

4/40

4/2

4/40

4/42

4

بحث و نتيجهگيري
اين مطالعه ،به دنبال آن است تا با استفاده از نرمافزار استال
پويايي جمعيت اردک سر سفيد و تأثير شکار بر ميزان مهاجرت
سال بعد اين گونه به استان را مورد بررسي قرار دهد .نتايج نشان
ميدهد اين گونه بايد از لحاظ حفاظتي بيشتر مورد توجه قرار
گيرد .زيرا ،در صورت ادامه يافتن عوامل کاهش جمعيت اين
پرنده ،بهويژه شکار غيرمجاز ،اين گونه با خطر انقراض در ايران
مواجه خواهد شد.
نتايج نشان داد در مدل اول در صورتي که برداشت با نسبت
ثابتي از جمعيت در هر سال باشد ،با در نظر گرفتن  0پارامتر
اقليمي مذکور بهصورت ثابت و هيچگونه عامل تصادفي ديگر،
برداشت با نرخهاي بيشتر از  4/7کمترين جمعيت ساالنه را
حاصل خواهد نمود و با نرخ برداشت  4/3تا سال سي و هشتم
جمعيت اين پرنده به صفر خواهد رسيد .در اين مدل ،با يک
قاعده ساده ،ميتوان جهت داشتن جمعيت حداقلي از اين جانور
در منطقه بهصورت پايدار (بيشتر از نصف جمعيت) ،نرخ برداشت
 4/72را پيشنهاد کرد تا ضمن داشتن حداکثر برداشت اين قاعده
نيز برقرار باشد.
اين در حالي است که با استفاده از عامل تصادفي در  0پارامتر
اقليمي و عدد تصادفي ،از سال ششم به بعد با نرخ برداشت 4/3
طي  14سال آينده  30درصد ،با نرخ برداشت  4/1طي  14سال
آينده  31درصد و با نرخ برداشت  4/7طي  14سال آينده 71
درصد جمعيت به زير  14درصد اوليه يعني  14عدد کاهش
خواهد يافت .بر اساس مدل دوم که نزديکتر به واقعيت است،
بـراي داشتـن جمعيت کمينه پايـدار ) (MVPاز اين گــونه نرخ

برداشت قطعاً بايد کمتر از  4/7باشد.
اگر همانند مدل اول ،عوامل تصادفي محيطزيستي ناديده گرفته
شود ،سطح پايدار برداشت بيشتر برآورد ميشود .همچنين،
استفاده از مدلهاي قطعي ممکن است در پيشبيني آثار
استراتژيهاي مديريت گمراهکننده باشد ).(McCarthy, 1996
با اين حال ،نتايج حاصل از شبيهسازي تصادفي نيز نشان ميدهد
که اين راهبرد ميتواند جمعيت مهاجر را تا سالهاي آينده به
انقراض سوق دهد و نيز سبب عدم مهاجرت اين گونه به
تاالبهاي استان شود که نشاندهنده در معرض خطر انقراض
قرار داشتن اين گونه و نيازمندي آن به حفاظت و حمايت است.
با وجود اين که در اين پژوهش محدوديتهايي مانند فقدان آمار
و اطالعات کافي براي ارتقاي مدل وجود دارد ،اما ميتوان به
عنوان گامي مقدماتي و الگويي جهت نشان دادن نياز به حفاظت
از اين گونه در خطر انقراض محسوب شود .شناسايي عوامل
تهديد اردک سر سفيد و شناسايي عوامل تخريب زيستگاه اين
پرنده نيز عوامل مهمي در اندازه جمعيت پرندگان است که بايد
مورد بررسي قرار گيرد .زيرا ،عالوه بر شکار غيرمجاز و عوامل
اقليمي ،کاهش سطح تاالبها از جمله عوامل روند رو به کاهش
اردک سر سفيد است .اردک سر سفيد در مراحل مختلف چرخه
ساالنه زندگي نيازمند زيستگاههاي مختلف است .از اينرو ،نسبت
به شرايط بستر آبي انتخابي عمل ميکند .در شرايط تنشهاي
آبي (خشکسالي) ،اردکها در پي آبهاي عميقتر هستند
) .(Atienzar et al., 2012تغييرات آب و هوايي به سبب
خشکساليهاي مکرر و خشک شدن بسياري از درياچهها در
آسياي مرکزي ميتواند تهديد بزرگي براي بقاي گونه باشد .براي

مدلسازی پویایي جمعیت اردک سر سفید ) (Oxyura leucocephalaدر نرمافزار ... Stella

مثال ،خشکسالي در قزاقستان و ازبکستان ممکن است باعث
موفقيت کم در فصل زادآوري شود )& Li Zuo Wei
 .(Mundkur, 2003; Hughes et al., 2006همچنين ،در
صورت عدم وجود آب کافي در تاالب ،پرندگان مهاجر کمتري در
تاالبها اقامت ميکنند .تأثير آلودگي تاالبها نيز يکي از عوامل
کاهش جمعيت اين گونه است .در قرن بيستم ،تقريباً  14درصد
زيستگاههاي زادآوري به سبب زهکشي از بين رفتند و مناطق
باقيمانده نسبت به زهکشي ،آلودگي و اختالل آسيبپذير هستند.
مطالعه سال  ،1313در درياچهاي در پاکستان نشان داد که
مطلوبيت زيستگاه به دليل آلودگي و نيز کاهش سطح آب کاهش
يافته است ).(Li Zuo Wei & Mundkur, 2003
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در اين پژوهش ،به دليل فقدان آمار و اطالعات کافي ،تنها
عوامل اقليمي و شکار مورد بررسي قرار گرفت .در حالي که ،در
نظر گرفتن عوامل مؤثر ديگر بر اندازه جمعيت و رشد آن ميتواند
مدلي کارآمدتر و در نتيجه پيشبيني صحيحتري از جمعيت اين
گونه در آينده ارايه دهد تا راهکارهاي مناسب براي حفظ جمعيت
اين گونه در خطر انقراض صورت گيرد.
تقدير و تشکر
بدينوسيله از جناب آقاي مهندس داود فداکار و مهندس محمد
پور قاسم براي کمکها و همکاري در تکميل دادههاي
سرشماري قدرداني ميشود.
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