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چکیده
یستی استان تنوع زنماد عنوانهپازن بکه طوريهب،هاي مرتفع زیستگاه مطلوب بز وحشی استبا دارا بودن کوهاستان مرکزي 

طعه قطعه قتخریب و نه این گوهاي هاي صنعتی، عمرانی، کشاورزي و معدنی اکثر زیستگاهدلیل شدت فعالیتهبباشدکه میمرکزي
یهحت لکه و حاششکل لکه، مساشامل اشناسی زمین سیمهاي بومویژگیو شناختی تحلیل عامل آشیان بومبا استفاده از روش .اندشده

گرنمایانشناختی ومبفاکتور 4هدهد کنتایج نشان میها تحلیل گردید.شدگی لکهتجزیهو پازن تهیه شدهنقشه مطلوبیت زیستگاهمدل و 
که به مناطقی است دهنده تمایل پازنتحمل پذیري نشان229/0و اي کل  ویژگی حاشیه603/1ر یدامقاز اطالعات است.93%

رصد از نیمه جنوبی استان د8دارد.تحمل پذیري کمی بوده و زیستگاه شرایط تر از میانگین بیشآنمحیطیزیستهايویژگیمتوسط
ه مشاهده این سه لکهاي زمین سیمايباشد که با مقایسه مشخصات ویژگیمیسه لکه زیستگاهی مطلوب براي پازن داراي مرکزي 

761و طول کل حاشیه متر04/13درصد و تراکم حاشیه 25/63کالس دره با مساحت که لکه زیستگاهی هفتادقله و پلنگگرددمی
فاظت ه سازمان حفاظت شدتري از آن در مناطق حساخت و قرار گرفتن وسعت بیشکیلومتر و بکرتر بودن لکه از لحاظ عوامل انسان

شدگی لوگیري از تجزیهاهکارهاي جترین راز مهملکه دیگر دارد.2تري نسبت به تر وضعیت مطلوبشدگی کممحیط زیست و تجزیه
باشند.هاي زیستگاهی و ایجاد کریدورها میها توسعه لکهتر زیستگاهبیش

سازي  قطعه قطعه شدن زیستگاه و مدلشناختی،تحلیل عامل آشیان بوم،پازن،زمین سیماشناسی بومکلمات کلیدي:
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مقدمه
8/1هکتار 88/2920400استان مرکزي با مساحتی معادل 

خود اختصاص داده است . این درصد از مساحت کل کشور را به
زیستی غنی، که در ناحیه استان در مرکز کشوري با تنوع

جغرافیایی زیستی پاله آرکتیک جهان واقع شده است و در 
.محل زاویه برخورد دو رشته کوه البرز و زاگرس قرار دارد

متر و 950ترین نقطه استان در جنوب ساوه با ارتفاع پست
25.باشدمتر می3413بلندترین نقطه آن قله شهباز با ارتفاع 

را نواحی درصد آن75ها و را دشتدرصد مساحت استان 
تقریباً نیمی از .دهنداي تشکیل میکوهستانی و کوهپایه

درصد اقلیم 38مساحت استان از اقلیم معتدل کوهستانی، 
. باشددرصد اقلیم سرد کوهستانی برخوردار می12بیابانی و نیمه

کوهستانی، دشتی، تاالبی و هاي متنوعدر این استان زیستگاه
گاه منطقه ایران و تورانی کشور رویشلی وجود دارد و جنگ
ها ها و کاهش اندازه آنقطعه قطعه شدن زیستگاه).1(باشد می

اثرات منفی قطعه ت ها گشته اسسبب جدا افتادن برخی گونه
ها، با قطعه قطعه شدن ها بر جوامع و گونهقطعه شدن زیستگاه

آید وجود میهمتفاوت بها، نواحی با ساختار جغرافیایی زیستگاه
ها که برخی از افراد گونه قادر به تطبیق خود با آن زیستگاه

زیستی انفصال کننده تنوعترین عامل تهدیدبیش.نیستند
هاي بزرگ به مناطق جدا از هاست با تقسیم زیستگاهزیستگاه
هاي تکه تکه زیستگاه.زیستی به مخاطره افتاده استهم تنوع

تکه تکههاي اولیه متفاوتند: اوالًز زیستگاهشده به دو علت ا
آورد وجود میهرا براي زیستگاه بتري حاشیهشدگی مقدار بیش

تر خواهد تکه شده به حاشیه نزدیکمرکز هر زیستگاه تکهو ثانیاً
میزان قابل توجهی کاهش رو مطلوبیت زیستگاه بهبود و از این
اي صنعتی، توسعههايدلیل شدت فعالیتهب.)3(خواهد یافت

هاي عمرانی، کشاورزي و معدنی در استان مرکزي اکثر زیستگاه
اند و تنها جانوري تخریب یا تغییر کاربري و قطعه قطعه شده

تحت مدیریت حفاظت محیط زیست مانند هفتاد يهازیستگاه
دره تا حدودي از گزند ، موته و پلنگالوندقله، جاسب، راسوند،

صورت قطعه قطعه با فواصل هاند اما بمان ماندهها در ااین فعالیت
زیستی عنوان نماد تنوعهاند. پازن بمختلف از هم قرار گرفته

هازیستگاهوحش قابل توجه در این استان مرکزي از جمله حیات
رویه، تخریب زیستگاه، بر اثر عواملی نظیر شکار بی.)1(.باشدمی

ها در سطح کشور و در آنهاي اهلی و ... جمعیت رقابت با دام
هم این هدف م.)8(سطح جهانی رو به کاهش نهاده است

سازي قطعه قطعه شدن زیستگاه پازن در نیمه پژوهش مدل

جنوبی استان مرکزي جهت شناسایی عوامل مهم تجزیه و 
منظور جلوگیري هبییها و ارائه راهکارهااي شدن زیستگاهجزیره

باشد.ها میزیستگاهتر از اثرات منفی تجزیه بیش

هامواد و روش
معرفی منطقه و گونه مورد مطالعه

هزار هکتار 1536790محدوده مورد مطالعه با مساحت 
هاي شامل نیمه جنوبی استان مرکزي بوده و ما بین عرض

27درجه 34ثانیه و 08دقیقه و 23درجه و 33جغرافیایی 
دقیقه 57درجه و 48هاي جغرافیایی ثانیه و طول48دقیقه و 

ثانیه قرار گرفته است.19دقیقه و 03درجه و 51ثانیه و 33و 
دره، الوند خمین و مناطق حفاظت شده هفتاد قله اراك، پلنگ

وحش هاي حیاتقسمتی از منطقه حفاظت شده موته و پناهگاه
اندراسوند شازند و  جاسب دلیجان در این محدوده قرار گرفته

درصد از 79حدود درشخص گردیده است. م1شکلدرکه
درصد تاالب و دریاچه و سهم 4/1،محدوده مورد نظر مرتع

درصد از 20انسانی در این محدوده حدود هاي فعالیتتوسعه 
در این محدوده شهرهاي مهم .باشدمساحت کل منطقه می

اراك و دلیجان و خمین و محالت و شازند و تعداد زیادي روستا 
و محالت-دلیجانو اصفهان-تهراناصلیهايجادهچنینهمو 

و یو تعداد زیادي جاده روستایازنا-خمین و اراك-اراك
.)1(باشندصنایع و معادن زیادي مستقر می

نام فارسی کل و بز وحشی با Bovidaeخانواده از بز وحشی 
Capraنام علمی و  aegagrusنام انگلیسی وWild Goatو

ها بز تر از بز اهلی است. به نرها کل و به مادهاش بزرگجثه
شود. کوتاه بودن دست و پا، سنگین بودن قسمت گفته می

ها، آن ها را قادر ساخته که جلویی بدن و ساختمان خاص سم
از نظر اي تردد نمایند.هاي تند مناطق صخرهبه آسانی در شیب

اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی
١)IUCN(پذیر گنجانده شده است.  وحشی در رده آسیببز

اند.تري یافتهها شدت بیشامروزه عوامل تهدیدکننده زیستگاه
عوامل تهدیدکننده این گونه در مقیاس جهانی عبارتند از: شکار 

هاي اهلی و تخریب و کاهش غیرقانونی، رقابت براي غذا با دام
شکار .)8و 7(سازي زمینپاكزیستگاه بر اثر برداشت الوار و 

سمت غیرمجاز با استفاده از روش جرگه (راندن حیوان به 

١International Union for Conservation of Nature and
Natural Resources
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گذاريتلهزنی و جنگی، ساچمههايسالح) و استفاده از شکارچیان
هاي ها توسط سگ، صید بزغالهها و گرفتن آندر اطراف چشمه

تازه متولد شده توسط مردم و .. منجر به آن شده است که در 
شدتبههاي کشور ها در اکثر زیستگاهاخیر جمعیت آنهايسال

).2(رو به کاهش بگذارد
کارروش

ابتدا منطقه مورد مطالعه در قالب یک نقشه رستري  که از 
n و سپس گردیدسازي مدلو سلول هم اندازه تشکیل شد

هاي حضور / عدم حضور گونه مورد مطالعه را متغیر وابسته داده
عملیات طیجهت تهیه نقشه حضور گونه .شدآوري جمع

موقعیت ، GPSدستگاه ازمیدانی و مشاهده گونه با استفاده 
گونه برداشت شد و سایر اطالعات محل مشاهده گونه در فرم 

شناسیبوممتغیرهايمرحله بعديد و در دیمیدانی ثبت گربازدید
...» ت وهارتفاع، جشیب،«هاي توپوگرافی مستقل شامل ویژگی

انسانی هاي فعالیتشناختی و تأثیرات توسعه هاي بومداده
...» وها، معادن ساخت، تراکم جادهفاصله تا اماکن انسان«

شناختی . اساس کار تحلیل عامل آشیان بومشناسایی شد
هاي شناختی نقاط حضور گونه با ویژگیهاي بوممقایسه ویژگی

روجی در لین فاکتور خاو.شناختی کل منطقه مطالعاتی استبوم
شناختیبومآشیانکندمیبیانو داردنام ايحاشیهفاکتورروشاین

سایر .گونه تا چه اندازه با شرایط میانگین زیستگاه متفاوت است
گرایی نام دارند. این فاکتورها با ترکیب خطی فاکتورها تخصص

مورد متغیرهایی که واریانس توزیع نقاط را در کل منطقه 
.آینددست میهکنند بمطالعه نسبت به توزیع گونه بیشینه می

، بیومپر افزارجهت تجزیه و تحلیل اطالعات در محیط نرم
Biomapper ۴)Hirzel ،سازيآمادهمراحل ) 2008و همکاران

ها، اجراي ، بررسی همبستگی دادهها، بررسی درستی دادههاداده
، تهیه هاي عاملنقشهشناختی، تهیهتحلیل عامل آشیان بوم
بندي نقشه ، اعتبارسنجی مدل و طبقهنقشه مطلوبیت زیستگاه

ارائه شده است. 1شکلکه درمطلوبیت زیستگاه انجام شد،
س یبینی مدل با استفاده از شاخص بوجهت ارزیابی قدرت پیش

در ادامه تحلیل. قرار گرفتو ارزیابی مورد بررسی ها نقشه
شناسی زمین هاي بومشاخصا استفاده از بهاتجزیه زیستگاه

وسیلههبشکل لکه، مساحت لکه و حاشیه هايویژگیشامل سیما
Arcgisافزارهاي نرم ٩ ٢ (ESRI)وIdrisi ١۵ (Clarks Lab)

).6و 5و 4(انجام شد

پازن در نیمه جنوبی استان مرکزيسازي قطعه قطعه شدن زیستگاه مدل: 1شکل 
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تایجن
روش چوب درشناختیتحلیل عامل آشیان بوممنظورهب

فاکتور محاسبه شده 15از شناختی بومفاکتور 4شکسته 
تا 0جایی که مقادیر بین از اطالعات است. از آن%93گر نمایان

دهنده این است که گونه تمایل به اي کل نشانویژگی حاشیه1
زیستن در شرایط میانگین محدوده مطالعاتی را دارد و مقادیر 

هاي دهنده تمایل گونه به زیستن در زیستگاهنشان1باالتر از 
دست آمده از این آنالیزها هب603/1خاص است، لذا مقدار 

هاي خاص نسبت به دهنده تمایل پازن به زیستگاهنشان
جا که مقدار عالوه از آنه). ب=603/1Mیستگاه است (میانگین ز

توان گفت که این پذیري کل نزدیک به صفر است، لذا میتحمل
گونه نسبت به تغییر شرایط بهینه زیستگاه خود حساس است و 

اي مقادیر ویژگی حاشیه).=229/0T(پذیري کمی داردتحمل
ارتفاع و دهد کهدهد که پازن مناطقی را ترجیح مینشان می
تر از تر از ارتفاع میانگین زیستگاه است (بیشها بیششیب آن

کند دوري میهابزرگراهپازن از ).341/0اي= متر، حاشیه1976
)273/0-M= این بدان معناست که فاصله مناطق مطلوب .(

کیلومتري 7تر از طور میانگین در فاصله بیشزیستگاه پازن به
دهد که نشان میMاند. مقدار منفیها قرار گرفتهبزرگراه
هاي مطلوب این اصفهان از نزدیکی زیستگاه-تهرانبزرگراه

هاي زیستگاهی غربی و کند و باعث جدایی لکهگونه عبور می
هاي دوبانده و چهاربانده تاثیر عالوه جادههشرقی شده است. ب

تري بر مطلوبیت زیستگاه این گونه داشته و برخی از کم
هاي ها قرار دارد. جادههاي مطلوب در حاشیه این جادههزیستگا

هاي تري نسبت به جادهآسفالت چهاربانده تاثیر منفی کم
هاي مطلوب پازن آسفالت دوبانده دارند. میانگین فاصله زیستگاه

یلومتر است. بر اساس ک8کیلومتر و از روستاها 15از شهرها 
مشابه و شهرها تقریباًگرایی تاثیر منفی روستاهامقادیر تخصص

تواند قرار گرفتن بخشی از یکدیگر است. دلیل این امر می
. البته هر باشدهاي مطلوب این گونه در اطراف شهرها زیستگاه
تواند ا توجه به تراکم جمعیت و نوع معیشت مردم میبروستا 

تاثیر متفاوتی بر حضور کل و بز داشته باشد که این مورد زمانی 
تر انجام شود هاي کوچکزي زیستگاه در مقیاسساکه مدل

اي براي متغیرهاي فاصله از . مقادیر حاشیهگرددمشخص می
براساس .397/0و 33/0ترتیب برابر است با هشهرها و روستاها ب

معادن و صنایع نسبت به )ENFA(٢اي حاصل از مقادیر حاشیه

٢Ecological Niche Factor Analyze

این گونه تري بر حضور ها تاثیر منفی کممناطق مسکونی و راه
هاي مطلوب از معادن طوري که میانگین فاصله زیستگاهدارند به

هاي زمینکیلومتر است.10کیلومتر و از مناطق صنعتی 5
هاي زیادي دارند و تاثیر زمینکشاورزي تاثیر منفی نسبتاً

ها تر بوده و این گونه از آنکشاورزي آبی نسبت به دیم بیش
پیوسته بویس میانگین هندسی براساس شاخص کند.دوري می

ها برخوردار بینی بهتري نسبت به سایر الگوریتماز قدرت پیش
است. مقدار بسیار نزدیک به یک و حدود اعتماد کم عرض 

بینی باالي مدل است. دهنده قدرت پیشنشان
نقشه درتجزیه زیستگاه بز وحشیدر راستاي تحلیل

ر) از نیمه جنوبیهکتا118801درصد ( 8مطلوبیت زیستگاه 
ن استان مرکزي زیستگاه مطلوب پازن است. زیستگاه مطلوب ای

طلوب بندي کرد. زیستگاه متوان به دو طبقه تقسیمگونه را می
ه پیوسته نبوده و شامل چندین لکه زیستگاهی است. خوشبختان

ا رها یک زیستگاه بینابینی اطراف زیستگاه مطلوب در اکثر لکه
ها هث کاهش تاثیر توسعه انسانی بر مرکز لکاحاطه کرده و باع

هاي زیستگاهی این لکههاي هریک ازشود. در ادامه ویژگیمی
گ شرح داده می شود در نیمه جنوبی استان مرکزي سه لکه بزر

ح شرهها بهاي آنزیستگاهی براي پازن وجود دارد که ویژگی
:باشدزیر می

درههفتادقله و پلنگشدهحفاظتمناطقزیستگاهیلکه-1
زیرلکه5باشد زیرلکه می11این لکه زیستگاهی داراي 

زیستگاهی در منطقه حفاظت شده هفتاد قله و منطقه حفاظت 
نطقه زیرلکه در اطراف این دو م6دره قرار داشته و شده پلنگ

هايزیستگاهترین شده از مطلوبقرار دارد. این دو منطقه حفاظت
هاي زیستگاهی این ترین زیرلکهپازن در استان بوده و بزرگ

، 5، 3،4، 2، 1هايگونه در این دو منطقه قرار دارد. که زیرلکه
شرقی قرار شمال-غربیصورت جنوبهدر یک امتداد ب7و 6

طور مجزا در قسمت جنوب هب11و 10دارند ولیکن زیرلکه 
بوده 3ه زیرلک2و4زیرلکه هاي فوق قرار دارند. رابط بینزیرلکه

ر دکه رند،با فاصله کمی از هم قرار دانیز تقریبا1ًو2لکه زیر و 
هاي لکه مشخص می باشد.ویژگی1جدول 
هاي شکل لکهویژگی

هاي هاي ویژگیدست آمده از شاخصهبر اساس نتایج ب
باشد اي میترین زیستگاه حاشیهداراي بیش11شکل لکه، لکه 

تري است. هاي مطلوب کمها داراي زیستگاهسایر لکهو نسبت به 
اي بخشی از زیستگاه که در هاي حاشیهبا افزایش زیستگاه

گیرد هاي نامطلوب و توسعه انسانی قرار میمجاورت زیستگاه
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اي که این لکه توسط شبکه جادهشود. با توجه به اینتر میبیش
هاي زیادي محصور شده است و در اطراف آن شهرها و روستا

قرار گرفته و چندین معدن در درون و اطراف آن وجود دارند 
ریزي حفاظتی مناسب دارد. ارزش اصلی این لکه  نیاز به برنامه

در افزایش میزان ارتباط میان منطقه حفاظت شده هفتاد قله و 
ترین فاصله مابین این دو باشد. کموحش موته میحیاتپناهگاه
کیلومتر از 23حدود که این لکه دراستکیلومتر 27منطقه 

دهد. این لکه از چندین زیرلکه تشکیل شده را پوشش میآن
عنوان جاپا براي افزایش میزان اتصال زیستگاه بین است که به

، 10هاي توانند عمل کنند. لکهاین دو منطقه تحت مدیریت می
ند و زیادي هستاي نسبتاًهاي حاشیهنیز داراي زیستگاه7و 4

نیاز به مدیریت مناسب دارند.،مساحت کمداشتنبا توجه به
باشند اي را دارا میترین زیستگاه حاشیهکم8و 1هاي لکه

ه ها در منطقه حفاظت شدو با توجه به قرار گرفتن بخشی از آن
باشد. ترین اولویت را براي حفاظت دارا میبیش

لکههاي مساحتویژگی
ن پژوهش مساحت کالس براي هر مساحت کالس: در ای

مدیریتیهايگیريتصمیمزیستگاهی محاسبه شد تا مجموعه لکه
س نشان مقادیر مساحت کالتر شود.براي مدیران محلی آسان

لکه زیستگاهی سیماي از مساحت زمیندرصد37دهد که می
هاي نامطلوب تشکیل داده را زیستگاهدرهگنو پلهفتاد قله 

4و 6و 7هاي ترین مساحت نسبی در اختیار لکهاست و بیش
باشد. می

ت دهنده نسبت مساحمیانگین اندازه لکه: این شاخص نشان
باشد و از تقسیم سیما مییک لکه نسبت به مساحت کل زمین

هاي زیستگاهی ها یا زیرلکهسیما به تعداد لکهمساحت کل زمین
دهنده باشد نشانتراین شاخص کمآید. هرچه مقداردست میهب

داشتباشد. باید توجه بودن آن لکه میترمنزويتر و تجزیه بیش
مطلوبیت سازيمدلاستفاده از هاي زیستگاهی که بالکه

و درصورت پیوسته نبودههبنیزاند خوددست آمدههزیستگاه ب
هاي نامطلوب وجود دارد.ها نیز زیستگاهون آنرد

عنوان مثال مناطق سیما بهدو زمینانحراف معیار اندازه لکه:
حفاظت شده موته و هفتاد قله ممکن است اندازه لکه یکسان و 

ها در مشابهی داشته باشند اما تغییرپذیري اندازه لکهیا تقریباً
تر نمایانگر یکنواختی این دو متفاوت باشد. تغییرپذیري بیش

يهاوتکننده تفاسیما بوده و منعکستر در الگوهاي زمینکم
1باشد. در جدولسیما میهاي اساسی دو زمینمیان پروسه

هاي زیستگاهی لکهزیر هاي مساحت لکه براي مقادیر شاخص
.ذکر شده استدره گنو پلهفتاد قله 

ايهاي حاشیهویژگی
سیما و مقیاس لکه در این پژوهش در دو مقیاس زمین

هاي زیستگاهاي مورد بررسی قرار گرفتند.هاي حاشیهزیستگاه
باشند وحش بسیار مهم میاي از منظر مدیریت حیاتحاشیه

ها هم متاثر از چون اکوتوناي همهاي حاشیهزیرا زیستگاه
هاي نامطلوب هاي مطلوب داخلی هستند و هم زیستگاهزیستگاه

اي هاي حاشیهخارجی. بنابراین هر چه تراکم و طول زیستگاه
ین اتري دارد. در به حفاظت بیشاشد آن لکه احتیاج بتر بیش

ن پژوهش تراکم حاشیه در هر هکتار، طول کل حاشیه و میانگی
.حاشیه هر لکه زیستگاهی محاسبه شد 

رز  ماز تقسیم طول کل سیماتراکم حاشیه در سطح زمین
آید. در سطح دست میهین سیما بسیما بر مساحت کل زمزمین

سیما ساحت کل زمینلکه، از تقسیم مقدار حاشیه لکه بر م
آید.دست میهب

متر در 04/13سیما در منطقه هفتاد قله تراکم حاشیه زمین
کیلومتر 761اي آن هاي حاشیههر هکتار و طول کل زیستگاه

.باشدمی
را ترین طول حاشیهکه بیشوجود اینبا2لکه شماره زیر 
ن برایبناودترین میانگین حاشیه لکه را دارکم،باشددارا می

اي را هاي حاشیهیستگاهترین مقدار زتوان نتیجه گرفت کممی
به این لکه متصل 3لکه یرزکه باشد. با توجه به ایندارا می

توان وسعت این می3لکه زیرسب باشد، لذا با مدیریت منامی
سیما براساس هاي این زمینلکهزیرلکه را افزایش داد. ترتیب 

، 2است:دین گونهاي از کم به زیاد بهاي حاشیهمقدار زیستگاه
.11و 10،  3، 9، 8، 5، 3
وحش موته و جاسبحیاتهايزیستگاهی پناهگاهلکه-2

هاي زیستگاهی مناطق حفاظت شده هفتادقله و پس از لکه
ترینبیشه موجود در این دو پناهگازیستگاهیهاي دره، لکهپلنگ

زیستگاهیکه لزیر11باشند. و مساحت را دارا میپیوستگیمیزان 
ها در تاي آن3در درون و اطراف این دو پناهگاه وجود دارد که 

سیما هاي این زمینلکهزیر یر ها قرار دارند ساداخل این پناهگاه
وحش جاسب و موته قرار هاي حیاتخارج از مرزهاي پناهگاه

اط یل ارتبند باعث تسهتواندارند و عالوه بر ارزش زیستگاهی می
ترین ومرتفع. هاي پازن این دو لکه زیستگاهی شوندجمعیت

اعی در اینلکه زیستگاهی از لحاظ تغییرات ارتفزیرترین متنوع
از 5لکه زیرباشد. میانگین شیب می2لکه شماره زیرزمین سیما 

باشد.مشابه میتر بوده و دو لکه دیگر تقریباًهمه کم
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درهو پلنگزیستگاهی مناطق حفاظت شده هفتادقلهمساحت و حاشیه لکه،هاي مربوط به شکل: ویژگی1جدول 
شماره
لکه

مساحت
(هکتار)

محیط
(کیلومتر)

تعداد 
زیرلکه

میانگین
شاخص شکل

میانگین 
شکستگی ابعاد

مساحت کالس
(درصد)

اندازه میانگین 
(هکتار)لکه

کل طول حاشیه
(کیلومتر)

میانگین 
حاشیه لکه

1-1580045168 /12 /1858004516
2-16983691331 /2234 /11069836911
3-1378206954 /2310 /16 /0622013
4-1143741521588/3271 /16 /201437415238
5-1214111087 /2275 /14 /0214107
6-183335921848 /2254 /11183359217
7-199671361869 /3284 /115996713752
8-11375211658 /1215 /135 /21375219
9-12231421545 /2260 /18 /222314214
10-12716614353 /3294 /165 /31346126
11-159881077919/3294 /1845710734

-583647662525/63جمع

ر یک ددو به دو 6و 7با 8و 5با 12و 2با 1هاي زیرلکه
ور مجزا طهب9و 11،4،3هاي امتداد قرار دارند ولیکن زیرلکه

با5یرلکهرابط بین ز.اندها قرار گرفتهسایر زیرلکهبا فاصله از 
هاي حد واسط بین موته و باشد زیرلکهمی10زیرلکه 11

ند باشمی11و 4هاي زیرلکه،درهجاسب با هفتادقله و پلنگ
ه جملاز کنندگی کریدورها ولیکن با توجه به شدت عوامل قطع

ویژه معادن هبلیجان و معادند-تهران و محالت-جاده اصفهان
هايویژگی2درجدولکه،آتشکوه امکان ارتباط وجود ندارد

.باشدمیمشخصلکه
هاي شکل لکهویژگی

هاي شکل هاي ویژگیدست آمده از شاخصهبراساس نتایج ب
ايحاشیهزیستگاهترینبیشداراي 8و 5، 2هايلکهزیرلکه، 

هاي مطلوب زیستگاهها داراي لکهزیرباشند و نسبت به سایر می
هاي ها در داخل پناهگاهکه این لکهتري است. با توجه به اینکم

توان با انجام مدیریت مناسب تاثیر وحش قرار دارند لذا میحیات
در منطقه 1شماره لکهزیرها کاهش داد. حاشیه را بر این لکه

تري نسبت به دو اي کمهاي حاشیهجاسب داراي زیستگاه
هیک جاده آسفالت2و 1لکه زیرر شده است. بین لکه ذکزیر

تريبیشتاثیر 2لکه زیرشکل بر روي هايشاخصوجود دارد که 

اصفهان زیاد بوده -تهرانبزرگراهاز 5لکه زیرگذارد. فاصله می
نزدیک است.8و 9هاي لکهزیراما به 

لکهمساحتهايویژگی
هاي مساحت لکه مقادیر مربوط به شاخص2در جدول

موته ووحش جاسب هاي حیاتناهگاههاي زیستگاهی پبراي لکه
ترین دهد بیشمقادیر مساحت کالس نشان میذکر شده است. 

باشد. براساس می5و 2هاي لکهزیرمساحت نسبی در اختیار 
تر ازبیش10و 5، 2هاي لکهزیر،مقادیر میانگین اندازه لکه

یه ترین میزان تجزاند و کمها تجزیه و منزوي شدهلکهزیرسایر 
دستیکصورتبهلکهزیرباشد. این می1لکهزیربه مربوطزیستگاه

هاي نامطلوب وجود ها زیستگاهها در آنتر از سایر لکهبوده و کم
.دارد

لکههاي حاشیهویژگی
سیما و در دو مقیاس زمینايمقادیر حاشیه2جدول در 

کم مورد بررسی قرار گرفتند. تراهايمقیاس لکه زیستگاه
متر در هر 34/15سیما در مناطق جاسب و موته حاشیه زمین

کیلومتر 830اي آن هاي حاشیههکتار و طول کل زیستگاه
.باشدمی
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هاي حیات وحش جاسب و موتهزیستگاهی پناهگاهمساحت و حاشیه لکه،شکلهاي مربوط به ویژگی: 2جدول 
شماره 

لکه
مساحت
(هکتار)

محیط
(کیلومتر)

تعداد 
زیرلکه

میانگین 
شاخص شکل

میانگین 
ابعادشکستگی

مساحت کالس 
(درصد)

اندازه لکهمیانگین
(هکتار)

کل طول 
حاشیه(کیلومتر)

میانگین 
حاشیه لکه

2-12343471744 /2266 /1423434747
2-2132321783366 /4293 /1191351789 /6
3-2587221636 /2287 /115876/228 /2
4-26591171023 /2252 /116596 /176 /17
5-25765934616 /4294 /1101452187 /4
6-21627351509 /2263 /1316278 /358 /35
7-2177562183464 /3263 /1324802 /936 /14
8-2603171071 /4297 /116031 /1171 /117
9-2587221468 /1205 /115873 /163 /16
10-210781355 /2306 /111076 /86 /8
11-22971071692 /1208 /112977 /327 /32

-541188301984جمع

شده الوند و پناهگاهلکه زیستگاهی منطقه حفاظت-3
وحش راسوندحیات

لکه زیستگاهی در منطقه حفاظت شده الوند و یک زیریک 
لکه 2وحش راسوند قرار داشته و در پناهگاه حیاتنیز لکه زیر
قسمتکه در یک امتدادند و دراین دو منطقه قرار دارد بیندر 

که صورت خرده لکه وجود داردهها تعدادي زیرلکه بشرقی لکه
لی دلیل وجود جاده اصهب2و1نزدیک یکدیگرند و بین زیرلکه 

یلیخمین امکان برقراري ارتباط خ-اراك و جاده شازند-ازنا
فتادهراسوند با فاصله زیادي از لکه -هاي الوندلکه.کم است

ه ن زیرلکتریاما نزدیک.جاسب قرار دارد-دره و موتهپلنگ-قله
ز اترین زیرلکه و نزدیک7زیرلکه شماره ،هفتادقلهاز سمت

جدولدرکه، باشدمی11زیرلکه شماره ،جاسب-سمت موته
.استمشخصلکههايویژگی3

هکتار و در داخل 1442برابر 1لکه شماره زیرمساحت 
وحش راسوند قرار دارد. مساحت این پناهگاه پناهگاه حیات

که تمام استاي گونهو مرز این منطقه بهاست هکتار 10616
ع و گیرد. میانگین ارتفااین لکه را به همراه یک بافر در برمی

باشد. این درصد می45متر و 2554ترتیب هشیب این لکه ب
ها احاطه شده است. اي از روستاها و جادهلکه توسط مجموعهزیر

هکتار و در داخل منطقه 3350برابر2مساحت لکه
ین دست آمده اهحفاظت شده الوند قرار دارد. براساس نتایج ب

ترین منطقه در میان سایر مناطق حفاظت شده کم
از کتاره4باشد. تنها مطلوبیت را براي زیست این گونه دارا می

این منطقه مطلوبیت مناسب را براي زیست این گونه دارا 
مطلوبیت 29س شاخص بویس مناطقی که زیر باشد. براسامی

.باشدها بسیار کم میدارند، احتمال حضور گونه در آن
هاي شکل لکهویژگی

ايحاشیههايزیستگاهداراي 1لکه زیر3جدولنتایجبراساس
هاي متعدد این دو لکه را باشد. وجود روستاها و راهتري میکم

در مرکز این دو منطقهها تقریباًکنند اما این لکهمیتهدید
مابین گیراند و یک منطقه ضربهتحت مدیریت قرار گرفته

.لکه وجود داردزیرانسانی و این دو هاي فعالیتتوسعه 
لکهمساحتهايویژگی

در2لکه زیرتر از بیش1لکه زیر3براساس نتایج جدول
دارد.معرض تجریه زیستگاه قرار 

لکههاي حاشیهویژگی
سیما و در دو مقیاس زمینايمقادیر حاشیه3جدول در 

ه ها مورد بررسی قرار گرفتند. تراکم حاشیمقیاس لکه زیستگاه
متر در هر هکتار و طول کل 5/14سیما در این دو لکه  زمین

.باشدمتر میکیلو69اي آن هاي حاشیهزیستگاه
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یات وحش راسوندشده الوند و پناهگاه حزیستگاهی منطقه حفاظتمساحت و حاشیه لکه،مربوط به شکلهاي ویژگی: 3جدول 
شماره 

لکه
مساحت
(هکتار)

محیط
(کیلومتر)

تعداد 
زیرلکه

میانگین 
شاخص شکل

میانگین 
ابعادشکستگی

کالس مساحت
(درصد)

میانگین اندازه 
(هکتار)لکه

کل طول
(کیلومتر)حاشیه

میانگین
حاشیه لکه

1-31442473531 /1239 /1304803535
2-33350581748 /1209 /16833503311

-4792105498جمع

بحث
زیستگاهیلکه 3سیمايزمینهايویژگیمشخصاتبا مقایسه 

راسوند) -جاسب و الوند-موته،درهپلنگ-پازن شامل (هفتادقله
گردد که مشاهده می4در نیمه جنوبی استان مرکزي در جدول 

،هکتار58364دره با مساحت پلنگ-لکه زیستگاهی هفتادقله
متر و 04/13درصد و تراکم حاشیه 25/63مساحت کالس 
ه از لحاظ عوامل کیلومتر و بکرتر بودن لک761طول کل حاشیه 

و قرار گرفتن وسعت )000معادن و،هاهساخت (جادانسان
شدگیتجزیهو زیستمحیطشدهحفاظتاز آن در مناطق تريبیش
لکه دیگر دارد و لکه 2تري نسبت به تر وضعیت مطلوبکم

مساحت ،هکتار54118جاسب با مساحت -زیستگاهی موته

متر و طول کل حاشیه 34/15درصد و تراکم حاشیه 84کالس 
ساخت (جاده اصفهان و کیلومتر و وجود عوامل انسان830

وضعیت مطلوبیت آن در رتبه )000معادن آتشکوه و،محالت
باشد. لکه دره میپلنگ-دوم نسبت به لکه زیستگاهی هفتادقله

مساحت ،هکتار4792راسوند با مساحت -زیستگاهی الوند
متر و طول کل حاشیه 5/14درصد و تراکم حاشیه98کالس 

،معادن،ساخت (جاده ازناکیلومتر و وجود تعدد عوامل انسان69
تربیشلکه شدگی در این شدت تجزیه)000و شهرها و روستاها

.)3(باشدلکه قبلی می2از 

لکه زیستگاهی پازن در نیمه جنوبی استان مرکزي3سیماي هاي زمینمقایسه مشخصات ویژگی: 4جدول 

نام لکه
مساحت 
(هکتار)

محیط 
(کیلومتر)

تعداد 
زیرلکه

مساحت 
)دکالس(درص

تراکم حاشیه
)متر(

طول کل 
حاشیه(کیلومتر)

583647662525/6304/13761پلنگدره–هفتادقله 

54118830198434/15830جاسب–موته 

47921054985/1469راسوند–الوند 

براي طراحی شبکه زیستگاهی و افزایش میزان اتصال 
يهاکهلتوان در پیش گرفت: توسعه زیستگاه، دو استراتژي را می

رت صوزیستگاهی و ایجاد کریدورها. این دو استراتژي باید به
د ویکرعنوان بخشی از یک رمکمل اعمال شوند. کریدورها باید به

د اننتوجامع و فراگیر در نظر گرفته شوند. زیرا کریدورها نمی
تمامی مشکالت مربوط به اتصال زیستگاه را برطرف نمایند.

ه بترتیب شبکه زیستگاهی بههاي مدیریتی براي طراحی اولویت

:شرح زیر است
هاي باقیماندهحفاظت از لکه-1
تر منزويهاي کمتوسعه لکه-2
هاي منزويتوسعه لکه-3
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