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مقدمه
تر و سریعهاي انسانیفعالیتسال اخیر50طیدر
ها شده و از هر مقطع تاریخی باعث تغییر اکوسیستمترگسترده

هاي جهانی تخریب درصد اکوسیستم60از طی این مدت بیش
تباهی زیستگاهی، ).2012همکاران،وLopoukhine(اندیافته

برداي از منابع طبیعی، بهرههی، بیشهم گسیختگی زیستگااز
تهدید بزرگ 5عنوان ههاي بیگانه مهاجم بانتشار گونهآلودگی و

تباهی زیستگاهی با نرخ هشدار .اندزیستی شناخته شدهتنوع
کشاورزي عامل عمده تباهی .اي در حال رخ دادن استهدهند

هاي بالقوه مناسب درصد زمینFAO،2010(،36(هی زیستگا
نوع ). FAO،2003(مین را تحت پوشش قرار داده است زکره

ستند هپوششی که تباهی آن به بهترین وجه در سطح جهانی 
). 2002و همکاران،Balmford(شده است، پوشش جنگلی است 

میلیون هکتاري در هر سال 2/5کاهش ، هاي کره زمینجنگل
).FAO،2010(اند خود دیدهبه2010و 2000هاي را بین سال

هاي پوشش جنگلی داراي منشا طبیعی اگرچه برخی از تباهی
ترین تباهی پوشش بیشاما)1999همکاران،وHarrod(باشندمی

).FAO،2010(هاي انسانی است جنگلی ناشی از کاربري
تباهی زیستگاهی داراي اثرات منفی پایدار و بزرگی بر 

غناي هاي منفی بردتباهی زیستگاهی پیام.باشدزیستی میتنوع
و ) 2002همکاران،وLaurance(ها اي، فراوانی جمعیتگونه

افزون بر این .دارد) 2008و همکاران،Aguilar(تنوع ژنتیکی 
هتر شدن طول زنجیرباعث کوتاهتواندمیهیزیستگاتباهیموارد،

ها، کاهش سطح تغذیه، زادآوري تغییر روابط متقابل گونهغذایی،
ترکیب و امتزاج کشاورزي و و)Fahrig،2003(شده نتشارو ا

هاي پستانداران، پرندگان ترین تهدید براي جمعیتبزرگ،شکار
).2009همکاران،وLaurance(و دوزیستان است 

ثیر قرار أتباهی زیستگاهی نه تنها تنوع زیستی را تحت ت
ها از ر انسانهاي مستقیمی بچنین داراي پیامددهد بلکه هممی

افشانی ها و خدمات اکوسیستمی  مانندگردهطریق کاهش کاال
)Potts؛2010همکاران،وRicketts2008همکاران،و( ،

و ذخیره ) 2004و همکاران،Bruijnzeel(مدیریت آب و خاك
در یک بررسی بعد از محاسبه منافع بالقوه . باشدکربن می

ثال کشاورزي و تولیدات براي م(اقتصادي تباهی زیستگاهی
ینه  زبراساس یک تخمین محافظه کارانه، نرخ نهایی ه) معدنی

میلیارد دالر در هر سال برآورد 250اقتصادي تباهی زیستگاهی 
از هم گسیختگی .)2002همکاران،وBalmford(شده است 

دومین اثر ،ترزیستگاهی یا شکستن زیستگاه به قطعات کوچک

هم گسیختگی از.هاي انسانی استيعمده ناشی از کاربر
انجامد تر میبه قطعات کوچکزیستگاهشدنتقسیمبهزیستگاهی

)Ewers،؛2006و همکارانFarigh،2003؛Andren،1994.(
تقویت و ها،در مواجهه با روند افزایشی تخریب زیستگاه

هاي مهم در یکی از راهبردشده،گسترش مناطق حفاظت
؛2003همکاران،وAndelmand(باشدتی میحفاظت تنوع زیس

Waldhart،2003؛WRI/IUCN/UNDP،1992.(
علت هباشند که بشده نواحی طبیعی میمناطق حفاظت

طور رسمی در محدوده ههاي خاص طبیعی ببودن برجستگیدارا
مفهوم محدوده ) Wines)2009.شوندمیحفاظتاداريمرزهاي

که این محدوده شده را مطرح نمود و اینمناطق حفاظتموثر
تواند فراتر و یا منطبق بر مرزهاي اداري نیست بلکه میلزوماً

از جمله پارامترهاي مهم در .محدودتر از مرزهاي اداري باشد
وسعت کافی شده،عنوان منطقه حفاظتهانتخاب یک مکان ب

.هاي زیستی مهم استجهت عملکرد زیستگاهی براي گونه
مصادیق گوناگون این هاي انسانی،دنبال رشد فزاینده فعالیتهب

ها در قالب ها در صدر عوامل کاهش سطح زیستگاهفعالیت
ها ها قرارگرفته است که دامنه آنهم گسیختگی آنتباهی و از

هاي قانونی هم رغم محدودیتشده علیبه مناطق حفاظت
ي عملکردهاي ایفاکشیده شده و بسیاري از این مناطق را در

بنابراین تحلیل تغییرات زمانی .شده ناتوان کرده استتعریف
گیري تعیین جهتشده وسطوح زیستگاهی مناطق حفاظت

گونه ترکیب و توزیع فضایی این تغییرات از الزامات مدیریتی این
قیق بررسی تغییرات زمانی تناسب حهدف این ت.باشدمناطق می

شده و حدوده موثر مناطق حفاظتعنوان شالوده مهزیستگاهی ب
اکولوژي سیماي هايتحلیل این تغییرات با استفاده از شاخص

از )Cervus elaphus maral(سرزمین براي گونه گوزن مرال 
هاي هیرکانی در منطقه حفاظتدار جنگلهاي شاخص سمگونه

محدوده گسترش گوزن مرال .باشدشده لیسار استان گیالن می
مانده از حد هاي مناسب باقیطبق بر وجود زیستگاهدر ایران من

شرقی در پارك ملی گلستان تا مرز کشور آذربایجان در شمال
در ارتباط با  ).2004و همکاران،Kiabi(باشدشرقی کشور می

توانمیمرالتغییرات زیستگاههاي انجام شده در موردپژوهش
روش گاه مرال بهزیستمطلوبیتسازيمدلعنوانتحتتحقیقیبه

پرویان (نماجهانشدهحفاظتمنطقهدرشناختیبومعاملیتحلیل
متغییر 8در این تحقیق از .اشاره نمود) 1391و همکاران،
عنوان عوامل مستقل براي تهیه نقشه مطلوبیت همحیطی ب

نتایج این تحقیق نشان داد که متغیرهاي .زیستگاه استفاده شد
در . ترین اهمیت را داردساخت بیشنفاصله از مراکز انسا
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ن بررسی اثر اختالف نظر کارشناسان اپژوهشی دیگر تحت عنو
پور و قلی(ها بر ارزیابی زیستگاه مرالدهی معیاردر وزن

معیار براي ارزیابی زیستگاه مرال استفاده 9از )1391همکاران،
شده دادههايوزنکهشددر این تحقیق مشخص.استشده
تناسبمختلفهايخروجیط کارشناسان مختلف باعثتوس

نیز در یک بررسی )2004(همکارانوKiabi.شودمیزیستگاه
اکولوژي مرال در پارك بیولوژي وتحت عنوان وضعیت جمعیت،

هاي جمعیتی و توزیع مکانی ملی گلستان به بررسی ویژگی
ايروژهدر پ.اندگونه گوزن مرال در پارك ملی گلستان پرداخته

)2006همکاران،وBeier(آریزونادرمفقودهارتباطاتعنوانتحت
عنوان شالوده طراحی همحور ب-زیستگاهی گونهتناسبالیهتهیه

هاي مختلف زیستگاهی مورد ارزیابی لکههاي ارتباطی وشبکه
در این تحقیق در میان عوامل محیطی،.استاستفاده قرار گرفته

ترین ساخت بیشو فاصله از مراکز انسانعامل پوشش زمینی 
.اندوزن را به خود اختصاص داده

شده و یایش در ارتباط با روند تغییرات مناطق حفاظت
در هاي اکولوژي سیماي سرزمین شاخصها براساسآن

منظور هاي فضایی بهاي تحت عنوان تجزیه و تحلیل الگومطالعه
این نکته بر،)Townsend،2009(شده پایش مناطق حفاظت

زیستی داخل مناطق است که مدیریت تنوعتاکید شده
مناطقداخلدرزمینیپوششتغییراتتاثیرشده تحتحفاظت
چنین تباهی و از هم گسیختگی سیماي و همشدهحفاظت

دور براي پایش منابع هاي سنجش ازسرزمین است و قابلیت
تمایز این . رفته استشده مورد تاکید قرار گمناطق حفاظت

تحلیل استفاده از،حوزهسبت به سایر تحقیقات در اینتحقیق ن
هاي تغییرات زمانی الیه تناسب زیستگاهی و کاربرد متریک

طورهبوزیستگاهیتناسبالیهسطحاکولوژي سیماي سرزمین در
شده تناسب زیستگاهی گوزن مرال در منطقه حفاظتالیهویژه

هاي این تحقیق توسعه کاربرد اکولوژي از ویژگی. باشدلیسار می
شدهحفاظتمناطقسیماي سرزمین در ارزیابی اثرات توسعه در

عمومی بوده و معطوف به جاکهاز آنجاريهايروش.باشدمی
خاص و یا ارزش هايگونهکیفیت زیستگاهیمثالً(هدفی خاص

کمیعاتاطالارایهبهقادرنیستند)و خدمات اکوسیستمی ویژه
.باشندنمیگیريتصمیمبرايکنندهتعیین

هامواد و روش
هکتار در31000شده لیسار با وسعت منطقه حفاظت

تالش با مختصات جغرافیایی شهرستاناداريحوزهدرگیالنغرب

تا 375200شمالیعرضو485600- 483201شرقیطول
).1شکل()1384طرح جامع لیسار،(داردقرار380225
ترین عنوان یکی از مطرحاین منطقه زوج سمان بهدر
هاي استان با دو خانواده و سه گونه  قابل جنگلهايخانواده

ها با دو گونه شوکا و مرال که خانواده گوزن. باشندمشاهده می
باشند در منطقه هاي هیرکانی میهاي شاخص جنگلاز گونه

).1384طرح جامع لیسار،(دخوبی دارنپراکنش نسبتاً

در استان گیالنشده لیسارموقعیت منطقه حفاظت:1شکل

هاي جنگلی پهن برگ، منبع غذایی غنی براي تنوع گونه
خواري که نیاز غذایی خود را با سرشاخهسازدها فراهم میمرال

تامین ) جوانه، برگ، گل(هاي انتهایی گیاهان و تغذیه از اندام
اگرچه زیستگاه این . گونه دیگر این خانواده شوکاست. کندمی

پوشانی خوانی و همدو گونه در بسیاري از نقاط با یکدیگر هم
شود زیرا نسبت تري یافت میهاي کمدارد  اما شوکا در زیستگاه

حساس بوده و تغییرات کمی را شدتهبزیستگاهبه تغییرات
این تغییرات انعطاف که مرال نسبت بهتابد درصورتیبرمی
تري در مقابل این ، از قدرت سازگاري بیشتري داشتهبیش

اگرچه مرال از پراکنش سراسري در . تغییرات برخوردار است
هاي فعالیتودار است اما تداوم حضورهاي منطقه برخورزیستگاه

از دیگر سو تعدد .استانسانی از گستره این حضور کاسته
برداري هاي جنگلی با هدف بهرهویژه جادههاي دسترسی بهجاده

دسترسی به ییالقات با هاي اخیر،از چوب جنگلی و در سال
، کاهش هاي بکرافزایش سهولت دسترسی به جنگل و زیستگاه

همراه داشته است و از قانونی را بهامنیت و افزایش شکار غیر
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رو هاي او روز به روز که حضور انسان و گستره فعالیتجاییآن
هاي مناسب  نیز با کمیت و کیفیت زیستگاهبه فزونی است،

در ).1384طرح جامع لیسار،(همین روال رو به کاستی است
این تحقیق جهت تحلیل تغییرات زمانی زیستگاه گوزن مرال

هاي پوشش و تناسب زیستگاهی مرال براساس الیهالیهنخست
اصله از مراکز طبقات ارتفاعی و فتوپوگرافی،کاربري اراضی،

پور و قلی؛1391پرویان و همکاران،(ساخت ساخته شدانسان
در این راستا ابتدا ).2006و همکاران،Beier؛1391همکاران،

تا 1990اي لندست در مقاطع زمانیسري زمانی تصاویر ماهواره
هاي ها و کاربرياستخراج پوششدر قالب شناسایی و2014

:تفسیر قرار گرفتندشرح زیر مورد زمین به
)%40تر از تاج پوشش کم(پوشش جنگلی تنک-
)%40-70تاج پوشش(متراکمپوشش جنگلی نیمه-

)%70تاج پوشش باالتر از (پوشش جنگلی متراکم
مرتع-
کشاورزي-
هاي خالی طبیعیزمین-
ساختانسان-

هاي بندي نظارت شده و نمونهصورت طبقههروش تفسیر ب
هاي هوایی و وزشی براي تصاویر سري اول از تفسیر عکسآم

هاي مرجع و بررسی و کنترلهايبراي تصاویر سري دوم از نقشه
نیاز،موردهايدادهدیگراز).3و2هايشکل(دست آمدهمیدانی ب

از الیه رقومی ارتفاعی کهتوپوگرافی بودعواملبهمربوطهايداده
عملکرد جعبه افزاربا استفاده ازمنطقه در قالب طبقات زیر 

Create topographic position rasterتشکیل شد)Beier و
.)4شکل) (2006همکاران،

هایال-
هادره-
هاي تندشیب-
شیب و مسطحمناطق کم-

فواصل دست آمد نقشه،هده دیگري که در این مرحله بدا
اي بوداویر ماهوارهساخت استخراج شده از تصاز مناطق انسان

).6و5هايشکل(

1990پوشش و کاربري اراضی مقطع زمانی : 2شکل 

عناصر توپوگرافی منطقه حفاظت شده: 4شکل 2014پوشش و کاربري اراضی مقطع زمانی : 3شکل 
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2014ساخت در مقطع زمانی مراکز انسانفاصله از : 6شکل 1990ساخت در مقطع زمانیفاصله از مراکز انسان: 5شکل 

2014نقشه تناسب زیستگاهی در مقطع زمانی: 8شکل 1990نقشه تناسب زیستگاهی در مقطع زمانی: 7شکل 

با ها و طبقات هریکسپس وزن هر یک از این گروه داده
سلسله ،کارشناسان و روش تجزیه و تحلیلنظراستفاده از

تناسب الیهسازيدر جعبه ابزار مدلآمد ودستهبمراتبی
زیستگاه مورد استفاده قرارگرفت و الیه تناسب زیستگاهی گونه 

عنوان هدست آمد که بهب1990-2014مرال در دو مقطع زمانی 
)1390، زبردست و همکاران(Pacth analystورودي اکستنشن 

مین هاي اکولوژي سیماي سرزجهت استخراج و مقایسه شاخص
.مورد استفاده قرار گرفت
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نتایج
هاي کاربري و پوشش هاي گروهاز ترکیب وزنی داده

هاي ساخت الیهارتفاع و فاصله از مراکز انسانتوپوگرافی،اراضی،
آستانهبراساس1990-2014زمانیدر مقاطعتناسب زیستگاه

براي گونه مرال تشکیل شد50تناسب زیستگاهیارزشامتیاز
هاي تناسب زیستگاه در دو مقطع زمانی الیه).8و7هايشکل(

هاي اکولوژي سیماي سرزمین مورد تجزیه و براساس شاخص
.ارایه شده است1تحلیل قرار گرفتند که نتایج آن در جدول 

1990-2014هاي الیه تناسب زیستگاه در مقاطع زمانی مقایسه متریک: 1جدول
درصد تغییراتمیزان تغییرات2014مقطع زمانی1990مقطع زمانی هامتریک
کاهش35هکتار3444هکتار6393هکتارCA(9837(مساحت لکه

افزایشNump(1291734434(هاتعداد لکه
کاهشMps(763640-53(متوسط اندازه لکه

افزایشED(28532589(تراکم لبه
افزایشTE(2718373417766993926(کل لبه

بحث
ها هاي انسانی با تغییر کاربريفعالیتدر طی قرن بیستم،

کاهش سطح موثر عالوه برها،گسیختگی زیستگاههمو از
ها اثر گذاشته زیستگاهدرون و بینوضعیت ارتباطیبرهازیستگاه

و از این طریق تهدیدات جدي در سراسر جهان براي تنوع
به موازات ). 2000و همکاران،Sala(استکردهادجایزیستی

وضعیت ارتباطیسرزمین،هايسیماگسیختگیهمتباهی و از
زیستی که این روند تاثیر منفی بر تنوعشودتر میها گسستهآن

تر ها و جوامع منزويکه جمعیتچنانهم).Fahrig،2003(دارد
.شودها کاسته میآنجابجایی بین احتمال انتشار وشوند،می

بررسی ،ها در سراسر جهانبا روند تخریبی زیستگاهسوهم
هاي متریکزیستگاهی گوزن مرال وتناسبزمانیتغییراتنقشه

زمان تباهی و از هم گسیختگی بیانگر وقوع هممترتب بر آن نیز
که متریک طوريهب.شده لیسار استحفاظتمنطقهشدید

اسب زیستگاهی طی این مدت زمانی در حدودمساحت الیه تن
کاهش داشته است که بیانگر تباهی ) درصد35(هکتار3444

درصدي 34عالوه بر این افزایش .گسترده در منطقه است
درصدي 26افزایشدرصدي تراکم لبه،89افزایش ها،تعداد لکه

ها بیانگر وقوع درصدي متوسط اندازه لکه53کل لبه و کاهش 
با تباهی همراهکهازهم گسیختگی زیستگاهی استپدیده 

هم زده شدت انسجام زیستگاهی گونه مرال را بههبزیستگاهی،
) 1391(پور و همکاران نتایج تاییدکننده مطالعات قلیاین.است
مرال در منطقه یستگاهزدرصد75ها آنکه براساس بررسیاست

ایج تاییدکننده چنین این نتهم.شمال کشور تخریب یافته است
هم است که تباهی و از) 1390(مطالعات زبردست و همکاران 

انجامدهنتهدیدکنعواملترینمهمزیستگاهیگسیختگی
تواند منجر روند میاین.باشدشده میمناطق حفاظتزیستگاهی

شده به کاهش پتانسیل انتشار مرال در زیستگاه منطقه حفاظت
کاهش ) Hanski،2011(جمعیتبر طبق تئوري فرا. لیسار شود

هاي انقراض یافته محلی را فرصت الزم براي گونهقابلیت انتشار،
تنوعتباهیآننتیجهکهدهدمیکاهشکولونیتجدیدبراي

).2009همکاران،وOzinga(استتربزرگهايمقیاسدرزیستی
بانان منطقه مبنی بر این شواهد منطبق بر گزارش محیط

ه مورد نظر در منطقه و هش روند نزولی مشاهده و ثبت گونکا
چنین این نتایج هم.وقوع انقراض محلی آن استمحتمل شدن

است ) 2004(و همکارانKiabiهاي بررسی تاییدکننده یافته
ترین تهدید بقاي گونه مرال ها مهمکه تخریب زیستگاه

2هاي کلش(هاي تغییرات کاربري اراضیبررسی نقشه. باشدمی
ها و ها و توسعه فعالیتبیانگر آن است که تخریب جنگل) 3و 

ترین عوامل نابودي زیستگاه در منطقه مراکز انسانی مهم
هکتار 5606در این راستا پوشش جنگلی متراکم از.باشدمی
هکتار 4462متراکم از هکتار و پوشش جنگلی نیمه2703به
ساخت ازهاي انسانهیافته و عرصهکتار کاهش4262به

است و شکل توزیع هکتار افزایش داشته2904به2364
فضایی این تغییرات عالوه بر مقدار آن باعث افزایش اثرات 

کاهش انسجام و یکپارچگی زیستگاه منطقه از طریق اي ولبه
کننده این نتایج تایید.ها شده استکاهش میانگین لکه

،Farigh؛2006همکاران،وEwers؛FAO،2010(هايیافته
هايآن فعالیتاست که براساس) Andren،1994؛2003

ها از طریق وقوع و عامل تخریب زیستگاهترینانسانی مهم
میان انواع باشد و درتشدید روند تباهی و ازهم گسیختگی می
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ترین اهمیت را در که بیشجنگلیهاي طبیعی، پوششپوشش
ترین تخریب را در سراسر دنیا بیشها داردکیفیت زیستگاه

روند تغییرات نزولی کیفیت زیستگاهی در . شوندمتحمل می
طور ویژه بیانگر هطور کلی و براي گونه گوزن مرال بهمنطقه ب

شده اي در قالب منطقه حفاظتتعیین منطقهآن است که صرفاً
آن،و تدوین طرح و تعیین قوانین و مقررات کنترلی براي

ها نخواهد زیستگاهزیستی وکاملی براي حفاظت از تنوعراهبرد
تر از آن پایش روند هاي اجرایی و مهمبلکه ضمانتبود،

در .تغییرات این مناطق نیز از اهمیت زیادي برخوردار است
اي مربوط زمان انجام این تحقیق اطالعات منسجم تولید شده

ین به مقاطع زمانی مختلف وجود نداشته است و جهت ا
است که این موضوع بیانگر اطالعات الزم، تولید شدهتحقیق،

آن است که برنامه منسجمی براي حفاظت از منطقه وجود 
بانی به اعمال محیطریت در منطقه صرفاًندارد و اعمال مدی

محدود شده است که با توجه به امکانات ناچیز در موارد نیروي 
اي در حفاظت منطقه کنندهانسانی و حمل و نقل تاثیر تعیین

شدت تخریب هنتایج تحقیق بیانگر آن است که منطقه ب.ندارد
باید رویکرد بازسازي و مییافته است بنابر این رویکرد اصلی،

هاي داخلی و یافتن مرمت منطقه از طریق احیاي عرصه
هاي طبیعی احتمالی بیرونی براي توسعه منطقه توسط فرصت
همه این موارد مستلزم تغییر در هاي طبیعی باشد که داالن
هاي روشازاستفادهوجامعهايطرحهاي سنتی مطالعاتیروش

هاي حفظ انسجام سرزمینی و توسعه شبکهگیريجدید با جهت
کننده نتایج این تحقیق تاییددر این راستا. باشدزیستگاهی می

که باشدمی)2010همکاران،وFeest(دست آمده توسطهنتایج ب
هاي خوبی دربینی کنندههاي سیماي سرزمینی پیشتریکم

ها هانسجام ساختاري و عملکردي زیستگاوضعیت زمینه
غالب مطالعات صورت گرفته در تجزیه و تحلیل .باشندمی

ترکیببدونزمینیهايپوششهاي سیماي سرزمین برمتریک
دهد که اگراما این بررسی نشان می،باشندمیمتمرکزهاآن

هاي ترکیبی هاي پوشش زمینی، الیهنخست با استفاده از الیه
خدمات هاي زیستی،گونه(مخاطب یا موضوع محور

و سپس تغییرات زمانی تولید شود ) زیستگاهاکوسیستمی،
هاي ترکیبی تجزیه و تحلیل شوند،اساس این الیهها برمتریک

طور هحتی ب.دست خواهد آمدههاي هدفمند و گویاتري بیافته
در سطح الیه ترکیبی تناسب زیستگاهی،گراتر،جزیی
ها و شبکه ارتباط عملکردي هاي ارتباطی در قالب کریدورنقشه

ها در این ترسیم شوند و تجزیه و تحلیل تغییرات زمانی متریک
چارچوب پایش زمانی هاي مفیدي دردادهسطح صورت گیرد،

یق روي این موضوع فراهم خواهد آمد که تمرکز بعدي این تحق
. خواهد بود

منابع
.1391،.حمرادي،و وارسته.س.عماهینی،؛.نپرویان،.1

روش تحلیل عاملی بوم سازي مطلوبیت زیستگاه مرال بهمدل
سومین همایش .نماشده جهانشناختی در منطقه حفاظت

.هاي کویري ایرانزایی و توسعه تاالبملی مقابله با بیابان
تحلیل امکان .1390،.اصالحی،و.ر.ایاوري،؛.لزبردست،.2

جهت کاهش عدم استفاده از اکولوژي سیماي سرزمین در
دانشگاه .رساله دکتري.قطعیت ارزیابی اثرات محیط زیستی

.صفحه236.تهران
.سازمان  حفاظت محیط زیست.1384،طرح جامع لیسار.3

.صفحه149.جلد تلفیق.اداره کل محیط زیست گیالن
کیابی،و.حمرادي،وارسته؛.ر.عماهینی،؛.مپور،لیق.4

دهی بررسی اثر اختالف نظر کارشناسان در وزن.1391،.ب
ریزي دومین کنفرانس برنامه.ها بر ارزیابی زیستگاه مرالمعیار

.و مدیریت محیط زیست
5. Andre´n, H., 1994. Effects of habitat fragmentation on

birds   in landscapes with different proportions of
suitable habitat: A review. Oikos. Vol. 71, pp:
355-366.

6. Aguilar, R.; Quesada, M.; Ashworth, L.; Herrerias
Diego, Y. and Lobo, J., 2008. Gen consequences of
habitat fragmentation in plant populations: Susceptible
signal in plant traits and methodological approaches.
Molecular Ecology. Vol. 17, pp: 5177-5188.

7. Andelman, S.J. and Willig, M.R., 2003. Present
patterns and future prospects for biodiversity in the
Western Hemisphere. Ecol. Letters. Vol. 3, pp:
818-824.

8. Balmford, A.; Bruner, A. and Cooper, P., 2002.
Ecology Economic reasons for conserving wild nature.
Science.Vol. 297, pp: 950-953.

9. Beier, P.; Majka, D. and Garding, E., 2006. Arizona
Missing Linkages: Munds Mountain Black Hills
Linkage Design. Report to Arizona Game and Fish
Department. School of Forestry, Northern Arizona
University.
95 p.

10. Bruijnzeel, L.A., 2004. Hydrological functions of
tropical forests: Not seeing the soil for the trees?
Agriculture. Ecosystems and Environment. Vol. 18, pp:
185-228.

11. Ewers, R.M. and Didham, R.K., 2006. Confounding
factors in the detection of species responses to habitat
fragmentation. Biological Reviews. Vol. 81, pp:
117-142.

12. Fahrig, L., 2003. Effects of habitat fragmentation on
biodiversity. Annual Review of Ecology, Evolution and
Systematics. Vol. 7, pp: 487-515.



....زمانیتغییراتتحلیلمرال براساسزیستگاهساختاريتغییراتارزیابیو همکاران                                          پناهنده

8

13. FAO. 2003. World Agriculture: Towards 2015/2030.
An FAO Perspective. Rome, Italy: Food and
Agriculture Organization of the United Nations. 20 p.

14. FAO. 2010. Global Forest Resources Assessment 2010
Key Findings. Rome, Italy: Food and Agriculture
Organization of the United Nations. 22 p.

15. Feest, A.; Aldred, T.D. and Jedamzik, K., 2010.
Biodivrsity quality: A paradigm for biodiversity,
J.Ecological indicators.Vol. 10, pp: 1077-1082.

16. Hanski, I., 2011. Habitat loss, the dynamics of
biodiversity, and a perspective on conservation.
AMBIO. Vol. 40, pp: 248-255.

17. Harrod, R.J.; McRae, B.H. and Hartl, W.E., 1999.
Historical stand reconstruction in ponderosa pine forests
to guide silvicultural prescriptions. Forest Ecology and
Management. Vol. 114, pp: 433-446.

18. Kiabi, B.H.; Gaemi, A.; Jahanshahi, M. and Sassani,
A., 2004. Population status, biology and ecology of the
Maral, Cervus elaphus maral, in Golestan National Park,
Iran. Zoology in the Middle East. No. 33, pp: 125-138.

19. Laurance, W.F. and Useche, D.C., 2009.
Environmental synergisms and extinctions o ftropical
species. Conservation Biology.Vol. 23, pp: 1427-1437.

20. Lopoukhine, N.; Crawhall, N.; Dudley, P.; Faggis,
C.; Karibouhoye, D. and Laffoley, J., 2012. Protected
Areas: providing natural solutions to 21 st century
challenges, S.A.P.I.EN.S [online].5.2. Online since 10
August 2012, connection on 26 December 2015. URL:
http://sapiens.revues.og/125.

21. Ozinga, W.A.; Ro¨mermann, R.M.; Bekker, A. and
Prinzing, W.L.M., 2009. Dispersal failure contributes
to plant losses in NW Europe. Tamis, J.H.J.
Schamine´e, S.M. Hennekens, K. Thompson, et al.
Ecology Letters. Vol. 12, pp: 66-74.

22. Potts, S.G.; Biesmeijer, J.C. and Kremen, C., 2010.
Global pollinator declines: Trends, impacts and drivers.
Trends in Ecology and Evolution. Vol. 25, pp: 345-353.

23. Ricketts, T.H.; Regetz, J. and Steffan-Dewenter, I.,
2008. Landscape effects on crop pollination services:
Are there general patterns? Ecology Letters. Vol. 1, pp:
499-515.

24. Sala, O.E.; Chapin, J.J.; Armesto, J.; Bloomfield, R.;
Dirzo, E.; Huber-Sanwald, L.F. and Huenneke, R.B.,
2000. Global biodiversity scenarios for the year 2100.
Science. Vol. 287, pp: 1770-1774.

25. Townsend, P.A.; Lookingbill, T.R.; Kingdon, C.C.
and Gardner, R.H., 2009. Spatial pattern analysis for
monitoring protected areas. Remote Sensing of
Environment. Vol. 113, pp: 1410-1420.

26. Waldhardt, R., 2003. Biodiversity and landscape
summary, conclusions and perspectives. Agr. Ecosyst.
Environ .Vol. 98, pp: 305-309.

27. Wiens, J.A., 2009. Landscape ecology as a foundation
for sustainable conservation. Landscape ecology. Vol.
24, pp: 1053-1065.

28. WRI/IUCN/UNEP. 1992. Global Biodiversity Strategy.
World Resources Institute, Washington, DC, USA.
244 p.


