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چکیده
امروزه طبیعت بکر و زیستگاههای دور افتاده و دور از تاثیرات بشر ،بسیار کمیاب گردیده است .احداث مناطق حفاظتشده تالش
آگاهانهای برای حمایت از آخرین بازمانده تنوع زیستی است که کم و بیش در روند توسعه ناپایدار کنونی ویژگیهای طبیعی خود را حفظ کردهاند.
ظرفیت دانش اکولوژی س یمای سرزمین برای دنبال کردن فرایندهای اکولوژیکی از درون طیف وسیعی از مقیاسهای فضایی -زمانی و توجه به
تاثیرات فرهنگی این امکان را فراهم میکندکه اثرات واقعی فعالیتهای انسانی و برنامهریزیهای مرتبط با آنها را درک نماییم .در پژوهش حاضر،
تغییرات سیمای سرزمین در دوره  10ساله از سال  2006تا سال  2016در پناهگاه حیات وحش شیراحمد سبزوار با هدف مطالعه تاثیرات آن بر
زیستگاه آهوی ایرانی مورد مطالعه قرار گرفت .به این منظور ،پس از تهیه و پردازش تصاویر ماهوارهای مناسب از منطقه مورد مطالعه ،نقشههای
پوشش اراضی این منطقه برای دوره زمانی مذکور استخراج گردید .سپس جهت کمیسازی تغییرات زیستگاهی آهو در دوره  10ساله ،متریکهای
سیمای سرزمین در سطح طبقه استخراج و محاسبه شدند .نتایج محاسبه متریک ها بیانگر افزایش مساحت و پیوستگی در طبقه جنگل تاغ و گز و
کاهش مساحت ،بروز از هم گسیختگی و تغییر شکل و اندازه لکهها در سه طبقه مرتع ،شورهزار و زراعت میباشد که ناشی از وجود تعداد زیاد
روستا در اطراف منطقه ،فعالیتهای انسانی مانند چرای بیرویه دام و خشکسالی است.
کلمات کلیدی :تغییرات زیستگاهی ،آهوی ایرانی ،پناهگاه حیات وحش شیراحمد سبزوار ،رهیافت اکولوژی سیمای سرزمین
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

lzebardast@ut.ac.ir
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رازقندی و همکاران

کمیسازی تغییرات زیستگاهی آهوی ایرانی در پناهگاه حیات وحش شیراحمد سبزوار....

مقدمه
محیطزیست طبیعی ،پناهگاه اشکال گوناگون زندگی و اکوسیستمها
است ،چنین محیطی حاصل میلیونها سال تکامل و جهش است
( Ericksonو  .)1999 ،Kingتنوع زیستی در هر منطقهای را باید کلید
پایداری و سالمت محیطزیست طبیعی در آن بهحساب آورد (اردکانی،
 .)1392انسان بهعلت بهرهبرداری بیمحابا و مستمر از طبیعت برای
سود زودحاصل ،در تخریب منابع طبیعی و محیط زیست سهیم است
و این روند باید متوقف شود .مدیریت پایدار منابع قابل تجدید در
صنایع ،کشاورزی ،گردشگری ،بهداشت ،جنگلداری ،شیالت ،آموزش
و یا توسعه شهری در زندگی بشر بسیار حیاتی و تاثیرگذار میباشد.
حفاظت و نگهداری کیفیت اکوسیستمها ،نیازمند فنآوریهای پیشرفته
و فراتر بوده و مشارکت عمومی فعالی را طلب مینماید (محرمنژاد،
 .)1392احداث مناطق تحت حفاظت تالش آگاهانهای برای حمایت
از آخرین بازمانده تنوع زیستی است که کم و بیش در روند توسعه
ناپایدار کنونی ویژگیهای طبیعی خود را حفظ کردهاند .از سوی دیگر
تفکیک و توسعه این مناطق با درجات حفاظتی متفاوت در داخل
شبکه مناطق حفاظتشده بیانگر نوعی ارتقای سطح نگرش ،احساس
مسئولیت و تکامل اخالقی است که جوامع در فرایند تحول فکری و
عاطفی خود در طول زمان به آن دست یافتهاند ( Mc Neelyو همکاران،
 .)1994مناطق حفاظتشده براساس ضوابط پذیرفتهشده در بین همه
ملل جهان ازجمله با ارزشترین میراثهای طبیعی کشور محسوب
میشوند (مخدوم و همکاران .)1386 ،امروزه بهدنبال تغییرات ناشی
از فعالیتهای انسانی و تغییرات اقلیمی ،برنامهریزی برای حفاظت از
منابع طبیعی ارزشمند ،ازجمله زیستگاههای بکر و زیستگاه گونههای
در معرض خطر انقراض ضروری و نیازمند روشی مناسب و علمی برای
شناسایی و کمیسازی روند تغییرات در ترکیب پوشش و کاربری اراضی
میباشد .به این ترتیب تا حد زیادی میتوان روند تغییرات را تعیین و
در مورد آینده پیشبینی نمود تا بتوان روند نامناسب تغییرات سرزمین
را شناسایی و از گسترش آن جلوگیری کرد (ملکینجفآبادی و همکاران،
 .)1389تغییر روش مطالعه از بررسی جداگانه بومسازگانها به سمت
مطالعه مجموعه آنها ،حل مشکالت و بررسی جنبههایی از بومشناسی
را در پی داشته است که با دیدگاه بومشناسی سنتی راه حلی برای
آنها یافت نشده بود ( .)2009 ،Farinaدر بین روشهای جدید ،مطالعات
اکولوژی سیمای سرزمین و درنظر گرفتن مناطق حفاظتشده در
مقیاس کالن و برنامهریزی برای ارزشها و اهداف حفاظتی نظیر
گونههای گیاهی و جانوری و نیازهای زیستگاهی شناختهشده آنها
مانند گستردگی حریم و پیوستگی و بهطورکلی ساختار و فرایندها در
سیستمهای اکولوژیک باعث میشود که حفاظت در سطحی موثر و با
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شیوهای صحیح صورت گیرد ( Margulesو 2000 ،Pressey؛ ،Salem
 .)2003در این روش ،سیستمهای بومشناختی از نظر جریان انرژی و
چرخه مواد باز تلقی شده و فرض بر این است که آنها از محیط
پیرامون و خارج از خود کنترل میشوند .در این حالت ساختار و
کارکرد سیستم از مقیاسهای چندگانه تاثیر میپذیرد و در بررسی
این سیستمها باید متناسب با موضوع ،مقیاسهای مکمل (مقیاسهای
خرد تا کالن) درنظر گرفته شود .در این دیدگاه انسان جزئی از
بومسازگان بوده و بومسازگان باید بهعنوان یک سیستم اجتماعی
بومشناختی معرفی گردد و روابط بین زیرسیستمهای مختلف در آن
بررسی شود ( .)2000 ،Antropدر کشور ایران عوامل مختلف جغرافیایی
و اقلیمی منجر به ایجاد تنوع زیستی قابل توجهی شده است (Jowkar
و همکاران .)2016 ،اما همزمان این تنوع زیستی توسط عوامل مختلف
طبیعی نظیر خشکسالی و تغییر اقلیم و عوامل انسانی مانند تغییر
کاربری و آلودگی تهدید می شود .این مسئله بهخصوص در مورد
گونههایی که بهدلیل تحرک باال ،نیازهای زیستگاهی بزرگتری دارند،
حائز اهمیت بیشتری میباشد.
آهوی ایرانی ) (Gazella subgutturosa subgutturosaازجمله
گونههای علفخوار ساکن در فالت ایران است که بهدلیل لزوم جابجایی
و تحرک بهصورت روزانه ،به محدوده زیستگاهی وسیع و یکپارچه
نیازمند است .بههمین جهت ،بررسی مطلوبیت زیستگاهی آن میتواند
اطالعات مفید و موثری در حفاظت این گونه در اختیار مدیران مناطق
حفاظت شده و حیات وحش قرار دهد .ازجمله تحقیقات انجام شده
در این خصوص میتوان به مدلسازی مطلوبیت زیستگاه آهوی ایرانی
در منطقه شکارممنوع قراویز و استان کرمانشاه با استفاده از شبکه
عصبی مصنوعی اشاره داشت که در آن از روش از روش حضور/عدم
حضور با استفاده مدل شبکه عصبی پرسپترون چندالیه استفاده شد.
براساس نتایج آن  12/70درصد از مساحت استان جزء زیستگاه مطلوب
گونه مورد مطالعه بوده و نسبت سایر زیستگاههای آهو در شرق رشته
کوه زاگرس ،ارتفاع زیستگاه مطلوب در قراویز کمتر است (کرمی و
همکاران .)1395 ،همچنین در تحقیق دیگری ،ظرفیت برد زیستگاه
و رژیم غذایی این گونه در پارک ملی سرخه حصار تهران در دو سناریو
محاسبه گردیده است که براساس نتایج آن ،ظرفیت برد آهو با رقیبان
 56راس و بدون رقیبان  107راس محاسبه گردیده و  15گونه گیاهی
از  8تیره شناسایی و مشخص شد که تیره چمن بیشترین تنوع را در
رژیم غذایی آهو دارد (کاظمیجهندیزی و همکاران .)1394 ،پناهگاه
حیات وحش شیراحمد سبزوار که بهخاطر شرایط خاص خود یکی از
بکرترین زیستگاههای آهو در کشور میباشد نیز از تغییرات زیستگاهی
ناشی از فعالیتهای انسانی و عوامل طبیعی بینصیب نمانده است .با
توجه به اینکه براساس مرور منابع ،مطالعات کمی در زمینه
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ارزیابی وضعیت و تغییرات زیستگاه این گونه در منطقه شکار ممنوع
شیراحمد صورت نگرفته است ،کاهش چشمگیر تعداد آهو و به خطر
افتادن بقای آن در این منطقه انجام تحقیق حاضر را بیش از پیش
ضروری ساخت تا تغییرات بروز یافته در این منطقه طی سالهای
1385( 2006شمسی) تا  1395( 2016شمسی) شناسایی شوند.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه و مشخصات گونه :پناهگاه حیات وحش
شیر احمد منطقهای با مساحت  22847هکتار است که در استان
خراسان رضوی و در فاصله  5کیلومتری جنوبشرقی شهرستان سبزوار
قرار گرفته است .وضعیت توپوگرافی منطقه بهصورت دشتی ،کویری
و تپه ماهور بوده و دارای حداقل ارتفاع  915متر و حداکثر ارتفاع
1380متر میباشد .این منطقه درسال  1375بهعنوان منطقه شکار
ممنوع اعالم گردید و پس از یک دهه حفاظت به سبب احیاء و افزایش
جمعیت وحوش و غنای زیستی قابل توجه در اردیبهشت سال 1381
براساس ارزیابیهای بهعمل آمده شایسته احراز عنوان پناهگاه حیات
وحش تشخیص داده شد و براساس مصوبه شواری عالی حفاظت محیط
زیست به پناهگاه حیات وحش شیراحمد تغییر نام پیدا کرد و در حال
حاضر نیز با همین عنوان تحت حفاظت و کنترل میباشد (اداره کل
حفاظت محیط زیست خراسان رضوی .)1387 ،پناهگاه حیات وحش
شیراحمد یکی از زیستگاههای منحصر به فرد آهو در سطح کشور
میباشد و از این حیث همه ساله با متقاضیان فراوانی جهت حضور در
منطقه به جهت بازدید از طبیعت ،شکار و نیز مشاهده غنای گیاهی و
جانوری منطقه روبرو است .خصوصیات توپوگرافیکی منطقه که سیمای
دشتی را پدید آورده است سهولت تردد در منطقه با خودرو را جهت
مشاهده گلههای بزرگ آهوان را امکانپذیر ساخته است (زمانی و
همکاران .)1390 ،در شکل  1موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان
خراسان رضوی نشان داده شده است.
تاکنون سه گونه آهو در ایران شناسایی شده اند که شامل آهوی
ایرانی ) ،(Gazella subgutturosaآهوی هندی (جبیر) )(Gazella bennettii
و آهوی کوهی ) (Gazella gazelleمیباشد (رام و همکاران.)1396 ،
آهوی ایرانی متعلق به راسته زوجسمان و خانواده گاوسانان میباشد.
این گونه ،در طبقهبندی اتحادیه جهانی حفاظت ) (IUCNجزو طبقه
آسیبپذیر ( )Vulnerableمحسوب شده و مهمترین تهدیدات آن شکار
(برای دستیابی به گوشت و چرم) و تخریب زیستگاه (بهدلیل کاربریهای
رقیب بهخصوص کشاورزی) میباشد ( .)2008 ،Mallonطول سر و بدن
 90تا  115سانتیمتر ،طول دم  16تا  20سانتیمتر ،ارتفاع بدن 70
تا  80سانتیمتر و وزن  20الی  45کیلوگرم است .نرها دارای شاخ
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هستند و طول شاخ آنها  25تا  45سانتیمتر است .شاخها سیاهرنگ،
بازشده و شکلی شبیه به  Sرا بهوجود میآورند که به طرف پشت خم
شده و نوک آنها بهداخل میپیچند .مادهها اغلب بدون شاخ هستند.
نرها هنگام جفتگیری دارای برآمدگی غدهمانند در زیر گلوی خود
میباشند .آهو گیاهخوار و نشخوار کننده است و حس بویایی و بینایی
قوی دارد .بهصورت اجتماعی زندگی کرده و گلههای کوچک و در برخی
موارد بزرگ ،دربرگیرنده صدها یا هزاران فرد را تشکیل میدهند .در
انواعی از زیستگاههای نیمهبیابانی ،استپی ،بوتهزارها و درختزارها
زندگی کرده و دشتها و تپهماهورهای پوشیده از درمنه را ترجیح
میدهد .متاسفانه آمار نشان میدهد که تعداد این گونه در پناهگاه
حیات وحش شیراحمد در فاصله زمانی دهساله  1385تا  1395در
حدود  60درصد کاهش نشان داده است .در جدول  1تعداد آهو در
پناهگاه حیات وحش شیراحمد در سالهای  1385( 2006شمسی)
و  1395( 2016شمسی) ذکر شده است.

شکل  :1موقعیت جغرافیایی پناهگاه حیات وحش شیراحمد در
استان خراسان رضوی
جدول :1تعداد آهو در پناهگاه حیات وحش شیراحمد در سالهای  2006و 2016
(اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی)1396 ،

سال

)1385( 2006

)1395( 2016

تعداد

2116

867

روش پژوهش
تهیه نقشههای پوشش اراضی :بهمنظور بررسی تغییرات زیستگاهی

آهو در منطقه مورد مطالعه ،ابتدا نقشه پوشش اراضی از تصاویر
ماهواره ای مربوط به دوره زمانی مورد مطالعه استخراج شد تا در
تحلیل ساختاری با استفاده از متریکهای سیمای سرزمین استفاده
شود .با توجه به اینکه در این تحقیق یک دوره  10ساله ( 2006تا
 )2016از پناهگاه حیات وحش شیراحمد مورد مطالعه قرار گرفت،
تصاویر ماهوارهای مربوط به سالهای  2006و  2016از این منطقه
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تهیه گردید .بدینصورت که برای سال  2006تصویر ماهوارهای 7
 ،Landsatسنجنده  ETM+و برای سال  2016تصویر ماهوارهای 8
 ،Landsatسنجنده  OLIبا گذر  160و ردیف  35از سایت
 Earthexplorer.usgs.govتهیه شد .در جدول  2مشخصات تصاویر
ماهوارهای مورد استفاده در این تحقیق ارائه شده است.
جدول  :2مشخصات تصاویر ماهوارهای مورد استفاده در تحقیق
توان

تاریخ

تفکیک

تصویر
 5ژوئن 2006
 5ژوئن 2016

سال

ماهواره

سنجنده

2006

Landsat 7

ETM+

 30متر

2016

Landsat 8

OLI

 30متر

در مرحله بعد ،با استفاده از نرمافزار  ENVIنسخه  5.1باندهای
تصاویر دریافتشده به یکدیگر متصل شده ،طول موج هر باند مشخص
شده و سنسور هر باند تعیین گردید .در مرحله بعد با توجه به بزرگ
مقیاس بودن تصاویر ماهوارهای دریافتشده ،با استفاده از شیپفایل
پناهگاه حیات وحش شیراحمد مرز این منطقه از تصاویر ماهوارهای
سالهای  2006و  2016برش داده شد .بعد از این مرحله ،بهمنظور
بارزسازی تصاویر ماهوارهای برشخورده این تصاویر به تصاویر مرکب
رنگی تبدیل شدند .در ماهواره  Landsat 7ترکیب رنگی  5 4 3و در
ماهواره  Landsat 8ترکیب رنگی  6 5 4برای تحلیل پوشش گیاهی
بهکار میرود .بنابراین تصویر ماهوارهای سال  2006که از ماهواره
 Landsat 7تهیه شده بود به ترکیب رنگی  5 4 3و تصویر ماهوارهای
سال  2016که از ماهواره  Landsat 8تهیه شده بود به ترکیب رنگی
 6 5 4تبدیل و با اعمال فیلتر ] Sharpen [14بر روی هر دو تصویر،
این تصاویر ذخیره شدند .برای استخراج اطالعات از تصاویر ماهوارهای
ذخیرهشده ،از طبقهبندی نظارتشده استفاده گردید .طبقهبندی
نظارت شده هنگامی استفاده میشود که از پیش دانست چه طبقاتی
از پوشش سرزمین و کاربری اراضی در منطقه مورد مطالعه وجود دارد.
به عالوه در این روش پژوهشگر باید با اطمینان زیاد و با کار صحرایی
نه چندان وسیع ،کاربریها را بر روی زمین و نیز بر روی تصویر
ماهوارهای تشخیص دهد ( Coppinو همکاران .)2004 ،روشهای
طبقهبندی نظارتشده برپایه معرفی دقیق طبقات و پدیدههای مدنظر
کاربر در سامانه تجزیه و تحلیل استوار میباشد (مخدوم و همکاران،
 .)1386برای طبقهبندی نظارتشده تصاویر ماهوارهای سال  2006و
 2016منطقه مورد مطالعه از روش حداکثر احتمال استفاده شد .از
میان روشهای طبقهبندی نظارتشده ،روش حداکثر احتمال تاکنون
بهعنوان دقیقترین و کاربردیترین روش شناخته شده است (مخدوم
و همکاران .)1386 ،در این روش با استفاده از میانگین ،واریانس و
کوواریانس نمونههای تعلیمی ،مشخص میشود که احتمال پسین
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تعلق یک پیکسل به طبقه مفروض چقدر است و از بسیاری از جهات
این روش شبیه روش حداقل فاصله میباشد با این تفاوت که در آن
همبستگی میان باندها نیز درنظر گرفته میشود (ماهینی و کامیاب،
 .)1388در این طبقهبندی نیاز به زمان محاسبه طوالنیتری نسبت
به سایر روشها میباشد ولی در مجموع نتایج بهتری ارائه میدهد (Tso
و  .)2001 ،Matherبرای تعیین نمونههای تعلیمی جهت طبقهبندی
نظارتشده از برداشتهای زمینی با استفاده از  GPSو تصاویر ماهوارهای
بزرگ مقیاس قابل دسترس نرمافزار تحت وب  Google Earthاستفاده
شد .سپس بهمنظور ارزیابی صحت طبقهبندی تصاویر ماهوارهای طبقه
بندیشده ،دقت کلی طبقهبندی و ضریب کاپا برای این تصاویر محاسبه
گردید که مقدار این شاخصها برای تصویر سال  2006بهترتیب %98/16
و  0/97و برای تصویر سال  2016بهترتیب  %93/61و  0/90میباشد.
در نهایت با استفاده از فیلتر اکثریت ،نویزهای ظاهرشده در تصاویر
ماهوارهای طبقهبندیشده برطرف شده و نقشههای پوشش اراضی با
چهار طبقه جنگل تاغ و گز ،مرتع ،شورهزار و زراعت تهیه شدند.
نرمافزار مورد استفاده :بهمنظور استخراج و محاسبه متریکهای
سیمای سرزمین از نرمافزار  Patch Analystنسخه  5.2استفاده شد.
این نرمافزار نوعی ابزار سیستم اطالعات جغرافیایی است که بهصورت
یک افزونه در نرمافزار  ArcGISنصب میشود و مزیت آن نسبت به
سایر نرمافزارهای محاسبه متریکهای سیمای سرزمین مانند Fragstats
این است که اوالً بهعلت امکان استفاده از فایلهای برداری ،دقت
باالتری داشته و ثانیاً بهطور مستقیم به نقشه ارتباط دارد و میتوان
شاخصهای کمی استخراجشده را به نقشه مورد نظر مرتبط ساخت و
نیاز به نرمافزار واسطهای ندارد .با استفاده از این نرمافزار میتوان تحلیل
ساختار فضایی سیمای سرزمین را به نحو موثرتری انجام داد (زبردست
و همکاران.)1390 ،
معرفی و محاسبه متریکهای سیمای سرزمین :بهمنظور
انجام مقایسات زمانی و تحلیل تغییرات یک منطقه در مقیاس سیمای
سرزمین نیاز است که متریکهای سیمای سرزمین استخراج شده تا
تجزیه و تحلیل مناسب انجام شود .با استفاده از متریکهای سیمای
سرزمین میتوان الگوهای مکانی سیمای سرزمین را کمی کرد .فراوانی
و ارتباطات متنوع بین متریکهای سیمای سرزمین باعث شده انتخاب
متریک مناسب برای پایش سیمای سرزمین براساس هدف مطالعه صورت
گیرد ( .)2001 ،Herzogمتریکها ،ساختار فضایی سیمای سرزمین را در
یک لحظه از زمان تشریح میکنند و ابزارهایی هستند که وضعیت
هندسی و فضایی یک لکه یا موزائیکی از لکهها را مشخص میکنند
( Leitaoو  .)2002 ،Ahrenبراین اساس ،در این تحقیق بهمنظور تفسیر
تغییرات بهوجود آمده در زیستگاه گونه آهو در پناهگاه حیات وحش
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شیراحمد ،متریکهای سیمای سرزمین در سطح کالس (طبقه) برای
چهار طبقه جنگل تاغ و گز ،مرتع ،شورهزار و زراعت استخراج و مورد
محاسبه گرفتند .متریکهای استخراجشده منتحب در زیر تعریف شدهاند:
مساحت هر طبقه ) :(CAشامل مجموعه مساحت تمامی لکههای
طبقه است که معموال ً بر حسب هکتار محاسبه میشود.
تعداد لکه ) :(NumPدر صورت استفاده در سطح سیمای سرزمین
نشاندهنده تعداد کل لکههای موجود در سیمای سرزمین و در سطح
طبقات ،نشاندهنده تعدادکل لکههای موجود در هر طبقه میباشد.
متوسط اندازه لکه ) :(MPSبیانگر میزان اندازه لکهها در هر طبقه بوده
و از تقسیم مساحت هر طبقه به تعداد لکهها در هکتار محاسبه میشود.
کل لبه ( :)TEبیانگر طول کل لبههاو مرزهای موجود در درون
یک سیمای سرزمین میباشد که از طریق فرمول زیر تعیین میگردد:
رابطه ()1

نتایج
نقشههای پوشش اراضی منطقه مورد مطالعه :همانطورکه
ذکر شد در پناهگاه حیات وحش شیراحمد سه طبقه پوشش اراضی
جنگل تاغ و گز ،مرتع ،شورهزار و زراعت شناسایی شدند و براین اساس
نقشههای پوشش اراضی سالهای  2006و  2016مربوط به این منطقه
تهیه شدند که این نقشهها در شکلهای  2و  3نمایش داده شده است.

mꞌ

eik

∑ = TE

k=1

در این فرمول  eikطول لبه بین لکههای  iو  kاست .واحد اندازهگیری
آن متر میباشد.
تراکم لبه ) :(EDمقدار لبه نسبت به کل مساحت سیمای سرزمین
است که بر حسب متر بر هکتار بیان شده و از طریق فرمول زیر
محاسبه میشود:
رابطه ()2
∑mꞌ
k=1 eik
A

شکل :2نقشه پوشش اراضی پناهگاه حیات وحش شیراحمد
مربوط به سال 2006

= ED

که در آن  eikطول لبه بین لکههای  iو  kو  Aمساحت کل سیمای
سرزمین مورد بررسی میباشد.
متوسط لبه لکه ) :(MPEبیانگر نسبت طول کل لبهها به تعداد
لکه در سیمای سرزمین میباشد.
متوسط شاخص شکلی ) :(MSIعبارت است از میانگین نسبت
محیط به مساحت که بهصورت زیر محاسبه میشود:
رابطه ()3
)

0/25pij
√aij

n
∑m
( i=1 ∑j=1

N

= MSI

در این فرمول  Pijمحیط هر لکه و  aijمساحت همان لکه و  Nبرابر با
تعداد لکهها میباشد .اگر این شاخص برابر با یک باشد ،لکهها شکل مربعی
داشته و با افزایش پیچیدگی شکل لکهها مقدار آن افزایش پیدا میکند.
متوسط نسبت محیط به مساحت ) :(MPARزیاد شدن عدد این
شاخص نشاندهنده افزایش لبه لکهها و در نتیجه آسیبپذیر شدن
بیشتر آنها است که حاصل بروز از هم گسیختگی در سیمای
سرزمین میباشد.

شکل :3نقشه پوشش اراضی پناهگاه حیات وحش شیراحمد
مربوط به سال 2016

محاسبه متریکها و تغییرات آنها :در این مرحله با استفاده
از نقشههای پوشش اراضی سالهای  2006و  ،2016متریکهای استخراج
شده منتخب برای چهار طبقه جنگل تاغ و گز ،مرتع ،شورهزار و زراعت
در پناهگاه حیات وحش شیراحمد محاسبه شده و بهمنظور مقایسه
بهتر ،نرخ تغییر در هر متریک به درصد تبدیل شده و مورد مقایسه
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کمیسازی تغییرات زیستگاهی آهوی ایرانی در پناهگاه حیات وحش شیراحمد سبزوار....

رازقندی و همکاران

قرار گرفته است .در جداول  4 ،3 ،2و  5نتایج محاسبه متریکها و
تغییرات آنها در طبقات پوشش اراضی منطقه مورد مطالعه برای
سالهای  2006و  2016آمده است.
جدول  :3مقایسه متریکها در سطح کالس برای جنگل تاغ و گز در
پناهگاه حیات وحش شیراحمد در سالهای  2006و 2016
عالمت

مقدار در

مقدار در

درصد

نام
متریک

اختصاری

مساحت هر طبقه
تعداد لکه

CA
NumP

متوسط اندازه لکه

MPS

متوسط لبه لکه
تراکم لبه
کل لبه

MPE

1414/57
595
2/37
665/2
279/79
395797

3303/85
633
5/21
955/5
183/07
604834

متوسط نسبت
محیط بهمساحت

MPAR

759/92

735/29

-3/24

متوسط شاخص
شکلی

MSI

1/43

1/5

+7

ED
TE

حیات وحش شیراحمد در سالهای  2006و 2016
نام

عالمت

مقدار در

مقدار در

درصد

متریک

اختصاری

سال 2006

سال2016

تغییرات

مساحت هرطبقه
تعداد لکه
متوسط اندازه لکه
متوسط لبه لکه
تراکم لبه
کل لبه
متوسط نسبت
محیط به مساحت

CA

17493/86
1
17493/9
1212160
69/29
1212160

16876/2
1
16876/2
951561
56/38
951561

-3/53
0
-3/53
-21/49
-18/71
-21/49

69/29

56/38

-18/71

NumP
MPS
MPE
ED
TE
MPAR

متوسط شاخص شکلی

MSI

25/85

20/66
0

-3/53

142

133/61

-20/76
0

-3/53

-5

-10

160
140

-15

درصد تغییرات از  2006تا 2016

120

100

58/09

80

43/65

60
40

7

6/38

20
0

-20

-40

3/24-

34/66-

-60

شکل :4مقایسه تغییرات متریکها در طبقه جنگل تاغ و گز
در فاصله سالهای  2006تا 2016

همانطورکه در جدول  2و شکل  4مشخص است بیشترین تغییر
در بازه زمانی مورد مطالعه مربوط به متوسط اندازه لکه میباشد.
همچنین متریک مساحت طبقه نیز افزایش چشمگیری داشته است
که ناشی از اضافه نمودن جنگلهای تاغ و گز دستکاشت به این طبقه
میباشد .با توجه به اینکه آهوها در فصل زاد و ولد نوزادان خود را
به منظور پنهان نگاه داشتن از دید شکارچیان (طبیعی و انسانی) در
میان درختچههای تاغ و گز پنهان میکنند ،افزایش مساحت این طبقه
و اندازه و تعداد لکههای موجود در آن میتواند به بقای آهوهای تازه
متولدشده کمک زیادی نماید .افزایش سایر متریکها نیز نشاندهنده
افزایش پیوستگی و ایدهآل بودن شرایط زیستی در طبقه جنگل تاغ
و گز میباشد.
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-18/71
-20/76

-20

-18/71

-21/49

درصد تغییرات از  2006تا 2016

سال2006

سال2016

تغییرات
+133/61
+6/38
+142
+43/65
-34/66
+58/09

جدول  :4مقایسه متریکها در سطح کالس برای مرتع در پناهگاه

-21/49
-25

شکل :5مقایسه تغییرات متریکها در طبقه مرتع در فاصله
سالهای  2006تا 2016

بهترین حالت لکه ،شکلی است که ناحیه هسته وسیع و مرزها
منحنیشکل باشند .مشخص شده است که لکههایی که دارای شکل
گردتری هستند در حفاظت از منابع درونی خود کارایی بیشتری دارند
چرا که در این اشکال ،نسبت محیط به مساحت کمتر بوده و بنابراین
میزان در معرض قرار گرفتن محتویات لکه با محیط اطراف کاهش
خواهد یافت ( .)1995 ،Formanدر تفسیر کلی تغییر متریکها در کالس
مرتع میتوان گفت که با وجود تنها یک لکه در طبقه مرتع و کاهش
مساحت و نامطلوبتر شدن شکل آن یعنی کاهش میزان انحنای مرز
لکه و مربعی شدن آن بهدلیل چرای غیرمجاز و بیش از ظرفیت برد
منطقه و بروز خشکسالی ،این لکه منزوی شده و ارتباط آن با لکهها و
زیستگاههای سایر طبقات کاهش یافته است .بنابراین طی سالهای
 2006تا  2016از کیفیت طبقه مرتع برای تامین نیازهای غذایی آهو
کاسته شده است .این در حالی است که گونه آهو بیشترین تغذیه خود
را از پوشش گیاهی موجود در طبقه مرتع بهدست آورده و این طبقه
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را برای گذراندن فصل زاد و ولد خود ترجیح میدهد .براین اساس
تعداد کثیری از آهوها در مواجه با کمبود منابع غذایی و نبود امنیت
کافی در فصل زاد و ولد در این کالس یا تلف شده و یا به مناطق با
منابع غذایی غنیتر و امنتر مهاجرت کردهاند و این باعث کاهش تعداد
گونه آهو در پناهگاه حیات وحش شیراحمد شده است.
جدول  :5مقایسه متریکها در سطح کالس برای شورهزار در
پناهگاه حیات وحش شیراحمد در سالهای  2006و 2016
نام متریک

اختصاری

سال 2006

سال2016

تغییرات

CA

3106/79
448
6/93
1369/72
197/51
613636

1860/44
565
3/29
848/34
257/63
479315

-40/12
+26/11
+60/66
-38/08
+30/51
-21/88

781/21
1/52

813/39
1/49

+4/12
-3

مساحت هر طبقه
تعداد لکه
متوسط اندازه لکه
متوسط لبه لکه
تراکم لبه
کل لبه
متوسط نسبت
محیط به مساحت

NumP
MPS
MPE
ED
TE
MPAR

متوسط شاخص شکلی

MSI

جدول  :6مقایسه متریکها در سطح کالس برای زراعت در پناهگاه
حیات وحش شیراحمد در سالهای  2006و 2016
نام متریک

عالمت

مقدار در

مقدار در

درصد

اختصاری

سال 2006

سال2016

تغییرات

832/46
127
6/55
1094/02
166/9
138940

807/2
104
7/76
1267/18
163/26
131786

-3/03
-18/11
+20/16
+158/82
-2/19
-5/14

MPAR

555/6

596/73

+7/41

MSI

1/48

1/54

+6

مساحت هر طبقه
تعداد لکه
متوسط اندازه لکه
متوسط لبه لکه
تراکم لبه
کل لبه
متوسط نسبت
محیط به مساحت

CA
NumP
MPS
MPE
ED
TE

متوسط شاخص شکلی

180

158/82

160
140
120

80

100

60/66

80

60
30/51
26/11
20

4/12

0
-20

-3

درصد تغییرات از  2006تا 2016

40

-21/88
-38/08

60
40

20/16
6

7/41

20

درصد تغییرات از  2006تا 2016

عالمت

مقدار در

مقدار در

درصد

کم شده و موجب تلف شدن یا مهاجرت آنها از پناهگاه حیات وحش
شیراحمد شده است.
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شکل :6مقایسه تغییرات متریکها در طبقه شورهزار در فاصله
سالهای  2006تا 2016

در طبقه شورهزار کاهش مساحت و افزایش تعداد لکه ناشی از
افزایش تراکم جنگلهای تاغ و گز دستکاشت در دوره زمانی مورد مطالعه
نشاندهنده بروز از هم گسیختگی در این طبقه میباشد .از طرفی اندازه
لکهها کوچکتر شده و لبههای آنها حالت سخت و مستقیم پیدا
کرده است .همچنین مرز لکهها افزایش پیدا کرده و منجر به از هم
گسیختگی شده است .بنابراین منابع موجود در طبقه شورهزار یعنی
گونههای مقاوم به خشکی که اکثر آنها مورد تعلیف آهو قرار میگیرد
کاهش یافته است .از طرفی کالس شورهزار بهعنوان کریدور تردد آهوها
به مزارع جو و گندم روستاهای واقع در شمال منطقه میباشد که با
وجود از هم گسیختگی دسترسی آنها به منابع غذایی خوشخوراک

در طبقه زراعت بیشترین تغییر در بازه زمانی مورد مطالعه مربوط
به سنجه متوسط لبه لکه است که مبین وجود ازهم گسیختگی در
این طبقه میباشد .بهطورکلی ،در طبقه زراعت تغییر متریکهای مرتبط
با ازهم گسیختگی مانند افزایش متوسط لبه لکه ،افزایش متوسط
نسبت محیط به مساحت و کاهش مساحت وجود از هم گسیختگی
در این طبقه را نشان میدهند که نتیجه عواملی نظیر پیشروی طبقه
جنگل تاغ و گز به سمت سایر طبقات ،چرای غیرمجاز و بیش از ظرفیت
برد منطقه ،بروز خشکسالی و حضور انسان بهعنوان یک عامل اختاللی
میباشد .از طرفی اندازه لکهها در بازه زمانی مورد مطالعه افزایش یافته
و اشکال آنها از حالت مربعی خارج شده و مرز آنها نیز از حالت سخت
و مستقیم به اشکال نرم و منحنی تغییر یافته که باعث پایدار شدن منابع
درون لکهها میشود .براین اساس میتوان گفت که باوجود ازهمگسیختگی
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کمیسازی تغییرات زیستگاهی آهوی ایرانی در پناهگاه حیات وحش شیراحمد سبزوار....

در طبقه زراعت ،این طبقه دارای قابلیت ترمیم و رسیدن به شکل ایدهآل
برای تامین نیازهای غذایی آهو در پناهگاه حیات وحش شیراحمد را دارد.

بحث
باتوجه به اهمیت وجود پیوستگی و یکپارچگی زیستگاهی برای
گونههایی که نیازهای حرکتی باالیی دارند و انجام نشدن تحقیقات
کمی درخصوص زیستگاه آهوی ایرانی در پناهگاه حیاتوحش شیراحمد،
در این تحقیق ،از متریکهای اکولوژی سیمای سرزمین بهمنظور کمی
سازی تغییرات زیستگاهی این گونه در پناهگاه حیات وحش شیراحمد
سبزوار در فاصله سالهای تا  2016استفاده شد .نتایج تهیه نقشه
پوشش اراضی و کمی سازی الگوهای مکانی در منطقه مورد مطالعه
نشان دهنده تغییرات چشمگیر و تاثیر زیاد این تغییرات بر جمعیت
آهو در این منطقه میباشد .اضافه نمودن جنگلهای تاغ و گز دستکاشت
به منطقه باعث افزایش چشمگیر مساحت طبقه جنگل تاغ و گز شده
است که این به بقای آهوهای تازه متولدشده کمک زیادی مینماید.
اما امنیت تنها فاکتور موثر بر بقای گونههای حیات وحش نمیباشد و
عوامل مهم دیگری مانند سهولت دسترسی به منابع غذایی و وجود
منابع غذایی کافی در یک زیستگاه نیز ارتباط مستقیم با زندهمانی
زیستمندان آن زیستگاه دارد .سنجههای سیمای سرزمین نشاندهنده
کاهش مساحت ،تغییر شکل و اندازه لکهها و مرزها در سه طبقه مرتع،
شورهزار و زراعت میباشند که ناشی از وجود تعداد زیاد روستا در
اطراف منطقه ،چرای بیرویه دامهای اهلی توسط ساکنین منطقه،
تکشغلی بودن ساکنین منطقه (فقط دامداری و کشاورزی) و خشکسالی
میباشد .حضور دامهای اهلی در منطقه رقابت بر سر منابع غذایی را
افزایش داده و تعداد زیادی از آهوها در این رقابت شکست خورده و
تلف شده و یا از منطقه مهاجرت کردهاند .از طرفی در مواجه با کمبود
منابع غذایی ،جمعیت کثیری از آهوها بهمنظور تامین نیازهای غذایی
خود به زمینهای کشاورزی اطراف منطقه هجوم برده و در آنجا به
راحتی توسط شکارچیان شکار شدهاند .بنابراین حضور انسان و
فعالیتهای او در منطقه مورد مطالعه بهعنوان یک عامل اختاللی
باعث کاهش شدید جمعیت آهو در این منطقه شده است.
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