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 1397 اردیبهشتتاریخ پذیرش:            1396 بهمن تاریخ دریافت:

 چکیده

های توان بسیاری از ارزششود و با استفاده از آن میتری را سبب میمدیریت مناطق با رویکرد اکولوژی سیمای سرزمین مدیریت جامع

های گیاهی و جانوری مهم است، بررسی در مناطق حفاظت شده برای دوام جمعیتها یکپارچگی و ارتباط داشتن زیستگاه مناطق را حفظ نمود.

گسیختگی مفید واقع شود. های محدود شده و کمک برای مقابله با تأثیرات از همتواند برای ارتباط دادن لکهیکپارچگی مناطق حفاظت شده می

وحش در پارک ملی الر و منطقه حفاظت شده ورجین و مقایسه حیاتبدین منظور این تحقیق با هدف کمی نمودن از هم گسیختگی زیستگاه 

با استفاده از تکنیک  اراضی مناطق های پلنگ، قوچ و میش و کل و بز انجام گرفت. در این راستا نقشه کاربریپارچگی زیستگاه گونهوضعیت یک

RS  وGIS منظور شناسایی عوامل انسان ت محیط زیست تهیه گردید و بهوحش نیز از سازمان حفاظهای زیستگاه حیاتاستخراج گردید و نقشه

با تحلیل  گسیختگی  استفاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داداز روش هندسه از هم وحشساخت تاثیرگذار بر روی پراکندگی حیات

های پارچگی زیستگاه گونهل تاثیرگذار بر روی یکترین عوامتوان به شناسایی مهمگسیختگی میهای از همهای سیمای سرزمین و هندسهسنجه

ترتیب های خاکی، کشاورزی و سد بهها و حفظ تنوع زیستی پرداخت. نتایج نشان داد در پارک ملی الر عوامل راهمختلف در راستای حفاظت از آن

ترین عامل موثر بر روی زیستگاه ری کشاورزی مهمگسیختگی زیستگاه پلنگ، کل و بز و قوچ و در منطقه حفاظت شده ورجین کاربهمبر روی از 

 وحش است. حیات

  وحشحیات زیستگاه ،منطقه حفاظت شده ورجین ازهم گسیختگی زیستگاه، پارک ملی الر، کلمات کلیدی:

 meygooni1959@gmail.com :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

وری عنوان یکی از مفیدترین اشکال بهرهمناطق تحت حفاظت به       

داری از فرآیندهای نگه شوند.می هجانبه از سرزمین شناخت پایدار و چند

های آبخیز، بخش، حفظ حوزههای حیاتشناختی اساسی و سیستمبوم

های وحش و رویشگاهداری زیستگاه حیاتحفاظت تنوع ژنتیکی، نگه

های های آبی و خشکی، حفظ میراثگیاهی، حفظ تنوع زیستی محیط

ترین فوایدی است برداری پایدار از معمولطبیعی و تامین شرایط بهره

که مناطق تحت حفاظت در صورت مدیریت مطلوب به جامعه عرضه 

پارچگی سیمای سرزمین و (. پایش یک1380کنند )مجنونیان، می

های برای سازمان مهمی مسئله شده حفاظت در مناطق زیستگاه تغییرات

 (2013و همکاران،  Mairotaحفاظت از محیط زیست و طبیعت است )

ها در مناطق حفاظت پارچگی و ارتباط داشتن زیستگاهچنین یکهم

 های گیاهی و حیوانی مهم است مخصوصا  جمعیت شده برای دوام

، Ahrenو  Leitao) های مختلف مکمل یکدیگر باشندکه زیستگاهزمانی

رشد زیربناها حمل و نقل و رشد  مانند (. با رشد تعارضات انسانی2002

ها بین زیستگاه ارتباط و پارچگییک اورزیکش مثل هاییو کاربری شهرها

در مناطق حفاظت شده کاهش پیدا کرده است که تهدیدی جدی 

آید که این حساب میهای کلیدی مناطق بهوحش و گونهبرای حیات

و  Townsendالشعاع قرار داده است )موارد مدیریت منطقه را تحت

های های کاربریه(. امروزه توجه به ساختار مکانی لک2009همکاران، 

اراضی از اهمیت زیادی برخوردار است. کمی کردن الگوی سیمای 

های انسانی و سرزمین به درک و شناخت بهتر ارتباط بین فعالیت

 در ریزانبرنامه و گذارانسیاست به و سرزمین سیمای تغییرات

)کرمی و  کندگیری مناسب در جهت توسعه پایدار کمک میتصمیم

ترین فرآیندهای فضایی منجر به بروز تغییر در از مهم (.1390فقهی، 

سیمای سرزمین، از هم گسیختگی است. این فرآیند که از بارزترین 

 Turner؛ Forman، 1995) شودمی محسوب جهان زیستیتنوع تهدیدات

به تبدیل پوشش یا زیستگاه خاص به قطعات  ( منجر2001و همکاران، 

 Quintana؛ Ahren ،2002و  Leitaoر )تتر و دارای ارتباط کمکوچک

ها پذیری آن( و در نتیجه کاهش پایداری و زیست2010و همکاران، 

های وحش ازجمله گونهگسیختگی تاثیر زیادی بر حیاتشود. از هممی

گذارد. این تاثیرات شامل مرگ و میر مستقیم، تغییرات مهم می

ستند که شناسایی ژن ه جریان رفتاری، کاهش ظرفیت انتشار و کاهش

این اثرات منجر به یک تمرکز تازه بر کمی کردن از هم گسیختگی 

های حفاظت و محیط ریزیسیمای سرزمین برای استفاده در برنامه

(. در مطالعات صورت 2008و همکاران،  Girvetzزیست شده است )

ها در ( به بررسی آثار منفی جاده1390گرفته زبردست و همکاران )

ی گلستان توسط سنجه اندازه شبکه موثر پرداختند. براتی و پارک مل

منظور بررسی حرکت جانوران در ( در تحقیق خود به1394همکاران )

های تعداد لکه، کل حاشیه و اندازه پارک ملی کاله قاضی از سنجه

( نیز سنجه اندازه موثر 2002)  Jaegerموثر شبکه استفاده کردند.

با توجه به قابلیت اطمینان برای کمی  سنجه دیگر 21شبکه را با 

تکه شدن سیمای سرزمین مقایسه کرد گسیختگی و تکهکردن از هم

پارک ملی الر و  که اندازه موثر شبکه باالترین رتبه را کسب نمود.

علت تعارضات انسانی صورت گرفته، منطقه حفاظت شده ورجین به

تواند باعث این می اند کهدچار تغییر در ساختار سیمای سرزمین شده

گسیختگی این مناطق و در پی آن پارچگی و افزایش از همکاهش یک

های سیمای سرزمین شود کاهش ارتباط بین زیستگاه جانوران و لکه

گذارد. با بررسی و وحش این مناطق میکه تاثیر زیادی بر حیات

ریزی و مدیریت منظور برنامهنظارت بر تغییرات سیمای سرزمین به

های حفاظتی بهتری را اعمال نمود. توان سیاستر این مناطق مید

های کمی اکولوژی سیمای در این تحقیق با استفاده از شاخص

منظور بررسی عوامل گسیختگی سیمای سرزمین بهسرزمین از هم

مناطق توسط  وحش درحیات روی زیستگاه و پراکندگی ساخت برانسان

وحش های حیاتگی زیستگاه گونهگسیختهای عمومی و از همهندسه

  گیرد.های خصوصی مورد بررسی قرار میدر هندسه
 

 هامواد و روش

 مناطق مورد مطالعه 

 33-51پارک ملی الر در محدوده جغرافیائی :پارک ملی الر       

عرض شمالی و با  05-36تا  52-35طول شرقی و  00-52تا 

شرقی کیلومتری شمال 70 در وکیلومترمربع  276وسعت حدود 

تهران واقع است. از نظر تقسیمات کشوری در محدوده دو استان تهران 

های متنوعی و مازندران واقع است. پارک ملی الر حمایت کننده گونه

ترین پستانداران این منطقه دار ایران است و متنوعوحش مهرهاز حیات

صد از پستانداران در 43خواران تعلق دارد که حدود به راسته گوشت

خود اختصاص داده است. از پستانداران شناسایی شده این حوزه را به

شناسایی شده چهار گونه که از لحاظ اکولوژیک، اقتصادی، حفاظتی 

عنوان گونه شاخص معرفی باشند، بهو کنترل محیط حائز اهمیت می

 .(1( )شکل 1381)مهندسین مشاور یکم،  اندشده
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 2/272منطقه مورد مطالعه با  منطقه حفاظت شده ورجین:       

های و عرض 44-51تا  31-51شرقی  هایطول بین در کیلومترمربع

شرقی تهران واقع گردیده است در شمال 01-36تا  49-35شمالی 

 شهرستان و تهران استان در منطقه این کشوری تقسیمات نظر و از

ترین پستانداران در این ناحیه به راسته دارد. متنوع رارق شمیرانات

درصد از پستانداران شناسایی  42خواران تعلق دارد که حدود گوشت

خود اختصاص داده است. از پستانداران شناسایی شده شده حوزه را به

چهار گونه که از لحاظ اکولوژیک، اقتصادی، حفاظتی و کنترل محیط 

چنین اند. همعنوان گونه شاخص معرفی شدهبه باشند،حائز اهمیت می

 IUCNبندی طبقهگونه در  3گونه پستاندار شناسائی شده  36از 

(International Union for Conservation of Nature) ،6  گونه در

 CITES (Convention on International Trade in Endangered مقررات

Species of Wild ) شده و های حمایت نوان گونهعگونه نیز به 5و

)مهندسین مشاور یکم،  گردنداد میده در سطح ملی قلمدحفاظت ش

 .(2( )شکل 1381
 

 
 منطقه حفاظت شده ورجین: 2شکل

گسیختگی منظور بررسی از همتحقیق به این در ها:داده پردازش       

های سههند ایجاد عناصر ابتدا مطالعه مورد مناطق در وحشحیات زیستگاه

ساخت و های جاده، سد، انسانگسیختگی که شامل کاربریاز هم

ای لندست تهیه گردید. پس از کشاورزی است توسط تصاویر ماهواره

دست آمده ، موانع به2016تهیه نقشه پوشش کاربری مناطق در سال 

محیط زیست  حفاظت وحش که از سازمانزیستگاه حیات بر روی نقشه

سرزمین جهت  سیمای هایسنجه سپس ذاری شدندگهمتهیه شد روی

های کل و بز ، قوچ و میش و بررسی ازهم گسیختگی زیستگاه گونه

گیری شد. با مقایسه و تفسیر این اندازه Fragstatsافزار پلنگ در نرم

 ها در پارک ملی الر و منطقه حفاظت شده ورجین نتایجی سنجه

 اداتی ارائه گردید.دست آمد و بر طبق این نتایج پیشنههب

منظور تهیه نقشه به تهیه نقشه پوشش/ کاربری مناطق:       

ماهواره  OLI ای سنجندهپوشش/ کاربری مناطق ابتدا تصاویر ماهواره

تهیه گردید. در این تحقیق برای تصحیح  2016مربوط به سال  لندست

دلیل کوهستانی بودن مناطق از روش تصحیح اتمسفری اتمسفری به

چنین شد. هم استفاده ERDAS افزارنرم در ATCOR3 مدل توسط طلقم

برای تصحیح هندسی  GPS زنی در عرصه توسط دستگاهاز روش نقطه

بندی پردازش یک الگوی طبقهاستفاده شد. بعد از انجام مراحل پیش

های مربوط به پوشش/کاربری استاندارد مدنظر قرار گرفت تا واقعیت

احی گردد، الگوی مورد استفاده در این تحقیق درستی طراراضی به

بندی بندی اندرسون است که در مطالعات زیادی برای طبقهطبقه طرح

(. با توجه به 1391تصاویر استفاده شده است )جعفری و همکاران، 

های موجود استفاده از الگوی طرح اندرسون در این تحقیق، کاربری

نین در منطقه حفاظت شده چدر پارک ملی الر در پنج طبقه و هم

بندی پوشش منظور طبقهورجین در شش طبقه کاربری تعریف شد. به

افزار در نرم NDVIگیاهی این منطقه از شاخص پوشش گیاهی 

IMAGINE 2014  ERDAS  استفاده گردید. با این روش مراتع منطقه

)مراتع متوسط و خوب در این  مرتع ضعیف و مرتع خوب در دو طبقه

بندی گردید. کاربری مربوط به کشاورزی با قرار گرفتند( طبقهطبقه 

ای بزرگ ، استفاده از تصاویر ماهوارهNDVIاستفاده از شاخص طیفی 

های رقومی تهیه شده از سازمان فایل چنینهم و Google Earth مقیاس

ساخت نیز با استفاده دست آمد. طبقه انسانحفاظت محیط زیست به

که دست آمد ولی با توجه به اینای بهیر ماهوارهبندی تصواز طبقه

بندی متری لندست قابل طبقه 30های مناطق توسط تصویر جاده

های مناطق، به تصویر رستری با نیستند، از طریق فایل وکتوری جاده

نهایت تمام پوشش/  بندی شد درمتری تبدیل و طبقه 30پیکسل 

ار گرفتند و نقشه پوشش/ های استخراج شده در یک فایل قرکاربری

 کاربری تهیه گردید.
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 ارزش و قابلیت استفاده از هر نقشه بندی:سنجی طبقهصحت       

یک روش معمول برای تعیین  میزان صحت آن بستگی دارد.تولیدی، به

بندی، استفاده از اطالعات صحرایی یا های حاصل از طبقهدقت نقشه

های تصادفی از شامل نمونه مناطق آزمایشی است. مناطق آزمایشی

های مورد نظر است که باید براساس معیارهای آماری و از لحاظ کالس

ها مدنظر قرار گیرد. کافی بودن تعداد و مناسب بودن واریانس نمونه

بندی تعیین های آزمایشی برای برآورد دقت طبقهکه نمونهپس از آن

این تحقیق  در (.1382، پناه)علوی شودشد، از ماتریس خطا استفاده می

تولید شده است از  2016ای که از تصاویر سال منظور صحت نقشهبه

 .استفاده گردید GPS نقاط برداشت شده با

در این تحقیق  گسیختگی زیستگاه جانوران:بررسی از هم       

با توجه به اهمیت سیمای سرزمین و تاثیر آن بر روی پراکندگی حیات 

منظور بررسی اثر عوامل از هم گسیختگی بههای وحش از هندسه

وحش گسیختگی حیاتساخت بر روی پراکندگی و بررسی از همانسان

های از استفاده شد. از هم گسیختگی زیستگاه جانوران توسط هندسه

صورت هگسیختگی به دو صورت مورد بررسی قرار گرفت. الف( بهم

ن روش جانور گسیختگی که در ایعمومی در چهار هندسه از هم

های صورت اختصاصی برای زیستگاه گونههخاصی مد نظر نیست. ب( ب

 مهم مناطق )کل و بز، قوچ و میش و پلنگ(.

در این روش تمام موانعی که در مناطق مانع : الف( هندسه عمومی 

گسیختگی شود در چهار هندسه از همپراکندگی و حرکت جانوران می

گسیختگی از هم بررسی منظورشدند. به موثر کمی متریک اندازه توسط و

وحش الزم است که مشخص شود کدام یک از عناصر زیستگاه حیات

وحش در سیمای سرزمین مانعی مهم برای حرکت و پراکنش حیات

گسیختگی سیمای سرزمین بر اثر توسعه زیستگاه هستند. از هم

هم بههایی مانند کشاورزی، صنعتی، شهری، معادن و ... از کاربری

شود. موانع ها از طریق زیربنای خطی نتیجه میپیوستن این مکان

وحش گسیختگی زیستگاه حیاتانتخابی در این تحقیق که باعث از هم

ها، باغ، ساخت، جادههای انسانشوند شامل کاربریدر این مناطق می

 گسیختگی تعریف شد:بدین منظور چهار هندسه از هم باشند.سد می

های آسفالت و ساخت و ساز شهری، هندسه دوم: : راههندسه اول

های کوچک مناطق، های خاکی و راههمراه جادهعوامل هندسه اول به

و در هندسه چهارم:  کشاورزی کاربری همراهدوم به سوم: هندسه هندسه

عنوان مانع حرکت و پراکندگی همراه سد بهعوامل هندسه سوم به

دلیل شده ورجین بهحفاظت منطقه وحش درنظر گرفته شد )درحیات

 گسیختگی استفاده گردید(.نبود کاربری سد از سه هندسه از هم

در این تحقیق : های مناطقگونه صورت اختصاصی برای زیستگاهب( به

های عنوان گونههای پلنگ ایرانی، قوچ و میش البرز و کل و بز بهگونه

های ن روش ابتدا کاربریاند. در ایمهم این مناطق درنظر گرفته شده

توانند مانع پراکندگی این جانوران شوند )کاربری اراضی مناطق که می

عنوان موانع مدنظر قرار گرفتند و در چهار ساخت، باغ و سد( بهانسان

 مناطق و نقشه زیستگاه هر کل هندسه همانند هندسه عمومی، با فایل

 های)شکل گردید یهته (1391) زیست محیط حفاظت سازمان که از گونه

)پراکندگی حیوان  شبکه موثر سنجه اندازه و شدند گذاریهم( روی4و  3

بدون برخورد با موانع( برای بستر و زیستگاه هر گونه و سنجه تعداد 

سنجه کل  و )حرکت بین چه تعداد زیستگاه( هاگونه زیستگاه ها برایلکه

های نام برده سنجهحاشیه نیز برای زیستگاه هر گونه محاسبه شدند. 

شدند. باتوجه  مانع محاسبه وجود در شرایط بدون مانع و در شرایط شده

که این جانوران در منطقه دارای چند منطقه زیستگاهی هستند، به این

 ها )بستر( نیز محاسبه گردید. اندازه موثر شبکه بین زیستگاه سنجه

 های مورد استفاده در تحقیق سنجه

، (NP= Number of patches) سنجه تعداد لکه اد لکه:تعد سنجه       

کند. ها را در سطح کالس یا سیمای سرزمین محاسبه میکل لکه تعداد

شود. شدن زیستگاه استفاده می لکهلکه برای شاخصی عنوانبه سنجه این

 دهنده فرایند حذف و سوراختر باشد نشانها بیشکه هرچه تعداد لکه

پارچه یک هایبخش یعنی آن افزایش که مین استسرز سیمای در شدگی

تجزیه و کاهش پیوستگی  اند و نشانهتر تبدیل شدههای کوچکبه لکه

 (. Marks ،1995و  McGarigal ؛1390است )زبردست، 
 

 
 زیستگاه حیات وحش در پارک ملی الر :3شکل
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 زیستگاه حیات وحش در منطقه حفاظت شده ورجین :4شکل

 

 بهترین عنوانبه معموال  )لبه( حاشیه هایسنجه :حاشیه کل سنجه       

و  McGarigal) اندشده مطرح سرزمین سیمای فضایی آرایش نماینده

Marks ،1995کل حاشیه (. سنجه (TEاز ،) های پیکربندی است سنجه

موجود درون سیمای سرزمین  ها و مرزهایحاشیه طول دهندهنشان که

فرایندهای کاهش اندازه و دو  دهندهسنجه نشان است. افزایش این

سازی در سیمای سرزمین است که منجر به افزایش میزان نواحی تکه

 شود. تر میگسیختگی بیشنتیجه از هممرزی لکه مورد نظر و در

 دهندهسنجه اندازه موثر شبکه نشان :سنجه اندازه موثر شبکه       

ها زمین و جدا نشدن آناحتمال اتصال بین دونقطه در سیمای سر

 ،Jaeger؛ 2008همکاران،  و Girvetz) است هاجاده مانند موانعی وسیلهبه

ساخت یا هر نوع که موانعی مانند جاده، عوامل انسان(. درحالی2002

کاربری ناسازگار دیگر در سیمای سرزمین حضورداشته باشند، احتمال 

توان این چنین میاتصال دونقطه موردنظر کاهش خواهد یافت. هم

صورت تصادفی نایی دو جاندار از یک گونه که بهصورت تواسنجه را به

در یک منطقه رها شده باشند در یافتن یکدیگر توصیف کرد. احتمال 

رویارویی ذکر شده )بین دو نقطه یا دو جاندار( با استفاده از این سنجه 

رچه میزان موانع شود. بنابراین هصورت اندازه موثر شبکه تعریف میبه

ها نیز این شبکه تر باشد اندازهموجود در سیمای سرزمین بیش

تری هایی که اندازه کمعبارت دیگر در شبکهتر خواهد شد بهکوچک

از این مقدار داشته باشند میزان پیوستگی و احتمال رویارویی کاهش 

ار ن مقدتر به ایهای کوچکیابد و برای مدیریت بهتر باید اندازه لکهمی

 .(2008و همکاران، Girvetz )افزایش یابد 

 نتایج
روی تصاویر تهیه شده، نقشه  پردازش برپس از انجام مراحل پیش       

شده ورجین در سال پوشش کاربری پارک ملی الر و منطقه حفاظت

نتایج ارزیابی  .صحت قرار گرفت ارزیابی مورد و سپس گردید تهیه 2016

برای منطقه  00/90برای پارک ملی الر و 53/89صحت، با صحت کلی

دهنده نشان 867/0و  864/0ترتیب به کاپا ضریب و ورجین شدهحفاظت

 .(6و  5دست آمده با واقعیت زمینی بود )شکل های بهخوانی نقشههم
 

 
 2016نقشه طبقات کاربری پارک ملی الر در سال  :5شکل

 

 
 2016شده ورجین در سال ظتنقشه طبقات کاربری منطقه حفا: 6شکل

 

های توسط هندسه وحشحیات زیستگاه یکپارچگی بررسی       

منظور کمی کردن حرکت شد به که گفتهطورهمان هم گسیختگی:از

و پراکنش جانوران از دو روش عمومی و خصوصی استفاده شد. نتایج 

ی گهای لکهگیری سنجه اندازه موثر شبکه در هندسهحاصل از اندازه

دهنده کاهش متریک اندازه موثر نشان 1395پارک ملی الر در سال 
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ترین کاهش در این منطقه شبکه از هندسه اول به چهارم است و بیش

چنین شدن مانع سد رخ داده است. هم چهارم با اضافه هندسه سوم به از

شده ورجین نیز این سنجه از هندسه اول به چهارم در منطقه حفاظت

ترین کاهش از هندسه دوم به سوم با اضافه ت و بیشکاهش یافته اس

 .(1)جدول شدن موانع کشاورزی در این منطقه صورت گرفته است
 

 
 گی عمومی منطقه حفاظت شده ورجینهای لکههندسه نقشه :7شکل

 

 
 گی عمومی  پارک ملی الرهای لکههندسه : نقشه8شکل 

 

گسیختگی مناطق های از همهسنجه اندازه موثر شبکه در هندس  :1جدول

 بر حسب هکتار

 نطقه حفاظت شده ورجینم الر پارک ملی گیلکه هایهندسه

 48/26992 36/28055 بدون مانع

 15/26078 36/28043 هندسه اول

 73/25893 79/27776 هندسه دوم

 93/23257 54/27302 هندسه سوم

 - 34/24616 هندسه چهارم

 تگاه حیات وحشهای خصوصی زیسهندسه 

های محاسبه شده در گیری سنجهنتایج حاصل از اندازه: پلنگ       

گذاری همدست آمده از رویهای بهبر روی نقشه Fragstatsافزار نرم

وحش زیستگاه حیات های از هم گسیختگی بر روی نقشهموانع هندسه

شان )تهیه شده از سازمان حفاظت محیط زیست( در پارک ملی الر ن

دهنده افزایش طول حاشیه از هندسه اول داد سنجه کل حاشیه نشان

ترین افزایش از هندسه تا هندسه سوم در زیستگاه پلنگ است و بیش

اول به هندسه دوم رخ داده است و از هندسه سوم به چهارم ثابت 

ترین مقدار این سنجه را شرایط بدون مانع به خود مانده است و کم

دهد در شرایط نتایج سنجه تعداد لکه نشان می اختصاص داده است.

ترین مقدار خود است و فقط یک لکه بدون مانع و هندسه اول در کم

تکه  5زیستگاهی در منطقه وجود دارد. اما از هندسه اول به دوم به 

آید. سنجه وجود نمیو تا هندسه چهارم تغییری در زیستگاه به رسدمی

حرکت جانور در منطقه بدون برخورد دهنده اندازه موثر شبکه نشان

ندسه اول جا از ه( که در این2008و همکاران،  Jaegerبا موانع است )

ترین مقدار این تا چهارم مقدار این سنجه کاهش یافته است و بیش

از هندسه اول  کاهش ترینسنجه نیز در شرایط بدون مانع است و بیش

 نتایج شده ورجینچنین در منطقه حفاظتبه دوم رخ داده است. هم

سنجه کل حاشیه حاکی از افزایش مقدار کل طول حاشیه از هندسه 

ترین افزایش از هندسه اول به دوم چهارم دارد و بیشاول تا هندسه 

بدون مانع  شرایط ترین میزان این سنجه درچنین کمرخ داده است. هم

در شرایطی که مانعی در زیستگاه پلتگ نباشد و  NPاست. سنجه 

لکه زیستگاهی است و از  1های اول و دوم دارای چنین در هندسههم

یش یافته است. سنجه اندازه شبکه تکه افزا 10هندسه دوم به سوم به 

ترین موثر نیز از هندسه اول تا هندسه سوم کاهش یافته است و بیش

ترین مقدار را در بیشکاهش از هندسه دوم به سوم رخ داده است و 

 .(10الی 8های شکلباشد )شرایط بدون مانع دارا می

که کل و بز در پارک ملی الر دارای دو با توجه به این کل و بز:       

ها )بستر( ی است سنجه اندازه موثر شبکه بین زیستگاهزیستگاه منطقه

نیز محاسبه گردید نتایج نشان از کاهش این سنجه از هندسه اول تا 

ترین کاهش آن از هندسه سوم به چهارم رخ داده و بیش چهارم دارد

در درون زیستگاه نتایج سنجه کل حاشیه در شرایط بدون مانع است. 

از هندسه اول ترین میزان خود است. در کمو هندسه اول یک مقدار و 

به سوم نیز ترین افزایش را داشته است و از هندسه دوم به دوم بیش

، شرایط بدون مانع و NPتوجه به نتایج سنجه افزایش یافته است. با
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تکه افزایش  9تکه است و از هندسه اول به دوم به  4هندسه اول دارای 

شبکه موثر نیز از هندسه اول تا چهارم یافته است. نتایج سنجه اندازه 

ترین مقدار آن در شرایط بدون مانع است. کاهش یافته است و بیش

چنین کل ترین کاهش از هندسه اول به دوم رخ داده است. همو بیش

منطقه زیستگاهی است  شده ورجین دارای چندو بز در منطقه حفاظت

نیز محاسبه  )بستر( هاهزیستگا بین شبکه اندازه موثر سنجه همین دلیلبه

  MESHنشان داد در شرایط بین زیستگاهی مقدار متریک  نتایج .گردید

ترین کاهش آن از و بیش از هندسه اول تا سوم کاهش یافته است

در شرایط درون زیستگاه نتایج سنجه هندسه دوم به سوم بوده است. 

افزایش دهد که مقدار آن از هندسه اول تا سوم کل حاشیه نشان می

ترین افزایش آن از هندسه اول به دوم صورت گرفته یافته است و بیش

لکه زیستگاهی  3نیز در شرایط بدون مانع دارای  لکه تعداد سنجه و است

ترین رسد و بیشتکه می 5است و با اضافه شدن موانع هندسه اول به 

افزایش آن از هندسه دوم به سوم رخ داده است. نتایج سنجه اندازه 

ترین شبکه موثر حاکی از کاهش آن از هندسه اول تا سوم است و بیش

 .(14الی  11های شکل) کاهش از هندسه دوم به سوم رخ داده است
 

 
 زیستگاه پلنگ در پارک ملی الر: 9شکل

 
 زیستگاه پلنگ در منطقه حفاظت شده ورجین :10شکل 

 
 

 
 

 
های کل حاشیه، تعداد لکه و تغییرات سنجه ، نمودار10شکل 

اندازه موثر شبکه درون زیستگاه پلنگ در پارک ملی الر و 

 منطقه حفاظت شده ورجین
 

 
 زیستگاه کل و بز در پارک ملی الر :11شکل 
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 زیستگاه کل و بز در منطقه حفاظت شده ورجین: 12شکل 

 

 
زه موثر شبکه بین زیستگاه تغییرات سنجه اندا نمودار: 13شکل 

 کل و بز در پارک ملی الر و منطقه حفاظت شده ورجین
 

و میش البرز در پارک ملی که قوچ با توجه به این قوچ و میش:       

الر دارای یک منطقه زیستگاهی است متریک اندازه موثر شبکه بین 

ها )بستر( محاسبه نشد. نتایج سنجه کل حاشیه در زیستگاه زیستگاه

دهد که از هندسه اول تا هندسه قوچ و میش پارک ملی الر نشان می

ر آن را ترین مقداچهارم میزان این متریک افزایش یافته است و کم

از هندسه  افزایش ترینبیش است. داده خود اختصاصبه مانع بدون شرایط

اول به دوم صورت گرفته است. سنجه تعداد لکه در شرایط بدون مانع 

لکه زیستگاهی است و از هندسه اول به دوم  1و هندسه اول دارای 

را شرایط  MESHترین مقدار سنجه تکه افزایش یافته است. بیش 5به 

خود اختصاص داده است و مقدار آن از هندسه اول تا مانع به بدون

ترین کاهش از هندسه دوم به یافته است و بیش هندسه چهارم کاهش

که قوچ و میش البرز در چنین با توجه به اینسوم رخ داده است. هم

شده ورجین دارای دو منطقه زیستگاهی است متریک منطقه حفاظت

 ها )بستر( نیز محاسبه گردید. اهاندازه موثر شبکه بین زیستگ

 

 
 

 
 

 
های کل حاشیه، تعداد لکه و تغییرات سنجه نمودار: 14شکل 

اندازه موثر شبکه درون زیستگاه کل و بز در پارک ملی الر و 

 منطقه حفاظت شده ورجین
 

دهد مقدار سنجه اندازه شبکه موثر از هندسه اول نشان می نتایج       

ترین کاهش از هندسه دوم به سوم تا سوم کاهش یافته است و بیش

ترین مقدار این سنجه مربوط به شرایط چنین بیشرخ داده است. هم

میش  بدون مانع است. نتایج سنجه کل حاشیه در زیستگاه قوچ و

ترین مقدار که مقدار این متریک در شرایط بدون مانع کم دهدمی نشان

را دارد و از هندسه اول تا سوم مقدار طول لبه افزایش یافته است و 

ترین افزایش از هندسه اول به دوم صورت گرفته است. در شرایط بیش

لکه زیستگاهی است و در هندسه اول  2بدون مانع قوچ و میش دارای 

یابد. تکه افزایش می 46تکه و از هندسه دوم به سوم به  6قدار به این م

نتایج سنجه اندازه شبکه موثر نیز نمایانگر کاهش از هندسه  چنینو هم

ترین مقدار آن را شرایط بدون مانع به خود اول تا سوم است و بیش

ترین کاهش رخ اختصاص داده است و از هندسه دوم به سوم بیش

 .(18 یال 15 های)شکل داده است
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 زیستگاه قوچ و میش در پارک ملی الر :15شکل 

 

 

 
 زیستگاه قوچ و میش در منطقه حفاظت شده ورجین :16شکل 

 
 

 
تغییرات سنجه اندازه موثر شبکه بین زیستگاه  نمودار: 17شکل 

 شده ورجینقوچ و میش در منطقه حفاظت
 

 
 

 
 

 
ای کل حاشیه، تعداد لکه و هتغییرات سنجه نمودار: 18شکل 

اندازه موثر شبکه درون زیستگاه کل و بز در پارک ملی الر و 

 منطقه حفاظت شده ورجین

 

 بحث
توان نتیجه گرفت که می 1دست آمده در جدول از نتایج به       

در هر دو منطقه مورد مطالعه از شرایط بدون  MESHمیزان سنجه 

های انسان ساخت در مناطق اربریی اول که شامل کمانع به هندسه

های باشد و از هندسه اول به هندسه دوم با اضافه شدن موانع جادهمی

خاکی، از هندسه دوم به هندسه سوم با اضافه شدن موانع کاربری 

کشاورزی در مناطق و از هندسه سوم در پارک ملی الر به هندسه 

است که این  چهارم با حضور کاربری سد در این منطقه کاهش یافته

باشد. در هندسه اول دلیل افزایش موانع در هر هندسه میامر به

دلیل های آسفالت وارد شدند و بهمناطق، عوامل انسان ساخت و جاده

تر هستند و در شده ورجین این موانع بیشکه در منطقه حفاظتاین
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مناطق کمی از پارک ملی الر عوامل انسان ساخت وجود دارد میزان 

شده ورجین در مقایسه با پارک ملی الر جه در منطقه حفاظتاین سن

چنین از شرایط بدون مانع به هندسه تری است و همدارای مقدار کم

تری در منطقه حفاظت شده ورجین رخ داده است اول کاهش بیش

دهد پراکندگی پستانداران بزرگ در منطقه حفاظت شده که نشان می

و در پارک ملی الر از وضعیت  تری مواجه استورجین با موانع بیش

بهتری برخوردار هستند. هندسه دوم، شامل موانع هندسه اول به 

های خاکی است میزان این سنجه در هر دو منطقه از همراه جاده

چنین این مانع در هندسه اول به هندسه دوم کاهش یافته است و هم

تری شکاهش بی شده ورجینحفاظت الر در مقایسه با منطقه ملی پارک

دهد که از هندسه اول به دوم داشته است که این نتایج نشان می

تواند مانع موثرتری بر های خاکی در پارک ملی الر میحضور جاده

روی پراکندگی جانوران کوچک و گیاهان نسبت به منطقه حفاظت 

توان میزان ازهم های اضافی میشده ورجین باشد که با حذف راه

چنین هم. در این مناطق را کاهش داد گسیختگی سیمای سرزمین

( 1396( و براتی و همکاران )2008و همکاران ) Girvetz در مطالعه

رخ داده است. هندسه  فرعی هایجاده توسط سنجه این کاهش ترینبیش

های کشاورزی است مقدار این سنجه در سوم شامل باغات و زمین

های بودن زمین دلیل زیادهندسه سوم منطقه حفاظت شده ورجین به

تر است کشاورزی در این منطقه نسبت به پارک ملی الر بسیار کم

چنین در پارک ملی الر میزان این سنجه از هندسه دوم به هندسه هم

های کشاورزی یافته است و با توجه به این موضوع که زمین کاهش سوم

در این منطقه کم است بر روی از هم گسیختگی سیمای سرزمین و 

گی جانوران تاثیرگذار است. این هندسه برای جانورانی که به پراکند

کنند و یا با ها دوری میهای کشاورزی حساس هستند و از آنزمین

شوند حمله به این مناطق توسط روستاییان کشته و یا مسموم می

از هم گسیختگی سیمای سرزمین برای این جانوران دارد.  دهندهنشان

عنوان مانع در نظر گرفته ملی الر، سد الر بهدر هندسه چهارم پارک 

دلیل نبود کاربری سد از سه در منطقه حفاظت شده ورجین بهشد. 

 MESH متریک کاهش ترینبیش هم گسیختگی استفاده شد.هندسه از

در پارک ملی الر از هندسه سوم به چهارم با اضافه شدن مانع سد رخ 

سزایی بر هاربری سد تاثیر بدهد کداده است که این نتیجه نشان می

گسیختگی پارک ملی الر دارد. نتایج تحقیقات رفیعی و همروی از

دهد که ( نیز نشان می1387( و رسولی و همکاران )1390همکاران )

 شده بدون توجه به پیامدهای محیطاحداث سد در مناطق حفاظت

ن گذارد. عبدالهی و همکارازیستی آن آثار زیانباری بر منطقه می

( نیز در تحقیقی به ارزیابی آثار سدسازی بر تغییرات کاربری 1396)

ای تصویرهای ماهواره با ارومیه دریاچه جنوب و غرب هایحوضهزیر اراضی

دهد. بر اکوسیستم را نشان می کاربری سد که نتایج آثار منفی پرداختند

 عنوان یک اکوسیستم نیمه طبیعی روز بههای کشاورزی بهاکوسیستم

عنوان تهدیدی جدی برای روند که بهروز به سمت ناپایداری پیش می

شوند. در منطقه حفاظت شده های طبیعی و پایدار مطرح میعرصه

از هندسه دوم به سوم با  MESHترین کاهش متریک ورجین بیش

  .اضافه شدن موانع کشاورزی در این منطقه صورت گرفته است

س، زیستگاه کل و بز، قوچ و های حسامنظور بررسی زیستگاهبه       

حفاظتی مورد توجه هستند انتخاب شد. نتایج  پلنگ که از نظرمیش و 

های خاکی و دهد مانع جادهدست آمده در پارک ملی الر نشان میبه

ترین تاثیر را در بین سایر موانع بر روی زیستگاه پلنگ در فرعی بیش

های ای خاکی تعداد لکههاین منطقه دارد زیرا با اضافه شدن مانع جاده

لکه به پنج لکه افزایش یافته است که با کاهش  1زیستگاهی پلنگ از 

توان زیستگاه بهتری ضروری در پارک ملی الر میهای خاکی غیرجاده

برای این گونه مهم فراهم نمود و در منطقه حفاظت شده ورجین نیز 

ی شناسایی ترین عامل موثر بر روی زیستگاه پلنگ موانع کشاورزمهم

های خاکی در دهد جادهشد. نتایج سنجه کل حاشیه نیز نشان می

منطقه باعث کاهش زیستگاه داخلی این جاندار نسبت به سایر موانع 

 شده است.

ترین مانع حرکت کل و بز در بین زیستگاه در پارک ملی الر مهم       

های خاکی دهد که جادهکاربری سد شناسایی شد. نتایج نشان می

ن تاثیر را بر روی زیستگاه کل و بز در پارک ملی الر دارد و تریبیش

لکه  9لکه به  4های زیستگاهی آن را از حضور جادهای خاکی لکه

 و تری تبدیل نموده استو زیستگاه آن را به قطعات کوچکرسانده 

 مانع پراکندگی گونه کل و بز در بین زیستگاه منطقه حفاظت ترینمهم

دست آمده به که نتایجطورکشاورزی است. همان شده ورجین کاربری

های زیستگاه کل دهد با اضافه شدن موانع انسان ساخت لکهنشان می

تکه شدگی در ترین تکهافزایش یافتند اما بیش لکه 5لکه به  3و بز از 

های و جاده زیستگاه این گونه توسط موانع کشاورزی رخ داده است

شدگی زیستگاه کل و بز در منطقه  لکهخاکی تاثیری بر روی لکه

های که تعداد لکه آن است دهندهنتایج نشان ندارد. شده ورجینحفاظت

زیستگاهی در حضور موانع افزایش پیدا کرده و میزان مساحتی که 

تواند حرکت کند تا با موانع برخورد نکند گونه درون زیستگاه خود می

ونه و ارتباط آن با کاهش یافته و حضور موانع پراکندگی این گ

 های دیگر را  با مشکل مواجه کرده است. زیستگاه
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گونه قوچ و میش در پارک ملی الر دارای یک لکه زیستگاهی و        

لکه زیستگاهی است. نتایج  2شده ورجین دارای در منطقه حفاظت

دهد که زیستگاه قوچ و میش در پارک متریک تعداد لکه نشان می

لکه رسیده است و کاربری  5ای خاکی به هملی الر در حضور جاده

گسیختگی زیستگاه این ترین تاثیر را بر روی از همکشاورزی بیش

گونه دارد. نتایج سنجه شبکه اندازه موثر در مناطق بین زیستگاهی 

ترین عامل بین دهد مهمقوچ و میش در پارک ملی الر نشان می

ون زیستگاه و در در زیستگاهی حرکت گونه کاربری کشاورزی است

ساخت شده ورجین عوامل انسانقوچ و میش در منطقه حفاظت

چنین از هندسه دوم به اند و هملکه تجزیه کرده 6زیستگاه آن را به 

لکه رسیده است. با توجه به  46های زیستگاهی به سوم تعداد لکه

شود امکان ها میکه موانع باعث کاهش تبادل ژنی بین فرا جمعیتاین

که قوچ و نه در چنین شرایطی وجود دارد. با توجه به اینانقراض گو

است افزایش  وابسته زیستگاه داخلی و به شونده است حیوانی شکار میش

ترین میزان افزایش دارد که بیش زیستگاه آن نشان از کاهش  TEسنجه

با است.  این متریک در دو منطقه توسط مانع جاده خاکی رخ داده

ها و جوامع های مربوط به گونههمراه دادها بههاستفاده از این سنجه

توان الگوهای اکولوژیکی مختلف مانند پراکندگی جانداران و می

 (.2008و همکاران،  Girvetzها را تفسیر کرد )پذیری زیستگاهزیست

های سیمای سرزمین دهد با تحلیل سنجهنتایج این تحقیق نشان می

ترین عوامل ن به شناسایی مهمتواگسیختگی میهای از همو هندسه

های مختلف در راستای پارچگی زیستگاه گونهگذار بر روی یکتاثیر

 ها و حفظ تنوع زیستی پرداخت.حفاظت از آن
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