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 چکیده

است. بررسی یکپارچگی های گیاهی و جانوری مهم ها در مناطق حفاظت شده برای دوام جمعیتیکپارچگی و ارتباط داشتن زیستگاه 

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

برای رسیدن به های مهم منطقه حفاظت شده جاجرود است. منظور بررسی زیستگاه گونهگسیختگی سیمای سرزمین بهتحقیق کمی نمودن از هم

های از گسیختگی برای ایجاد هندسه، عناصر از همGISو  RSهای های منطقه با استفاده از تکنیکاین هدف پس از تهیه نقشه کاربری

و های کل و بز، قوچ و میش، پلنگ های سیمای سرزمین ساختار و یکپارچگی زیستگاه گونهگسیختگی استخراج گردید و با استفاده از سنجههم

های گسیختگی در سیمای سرزمین و بین زیستگاهترین افزایش از همطورکلی بیشآهو مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که به

ی قوچ گی براترین افزایش لکهچنین بیشهای آسفالت بود رخ داده است. همهساخت و جادجانوران در اثر موانع هندسه اول که شامل اراضی انسان

های )سد( رخ داده است. بسیاری از تعارضات از زیستگاه )باغ( و برای پلنگ در هندسه چهارم و میش و آهو در هندسه اول، کل و بز در هندسه دوم

دهد میتر مشخص خواهد شد. نتایج این تحقیق نشان ناپذیر این تعارضات در درازمدت بیشگذرد و اثرات جبرانوحش میهای حساس حیاتگونه

های ترین موانع حفظ یکپارچگی زیستگاه گونهبندی مهمهای سیمای سرزمین در مناطق تحت حفاظت امکان شناسایی و الویتبا تحلیل سنجه

 آید.  وجود میریزی جهت حفاظت از زیستگاه گونه بهمختلف فراهم شده و امکان برنامه

  منطقه حفاظت شده جاجرود، زیستگاههای سیمای سرزمین، گسیختگی، سنجههم از :کلمات کلیدی
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 مقدمه

توانند مناطق تحت حفاظت در صورت مديريت مطلوب، مي       

هاي كاركردهايي مانند حفظ فرايندهاي اكولوژيك اساسي و سيستم

هاي فراهم آوردن زيستگاه براي گونهژنتيكي، بخش، تنوعحيات

(. 1380حساس و بسياري خدمات ديگر را عرضه كنند )مجنونيان، 

تغييرات زيستگاه در مناطق پايش يكپارچگي سيماي سرزمين و 

زيست هاي حفاظت از محيطحفاظت شده مسئله مهمي براي سازمان

(. يكپارچگي و 2013و همكاران،  Mairotaرود )شمار ميو طبيعت به

هاي دوام جمعيت شده برايمناطق حفاظت ها درزيستگاه داشتن ارتباط

مختلف  هايكه زيستگاهزماني گياهي و جانوري مهم است مخصوصاً

(. اما با رشد تعارضات Ahren ،2002و  Leitao) مكمل يكديگر باشند

هايي انساني مانند رشد زيربناهاي حمل و نقل، رشد شهرها و كاربري

ها در مناطق حفاظت مثل كشاورزي يكپارچگي و ارتباط بين زيستگاه

وحش و كه تهديدي جدي براي حيات شده كاهش پيدا كرده است

آيد كه اين موارد مديريت منطقه حساب ميي منطقه بههاي كليدگونه

چنين هم .(2009و همكاران،  Townsend) تأثير قرار داده است را تحت

مرزهاي خود اغلب باعث ايجاد فشار بشر در مناطق حفاظت شده و در 

ميزان  تغييراتي را در و گرددها ميگونه زيستي و توزيعتنوع عواقبي براي

آورد و وجود ميانداز و ساختار زيستگاه بهچنين چشمزيستگاه و هم

 گسيختگيهم از يا شدن لكهلكه كردنكمي تا است شده باعث

(Fragmentation) يكپارچگي مناطق به  سيماي سرزمين و بررسي

تبديل گردد  شدهحفاظت منطقه و مديريت ريزيبراي برنامه مهم يك امر

(Girvetz  ،2008و همكاران) . هاي اصلي نيز براي انجام محاسبهمبناي

گسيختگي قرار داده سرزمين، بر فرايند از همساز سطح سيمايكمي

ترين فرايندهاي موجود در سيماي سرزمين شده است كه يكي از مهم

براي نشان دادن فعاليت انسان در طبيعت در ايجاد اختالل در سطح 

 (.Andre ،2003و  Ahernساختار و عملكرد سيماي سرزمين است )

تر شدن باعث بيشگسيختگي فرايندي است كه هم ازكه با توجه به اين

 .(2002همكاران،  و Saundres) شودمي زيستگاه هايشدن لكه كوچك و

تواند براي ارتباط دادن شده ميبررسي يكپارچگي مناطق حفاظت

گسيختگي هاي محدود شده و كمك براي مقابله با تأثيرات از هملكه

هاي ريزيپايه براي حمايت از برخي برنامهعنوان يكو به شود واقع مفيد

 هايشبكه مفاهيم )مانند حفاظت هاياستراتژي و زمين كاربري

 ارتباط(. Ahren ،2002و  Leitao)گيرد  مورد استفاده قرار شناسي(بوم

 برگستره است كه مهمي عامل هاجمعيت و زيستگاهي هايلكه ميان

 ها،ابرجمعيت ژن، پويايي جريان نظير شناختيبوم فرايندهاي از وسيعي

 زيستيتنوع و حفظ هابقاء جمعيت ها،گونه پراكنش گستره افزايش

 سيماي مهم ويژگي بسيار يك ( وCrooks ،2002بوده ) تأثيرگذار

 ساختار توانايي ميزان سرزمين، سيماي ارتباط .رودمي شماربه سرزمين

 هاو جمعيت افراد حركت نمودن تسهيل در سرزمين سيماي و تركيب

 زيستگاهي با نيازهاي در ارتباط و است زيستگاهي هايلكه ميان در

، Bennettشود )مي تعريف كنندحركت مي و زندگي در آن كه هاييگونه

 زيستگاهي هايلكه ميان در حركت براي هاگونه توانايي كهزماني (.2003

 هاآن پذيريآسيب نتيجه در و شده ها منزويگونه كند، پيدا كاهش

 هاآن انقراض و احتمال شده تربيش محيطي هايآشفتگي به نسبت

 كه معتقدند حفاظت شناسان(. زيستCrooks ،2002) يابدمي افزايش

 تأثيرات و داده افزايش را وحشحيات هايزيستايي جمعيت ارتباطات،

، Bennettرساند )مي حداقل به را جوامع و هاجمعيت بر انزوا از ناشي

سنجه اندازه  بررسي مطالعات صورت گرفته حاكي از كاربرد(. 2003

هاي جنگلي )زبردست گسيختگي پوششموثر شبكه در تحليل از هم

هاي تعداد لكه، كل حاشيه و اندازه موثر سنجه (،1390و همكاران، 

باشد. ( مي1394شبكه در بررسي حركت جانوران )براتي و همكاران، 

Jaeger (2002 ) سنجه ديگر با  21نيز سنجه اندازه موثر شبكه را با

تكه گسيختگي و تكهكردن از همتوجه به قابليت اطمينان براي كمي

اندازه موثر شبكه باالترين رتبه  شدن سيماي سرزمين مقايسه كرد كه

منطقه مورد مطالعه در اين تحقيق مجموعه حفاظت را كسب نمود. 

)مثل هاي انساني باشد كه انواع تعارضات و آشفتگيشده جاجرود مي

هاي صنعتي( زيربناي حمل و نقل، ساخت و سازهاي مسكوني، شهرک

تأثير قرار داده است و باعث افزايش  منطقه را تحت سرزمين اين سيماي

در پي آن كاهش در منطقه و كاهش يكپارچگي گسيختگي و از هم

كه  شودهاي سيماي سرزمين ميارتباط بين زيستگاه جانوران و لكه

 بنابراين مطالعه يكپارچگي گذارد.مي وحش منطقهحيات بر زيادي تأثير

ريزي، مديريت برنامهمنظور بهگسيختگي سيماي سرزمين آن هم از و

هاي سياست بتوان تا است نياز مورد منطقه حفاظتي هايسياست ارزيابي و

حفاظتي بهتري در منطقه اعمال نمود. كه در اين تحقيق با استفاده 

هاي اكولوژي سيماي سرزمين سطح در مجموعه حفاظت از سنجه

گسيختگي سيماي سرزمين در چهار هندسه شده جاجرود از هم

وحش هاي حياتگسيختگي زيستگاه گونهاري عمومي و از همساخت

  گيرد.در چهار هندسه ساختاري خصوصي مورد بررسي قرار مي

 

 هامواد و روش

كيلومتر  7400حفاظت شده جاجرود با وسعت حدود  مجموعه       

درجه و  35دقيقه تا  30درجه و  35 مربع در حدود عرض جغرافيايي

 52دقيقه تا  30درجه و  51 شمالي و طول جغرافيايي دقيقه 50

هاي شرقي و در شرق تهران قرار دارد. اين مجموعه شامل پارک درجه

 )شكلباشد شده جاجرود ميحصار و منطقه حفاظتخجير، سرخه ملي
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هاي گياهي برخوردارند و از از تنوع بسيار زياد گونهاين مناطق  (.1

شوند. مركزي محسوب مي البرز هايزيستگاه وحش از بهترينحيات نظر

دهنده اين است كه نتيجه مطالعات انجام شده در اين منطقه نشان

 گونه 2گونه خزنده،  27گونه پستاندار و  38گونه پرنده و  118تعداد 

 زندگيجاجرود  شده حفاظت در مجموعه ماهي گونه 7و  دوزيست

 (. 1381آباد، كنند )مهندسين مشاور بوممي

ها در اين تحقيق ابتدا بايد سنجه براي محاسبه :هاداده پردازش       

گسيختگي تهيه هاي از همگسيختگي براي ايجاد هندسهعناصر از هم

ساخت، باغ و درياچه هاي انسانكاربري براي استخراج منظوربدين شود.

اي لندست منطقه با استفاده از تصوير ماهواره پوشش/كاربري نقشه سد،

ها و براي هاي منطقه از فايل وكتوري راهتهيه گرديد و براي راه

متر از فايل وكتوري توپوگرافي منطقه كه از  2100هاي باالتر از كوه

در اين تحقيق  زيست تهيه شد استفاده گرديد.سازمان حفاظت محيط

، نقشه پوشش/كاربري سال 8اي لندستير ماهوارهبا استفاده از تصو

هاي سيماي سرزمين براي بررسي دست آمد. سپس سنجههب 2016

هاي كل و بز، قوچ و ميش، گسيختگي زيستگاه گونهساختار و از هم

 گيري شد. با مقايسهاندازه  ®Fragstatsافزار پلنگ و آهو در محيط نرم

سعي در شناسايي تعارضات  رد مطالعهمو در منطقه هاسنجه اين تفسير و

هاي مورد مطالعه براساس الگوي سيماي سرزمين و اصلي براي گونه

 تعيين الويت مديريت تعارضات مناطق گرديد. 

اي ماهواره تصوير منظوربدين :منطقه پوشش/کاربری نقشه تهیه       

هاي خام دادهشد. تهيه  2016سال  ماهواره لندست OLI سنجنده

استفاده بايد خطاها  از قبل كه هستند متعددي خطاهاي داراي اي،ماهواره

پردازش تصاوير كرد كه اصوال به آن پيش ها اقدامبررسي و براي رفع آن

 تصحيح براي تحقيق اين در (.Jensen، 2005) گويندمي ايماهواره

استفاده  GPSتوسط دستگاه  زني در عرصهتصوير از روش نقطه هندسي

مختصات درست اين نقاط  GPSمنظور ابتدا توسط دستگاه شد. بدين

تصحيح هندسي تصوير  Erdas Imagine®افزار برداشت گرديد و در نرم

خطاي مربوط به تصحيح  RMSاي كه گونهانجام گرفت. به 2016

راديومتريك و اتمسفري  تصحيح براي دست آمد.هب 5/0تر از كم هندسي

افزار در نرم Atcorنيز از روش تصحيح اتمسفري مطلق توسط مدل 
®Erdas Imagine  .با استفاده از الگوي طرح استفاده شدAnderson  و

هاي موجود در ( و اهداف در اين تحقيق، كاربري1976همكاران )

ها و كليه اراضي منطقه در شش طبقه بدنه آبي )درياچه سد(، باغ )باغ

ساخت اعم از شهرها، )كليه مراكز انسان ساختانسان اراضي كشاورزي(،

مرتع ضعيف و جنگل ، تأسيسات و مراكز صنعتي(، مرتع خوب روستاها،

هاي استخراج در نهايت تمام پوشش/كاربري تعريف شد. كاشتدست

 شده در يك فايل قرار گرفتند و نقشه پوشش/كاربري تهيه گرديد.

 ارزش و قابليت استفاده از هر نقشه :بندیارزیابی صحت طبقه       

منظور صحت تحقيق به اين ميزان صحت آن بستگي دارد. دربه توليدي،

توليد شده است از نقاط برداشت  2016اي كه از تصوير سال نقشه

ها با استفاده استفاده گرديد. در روي زمين موقعيت نمونه GPSشده با 

ياب جهاني با دقت باال پياده و نوع پوشش زميني از دستگاه موقعيت

 ها مشخص گرديد.در محل نمونه

 های مورد استفادهسنجه

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

كند. ها را در سطح كالس يا سيماي سرزمين محاسبه ميكل لكه تعداد

شود. شدن زيستگاه استفاده مي لكهلكه براي شاخصي عنوانبه سنجه اين

 فرايند حذف و سوراخ دهندهتر باشد نشانها بيشكه هرچه تعداد لكه

هاي يكپارچه بخش آن يعني كه افزايش است سرزمين در سيماي شدگي

تجزيه و كاهش پيوستگي  اند و نشانهتر تبديل شدههاي كوچكبه لكه

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

بهترين  عنوانبه معموالً )لبه( حاشيه هايسنجه :حاشیه کل سنجه       

 و McGarigal) اندشده مطرح سرزمين سيماي آرايش فضايي نماينده

Marks ،1995.) ( سنجه كل حاشيهTE=Total edgeاز سنجه ،) هاي

ها و مرزهاي موجود درون حاشيهطول  دهندهپيكربندي است كه نشان

فرايندهاي كاهش  دهندهسنجه نشان اين افزايش است. سرزمين سيماي

افزايش ميزان  سرزمين است كه منجر به سيماي در سازيدو تكه و اندازه

 شود. تر ميگسيختگي بيشمورد نظر و در نتيجه از هم لكه مرزي نواحي

 MESH=) سنجه اندازه موثر شبكه: سنجه اندازه موثر شبکه       

Effective Mesh Sizeدر نقطه دو بين اتصال احتمال دهنده( نشان 

هاست جاده مانند موانعي وسيلههب هاآن جدا نشدن و سرزمين سيماي

(Girvetz  ،؛ 2008و همكارانJaeger ،2002) .چنين اين سنجه هم

 وحشاي تعبير شود كه حياتعنوان اندازه متوسط منطقهتواند بهمي

صورت تصادفي در سيماي سرزمين قرار گرفته قادر باشد همنطقه كه ب
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اكولوژيك فرايند  سنجه كند، اين پيدا موانع به آن دسترسي عبور از بدون

تواند با يك محدوده كند و ميوحش منطقه را عنوان ميانتشار حيات

 مطالعه دروحش ارتباط داشته باشد. وسيع از فرايند حركت حيات

 با مرتبط ديگر سنجه 21 و شبكه مؤثر اندازه سنجه بين ايمقايسه

 ارتباط و تفسير چون آساني عواملي نظر از گسيختگياز هم فرايند

 حساسيت كم، ايداده رياضي، نياز محاسبات سادگي فرايند، با مستقيم

 از مختلف مراحل به يكنواخت نسبت واكنش اندازه لكه، به تركم

پذيري نظر قواعد رياضي و خاصيت جمع بودن از همگن و گسيختگيهم

 ساير از ترمناسب و داده اختصاص خودبه را باالترين امتياز سنجه اين

 (.Jaeger ،2002)است  شده داده ها تشخيصسنجه

ماي كه ساختار سيبا توجه به اين :بررسی پراکندگی جانوران       

گذارد، در اين تحقيق سعي بر سرزمين بر پراكندگي جانوران تأثير مي

 هايپوشش است الزم ابتدا آن شده است تا اين مهم بررسي شود.

 شهبه اصطالح نقزماني مورد بررسي يا و مقياس فضايي  در اختاللي

د محدوده مور (Fragmentation Geometry) گسيختگيهندسه از هم

ررسي بن به دو صورت براي اين كار زيستگاه جانورا تعيين شود. مطالعه

در گسيختگي كه از هم ورت عمومي در چهار هندسهصهشدند. الف( ب

ورت اختصاصي براي صهبب(  اين روش جانور خاصي مدنظر نيست.

 هاي مهم منطقه )كل و بز، قوچ و ميش، پلنگ و آهو(.زيستگاه گونه

در اين : گسيختگيي از همورت عمومي در چهار هندسهصهالف( ب

روش كل موانعي كه در منطقه مانع حركت و پراكنش جانوران در 

گسيختگي و توسط سنجه از هم شوند در چهار هندسهمنطقه مي

گسيختگي سيماي از هم براي آناليزد. موثر شبكه كمي شدن اندازه

سرزمين ابتدا الزم است كه مشخص شود كدام يك از عنصرهاي 

وحش منطقه عنوان موانع حركت و پراكنش حياتسيماي سرزمين به

هايي بريسرزمين بر اثر توسعه كار سيماي گسيختگيهم از هستند. مهم

ن پيوستن اي همهمانند كشاورزي، صنعتي، شهري، معادن و ... از ب

شود. عناصر سيماي سرزمين خطي نتيجه مي طريق زيربناي ها ازمكان

هاي انتخابي در اين پژوهش كه مانع گسيل، انتشار و حركت گونه

ها، باغ، ساخت، جادهشوند شامل مناطق انسانوحش منطقه ميحيات

گسيختگي تعريف شد چهار هندسه از همباشند. سد و توپوگرافي مي

هاي هندسه اول: راه زه تفسيرها و توضيحات مختلف را بدهد.تا اجا

ساخت )شامل مناطق شهري و مسكوني، و اراضي انسان آسفالت

هاي صنعتي و ...( موانع حركت هستند. در هندسه دوم: موانع شهرک

 هاي خاكي منطقه موانع حركت هستند. درهمراه راههندسه اول به

بوده  همراه كاربري باغ موانع حركتهندسه سوم: موانع هندسه دوم به

تر م 2100هاي باالتر از و در هندسه چهارم: موانع طبيعي مانند كوه

و  Girvetz)شوند كه مانع حركت بعضي از حيوانات همانند آهو مي

 عنوان مانع انتخاب شدند. و درياچه سد به (2008همكاران، 

كه توجه به اين با: هاي جانورانورت اختصاصي براي زيستگاهصهب( ب

 موالً براي ارزيابي با استفاده از رهيافت اكولوژي سيماي سرزمين مع

هاي كل شود، در اين تحقيق گونهمهم بررسي مي پراكنش چند گونه

هاي مهم منطقه انتخاب عنوان گونهو بز، قوچ و ميش، پلنگ و آهو به

مانع پراكندگي  توانندمي كه هاي منطقهروش ابتدا كاربري در اين شدند.

ساخت، باغ و درياچه سد در اين جانوران شوند )كاربري اراضي انسان

هندسه  چهارعنوان موانع مدنظر قرار گرفتند و در اين منطقه( به

 يهمانند هندسه عمومي، با فايل كل منطقه و زيستگاه هر گونه رو

گذاري شدند و سنجه اندازه موثر شبكه )پراكندگي حيوان بدون هم

ها لكه برخورد با موانع( براي بستر و زيستگاه هر گونه و سنجه تعداد

ها )حركت بين چه تعداد زيستگاه( و سنجه كل براي زيستگاه گونه

 اشيهحكه افزايش نيز براي زيستگاه هر گونه )با توجه به اين حاشيه

ا بتر حيوانات در حركت در حاشيه يق يعني برخورد بيشدر اين تحق

ساخت، درياچه سد و كاهش زيستگاه هاي باغ، اراضي انسانكاربري

هاي نام برده شده در شرايط بدون مانع داخلي( محاسبه شدند. سنجه

نوران كه اين جاو در شرايط وجود مانع محاسبه شدند. با توجه به اين

اندازه موثر شبكه  زيستگاهي هستند، سنجه قهمنط چند داراي منطقه در

 چنين در هندسه چهارمهمسبه گرديد. ها )بستر( نيز محابين زيستگاه

هاي هو سد، و در هندسه چهارم گون متر 2100 از باالتر هايكوه آهو، گونه

 عنوان موانع اضافه گرديد. كل و بز، قوچ و ميش و پلنگ، فقط سد به

ها الزم است ابتدا براي استفاده از سنجه :هاسنجهگیری اندازه       

ها يا عوامل ناسازگار و مانع واحد فضايي تعريف شده و سپس لكه

زيستگاه ها مورد نظر است )يكپارچگي آن ميزان كه هاييلكه و پيوستگي

گيري ها كد داده شود. كه براي اندازهبه آن و شده تعيين اصلي( پوشش يا

گسيختگي، موانع حركت هر هندسه از هم شده براي هنام برد هايسنجه

 NP ،TE ،MESHگرفت و سنجه  قرار منطقه كل روي فايل هر هندسه در

   ®Fragstatsافزارنرمگسيختگي در هاي از همهركدام از هندسه براي

 محاسبه گرديد. 

 

 نتایج
بندي صورت گرفته صحت كلي با توجه به ارزيابي صحت طبقه       

خواني هم دهندهكه نشان آمد دستهب 68/90كاپا  ضريب و درصد 25/94

راي بطوركه گفته شد باشد. همانتوليد شده با واقعيت زميني مي نقشه

كمي كردن حركت و پراكنش جانوران از دو روش عمومي و خصوصي 

ه براي گيري سنجه اندازه موثر شبكنتايج حاصل از اندازه استفاده شد.

ز هندسه احاكي از اين است كه  اندازه موثر شبكه عمومي  هندسه

 ترين كاهش اين كميت نيزاول به چهارم كاهش يافته است كه بيش

 (.1در هندسه اول رخ داده است )جدول 
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 گسیختگیهای از همسنجه اندازه موثر شبکه در هندسه :1جدول

مجموعه حفاظت شده جاجرودگیهای لکههندسه

67/53145هندسه اول
70/51992هندسه دوم
88/50607هندسه سوم

53/49104هندسه چهارم
75/75669بدون مانع

 

 هندسه خصوصی

دهنده اين است كه در شرايطي نشان NPنتايج سنجه  :کل و بز       

داد لكه زيستگاهي در منطقه وجود دارد و اين تع 8كه مانعي نباشد 

تر يشبتا هندسه دوم ثابت است. ولي تعداد لكه از هندسه سوم به بعد 

ين (. سنجه كل حاشيه زيستگاه كل و بز حاكي از الكه 18شده است )

ن تر از شرايط بدواست كه حاشيه در زيستگاه در حضور موانع بيش

از  شيه از هندسه اول به دوم است وترين افزايش حامانع است. بيش

 هندسه سوم به چهارم نيز ميزان اين سنجه كمي كاهش داشته است.

اه سنجه اندازه موثر شبكه نيز با حضور موانع كاهش كمي در زيستگ

ها در حضور موانع نسبت به داشته است و اين مقدار بين زيستگاه

 ثر شبكه برايتر است. محاسبه سنجه اندازه موداخل زيستگاه بيش

 زيستگاه و بستر كل و بز نشان از كاهش آن نسبت به شرايط بدون

اين است كه ميزان مساحتي كه درون  دهندهمانع دارد. اين نشان

تواند حركت كند تا با موانع برخورد نكند از هندسه زيستگاه خود مي

اي هتواند بين زيستگاهمساحتي كه مي ميزان يافته، كاهش چهارم به اول

ش ترين كاهكاهش يافته است. بيش نيز كند حركت ها()فراجمعيت خود

ه دوم به سوم و در بستر در هندس اين سنجه در زيستگاه از هندسه

  .(9تا  6هاي شكل و 2اول است )شكل
 

 
 گسیختگیهای از همزیستگاه کل و بز در حضور هندسه :2شکل

شرايطي دهد در نتايج سنجه تعداد لكه نشان مي: قوچ و میش       

ا با كه مانعي نباشد فقط دو لكه زيستگاهي در منطقه وجود دارد. ام

يابد و در ها از هندسه اول به چهارم افزايش ميحضور موانع تعداد لكه

فزايش اترين بيش رسد.مي هازيستگاه درون در لكه 139 به چهارم هندسه

دهنده نشان حاشيهتعداد لكه از هندسه دوم به سوم است. سنجه كل 

ين تراز هندسه اول تا چهارم است. كم حاشيهافزايش مقدار كل طول 

 از حاشيهترين افزايش مقدار نيز در شرايط بدون مانع است. بيش

كاهش  دهندههندسه اول به دوم است. سنجه اندازه موثر شبكه نشان

اين است كه  دهندهسنجه از هندسه اول به چهارم است. اين نشان

تواند حركت كند تا با موانع ن مساحتي كه درون زيستگاه خود ميميزا

 ترينبرخورد نكند از هندسه اول به چهارم كاهش يافته است. بيش

دار ترين مقكاهش آن در زيستگاه و بستر مربوط به هندسه اول و بيش

 . (9تا  6هاي شكل و 3)شكل آن نيز در زيستگاه بدون مانع است

اين مهم است كه در  دهندهسنجه تعداد لكه نشان: ایرانی پلنگ       

لكه در حضور موانع رسيده  6لكه زيستگاهي به  3مانع از شرايط بي

تر پلنگ بيش زيستگاه از هندسه اول به سوم درحاشيه كل  سنجه است.

هندسه آخر كاهش داشته است. مقدار اين سنجه در شده است و در 

تر از حضور موانع است. سنجه اندازه موثر شبكه شرايط بدون مانع كم

هاي زيستگاهي پلنگ ايراني حاكي از كاهش آن ها و لكهبين زيستگاه

اين سنجه  مقدار ترينبيش هندسه اول به چهارم است. موانع از حضور در

ترين كاهش آن زيستگاه و بستر است و بيشدر شرايط بدون مانع در 

در زيستگاه از هندسه سوم به چهارم با اضافه شدن سد به موانع، و در 

  .(9تا  6هاي و شكل 4 )شكل بستر در هندسه اول است

 

 
 گسیختگیهماز  هایهندسهزیستگاه قوچ و میش در حضور  :3شکل
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دهد در شرايطي كه مانعي نباشد سنجه تعداد لكه نشان مي :آهو       
موانع تعداد فقط دو لكه زيستگاهي در منطقه وجود دارد. اما با حضور 

ها لكه در درون زيستگاه 10يابد و در هندسه سوم به ها افزايش ميلكه
افزايش مقدار كل طول حاشيه  دهندهرسد. سنجه كل حاشيه نشانمي

ترين افزايش حاشيه از هندسه اول از هندسه اول تا چهارم است. بيش
ز دهنده كاهش سنجه ابه دوم است. سنجه اندازه موثر شبكه نشان

كه ميزان مساحتي  است اين دهندهنشان به چهارم است. اين اول هندسه
تواند حركت كند تا با موانع برخورد نكند كه درون زيستگاه خود مي

ترين كاهش آن در از هندسه اول به چهارم كاهش يافته است. بيش
ترين مقدار آن نيز در زيستگاه و بستر مربوط به هندسه اول و بيش

 .(9تا  6هاي شكلو  5دون مانع است )شكلزيستگاه ب

 
 گسیختگیهای از همزیستگاه پلنگ در حضور هندسه :4شکل

 

 

 
 گسیختگیهای از همزیستگاه آهو در حضور هندسه :5شکل

 

 
 هادر زیستگاه گونه کل حاشیهه سنج نمودار :7شکل ها                               در زیستگاه گونه تعداد لکهسنجه  نمودار: 6شکل 

 

 
 هابین زیستگاه گونه موثر شبکهاندازه سنجه  نمودار: 9شکل                     ها     در زیستگاه گونه اندازه موثر شبکهسنجه  نمودار: 8شکل 
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 بحث 

گي هاي لكههندسهگيري سنجه اندازه موثر شبكه از نتايج اندازه       
چهارم  اول به هندسه هندسه گرفت كه از توان نتيجهدر اين تحقيق مي

كاهش يافته است كه اين امر به سبب افزايش  MESHكميت سنجه 
ترين كاهشي كه باشد. بيشگسيختگي ميهماز  موانع در هر هندسه

 چهارم وجود دارد كاهش سنجه اندازه اول به سمت هندسه از هندسه
گسيختگي سيماي هم خاطر ازهاول است كه ب موثر شبكه در هندسه

در منطقه  آسفالت هايجاده و ساختاراضي انسان وجود دليلسرزمين به
گسيختگي ن هندسه باعث از هم(. در نتيجه موانع اي1است )جدول 

 (2008و همكاران ) Girvetz اند. در مطالعهتري در منطقه شدهبيش
ترين كاهش اين سنجه توسط ( بيش1394و براتي و همكاران )

توان به اين با توجه به نتايج تحقيق ميهاي فرعي رخ داده است. جاده
هاي هاي بزرگ و راهنتيجه رسيد كه هندسه اول كه شامل جاده

عنوان مانع اصلي براي تواند بهساخت است ميآسفالت و اراضي انسان
كار برده شده در اين تحقيق هروش بپستانداران بزرگ منطقه باشد. 

ورت كمي بيان صهتواند وجود مشكل در فرايندهاي اكولوژيك را بمي
و نشان دهد كه در كدام هندسه و با وجود چه موانعي اين  نمايد

اند و روش مديريت در جهت رو بودهتري روبهفرايندها با مشكالت بيش
 حساس، هايزيستگاه بررسي منظورهبموانع حركت قرار بگيرد.  كاهش

 مورد حفاظتي نظر از كه قوچ و ميش، پلنگ و آهو كل و بز، زيستگاه

گيري شده براي زيستگاه هاي اندازهسنجه شد. انتخاب توجه هستند
لكه زيستگاهي  8در شرايطي كه مانعي نباشد  كه دهدمي كل و بز نشان

در منطقه وجود دارد و اين تعداد تا هندسه دوم ثابت است. ولي تعداد 
منطقه در هندسه سوم به  هايهاي زيستگاهي با اضافه شدن باغلكه
جاجرود حفاظت شده در منطقه  هااغرسد، لذا توسعه بلكه مي 18
شدگي زيستگاه كل و بز در منطقه لكهترين عامل لكهعنوان مهمبه

هاي كل و بز در براي زيستگاه حاشيهگردد. سنجه كل شناسايي مي
تر و نسبت به شرايط بدون مانع بيش هاي مختلف متفاوت استهندسه
 وجودهب زيستگاه براي را حاشيه تريبيش مقدار شدگيتكهتكهاست. 

خواهد  ترنزديك حاشيه به شده تكهتكه زيستگاه هر مركز آورد ومي
 كاهش خواهد توجهي قابل ميزانبه زيستگاه مطلوبيت رواين از و بود

اندازه موثر شبكه درون زيستگاه كل و بز نسبت  .(Fahrig، 2003) يافت
ها نيز تر شده و اين سنجه در بين زيستگاهبه شرايط بدون مانع كم

اين است كه ميزان مساحتي كه  دهندهتر شده است. اين نشانكم
تواند حركت كند تا با موانع برخورد نكند از درون زيستگاه خود مي

تواند بين ميزان مساحتي كه ميهندسه اول به چهارم كاهش يافته، 
ترين هاي خود حركت كند نيز كاهش يافته است. بيشزيستگاه

هاي كل و بز در هندسه اول است. كاهش اين سنجه در بين زيستگاه
هاي ساخت بين زيستگاهعبور جاده و وجود عوامل انسان دليلو اين به

گسيختگي ه از همچبه تحقيقات انجام شده هر توجهبا باشد.مي گونه اين
شود ها ايجاد ميامن براي گونه فضايي باشند تربزرگ هاتر باشد و لكهكم

(Dramstad 1996 همكاران، و.) و از  شبكه موثر اندازه كاهش ترينبيش
به موانع هندسه هاي كل و بز مربوط تر در زيستگاهگسيختگي بيشهم

گيري شده براي زيستگاه قوچ و هاي اندازهسنجه د.باشدوم )باغ( مي
دهد كه اگر هيچ مانعي در منطقه نباشد تعداد لكه ميش نشان مي

ها در زيستگاه به لكه است اما با حضور موانع تعداد لكه 2زيستگاهي 
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ترين م حضور موانع است. بيششدگي زيستگاه نسبت به عد قطعه
باغ و كشاورزي است. سنجه  كاربري به كميت تعداد لكه مربوط افزايش

 افزايش كه است حضور موانع در حاشيه افزايش دهندهنشان حاشيه كل
و  Dramstad)كاهش زيستگاه داخلي است  دهندهنشان حاشيهكل 

اي شكار شونده كه قوچ و ميش گونهبا توجه به اين (.1996همكاران، 
باعث كاهش  حاشيهاست و به زيستگاه داخلي وابسته است، افزايش 

از هندسه اول به دوم  حاشيهترين افزايش شود. بيشزيستگاه آن مي
هاي فرعي به موانع بود. سنجه اندازه شبكه موثر و با اضافه شدن جاده

دن وضعيت زيستگاه نسبت به حالت بدون نامطلوب ش دهندهنيز نشان
دهنده كاهش سنجه از موانع است. سنجه اندازه موثر شبكه نشان

كه ميزان مساحتي  است اين دهندهنشان اول به چهارم است. اين هندسه
تواند حركت كند تا با موانع برخورد نكند از كه در زيستگاه خود مي

تواند بين مساحتي كه مي هندسه اول به چهارم كاهش يافته، ميزان
ها( حركت كند نيز كاهش يافته است. جمعيت هاي خود )فرازيستگاه

ترين كاهش آن در زيستگاه و بستر قوچ و ميش در هندسه اول بيش
شده  حفاظتساز در منطقه هاي انسانلذا توسعه كاربري است.

ش شدگي زيستگاه قوچ و ميلكهترين عامل لكهعنوان مهمجاجرود به
سازي مانند هاي انسانگردد. وجود كاربريدر منطقه شناسايي مي

هاي صنعتي، اراضي مسكن مهر و باغ در شمال منطقه موانعي شهرک
زيستگاه  در NP سنجه و مركزي اين گونه است. يبين زيستگاه شمال

لكه در حضور موانع  6لكه زيستگاهي به  3 مانع ازشرايط بي پلنگ در
 از هندسه اول به سوم در زيستگاه حاشيهه كل رسيده است. سنج

تر شده است و در هندسه آخر كاهش داشته است. سنجه پلنگ بيش
هاي زيستگاهي پلنگ ايراني ها و لكهاندازه موثر شبكه بين زيستگاه

اول به چهارم  حاكي از كاهش كميت آن در حضور موانع از هندسه
است.  به چهارم سه سومترين كاهش آن در زيستگاه از هنداست. بيش

ترين عامل عدم پايداري عنوان مهملذا سدسازي در منطقه جاجرود به
راستا نتايج  گردد. در اينزيستگاه پلنگ در منطقه شناسايي مي

( نشان 1387و رسولي و همكاران ) (1390) و همكاران رفيعي تحقيقات
پيامدهاي توجه به  شده بدونكه احداث سد در مناطق حفاظت دهدمي

گذارد و گذشته از اين زيستي آن آثار زيانباري بر منطقه ميمحيط
يابد كه تهديدي هاي صنعتي و انساني در منطقه افزايش ميفعاليت

و  ترين كاهش اندازه موثر شبكهبيش جدي براي وحوش منطقه است.
 هاي آسفالتساز و جادهتر مربوط به اراضي انسانگسيختگي بيشهم از

براي بررسي زيستگاه آهو، سد و د. باشهاي پلنگ ميزيستگاه در بين
سنجه تعداد لكه  نتايج موانع هندسه سوم اضافه گرديدند. توپوگرافي به
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 لكه 2و از  يابدمي ها افزايشدهد كه با حضور موانع تعداد لكهنشان مي

دهنده نشان حاشيهرسد. سنجه كل مي زيستگاهي لكه 10 به زيستگاهي
ترين است. بيش از هندسه اول تا چهارم حاشيهيش مقدار كل طول افزا

هاي خاكي( است. سنجه از هندسه اول به دوم )جاده حاشيهافزايش 
 به چهارم اول دهنده كاهش سنجه از هندسهاندازه موثر شبكه نشان

است كه ميزان مساحتي كه آهو در زيستگاه  اين دهندهنشان است. اين
به  هندسه اول ت كند تا با موانع برخورد نكند ازتواند حركخود مي

ترين كاهش آن در زيستگاه و بستر يافته است. بيش كاهش چهارم
ساخت در منطقه انسان مربوط به هندسه اول است. لذا توسعه اراضي

منطقه آهو در  شدگي زيستگاه لكهترين عامل لكهعنوان مهمجاجرود به
ساخت همانند عوامل انسانخاطر هگردد. و اين بشناسايي مي

هايي مانند ها در ده تركمن، كارگاه شركت مترو، عبور جادهويالسازي
حصار و .... در زيستگاه و بين جاده مترو از شمال پارک ملي سرخه

همراه ها بهسنجه اين از با استفادهباشد. هاي اين گونه ميزيستگاه
 مختلف اكولوژيكي الگوهاي توانمي جوامع و هاگونه به مربوط هايداده

تفسير كرد  را هازيستگاه پذيريزيست و جانداران پراكندگي مانند
(Girvetz  ،2008و همكاران.) كليطوربه تحقيق، اين نتايج به توجه با 

هاي زيستگاه بين و سرزمين سيماي در گسيختگيهم از افزايش ترينبيش
هاي ساخت و جادراضي انسانكه شامل ا اول هندسه موانع اثر در جانوران

گي براي ترين افزايش لكهچنين بيشآسفالت بود رخ داده است. هم
و بز در هندسه دوم )باغ( و براي  كل قوچ و ميش و آهو در هندسه اول،

نشان  تحقيق پلنگ در هندسه چهارم )سد( رخ داده است. نتايج اين
حفاظت  تتح در مناطق سرزمين هاي سيمايسنجه دهد با تحليلمي

 زيستگاه يكپارچگي حفظ موانع ترينمهم بنديالويت امكان شناسايي و

زيستگاه  از حفاظت جهت ريزيبرنامه امكان و شده فراهم مختلف هايگونه
 آيد.وجود ميگونه به

 
 تشکر و قدردانی

 نگارندگان مراتب تشكر و قدرداني خود را از همكاري وسيلهبدين       

 دوستاني كه در به ثمر نشستن اين تحقيق تالشصميمانه تمامي 
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