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چکیده
یکپارچگی و ارتباط داشتن زیستگاهها در مناطق حفاظت شده برای دوام جمعیتهای گیاهی و جانوری مهم است .بررسی یکپارچگی
مناطق حفاظت شده میتواند برای ارتباط دادن لکههای محدود شده و کمک برای مقابله با تأثیرات از همگسیختگی مفید واقع شود .هدف از این
تحقیق کمی نمودن از همگسیختگی سیمای سرزمین بهمنظور بررسی زیستگاه گونههای مهم منطقه حفاظت شده جاجرود است .برای رسیدن به
این هدف پس از تهیه نقشه کاربریهای منطقه با استفاده از تکنیکهای  RSو  ،GISعناصر از همگسیختگی برای ایجاد هندسههای از
همگسیختگی استخراج گردید و با استفاده از سنجههای سیمای سرزمین ساختار و یکپارچگی زیستگاه گونههای کل و بز ،قوچ و میش ،پلنگ و
آهو مورد بررسی قرار گرفت .نتایج این تحقیق نشان داد که بهطورکلی بیشترین افزایش از همگسیختگی در سیمای سرزمین و بین زیستگاههای
جانوران در اثر موانع هندسه اول که شامل اراضی انسانساخت و جادههای آسفالت بود رخ داده است .همچنین بیشترین افزایش لکهگی برای قوچ
و میش و آهو در هندسه اول ،کل و بز در هندسه دوم (باغ) و برای پلنگ در هندسه چهارم (سد) رخ داده است .بسیاری از تعارضات از زیستگاههای
گونههای حساس حیاتوحش میگذرد و اثرات جبرانناپذیر این تعارضات در درازمدت بیشتر مشخص خواهد شد .نتایج این تحقیق نشان میدهد
با تحلیل سنجه های سیمای سرزمین در مناطق تحت حفاظت امکان شناسایی و الویتبندی مهمترین موانع حفظ یکپارچگی زیستگاه گونههای
مختلف فراهم شده و امکان برنامهریزی جهت حفاظت از زیستگاه گونه بهوجود میآید.
کلمات کلیدی :از همگسیختگی ،سنجههای سیمای سرزمین ،منطقه حفاظت شده جاجرود ،زیستگاه
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

Ajahani@ut.ac.ir
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کمیسازی از همگسیختگی سیمای سرزمین بهعنوان شاخصی برای ارزیابی زیستگاه حیاتوحش....

مقدمه
مناطق تحت حفاظت در صورت مديريت مطلوب ،ميتوانند
كاركردهايي مانند حفظ فرايندهاي اكولوژيك اساسي و سيستمهاي
حياتبخش ،تنوعژنتيكي ،فراهم آوردن زيستگاه براي گونههاي
حساس و بسياري خدمات ديگر را عرضه كنند (مجنونيان.)1380 ،
پايش يكپارچگي سيماي سرزمين و تغييرات زيستگاه در مناطق
حفاظت شده مسئله مهمي براي سازمانهاي حفاظت از محيطزيست
و طبيعت بهشمار ميرود ( Mairotaو همكاران .)2013 ،يكپارچگي و
ارتباط داشتن زيستگاهها در مناطق حفاظتشده براي دوام جمعيتهاي
گياهي و جانوري مهم است مخصوصاً زمانيكه زيستگاههاي مختلف
مكمل يكديگر باشند ( Leitaoو  .)2002 ،Ahrenاما با رشد تعارضات
انساني مانند رشد زيربناهاي حمل و نقل ،رشد شهرها و كاربريهايي
مثل كشاورزي يكپارچگي و ارتباط بين زيستگاهها در مناطق حفاظت
شده كاهش پيدا كرده است كه تهديدي جدي براي حياتوحش و
گونههاي كليدي منطقه بهحساب ميآيد كه اين موارد مديريت منطقه
را تحت تأثير قرار داده است ( Townsendو همكاران .)2009 ،همچنين
فشار بشر در مناطق حفاظت شده و در مرزهاي خود اغلب باعث ايجاد
عواقبي براي تنوعزيستي و توزيع گونهها ميگردد و تغييراتي را در ميزان
زيستگاه و همچنين چشمانداز و ساختار زيستگاه بهوجود ميآورد و
باعث شده است تا كميكردن لكهلكه شدن يا از همگسيختگي
( )Fragmentationسيماي سرزمين و بررسي يكپارچگي مناطق به
يك امر مهم براي برنامهريزي و مديريت منطقه حفاظتشده تبديل گردد
( Girvetzو همكاران .)2008 ،مبناي اصلي نيز براي انجام محاسبههاي
كميساز سطح سيمايسرزمين ،بر فرايند از همگسيختگي قرار داده
شده است كه يكي از مهمترين فرايندهاي موجود در سيماي سرزمين
براي نشان دادن فعاليت انسان در طبيعت در ايجاد اختالل در سطح
ساختار و عملكرد سيماي سرزمين است ( Ahernو .)2003 ،Andre
با توجه به اينكه از همگسيختگي فرايندي است كه باعث بيشتر شدن
و كوچك شدن لكههاي زيستگاه ميشود ( Saundresو همكاران.)2002 ،
بررسي يكپارچگي مناطق حفاظتشده ميتواند براي ارتباط دادن
لكههاي محدود شده و كمك براي مقابله با تأثيرات از همگسيختگي
مفيد واقع شود و بهعنوان يكپايه براي حمايت از برخي برنامهريزيهاي
كاربري زمين و استراتژيهاي حفاظت (مانند مفاهيم شبكههاي
بومشناسي) مورد استفاده قرار گيرد ( Leitaoو  .)2002 ،Ahrenارتباط
ميان لكههاي زيستگاهي و جمعيتها عامل مهمي است كه برگستره
وسيعي از فرايندهاي بومشناختي نظير جريان ژن ،پويايي ابرجمعيتها،
افزايش گستره پراكنش گونهها ،بقاء جمعيتها و حفظ تنوعزيستي
تأثيرگذار بوده ( )2002 ،Crooksو يك ويژگي بسيار مهم سيماي
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سرزمين بهشمار ميرود .ارتباط سيماي سرزمين ،ميزان توانايي ساختار
و تركيب سيماي سرزمين در تسهيل نمودن حركت افراد و جمعيتها
در ميان لكههاي زيستگاهي است و در ارتباط با نيازهاي زيستگاهي
گونههايي كه در آن زندگي و حركت ميكنند تعريف ميشود (،Bennett
 .)2003زمانيكه توانايي گونهها براي حركت در ميان لكههاي زيستگاهي
كاهش پيدا كند ،گونهها منزوي شده و در نتيجه آسيبپذيري آنها
نسبت به آشفتگيهاي محيطي بيشتر شده و احتمال انقراض آنها
افزايش مييابد ( .)2002 ،Crooksزيستشناسان حفاظت معتقدند كه
ارتباطات ،زيستايي جمعيتهاي حياتوحش را افزايش داده و تأثيرات
ناشي از انزوا بر جمعيتها و جوامع را به حداقل ميرساند (،Bennett
 .)2003بررسي مطالعات صورت گرفته حاكي از كاربرد سنجه اندازه
موثر شبكه در تحليل از همگسيختگي پوششهاي جنگلي (زبردست
و همكاران ،)1390 ،سنجههاي تعداد لكه ،كل حاشيه و اندازه موثر
شبكه در بررسي حركت جانوران (براتي و همكاران )1394 ،ميباشد.
 )2002( Jaegerنيز سنجه اندازه موثر شبكه را با  21سنجه ديگر با
توجه به قابليت اطمينان براي كميكردن از همگسيختگي و تكهتكه
شدن سيماي سرزمين مقايسه كرد كه اندازه موثر شبكه باالترين رتبه
را كسب نمود .منطقه مورد مطالعه در اين تحقيق مجموعه حفاظت
شده جاجرود ميباشد كه انواع تعارضات و آشفتگيهاي انساني (مثل
زيربناي حمل و نقل ،ساخت و سازهاي مسكوني ،شهرکهاي صنعتي)
سيماي سرزمين اين منطقه را تحت تأثير قرار داده است و باعث افزايش
از همگسيختگي و كاهش يكپارچگي در منطقه و در پي آن كاهش
ارتباط بين زيستگاه جانوران و لكههاي سيماي سرزمين ميشود كه
تأثير زيادي بر حياتوحش منطقه ميگذارد .بنابراين مطالعه يكپارچگي
و از همگسيختگي سيماي سرزمين آن بهمنظور برنامهريزي ،مديريت
و ارزيابي سياستهاي حفاظتي منطقه مورد نياز است تا بتوان سياستهاي
حفاظتي بهتري در منطقه اعمال نمود .كه در اين تحقيق با استفاده
از سنجههاي اكولوژي سيماي سرزمين سطح در مجموعه حفاظت
شده جاجرود از همگسيختگي سيماي سرزمين در چهار هندسه
ساختاري عمومي و از همگسيختگي زيستگاه گونههاي حياتوحش
در چهار هندسه ساختاري خصوصي مورد بررسي قرار ميگيرد.

مواد و روشها
مجموعه حفاظت شده جاجرود با وسعت حدود  7400كيلومتر
مربع در حدود عرض جغرافيايي  35درجه و  30دقيقه تا  35درجه و
 50دقيقه شمالي و طول جغرافيايي  51درجه و  30دقيقه تا 52
درجه شرقي و در شرق تهران قرار دارد .اين مجموعه شامل پارکهاي
ملي خجير ،سرخهحصار و منطقه حفاظتشده جاجرود ميباشد (شكل
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 .)1اين مناطق از تنوع بسيار زياد گونههاي گياهي برخوردارند و از
نظر حياتوحش از بهترين زيستگاههاي البرز مركزي محسوب ميشوند.
نتيجه مطالعات انجام شده در اين منطقه نشاندهنده اين است كه
تعداد  118گونه پرنده و  38گونه پستاندار و  27گونه خزنده 2 ،گونه
دوزيست و  7گونه ماهي در مجموعه حفاظت شده جاجرود زندگي
ميكنند (مهندسين مشاور بومآباد.)1381 ،
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برداشت گرديد و در نرمافزار ® Erdas Imagineتصحيح هندسي تصوير
 2016انجام گرفت .بهگونهاي كه  RMSخطاي مربوط به تصحيح
هندسي كمتر از  0/5بهدست آمد .براي تصحيح راديومتريك و اتمسفري
نيز از روش تصحيح اتمسفري مطلق توسط مدل  Atcorدر نرمافزار
® Erdas Imagineاستفاده شد .با استفاده از الگوي طرح  Andersonو
همكاران ( )1976و اهداف در اين تحقيق ،كاربريهاي موجود در
منطقه در شش طبقه بدنه آبي (درياچه سد) ،باغ (باغها و كليه اراضي
كشاورزي) ،اراضي انسانساخت (كليه مراكز انسانساخت اعم از شهرها،
روستاها ،تأسيسات و مراكز صنعتي) ،مرتع خوب ،مرتع ضعيف و جنگل
دستكاشت تعريف شد .در نهايت تمام پوشش/كاربريهاي استخراج
شده در يك فايل قرار گرفتند و نقشه پوشش/كاربري تهيه گرديد.
ارزیابی صحت طبقهبندی :ارزش و قابليت استفاده از هر نقشه

شکل :1مجموعه حفاطت شده جاجرود

پردازش دادهها :براي محاسبه سنجهها در اين تحقيق ابتدا بايد
عناصر از همگسيختگي براي ايجاد هندسههاي از همگسيختگي تهيه
شود .بدينمنظور براي استخراج كاربريهاي انسانساخت ،باغ و درياچه
سد ،نقشه پوشش/كاربري منطقه با استفاده از تصوير ماهوارهاي لندست
تهيه گرديد و براي راههاي منطقه از فايل وكتوري راهها و براي
كوههاي باالتر از  2100متر از فايل وكتوري توپوگرافي منطقه كه از
سازمان حفاظت محيطزيست تهيه شد استفاده گرديد .در اين تحقيق
با استفاده از تصوير ماهوارهاي لندست ،8نقشه پوشش/كاربري سال
 2016بهدست آمد .سپس سنجههاي سيماي سرزمين براي بررسي
ساختار و از همگسيختگي زيستگاه گونههاي كل و بز ،قوچ و ميش،
پلنگ و آهو در محيط نرمافزار ® Fragstatsاندازهگيري شد .با مقايسه
و تفسير اين سنجهها در منطقه مورد مطالعه سعي در شناسايي تعارضات
اصلي براي گونههاي مورد مطالعه براساس الگوي سيماي سرزمين و
تعيين الويت مديريت تعارضات مناطق گرديد.
تهیه نقشه پوشش/کاربری منطقه :بدينمنظور تصوير ماهوارهاي
سنجنده  OLIماهواره لندست سال  2016تهيه شد .دادههاي خام
ماهوارهاي ،داراي خطاهاي متعددي هستند كه قبل از استفاده بايد خطاها
بررسي و براي رفع آنها اقدام كرد كه اصوال به آن پيشپردازش تصاوير
ماهوارهاي ميگويند ( .)2005 ،Jensenدر اين تحقيق براي تصحيح
هندسي تصوير از روش نقطهزني در عرصه توسط دستگاه  GPSاستفاده
شد .بدينمنظور ابتدا توسط دستگاه  GPSمختصات درست اين نقاط

توليدي ،بهميزان صحت آن بستگي دارد .در اين تحقيق بهمنظور صحت
نقشهاي كه از تصوير سال  2016توليد شده است از نقاط برداشت
شده با  GPSاستفاده گرديد .در روي زمين موقعيت نمونهها با استفاده
از دستگاه موقعيتياب جهاني با دقت باال پياده و نوع پوشش زميني
در محل نمونهها مشخص گرديد.
سنجههای مورد استفاده
سنجه تعداد لکه :سنجه تعداد لكه (،)Number of patches=NP
تعداد كل لكهها را در سطح كالس يا سيماي سرزمين محاسبه ميكند.
اين سنجه بهعنوان شاخصي براي لكهلكه شدن زيستگاه استفاده ميشود.
كه هرچه تعداد لكهها بيشتر باشد نشاندهنده فرايند حذف و سوراخ
شدگي در سيماي سرزمين است كه افزايش آن يعني بخشهاي يكپارچه
به لكههاي كوچكتر تبديل شدهاند و نشانه تجزيه و كاهش پيوستگي
است (زبردست1390 ،؛  McGarigalو .)1995 ،Marks
سنجه کل حاشیه :سنجههاي حاشيه (لبه) معموالً بهعنوان بهترين
نماينده آرايش فضايي سيماي سرزمين مطرح شدهاند ( McGarigalو
 .)1995 ،Marksسنجه كل حاشيه ( ،)Total edge=TEاز سنجههاي
پيكربندي است كه نشاندهنده طول حاشيهها و مرزهاي موجود درون
سيماي سرزمين است .افزايش اين سنجه نشاندهنده فرايندهاي كاهش
اندازه و دو تكهسازي در سيماي سرزمين است كه منجر به افزايش ميزان
نواحي مرزي لكه مورد نظر و در نتيجه از همگسيختگي بيشتر ميشود.
سنجه اندازه موثر شبکه :سنجه اندازه موثر شبكه (= MESH

 )Effective Mesh Sizeنشاندهنده احتمال اتصال بين دو نقطه در
سيماي سرزمين و جدا نشدن آنها بهوسيله موانعي مانند جادههاست
( Girvetzو همكاران2008 ،؛  .)2002 ،Jaegerاين سنجه همچنين
ميتواند بهعنوان اندازه متوسط منطقهاي تعبير شود كه حياتوحش
منطقه كه بهصورت تصادفي در سيماي سرزمين قرار گرفته قادر باشد
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بدون عبور از موانع به آن دسترسي پيدا كند ،اين سنجه فرايند اكولوژيك
انتشار حياتوحش منطقه را عنوان ميكند و ميتواند با يك محدوده
وسيع از فرايند حركت حياتوحش ارتباط داشته باشد .در مطالعه
مقايسهاي بين سنجه اندازه مؤثر شبكه و  21سنجه ديگر مرتبط با
فرايند از همگسيختگي از نظر عواملي چون آساني تفسير و ارتباط
مستقيم با فرايند ،سادگي محاسبات رياضي ،نياز دادهاي كم ،حساسيت
كمتر به اندازه لكه ،واكنش يكنواخت نسبت به مراحل مختلف از
همگسيختگي و همگن بودن از نظر قواعد رياضي و خاصيت جمعپذيري
اين سنجه باالترين امتياز را بهخود اختصاص داده و مناسبتر از ساير
سنجهها تشخيص داده شده است (.)2002 ،Jaeger
بررسی پراکندگی جانوران :با توجه به اينكه ساختار سيماي
سرزمين بر پراكندگي جانوران تأثير ميگذارد ،در اين تحقيق سعي بر
آن شده است تا اين مهم بررسي شود .ابتدا الزم است پوششهاي
اختاللي در مقياس فضايي و زماني مورد بررسي يا به اصطالح نقشه
هندسه از همگسيختگي ( )Fragmentation Geometryمحدوده مورد
مطالعه تعيين شود .براي اين كار زيستگاه جانوران به دو صورت بررسي
شدند .الف) بهصورت عمومي در چهار هندسه از همگسيختگي كه در
اين روش جانور خاصي مدنظر نيست .ب) بهصورت اختصاصي براي
زيستگاه گونههاي مهم منطقه (كل و بز ،قوچ و ميش ،پلنگ و آهو).
الف) بهصورت عمومي در چهار هندسهي از همگسيختگي :در اين
روش كل موانعي كه در منطقه مانع حركت و پراكنش جانوران در
منطقه ميشوند در چهار هندسه از همگسيختگي و توسط سنجه
اندازه موثر شبكه كمي شدند .براي آناليز از همگسيختگي سيماي
سرزمين ابتدا الزم است كه مشخص شود كدام يك از عنصرهاي
سيماي سرزمين بهعنوان موانع حركت و پراكنش حياتوحش منطقه
مهم هستند .از همگسيختگي سيماي سرزمين بر اثر توسعه كاربريهايي
مانند كشاورزي ،صنعتي ،شهري ،معادن و  ...از بههم پيوستن اين
مكانها از طريق زيربناي خطي نتيجه ميشود .عناصر سيماي سرزمين
انتخابي در اين پژوهش كه مانع گسيل ،انتشار و حركت گونههاي
حياتوحش منطقه ميشوند شامل مناطق انسانساخت ،جادهها ،باغ،
سد و توپوگرافي ميباشند .چهار هندسه از همگسيختگي تعريف شد
تا اجازه تفسيرها و توضيحات مختلف را بدهد .هندسه اول :راههاي
آسفالت و اراضي انسانساخت (شامل مناطق شهري و مسكوني،
شهرکهاي صنعتي و  )...موانع حركت هستند .در هندسه دوم :موانع
هندسه اول بههمراه راههاي خاكي منطقه موانع حركت هستند .در
هندسه سوم :موانع هندسه دوم بههمراه كاربري باغ موانع حركت بوده
و در هندسه چهارم :موانع طبيعي مانند كوههاي باالتر از  2100متر
كه مانع حركت بعضي از حيوانات همانند آهو ميشوند ( Girvetzو
همكاران )2008 ،و درياچه سد بهعنوان مانع انتخاب شدند.
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ب) بهصورت اختصاصي براي زيستگاههاي جانوران :با توجه به اينكه
براي ارزيابي با استفاده از رهيافت اكولوژي سيماي سرزمين معموالً
پراكنش چند گونه مهم بررسي ميشود ،در اين تحقيق گونههاي كل
و بز ،قوچ و ميش ،پلنگ و آهو بهعنوان گونههاي مهم منطقه انتخاب
شدند .در اين روش ابتدا كاربريهاي منطقه كه ميتوانند مانع پراكندگي
اين جانوران شوند (كاربري اراضي انسانساخت ،باغ و درياچه سد در
اين منطقه) بهعنوان موانع مدنظر قرار گرفتند و در چهار هندسه
همانند هندسه عمومي ،با فايل كل منطقه و زيستگاه هر گونه روي
همگذاري شدند و سنجه اندازه موثر شبكه (پراكندگي حيوان بدون
برخورد با موانع) براي بستر و زيستگاه هر گونه و سنجه تعداد لكهها
براي زيستگاه گونهها (حركت بين چه تعداد زيستگاه) و سنجه كل
حاشيه نيز براي زيستگاه هر گونه (با توجه به اينكه افزايش حاشيه
در اين تحقيق يعني برخورد بيشتر حيوانات در حركت در حاشيه با
كاربريهاي باغ ،اراضي انسانساخت ،درياچه سد و كاهش زيستگاه
داخلي) محاسبه شدند .سنجههاي نام برده شده در شرايط بدون مانع
و در شرايط وجود مانع محاسبه شدند .با توجه به اينكه اين جانوران
در منطقه داراي چند منطقه زيستگاهي هستند ،سنجه اندازه موثر شبكه
بين زيستگاهها (بستر) نيز محاسبه گرديد .همچنين در هندسه چهارم
گونه آهو ،كوههاي باالتر از  2100متر و سد ،و در هندسه چهارم گونههاي
كل و بز ،قوچ و ميش و پلنگ ،فقط سد بهعنوان موانع اضافه گرديد.
اندازهگیری سنجهها :براي استفاده از سنجهها الزم است ابتدا
واحد فضايي تعريف شده و سپس لكهها يا عوامل ناسازگار و مانع
پيوستگي و لكههايي كه ميزان يكپارچگي آنها مورد نظر است (زيستگاه
يا پوشش اصلي) تعيين شده و به آنها كد داده شود .كه براي اندازهگيري
سنجههاي نام برده شده براي هر هندسه از همگسيختگي ،موانع حركت
در هر هندسه روي فايل كل منطقه قرار گرفت و سنجه MESH ،TE ،NP
براي هركدام از هندسههاي از همگسيختگي در نرمافزار ®Fragstats
محاسبه گرديد.

نتایج
با توجه به ارزيابي صحت طبقهبندي صورت گرفته صحت كلي
 94/25درصد و ضريب كاپا  90/68بهدست آمد كه نشاندهنده همخواني
نقشه توليد شده با واقعيت زميني ميباشد .همانطوركه گفته شد براي
كمي كردن حركت و پراكنش جانوران از دو روش عمومي و خصوصي
استفاده شد .نتايج حاصل از اندازهگيري سنجه اندازه موثر شبكه براي
هندسه عمومي حاكي از اين است كه اندازه موثر شبكه از هندسه
اول به چهارم كاهش يافته است كه بيشترين كاهش اين كميت نيز
در هندسه اول رخ داده است (جدول .)1
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جدول :1سنجه اندازه موثر شبکه در هندسههای از همگسیختگی
هندسههای لکهگی 
هندسه اول 
هندسه دوم 
هندسه سوم 
هندسه چهارم 
بدون مانع 

مجموعه حفاظت شده جاجرود 
 53145/67
 51992/70
 50607/88
 49104/53
 75669/75

هندسه خصوصی
کل و بز :نتايج سنجه  NPنشاندهنده اين است كه در شرايطي
كه مانعي نباشد  8لكه زيستگاهي در منطقه وجود دارد و اين تعداد
تا هندسه دوم ثابت است .ولي تعداد لكه از هندسه سوم به بعد بيشتر
شده است ( 18لكه) .سنجه كل حاشيه زيستگاه كل و بز حاكي از اين
است كه حاشيه در زيستگاه در حضور موانع بيشتر از شرايط بدون
مانع است .بيشترين افزايش حاشيه از هندسه اول به دوم است و از
هندسه سوم به چهارم نيز ميزان اين سنجه كمي كاهش داشته است.
سنجه اندازه موثر شبكه نيز با حضور موانع كاهش كمي در زيستگاه
داشته است و اين مقدار بين زيستگاهها در حضور موانع نسبت به
داخل زيستگاه بيشتر است .محاسبه سنجه اندازه موثر شبكه براي
زيستگاه و بستر كل و بز نشان از كاهش آن نسبت به شرايط بدون
مانع دارد .اين نشاندهنده اين است كه ميزان مساحتي كه درون
زيستگاه خود ميتواند حركت كند تا با موانع برخورد نكند از هندسه
اول به چهارم كاهش يافته ،ميزان مساحتي كه ميتواند بين زيستگاههاي
خود (فراجمعيتها) حركت كند نيز كاهش يافته است .بيشترين كاهش
اين سنجه در زيستگاه از هندسه دوم به سوم و در بستر در هندسه
اول است (شكل 2و شكلهاي  6تا .)9
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قوچ و میش :نتايج سنجه تعداد لكه نشان ميدهد در شرايطي
كه مانعي نباشد فقط دو لكه زيستگاهي در منطقه وجود دارد .اما با
حضور موانع تعداد لكهها از هندسه اول به چهارم افزايش مييابد و در
هندسه چهارم به  139لكه در درون زيستگاهها ميرسد .بيشترين افزايش
تعداد لكه از هندسه دوم به سوم است .سنجه كل حاشيه نشاندهنده
افزايش مقدار كل طول حاشيه از هندسه اول تا چهارم است .كمترين
مقدار نيز در شرايط بدون مانع است .بيشترين افزايش حاشيه از
هندسه اول به دوم است .سنجه اندازه موثر شبكه نشاندهنده كاهش
سنجه از هندسه اول به چهارم است .اين نشاندهنده اين است كه
ميزان مساحتي كه درون زيستگاه خود ميتواند حركت كند تا با موانع
برخورد نكند از هندسه اول به چهارم كاهش يافته است .بيشترين
كاهش آن در زيستگاه و بستر مربوط به هندسه اول و بيشترين مقدار
آن نيز در زيستگاه بدون مانع است (شكل 3و شكلهاي  6تا .)9

شکل :3زیستگاه قوچ و میش در حضور هندسههای از همگسیختگی

پلنگ ایرانی :سنجه تعداد لكه نشاندهنده اين مهم است كه در

شکل :2زیستگاه کل و بز در حضور هندسههای از همگسیختگی

شرايط بيمانع از  3لكه زيستگاهي به  6لكه در حضور موانع رسيده
است .سنجه كل حاشيه از هندسه اول به سوم در زيستگاه پلنگ بيشتر
شده است و در هندسه آخر كاهش داشته است .مقدار اين سنجه در
شرايط بدون مانع كمتر از حضور موانع است .سنجه اندازه موثر شبكه
بين زيستگاهها و لكههاي زيستگاهي پلنگ ايراني حاكي از كاهش آن
در حضور موانع از هندسه اول به چهارم است .بيشترين مقدار اين سنجه
در شرايط بدون مانع در زيستگاه و بستر است و بيشترين كاهش آن
در زيستگاه از هندسه سوم به چهارم با اضافه شدن سد به موانع ،و در
بستر در هندسه اول است (شكل  4و شكلهاي  6تا .)9
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کمیسازی از همگسیختگی سیمای سرزمین بهعنوان شاخصی برای ارزیابی زیستگاه حیاتوحش....

هندسه اول به چهارم است .اين نشاندهنده اين است كه ميزان مساحتي
كه درون زيستگاه خود ميتواند حركت كند تا با موانع برخورد نكند
از هندسه اول به چهارم كاهش يافته است .بيشترين كاهش آن در
زيستگاه و بستر مربوط به هندسه اول و بيشترين مقدار آن نيز در
زيستگاه بدون مانع است (شكل 5و شكلهاي  6تا .)9

شکل :4زیستگاه پلنگ در حضور هندسههای از همگسیختگی

آهو :سنجه تعداد لكه نشان ميدهد در شرايطي كه مانعي نباشد
فقط دو لكه زيستگاهي در منطقه وجود دارد .اما با حضور موانع تعداد
لكهها افزايش مييابد و در هندسه سوم به  10لكه در درون زيستگاهها
ميرسد .سنجه كل حاشيه نشاندهنده افزايش مقدار كل طول حاشيه
از هندسه اول تا چهارم است .بيشترين افزايش حاشيه از هندسه اول
به دوم است .سنجه اندازه موثر شبكه نشاندهنده كاهش سنجه از

شکل  :6نمودار سنجه تعداد لکه در زیستگاه گونهها

شکل  :8نمودار سنجه اندازه موثر شبکه در زیستگاه گونهها
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شکل :5زیستگاه آهو در حضور هندسههای از همگسیختگی

شکل  :7نمودار سنجه کل حاشیه در زیستگاه گونهها



شکل  :9نمودار سنجه اندازه موثر شبکه بین زیستگاه گونهها
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بحث
از نتايج اندازهگيري سنجه اندازه موثر شبكه هندسههاي لكهگي
در اين تحقيق ميتوان نتيجه گرفت كه از هندسه اول به هندسه چهارم
كميت سنجه  MESHكاهش يافته است كه اين امر به سبب افزايش
موانع در هر هندسه از همگسيختگي ميباشد .بيشترين كاهشي كه
از هندسه اول به سمت هندسه چهارم وجود دارد كاهش سنجه اندازه
موثر شبكه در هندسه اول است كه بهخاطر از همگسيختگي سيماي
سرزمين بهدليل وجود اراضي انسانساخت و جادههاي آسفالت در منطقه
است (جدول  .)1در نتيجه موانع اين هندسه باعث از همگسيختگي
بيشتري در منطقه شدهاند .در مطالعه  Girvetzو همكاران ()2008
و براتي و همكاران ( )1394بيشترين كاهش اين سنجه توسط
جادههاي فرعي رخ داده است .با توجه به نتايج تحقيق ميتوان به اين
نتيجه رسيد كه هندسه اول كه شامل جادههاي بزرگ و راههاي
آسفالت و اراضي انسانساخت است ميتواند بهعنوان مانع اصلي براي
پستانداران بزرگ منطقه باشد .روش بهكار برده شده در اين تحقيق
ميتواند وجود مشكل در فرايندهاي اكولوژيك را بهصورت كمي بيان
نمايد و نشان دهد كه در كدام هندسه و با وجود چه موانعي اين
فرايندها با مشكالت بيشتري روبهرو بودهاند و روش مديريت در جهت
كاهش موانع حركت قرار بگيرد .بهمنظور بررسي زيستگاههاي حساس،
زيستگاه كل و بز ،قوچ و ميش ،پلنگ و آهو كه از نظر حفاظتي مورد
توجه هستند انتخاب شد .سنجههاي اندازهگيري شده براي زيستگاه
كل و بز نشان ميدهد كه در شرايطي كه مانعي نباشد  8لكه زيستگاهي
در منطقه وجود دارد و اين تعداد تا هندسه دوم ثابت است .ولي تعداد
لكههاي زيستگاهي با اضافه شدن باغهاي منطقه در هندسه سوم به
 18لكه ميرسد ،لذا توسعه باغها در منطقه حفاظت شده جاجرود
بهعنوان مهمترين عامل لكهلكهشدگي زيستگاه كل و بز در منطقه
شناسايي ميگردد .سنجه كل حاشيه براي زيستگاههاي كل و بز در
هندسههاي مختلف متفاوت است و نسبت به شرايط بدون مانع بيشتر
است .تكهتكهشدگي مقدار بيشتري حاشيه را براي زيستگاه بهوجود
ميآورد و مركز هر زيستگاه تكهتكه شده به حاشيه نزديكتر خواهد
بود و از اينرو مطلوبيت زيستگاه بهميزان قابل توجهي كاهش خواهد
يافت ( .)2003 ،Fahrigاندازه موثر شبكه درون زيستگاه كل و بز نسبت
به شرايط بدون مانع كمتر شده و اين سنجه در بين زيستگاهها نيز
كمتر شده است .اين نشاندهنده اين است كه ميزان مساحتي كه
درون زيستگاه خود ميتواند حركت كند تا با موانع برخورد نكند از
هندسه اول به چهارم كاهش يافته ،ميزان مساحتي كه ميتواند بين
زيستگاههاي خود حركت كند نيز كاهش يافته است .بيشترين
كاهش اين سنجه در بين زيستگاههاي كل و بز در هندسه اول است.
و اين بهدليل عبور جاده و وجود عوامل انسانساخت بين زيستگاههاي
اين گونه ميباشد .باتوجه به تحقيقات انجام شده هرچه از همگسيختگي
كمتر باشد و لكهها بزرگتر باشند فضايي امن براي گونهها ايجاد ميشود
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( Dramstadو همكاران .)1996 ،بيشترين كاهش اندازه موثر شبكه و از
همگسيختگي بيشتر در زيستگاههاي كل و بز مربوط به موانع هندسه
دوم (باغ) ميباشد .سنجههاي اندازهگيري شده براي زيستگاه قوچ و
ميش نشان ميدهد كه اگر هيچ مانعي در منطقه نباشد تعداد لكه
زيستگاهي  2لكه است اما با حضور موانع تعداد لكهها در زيستگاه به
 139لكه ميرسد و اين نشاندهنده افزايش از همگسيختگي و قطعه
قطعه شدگي زيستگاه نسبت به عدم حضور موانع است .بيشترين
افزايش كميت تعداد لكه مربوط به كاربري باغ و كشاورزي است .سنجه
كل حاشيه نشاندهنده افزايش حاشيه در حضور موانع است كه افزايش
كل حاشيه نشاندهنده كاهش زيستگاه داخلي است ( Dramstadو
همكاران .)1996 ،با توجه به اينكه قوچ و ميش گونهاي شكار شونده
است و به زيستگاه داخلي وابسته است ،افزايش حاشيه باعث كاهش
زيستگاه آن ميشود .بيشترين افزايش حاشيه از هندسه اول به دوم
و با اضافه شدن جادههاي فرعي به موانع بود .سنجه اندازه شبكه موثر
نيز نشاندهنده نامطلوب شدن وضعيت زيستگاه نسبت به حالت بدون
موانع است .سنجه اندازه موثر شبكه نشاندهنده كاهش سنجه از
هندسه اول به چهارم است .اين نشاندهنده اين است كه ميزان مساحتي
كه در زيستگاه خود ميتواند حركت كند تا با موانع برخورد نكند از
هندسه اول به چهارم كاهش يافته ،ميزان مساحتي كه ميتواند بين
زيستگاههاي خود (فرا جمعيتها) حركت كند نيز كاهش يافته است.
بيشترين كاهش آن در زيستگاه و بستر قوچ و ميش در هندسه اول
است .لذا توسعه كاربريهاي انسانساز در منطقه حفاظت شده
جاجرود بهعنوان مهمترين عامل لكهلكهشدگي زيستگاه قوچ و ميش
در منطقه شناسايي ميگردد .وجود كاربريهاي انسانسازي مانند
شهرکهاي صنعتي ،اراضي مسكن مهر و باغ در شمال منطقه موانعي
بين زيستگاه شمالي و مركزي اين گونه است .سنجه  NPدر زيستگاه
پلنگ در شرايط بيمانع از  3لكه زيستگاهي به  6لكه در حضور موانع
رسيده است .سنجه كل حاشيه از هندسه اول به سوم در زيستگاه
پلنگ بيشتر شده است و در هندسه آخر كاهش داشته است .سنجه
اندازه موثر شبكه بين زيستگاهها و لكههاي زيستگاهي پلنگ ايراني
حاكي از كاهش كميت آن در حضور موانع از هندسه اول به چهارم
است .بيشترين كاهش آن در زيستگاه از هندسه سوم به چهارم است.
لذا سدسازي در منطقه جاجرود بهعنوان مهمترين عامل عدم پايداري
زيستگاه پلنگ در منطقه شناسايي ميگردد .در اين راستا نتايج
تحقيقات رفيعي و همكاران ( )1390و رسولي و همكاران ( )1387نشان
ميدهد كه احداث سد در مناطق حفاظتشده بدون توجه به پيامدهاي
محيطزيستي آن آثار زيانباري بر منطقه ميگذارد و گذشته از اين
فعاليتهاي صنعتي و انساني در منطقه افزايش مييابد كه تهديدي
جدي براي وحوش منطقه است .بيشترين كاهش اندازه موثر شبكه و
از همگسيختگي بيشتر مربوط به اراضي انسانساز و جادههاي آسفالت
در بين زيستگاههاي پلنگ ميباشد .براي بررسي زيستگاه آهو ،سد و
توپوگرافي به موانع هندسه سوم اضافه گرديدند .نتايج سنجه تعداد لكه
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جهانی و همکاران

 لكه2 نشان ميدهد كه با حضور موانع تعداد لكهها افزايش مييابد و از
 سنجه كل حاشيه نشاندهنده. لكه زيستگاهي ميرسد10 زيستگاهي به
 بيشترين.افزايش مقدار كل طول حاشيه از هندسه اول تا چهارم است
 سنجه.افزايش حاشيه از هندسه اول به دوم (جادههاي خاكي) است
اندازه موثر شبكه نشاندهنده كاهش سنجه از هندسه اول به چهارم
 اين نشاندهنده اين است كه ميزان مساحتي كه آهو در زيستگاه.است
خود ميتواند حركت كند تا با موانع برخورد نكند از هندسه اول به
 بيشترين كاهش آن در زيستگاه و بستر.چهارم كاهش يافته است
 لذا توسعه اراضي انسانساخت در منطقه.مربوط به هندسه اول است
جاجرود بهعنوان مهمترين عامل لكهلكه شدگي زيستگاه آهو در منطقه
 و اين بهخاطر عوامل انسانساخت همانند.شناسايي ميگردد
 عبور جادههايي مانند، كارگاه شركت مترو،ويالسازيها در ده تركمن
 در زيستگاه و بين.... جاده مترو از شمال پارک ملي سرخهحصار و
 با استفاده از اين سنجهها بههمراه.زيستگاههاي اين گونه ميباشد
دادههاي مربوط به گونهها و جوامع ميتوان الگوهاي اكولوژيكي مختلف
مانند پراكندگي جانداران و زيستپذيري زيستگاهها را تفسير كرد
 بهطوركلي، با توجه به نتايج اين تحقيق.)2008 ، و همكارانGirvetz(
بيشترين افزايش از همگسيختگي در سيماي سرزمين و بين زيستگاههاي
جانوران در اثر موانع هندسه اول كه شامل اراضي انسانساخت و جادهاي
 همچنين بيشترين افزايش لكهگي براي.آسفالت بود رخ داده است
 كل و بز در هندسه دوم (باغ) و براي،قوچ و ميش و آهو در هندسه اول
 نتايج اين تحقيق نشان.پلنگ در هندسه چهارم (سد) رخ داده است
ميدهد با تحليل سنجههاي سيماي سرزمين در مناطق تحت حفاظت
امكان شناسايي و الويتبندي مهمترين موانع حفظ يكپارچگي زيستگاه
گونههاي مختلف فراهم شده و امكان برنامهريزي جهت حفاظت از زيستگاه
.گونه بهوجود ميآيد

تشکر و قدردانی

بدينوسيله نگارندگان مراتب تشكر و قدرداني خود را از همكاري
صميمانه تمامي دوستاني كه در به ثمر نشستن اين تحقيق تالش
. ابراز ميدارند،نمودهاند
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