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 چکیده

آید کهه در منها     وجود می ههای انسانی بدیگر کاربری ها، رشد زیربناهای شهری وگسیختگی سیمای سرزمین بر اثر ساختن جاده ازهم
 اسهت  این امر سبب شده .گذاردثیر زیادی میأهای مهم تشود و بر حیات وحش از جمله گونهها میرفتن زیستگاه شده باعث ازبین حفاظت

کننهده   گی به امری مفید و کمه  گسیخت ازهم کردن شده از  ری  علم اکولوژی سیمای سرزمین و کمی پایش و مدیریت منا   حفاظت
برای رسیدن به ایهن ههدف   . استگسیختگی پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کاله قاضی  ازهم کردن هدف این تحقی  کمی. بدل شود

، CA ،CAP ،TE)های سهیمای سهرزمین   متری  کارگیری بهو با  شدهای منطقه استخراج کاربری GISو  RS های تکنی  کارگیری بهبا 
MSI ،NP ،MPS  وMNN) ههای   نتایج این تحقی  نشان داد در که  منطقهه، لکهه   . شدبررسی  هگسیختگی منطق در سطح کالس ازهم

هها از  های معدن، کشاورزی و شهری باعث دورترشدن ایهن لکهه  ولی تعارضات موجود در منطقه مانند کاربری ،تر شدمرتع خوب یکپارچه
 .ن تعارضات تا حد امکان کاهش یابندشود اییکدیگر شده است که پیشنهاد می
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 مقدمه

های آموزشی، پژوهشی و گردشگری در طبیعت های مناسبی برای فعالیتشده محل مناطق حفاظت

پیای  یپایاریگی   . شیوند های باارزش هر کشور محسوب میی از میراثتردید  یو ب محسوب شده

های حفاظت مهمی برای سازمان ةشده مسئل رات زیستگاه در مناطق حفاظتیسیمای سرزمین و تغی

داشیتن   یپااریگی و ارتبیا  . (Paola et al. 2013, p.90)رود  از محیط زیست و طبیعت به شمار می

 وییژه  ، بیه های گییاهی و حییوانی مهیس اسیت    برای دوام جمعیت شده ها در مناطق حفاظتزیستگاه

امیا در طیول    ،(leitao & Ahren. 2002, p.83)های مختلف مپمل یپدیگر باشند که زیستگاه زمانی

ها رشد فضایی شهری مقدار زیادی تغییر در ترکیب کاربری زمین در سراسر جهان ایجیاد  این سال

ونقیل و   با رشد تعارضات انسانی مانند رشد زیربناهای حمل که( Nkeki, 2016, p.129) کرده است

شیده را کیاه     ها در مناطق حفاظتهایی مثل کشاورزی، یپااریگی و ارتبا  بین زیستگاهکاربری

  .(Townsend et al., 2009, p.1415)اند گسیختگی این مناطق شدهاند و باعث افزای  ازهسداده

 لهئبیان مس

مثیل زیربنیای   )علیت تعارضیات انسیانی     ه حیات وحی  کی ه ضاضیی نییز بیه     پارک ملی و پناهگا

دیار تغییر در سیاتتار سییمای سیرزمین شیده اسیت کیه       ( های صنعتیونقل، معادن، شهرک حمل

کاه  ارتبیا  بیین    ،گسیختگی منطقه و در پی آن تواند باعث کاه  یپااریگی و افزای  ازهس می

. گذاردثیر زیادی بر حیات وح  منطقه میأزمین شود که تهای سیمای سرزیستگاه جانوران و لپه

رییزی، میدیریت و ارزییابی    منظیور برنامیه   پای  و نظارت تغییرات ساتتاری سیمای سیرزمین بیه  

های حفاظتی بهتیری در منطقیه اعمیال    های حفاظتی منطقه مورد نیاز است تا بتوان سیاستسیاست

گسییختگی   های اکولوژی سیمای سرزمین سیط  ازهیس  کمتری کارگیری بهکه در این تحقیق با . دکر

سال اتییر   02ارزیابی یپااریگی منطقه در  فپارک ملی و پناهگاه حیات وح  ک ه ضاضی با هد

 .شود بررسی میبرای دستیابی به مدیریتی بهتر 
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 نظری تحقیق مبانی 

ر مقییا  مپیانی و   اکولوژی سیمای سرزمین علمی است که ارتبا  الگوها و فرایندها را در سراسی 

کند و علمی بنیادی است که به مسائل اصیلی در رابطیه بیا وابسیتگی فراینیدهای      زمانی مطالعه می

طبق اصول، اکولوژی سیمای سرزمین سه ویژگی . پردازداکولوژیپی به تغییرات مپانی و زمانی می

عنصر لپه، گذرگاه و الگوهای ساتتاری سیمای سرزمین از سه . داردبارز ساتتار، عملپرد و تغییر 

هیایی بیا   و تفسییر سیرزمین   این سه مفهوم کلی ابیزاری را بیرای مقایسیه   . بستر تشپیل شده است

این عملپردهیا و تغیییرات سییمای سیرزمین     ة برای مطالع. آورندسیماهای بسیار متفاوت پدید می

یمای سرزمین برای های مختلفی از اکولوژی سمتریک الزم است کهاین تغییرات  کردن توانایی کمی

های اتیر بیرای توابیز زیسیتگاه، توابیز تنظییس و توابیز اط عیات        که در سال ایجاد شداین هدف 

اند که بیشتر این مطالعات در رابطه با کار رفته کاربری اراضی به /سیمای سرزمین و تغییرات پوش 

 .اط عیات بیوده اسیت   کاربری اراضی بوده و کمترین استفاده مربیو  بیه توابیز     /تغییرات پوش 

 تپنییک  از استفاده با جنگل پوش  تغییر بررسی»عنوان  بادر تحقیقی  (0202)کاستیلو و همپاران 

 تپنیک کارگیری به با «(اساانیا) 0طبیعی مونپایو پارک در سیمای سرزمین معیارهای و ازدور سنج 

ژی سییمای سیرزمین   اکولیو  کمی های شاتص و( GIS) جغرافیایی اط عات سیستس ازدور، سنج 

 تیا  0891 را از سیال ( اسیاانیا ) مونپیایو  طبیعی پارک در جنگل پوش  در زمانی و مپانی تغییرات

 در آمیده  دسیت  هبی  سییمای سیرزمین   معیارهای .(Castillo, 2015, p.250)کردند وتحلیل  تجزیه 0202

سییمای   فضایی وعتن افزای  نتیجه، در گسیختگی وازهس افزای  ةدهند نشان سیمای سرزمین سط 

های اکولیوژی سییمای   در پارک ملی گلستان، از متریک (0982) زبردست و همپاران .بود سرزمین

تغییرات  کردن برای کمی( NP, MPS, CA, TE, ED, MPE, MPAR, MNN, MSI, MPFD)سرزمین 

هیا  یری متریکگنتایج اندازه. کارگرفتند بهفضایی ناشی از این جاده  آثارساتتاری در راستای تعیین 

گسیختگی در پارک ملی گلستان اسیت کیه در سیط  سییمای سیرزمین و      افزای  ازهس ةدهند نشان

 (.09، ص0982زبردست و همپاران، ) است شدنی جنگل متراکس مشاهده ةطبق
                                                           
1. Moncayo 
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 روش تحقیق

 مورد مطالعه ةمنطق

اصیفهان  در جنوب شرضی هپتار  20222پارک ملی و پناهگاه حیات وح  ک ه ضاضی با مساحت 

و عییر   20 ͦ 9′ 8″و 20ͦ 10′ 21″و در مجییاورت شییهر جدییید بهارسییتان در طییول جغرافیییایی  

در داتل پارک ملی و پناهگاه حیات وح  کی ه   .ضرار دارد 90ͦ 09′ 02″و 90 02ͦ′ 99″جغرافیایی 

مسیپونی وجیود دارد    ةولی در اطراف آن تعداد زیادی منطق ،شودمسپونی دیده نمی ةضاضی منطق

 (. 0پل ش)

 
 (نگارندگان: خذأم) مورد مطالعه ةمنطق. 1 شکل

ییاب جهیانی   در این تحقیق شامل یک دستگاه رایانه و موضعیت شده کارگرفته بهافزارهای  سخت

(GPS ) افزارهیا شیامل     و نیرمEDRISI Selva 17  ،ERDAS IMAGINE 2014،ARC GIS 10/2   و

FRAGSTATS هیا و بیا توجیه بیه اینپیه      ها روی گونیه کاربری اضلیس ةثیر تغییرات گستردأت. است

رییزی  توجهات بر روی برنامه ،ریزی را بهبود بخشندتوانند ضدرت برنامهمقیا  می اط عات بزرگ

در ایین تحقییق از تصیاویر     .(Olsoy et al., 2016, p.12) حفاظت افزای  یافته اسیت  یا مق بزرگ

بیدین   .کیار گرفتیه شید    بهگسیختگی منطقه و ازهسلندست برای بررسی تغییرات ساتتاری  ةماهوار

هیای سییمای   مترییک  ،ساس .دشکاربری منطقه استخراج  /پوش  ةمنظور ابتدا از این تصاویر نقش

، 0889هیای  برای سیال  FRAGSTATSافزار سرزمین برای بررسی تغییرات ساتتاری در محیط نرم

دست آمید و طبیق ایین     هها نتایجی بمتریک با مقایسه و تفسیر این. گیری شداندازه 0201و  0229

 .دهایی مطرح شدنتایج پیشنها
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 کاربری منطقه/ پوشش ةنقش ةتهی

 سازی تصاویر آماده

کیاربری   /پوش  ةبرای بررسی یپااریگی پارک ملی و پناهگاه حیات وح  ک ه ضاضی ابتدا نقش

کیه   0201و  0229، 0889های  ای مربو  به سالابتدا تصاویر ماهوارهبدین منظور . دشمنطقه تهیه 

TM ،ETMهای ترتیب مربو  به سنجنده به
در این تحقیق بیرای  . باشندمی لندست ةماهوار OLIو  +

بیدین  . ه شید کیار گرفتی   بیه  GPSتوسط دستگاه  هزنی در عرص تصحی  هندسی تصاویر روش نقطه

 ERDASافیزار   رمو در نی  شدمختصات درست این نقا  برداشت  GPSابتدا توسط دستگاه  ،منظور

تطای مربو  به تصیحی  هندسیی    RMSکه  طوری به. انجام گرفت 0201تصحی  هندسی تصویر 

برای تصحی  رادیومتریک و اتمسفری نیز روش تصحی  اتمسفری مطلق . دست آمد هب 2/2کمتر از 

 . ه شدکار گرفت به ERDASافزار  در نرم ATCORتوسط مدل 

 بندی تصاویرطبقه

بنیدی  ای، بایید ییک الگیوی طبقیه    بندی بر روی هر تصیویر میاهواره  طبقه دادن انجام ضبل از اصوالً

د شودرستی طراحی  کاربری اراضی به/ های مربو  به پوش استاندارد مد نظر ضرار گیرد تا واضعیت

بندی اندرسون است که در مطالعات زیادی بیرای  طرح طبقه ،در این تحقیق شده کارگرفته بهالگوی 

بیا توجیه بیه ایین     (. 90ص ،0980جعفری و همپاران، )کار گرفته شده است  بهدی تصاویر بنطبقه

، (معیدن سیند در ایین پیژوه     )بایر  ةدر این تحقیق شامل پنج طبق شده کارگرفته بهطرح الگوی 

بنیدی پوشی  گییاهی ایین     برای طبقه. مرتز تیلی ضعیف، مرتز توب، شهری و کشاورزی است

بیا توجیه بیه تحقییق     . کار گرفته شید  به EDRISIافزار  مدر نر NDVI منطقه شاتص پوش  گیاهی

این شاتص طیفی در تحقیقات مشیابه   کارگیری به( 0982) و جباری( 0980)راهداری و همپاران 

مرتز تیلی ضیعیف و مرتیز تیوب     ةبا این روش مراتز منطقه در دو طبق. مناسب نشان داده است

نیز با توجه به اینپه در معادن ( معدن سند این پژوه )ایر د برای جداسازی مناطق بشبندی  طبقه

 Anderson et) شودبایر در نظر گرفته می ةعنوان منطق روید و بهگونه پوش  گیاهی نمیسند هیچ

al., 1976, p.83)  مقادیر کمتر از صفرNDVI   بیرای اسیتخراج   . کیار گرفتیه شید    بیه در فصل رشید
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دو  ،مراحل کاشت و برداشت در طول سال متغیر اسیت  ه معموالًاینپکاربری کشاورزی با توجه به 

هیا در ینید بانید    ها و تجمیز آنسازی الیهمنظور ت صه هو ب کار گرفته شده بهتصویر در هر سال 

بنیدی  تصویر حاصل توسط طبقه PCA دادن پس از انجام. شد کار گرفته به PCAاصلی  ةلفؤم ةتجزی

های مربو  بیه  ک   ةف تقسیس شد و با توجه به شناتت از منطقهای مختلنشده به ک   نظارت

آسیفالت   ةشهری در منطقه شامل یک شهرک صنعتی و یند جیاد  ةطبق. ندشدکشاورزی استخراج 

د ولی با توجیه  شبندی کاربری کشاورزی عمل بندی شهرک صنعتی مانند طبقهاست که برای طبقه

مین أولیی بیرای تی    ،بنیدی نیسیتند  تری لندست ضابل طبقیه م 92های منطقه با تصاویر به اینپه جاده

سیازمان جغرافییایی   ) هیای آسیفالت منطقیه   باشند، فایل وکتوری جیاده اهداف این تحقیق الزم می

، در نهایت. بندی شد متری تبدیل و این گونه طبقه 92به تصویر رستری با پیپسل ( نیروهای مسل 

/ پوشی   ةفایل ضرار گرفتند و بیدین صیورت نقشی    شده در یک های استخراجکاربری/ پوش  همة

 .کاربری منطقه تهیه شد

 بندیارزیابی صحت طبقه

تولیید شیده اسیت نقیا       0201ای کیه از تصیاویر سیال    منظور صحت نقشیه  در این تحقیق به

و  0229شده از تصاویر سیال   تهیه ةبرای ارزیابی صحت نقش. کار گرفته شد به GPSشده با  برداشت

 .کار گرفته شد بهها همان سال ةشد تفسیر یشمی تصاویر بارزسازی ،0889ل تصاویر سا

 گسیختگی پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کاله قاضی بررسی ازهم

گیری شد، بدین منظیور  اندازه ةگسیختگی منطق های مورد نظر برای بررسی ازهسدر این گام متریک

منتقیل   FRAGSTATSافیزار   به نیرم  0201و  0229، 0889های های منطقه برای سالکاربری ةنقش

 .ندشدهای مورد نظر محاسبه شد و با هس مقایسه شد و متریک

 در تحقیق شده کارگرفته بههای معرفی متریک

سازی تغییرات منظور کمی به MNNو  CA ،CAP ،TE ،MSI ،NP ،MPSهای در این تحقیق متریک

 (. 0جدول ) شد هکار گرفت  بهگسیختگی منطقه  ساتتاری و ازهس
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  حاضر های اکولوژی سیمای سرزمین در تحقیقمتریک. 1 جدول

 دامنة تغییر روش محاسبه هامتریک

         مساحت ک  
0

02222
 

 

  0

 CA > 2 

 درصد مساحت ک  
       

    
 
  0

 
 022  

2 <     ≤ 022 

 

 NP=ni NP ≥ 0 تعداد لپه

        کل لبه

  

  0

 TE ≥  2  

 میانگین شاتص شپل
    

  
02/2    

    
  

  0

  
 

MSI ≥ 1 

     نزدیپترین همسایه ةمیانگین فاصل

    
 
  0

  
 

MNN > 2 

      لپه ةمتوسط انداز

 
 

0

02222
  MPS > 2 

 ;McGarigal & Marks. 1995, p.450  Jaeger et al., 2008, p.748 :منبز     
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 .نظر

 های تحقیقیافته

 کاربری منطقه/ های پوششاستخراج نقشه

هیای  و نقشیه  ،بنیدی طبقیه  0201و  0229، 0889های پردازش، تصاویر سال پی  دادن پس از انجام

ت ضرار گرفیت کیه نتیایج    و مورد ارزیابی صح( 1 و 9، 0شپل ) دشپوش  و کاربری منطقه آماده 

 20/98، 0229، سال 52/91، 0201دهد صحت کلی برای سال ها نشان میارزیابی صحت این نقشه
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کیه مبیین    اسیت  950/2و  959/2، 912/2ترتیب  درصد و ضریب کاپا به 22/98، 0889و برای سال 

هیا نشیان   ریگییری مسیاحت کیارب   نتیایج انیدازه  . استتولیدشده با واضعیت زمینی  ةهمخوانی نقش

تیا   0889که از سیال   استدهد بیشترین مساحت کاربری در هر سه سال مربو  به مرتز توب  می

هپتار رسیده  20/98159به  0201است و این روند ادامه داشته تا در سال  یافتهافزای   0229سال 

تیا   0889انید و از سیال    کاربری شهری، معدن و مرتز تیلی ضعیف نیز همین روند را داشته. است

امیا   اسیت،  افت کمیی داشیته   0229تا  0889، اما کشاورزی از سال یافته استافزای   0201سال 

هیا نییز   درصید تغیییرات کیاربری   (. 0جیدول  ) افزای  زییادی داشیته اسیت    0201دوباره تا سال 

کاه  کاربری کشاورزی و مرتز تیلی ضعیف و افزای  کاربری مرتز توب و معیدن   ةدهند نشان

بوده است که بیشترین درصید افیزای  مربیو  بیه کیاربری       0229تا سال  0889از سال و شهری 

سیال   امیا از (. 2شیپل  )عیف بیوده اسیت   معدن و بیشترین درصد کاه  مربو  به مرتز تیلی ض

اند که بیشترین نرخ جز مرتز تیلی ضعیف افزای  پیدا کرده ها بهکاربری ةهم 0201تا سال  0229

 0201تا سیال   0889کلی از سال  طور به(. 5 شپل)است ربری کشاورزی بوده افزای  مربو  به کا

جز مرتز تیلی ضعیف که بیشترین نرخ را کشاورزی به تیود   به یافته است،ها افزای  کاربری ةهم

هیای معیدن، مرتیز تیوب و شیهری رونیدی       کیاربری  ،ترتیب اتتصاص داده است و بعد از آن به

 (.1 لشپ)دهند افزایشی را نشان می
 

 2112تا سال  1991های منطقه از سال تغییرات مساحت کاربری. 2 جدول

 3032 3001 3991 کاربری
ها درصد کاربری

 3991در سال 

ها درصد کاربری

 3001در سال 

ها درصد کاربری

 3032در سال 

 95/2 91/2 90/2 89/090 01/012 01/059 شهری

 15/2 52/2 20/2 50/999 59/999 19/051 معدن

 90/11 01/15 08/51 20/98159 29/99982 20/91920 مرتز توب

 12/2 02/2 09/2 18/029 98/19 28/82 کشاورزی

 09/00 59/00 18/90 58/02900 01/00211 20/05092 مرتز تیلی ضعیف

 مطالعات نگارندگان: منبز    
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 1991نقشة طبقات کاربری سال . 2 شکل

 (نگارندگان: ماخذ)

 
 2111طبقات کاربری سال  شةنق. 1 شکل

 (نگارندگان: ماخذ)

 
 2112طبقات کاربری سال  نقشة. 2 شکل

 (نگارندگان: ماخذ)

 
های منطقه از سال  نمودار درصد تغییرات کاربری. 5شکل 

 (نگارندگان: ماخذ) 2111تا  1991

 
های منطقه از نمودار درصد تغییرات کاربری. 6شکل 

 (نگارندگان: ماخذ) 2112تا  2111سال 

 
های منطقه از سال نمودار درصد تغییرات کاربری. 7شکل 

 (نگارندگان: ماخذ) 2112تا سال  1991

 

-50 0 50 
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 شهری 

 معدن 

 مرتع خوب 

 کشاورزی 

 مرتع خیلی ضعیف 



411                                                                    ،1991، بهار و تابستان 1 ، شمارة9دورة  آمایش سرزمین 
 

 های سیمای سرزمین وتحلیل متریک تجزیه

 ةگسییختگی سییمای سیرزمین منطقی     ها اط عاتی کمی از ساتتار و ازهسوتحلیل این متریک تجزیه

هیا در سیط    روند تغیییرات ایین مترییک   (. Scariot et al., 2015, p.57) کندمورد مطالعه فراهس می

بیین   ةساتتار مناسب منطقیه اسیت مبنیای مقایسی     ةدهند ک   برای کاربری مرتز توب که نشان

 بییان شیده   9های مورد مطالعه ضرار گرفت که نتایج آن در جدول سیماهای سرزمین منطقه در سال

 .است

 در منطقه  2112تا سال  1991سرزمین از سال  های سیمایتغییرات متریک. 1 جدول

 3032 3001 3991 نام متریک
درصد تغییرات 

3991-3001 

درصد تغییرات 

3001-3032 

درصد تغییرات 

3991-3032 

CA 20/91920 29/99982 20/98159 99/09 195/0 91/01 

CAP 08/51 01/15 90/11 99/09 195/0 91/01 

NP 2012 9081 0122 08/95- 20/25- 90/80- 

MPS 59/5 92/00 00/01 89/11 59/092 55/029 

MNN 00/12 92/92 20/11 51/02- 20/90 99/00 

TE 2901902 2080222 0299912 10/2- 28/20- 20/20- 

MSI 02/0 08/0 05/0 0/9 902/0- 912/2 

 مطالعات نگارندگان: منبز        

یافته در مورد  های افزای ترین متریک مشخص است، مهس 9شپل و  9طور که در جدول  همان

است، که افیزای  ایین    CAPو  MPS  ،CA، متریک 0229تا سال  0889مرتز توب از سال  ةطبق

. ها و یپااریگی بیشیتر اسیت  لپه ةشدن انداز های کویک و بزرگاتصال لپه ةدهند ها نشانمتریک

کمترشدن  ةدهند اشاره کرد که نشان MNNو  NPتوان به یافته نیز می های کاه ترین متریک از مهس

از . گسیختگی در منطقه اسیت  مرتز است که تود مبین کاه  ازهس ةهای طبقترشدن لپه و نزدیک

مربیو  بیه    ،8شیپل   و 9یافته طبق جیدول   های افزای ترین متریک مهس 0201تا سال  0229سال 

MPS  وMNN ةو افیزای  فاصیل  ( یختگی کمتیر گس ازهس)ها لپه ةمعنای افزای  انداز این به. است 

و  NPیافتیه نییز    های مهس کاه متریک. است( گسیختگی بیشتر ازهس)ها ها و کاه  ارتبا  آنلپه
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TE ةدهنید  ها و کاه  نواحی مرزی است که هیردو نشیان  ترشدن لپه یپااریه ةدهند که نشان بوده 

مترییک   0201تیا سیال    0889ل طور کلی نیز از سا به. مرتز هستند ةگسیختگی در طبق کاه  ازهس

MPS ،MNN ،CA  وCAP   هیای بزرگتیر و   مرتز در لپیه  ةافزای  طبق ةدهند که نشان یافتهافزای

گسییختگی در   کیاه  ازهیس   ةدهنید  که نشیان  یافتهنیز کاه   TEو  NPمتریک . استدورتر ازهس 

 (.02شپل )است منطقه 

 
خوب برای مرتع ها نمودار درصد تغییرات متریک. 8شکل 

  2111تا  1991در کل منطقه از سال 

 (رندگاننگا: ماخذ)

 
ها برای مرتع خوب نمودار درصد تغییرات متریک. 9شکل 

  2112تا  2111در کل منطقه از سال 

 (نگارندگان: ماخذ)

 
 های مرتع خوب نمودار درصد تغییرات متریک. 11شکل 

 (ننگارندگا: ماخذ) 2112تا  1991در کل منطقه از سال 
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  بحث و نتیجه

های ماهوارة لندست برای استخراج ازدور مانند داده های سنج دهد دادهنتایج این تحقیق نشان می

هیا  این یافته. های کاربری و پوش  اراضی، و پای  تغییرات از توانایی الزم برتوردارندانواع نقشه

علیس اکولیوژی سییمای سیرزمین     های سینج  از دوری را در  توان دادهدهد میهمچنین، نشان می

تواننید  هیای سینج  از دوری میی   اند، داده ها اضتصادی و دضیقبا توجه به اینپه این داده. کار برد به

نق  مفیدی در پیای  تغیییرات و اسیتفاده در رهیافیت اکولیوژی سییمای سیرزمین بیرای بهبیود          

ایین  ( 0225)روم و همپیاران  شده داشته باشند که مطالعة گی  ریزی و مدیریت مناطق حفاظت برنامه

 MNNو  CA ،CAP ،TE ،MSI ،NP ،MPSهیای  در ایین تحقییق مترییک   . کنید نتیجه را تأیید میی 

نتیایج  (. 0جدول )گرفته شد  کار گسیختگی منطقه به سازی تغییرات ساتتاری و ازهسمنظور کمی به

تیا   0889هیای  های مساحت و درصد مرتز تیوب طیی سیال   این تحقیق حاکی از افزای  متریک

اند، در حالی که میزان های مرتز توب کاه  یافته و بزرگتر شدههمچنین، تعداد لپه. است 0229

تیوان اشیاره کیرد    ن، میی بنیابرای . تر شیده اسیت   ها نیز نزدیک ها کاه  داشته و فاصلة آن لبه در آن

کارکرد رویشگاهی و زیستگاهی در منطقة مورد مطالعه حفظ شیده و یپایاریگی زیسیتگاه بهبیود     

 بیشیتر  اکوسیسیتس  هیای لپیه  تعداد یه هر سرزمین، سیمای شناتتی بوم اصول مبنای بر. یافته است

. (McGarigal & Marks, 1995, p.455) اسیت  بیشتری پذیریآسیب در معر  اکوسیستس آن باشد،

ترین اثر حفظ یپااریگی مرتز توب در ارتبا  با کارکرد رویشیگاهی در تقوییت زادآوری و    مهس

های مرتعی با کیفیت علوفه و ارزش غذایی باال و در ارتبا  بیا کیارکرد زیسیتگاهی در    تپثیر گونه

هیای  ن بقای گونهتأمین نیاز غذایی علفخواران منطقه از جمله ضوچ و می  و آهوی ایرانی، و تضمی

ای روی مطالعیه ( 0201)در تأیید موضوع یادشده، اسانسر و همپیاران  . وابسته به علفخواران است

گسیختگی مراتز و ارتبا  آن با جمعیت مرغ دشتی در کانزا  ایاالت متحده انجام دادنید کیه    ازهس

یختگی مراتیز  گسی درصدی جمعیت مرغ دشتی متناسب با افزای  ازهیس  91نتایج اصلی آن کاه  

از دالییل افیزای  یپایاریگی طیی     . عنوان زیستگاه اصلی گونه هدف تعییین شیده اسیت    بومی به

توان به ارتقیای منطقیه بیه پیارک ملیی کیه از درجیة حفیاظتی بیاالتری          های مورد مطالعه می سال
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ی بیا توجیه بیه ارتقیا    . همچنین، جلوگیری از ورود دام به داتل منطقه اشاره کیرد . برتوردار است

بانیان و تیدابیر   هیا و محییط  بیانی تبز حفاظت از منطقه با افزای  تعداد محیط منطقه به پارک ملی به

تحقییق اسیپوکانووا و   . یابید گییرد و حفاظیت از منطقیه بهبیود میی     مدیریتی مؤثر بیشتر انجام می

  دهید حفاظیت باعیث افیزای    نیز نشان می( 0202)، و اسپاریوت و همپاران (0209)اریمیاسووا 

تیا سیال    0229از سیال  . شیود یپااریگی و در نتیجه کارکرد مؤثرتر رویشگاهی و زیستگاهی میی 

ایین امیر بایید    . های منطقه انجام گرفتیه اسیت  بندیطرح مدیریت پارک تپمیل شده و زون 0201

دهید مسیاحت و   ها نشیان میی  گیری متریکباعث بهبود منطقه از لحاظ مرتز توب شود که اندازه

ها بزرگتر شده، مقیدار لبیه و    ها کمتر و اندازة آنتوب افزای  داشته است، تعداد لپه درصد مرتز

با . بنابراین، وضعیت یپااریگی مرتز توب بهبود یافته است. مرز مرتز توب نیز کمتر شده است

هیای کوییک بیه    توجه به اصول اکولوژی سیمای سرزمین از نظر تعداد و اندازة لپه، تجمیز لپیه 

شیود کیه موجیب افیزای      تواند باعث بهبود کیفیت کیارکرد زیسیتگاه داتلیی    بزرگ میهای لپه

با توجه بیه  . شودها، کاه  احتمال انقرا  و دستیابی به کارکرد مؤثر زیستگاهی میجمعیت گونه

از نظیر   0201تیا   0889هیای   این نپته پارک ملی و پناهگاه حیات وح  کی ه ضاضیی طیی سیال    

 . به اهداف مدیریت حفاظتی سرزمین ارتقا یافته استیپااریگی و دستیابی 

از یپدیگر دور  0201تا  0229های مرتز توب از سال دهد لپهنشان می MNNکاه  متریک 

تواند مشپ ت زیادی برای ها در منطقه است که میکاه  جاپاها و گذرگاه ةدهند اند که نشانشده

هیا  هیا و لپیه  اری و پوش  گیاهی میان گیذرگاه وجود تشابه ساتت. حیات وح  منطقه ایجاد کند

 ةکننید  در بسیاری از موارد، تشابه در ساتتار، تنها عامل تسیهیل . شودها میباعث حرکت بهتر گونه

های کوییک و  لپه)های بزرگ است و یک ردیف جاپا های داتلی در میان لپهبرای حرکت گونه

هیای  وجود ینین لپیه . تباطی متوسطی داشته باشدتواند نق  اردر جای فاضد گذرگاه، می( پراکنده

کیاه  ارتبیا  بیین    . کنید طور نسبی تسیهیل میی   های بزرگ بهها را میان لپهارتباطی حرکت گونه

گیر کاربری کشاورزی، معدن و شیهری در منطقیه باشید و بیا      دلیل افزای  یشس تواند بهها می لپه

وجیود  ، اسیت انسیان   ةهای روزمرثیر فعالیتأحت تها به شپل پیوسته تتوجه به اینپه این کاربری

هیای  هیای سیاکن و جمعییت   سبب تقسیس مجیدد جمعییت گونیه    ،هاجداساز جمعیت گونه موانز
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های آینده دهد حفاظت و مدیریت سرزمین در منطقه برای سالاین امر نشان می. شودحدواسط می

یگر نزدییک شیوند و جاپاهیا و    هیای مرتیز تیوب بیه یپید     ای باید اعمال شیود کیه لپیه   به گونه

 . های بزرگ زیستگاهی ایجاد شودهایی برای عبور حیات وح  بین لپه گذرگاه

دهد ارتقای منطقه به پیارک  توبی نشان می سال اتیر به 02های سیمای سرزمین در طی متریک

 باعث افیزای  یپایاریگی سیرزمین و ارتقیای     ،و عدم حضور دام در منطقه( حفاظت بیشتر) ملی

 ةهیای ناسیازگار سیرزمین در منطقی    کاربری. کارکردهای رویشگاهی و زیستگاهی منطقه شده است

ها و عدم ارتبا  بیین  بین لپه ةمورد مطالعه از جمله کشاورزی، معدن و شهری باعث افزای  فاصل

ها در سییمای سیرزمین   وتحلیل اتصال لپه تجزیه. ها در ساتتار سیمای سرزمین شده استزیستگاه

و حفظ اتصال سیمای ( Pierik et al., 2016, p.817)ای در حمایت از تنوع زیستی است زار عمدهاب

گسیختگی و مشپ ت کاه  تنوع زیسیتی  ها برای کاه  ازهسثیرگذارترین راهأسرزمین یپی از ت

تیوان در  هیای سیرزمین میی    که با توجه بیه اهمییت اتصیال در لپیه    ( Qi et al., 2017, p.70)است 

 . دکرهای دورازهس طراحی هایی اکولوژیپی برای اتصال لپهعات آتی گذرگاهمطال

 هاپیشنهاد

-لویت سیاستوهای ناسازگار در اساماندهی و مدیریت کاربری هدر مدیریت منطق شود پیشنهاد می

تیوان بیا    های تنوع زیستی را میی با توجه به اینپه ویژگی. ریزی سرزمین ضرار گیردگذاری و برنامه

بیا افیزای  پیچییدگی سییمای سیرزمین تنیوع زیسیتی        (ناهمگونی سیمای سرزمین مرتبط دانست 

مفید برای ارزیابی وضعیت تنوع زیسیتی در   یتواند ابزارشاتص تنوع زیستی می ،(یابد میافزای  

شود این شاتص که پیشنهاد می( Valerio et al., 2016, p.633) یک سیمای سرزمین ناهمگون باشد

 .کار گرفته شود بهگیری تنوع زیستی منطقه ندازهبرای ا
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