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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،رشتة محیط زیست،گرایش ارزیابی و آمایش ،دانشکدة محیط زیست ،کرج ،ایران
 .2استادیار ،گروه محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی ،دانشکدة محیط زیست ،کرج ،ایران
 .3استادیار ،گروه برنامهریزی و مدیریت محیط زیست ،دانشکدة محیط زیست ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت5991/29/02 :؛ تاریخ پذیرش)5991/55/02 :

چکیده
ازهمگسیختگی سیمای سرزمین بر اثر ساختن جادهها ،رشد زیربناهای شهری و دیگر کاربریهای انسانی بهوجود میآید کهه در منها
حفاظتشده باعث ازبینرفتن زیستگاهها میشود و بر حیات وحش از جمله گونههای مهم تأثیر زیادی میگذارد .این امر سبب شده اسهت
پایش و مدیریت منا حفاظتشده از ری علم اکولوژی سیمای سرزمین و کمیکردن ازهمگسیختگی به امری مفید و کمه کننهده
بدل شود .هدف این تحقی کمیکردن ازهمگسیختگی پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کاله قاضی است .برای رسیدن به ایهن ههدف
با بهکارگیری تکنی های  RSو  GISکاربریهای منطقه استخراج شد و با بهکارگیری متری های سهیمای سهرزمین (،TE ،CAP ،CA
 MPS ،NP ،MSIو  )MNNدر سطح کالس ازهمگسیختگی منطقه بررسی شد .نتایج این تحقی نشان داد در که منطقهه ،لکههههای
مرتع خوب یکپارچهتر شد ،ولی تعارضات موجود در منطقه مانند کاربریهای معدن ،کشاورزی و شهری باعث دورترشدن ایهن لکهههها از
یکدیگر شده است که پیشنهاد میشود این تعارضات تا حد امکان کاهش یابند.

کلیدواژگان
ازهمگسیختگی ،اکولوژی سیمای سرزمین ،پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کاله قاضی ،متری های سیمای سرزمین.

 نویسندة مسئول ،رایانامهAjahani@ut.ac.ir :
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مقدمه
مناطق حفاظتشده محلهای مناسبی برای فعالیتهای آموزشی ،پژوهشی و گردشگری در طبیعت
محسوب شده و بیتردید از میراثهای باارزش هر کشور محسوب مییشیوند .پیای

یپایاریگی

سیمای سرزمین و تغییرات زیستگاه در مناطق حفاظتشده مسئلة مهمی برای سازمانهای حفاظت
از محیط زیست و طبیعت به شمار میرود ( .)Paola et al. 2013, p.90یپااریگی و ارتبیا داشیتن
زیستگاهها در مناطق حفاظتشده برای دوام جمعیتهای گییاهی و حییوانی مهیس اسیت ،بیهوییژه
زمانی که زیستگاههای مختلف مپمل یپدیگر باشند ) ،(leitao & Ahren. 2002, p.83امیا در طیول
این سالها رشد فضایی شهری مقدار زیادی تغییر در ترکیب کاربری زمین در سراسر جهان ایجیاد
کرده است

(2016, p.129

 )Nkeki,که با رشد تعارضات انسانی مانند رشد زیربناهای حملونقیل و

کاربریهایی مثل کشاورزی ،یپااریگی و ارتبا بین زیستگاهها در مناطق حفاظتشیده را کیاه
دادهاند و باعث افزای

ازهسگسیختگی این مناطق شدهاند (.)Townsend et al., 2009, p.1415

بیان مسئله
پارک ملی و پناهگاه حیات وحی

کی ه ضاضیی نییز بیهعلیت تعارضیات انسیانی (مثیل زیربنیای

حملونقل ،معادن ،شهرکهای صنعتی) دیار تغییر در سیاتتار سییمای سیرزمین شیده اسیت کیه
میتواند باعث کاه

یپااریگی و افزای

ازهسگسیختگی منطقه و در پی آن ،کاه

زیستگاه جانوران و لپههای سیمای سرزمین شود که تأثیر زیادی بر حیات وح
پای

ارتبیا بیین
منطقه میگذارد.

و نظارت تغییرات ساتتاری سیمای سیرزمین بیهمنظیور برنامیهرییزی ،میدیریت و ارزییابی

سیاستهای حفاظتی منطقه مورد نیاز است تا بتوان سیاستهای حفاظتی بهتیری در منطقیه اعمیال
کرد .که در این تحقیق با بهکارگیری متریکهای اکولوژی سیمای سرزمین سیط ازهیسگسییختگی
پارک ملی و پناهگاه حیات وح

ک ه ضاضی با هدف ارزیابی یپااریگی منطقه در  02سال اتییر

برای دستیابی به مدیریتی بهتر بررسی میشود.

ارزیابی یکپارچگی مناطق حفاظتشده با بهکارگیری رهیافت اکولوژی سیمای سرزمین (منطقة مورد مطالعه... :
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مبانی نظری تحقیق
اکولوژی سیمای سرزمین علمی است که ارتبا الگوها و فرایندها را در سراسیر مقییا

مپیانی و

زمانی مطالعه می کند و علمی بنیادی است که به مسائل اصیلی در رابطیه بیا وابسیتگی فراینیدهای
اکولوژیپی به تغییرات مپانی و زمانی میپردازد .طبق اصول ،اکولوژی سیمای سرزمین سه ویژگی
بارز ساتتار ،عملپرد و تغییر دارد .الگوهای ساتتاری سیمای سرزمین از سه عنصر لپه ،گذرگاه و
بستر تشپیل شده است .این سه مفهوم کلی ابیزاری را بیرای مقایسیه و تفسییر سیرزمینهیایی بیا
سیماهای بسیار متفاوت پدید میآورند .برای مطالعة این عملپردهیا و تغیییرات سییمای سیرزمین
توانایی کمیکردن این تغییرات الزم است که متریکهای مختلفی از اکولوژی سیمای سرزمین برای
این هدف ایجاد شد که در سال های اتیر بیرای توابیز زیسیتگاه ،توابیز تنظییس و توابیز اط عیات
سیمای سرزمین و تغییرات پوش  /کاربری اراضی بهکار رفتهاند که بیشتر این مطالعات در رابطه با
تغییرات پوش  /کاربری اراضی بوده و کمترین استفاده مربیو بیه توابیز اط عیات بیوده اسیت.
کاستیلو و همپاران ( )0202در تحقیقی با عنوان «بررسی تغییر پوش

جنگل با استفاده از تپنییک

سنج ازدور و معیارهای سیمای سرزمین در پارک طبیعی مونپایو( 0اساانیا)» با به کارگیری تپنیک
سنج ازدور ،سیستس اط عات جغرافیایی ( )GISو شاتصهای کمی اکولیوژی سییمای سیرزمین
تغییرات مپانی و زمانی در پوش

جنگل در پارک طبیعی مونپیایو (اسیاانیا) را از سیال  0891تیا

 0202تجزیهوتحلیل کردند ( .)Castillo, 2015, p.250معیارهای سییمای سیرزمین بیهدسیتآمیده در
سط سیمای سرزمین نشاندهندة افزای

ازهسگسیختگی و در نتیجه ،افزای

تنوع فضایی سییمای

سرزمین بود .زبردست و همپاران ( )0982در پارک ملی گلستان ،از متریکهای اکولیوژی سییمای
سرزمین ( )NP, MPS, CA, TE, ED, MPE, MPAR, MNN, MSI, MPFDبرای کمیکردن تغییرات
ساتتاری در راستای تعیین آثار فضایی ناشی از این جاده بهکارگرفتند .نتایج اندازهگیری متریکهیا
نشاندهندة افزای

ازهسگسیختگی در پارک ملی گلستان اسیت کیه در سیط سییمای سیرزمین و

طبقة جنگل متراکس مشاهدهشدنی است (زبردست و همپاران ،0982 ،ص.)09
1. Moncayo
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روش تحقیق
منطقة مورد مطالعه

پارک ملی و پناهگاه حیات وح

ک ه ضاضی با مساحت  20222هپتار در جنوب شرضی اصیفهان

و در مجییاورت شییهر جدییید بهارسییتان در طییول جغرافیییایی 20ͦ 10′ 21″و  20 ͦ 9′ 8″و عییر
90 02و  90ͦ 09′ 02″ضرار دارد .در داتل پارک ملی و پناهگاه حیات وح
جغرافیایی ͦ ′ 99″

کی ه

ضاضی منطقة مسپونی دیده نمیشود ،ولی در اطراف آن تعداد زیادی منطقة مسیپونی وجیود دارد
(شپل .)0

شکل  .1منطقة مورد مطالعه (مأخذ :نگارندگان)

سختافزارهای بهکارگرفتهشده در این تحقیق شامل یک دستگاه رایانه و موضعیتییاب جهیانی
( )GPSو نیرمافزارهیا شیامل  ARC GIS 10/2 ،ERDAS IMAGINE 2014 ، EDRISI Selva 17و
 FRAGSTATSاست .تأثیر تغییرات گستردة اضلیس کاربریها روی گونیههیا و بیا توجیه بیه اینپیه
اط عات بزرگمقیا
بزرگمقیا

میتوانند ضدرت برنامهریزی را بهبود بخشند ،توجهات بر روی برنامهرییزی

حفاظت افزای

یافته اسیت ( .)Olsoy et al., 2016, p.12در ایین تحقییق از تصیاویر

ماهوارة لندست برای بررسی تغییرات ساتتاری و ازهسگسیختگی منطقه بهکیار گرفتیه شید .بیدین
منظور ابتدا از این تصاویر نقشة پوش  /کاربری منطقه استخراج شد .ساس ،مترییکهیای سییمای
سرزمین برای بررسی تغییرات ساتتاری در محیط نرمافزار  FRAGSTATSبرای سیالهیای ،0889
 0229و  0201اندازهگیری شد .با مقایسه و تفسیر این متریکها نتایجی بهدست آمید و طبیق ایین
نتایج پیشنهادهایی مطرح شد.

ارزیابی یکپارچگی مناطق حفاظتشده با بهکارگیری رهیافت اکولوژی سیمای سرزمین (منطقة مورد مطالعه... :
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تهیة نقشة پوشش /کاربری منطقه
آمادهسازی تصاویر

برای بررسی یپااریگی پارک ملی و پناهگاه حیات وح

ک ه ضاضی ابتدا نقشة پوش  /کیاربری

منطقه تهیه شد .بدین منظور ابتدا تصاویر ماهوارهای مربو به سالهای  0229 ،0889و  0201کیه
بهترتیب مربو به سنجندههای  ETM+ ،TMو  OLIماهوارة لندست میباشند .در این تحقیق بیرای
تصحی هندسی تصاویر روش نقطهزنی در عرصه توسط دستگاه  GPSبیهکیار گرفتیه شید .بیدین
منظور ،ابتدا توسط دستگاه  GPSمختصات درست این نقا برداشت شد و در نیرمافیزار

ERDAS

تصحی هندسی تصویر  0201انجام گرفت .بهطوری که  RMSتطای مربو به تصیحی هندسیی
کمتر از  2/2بهدست آمد .برای تصحی رادیومتریک و اتمسفری نیز روش تصحی اتمسفری مطلق
توسط مدل  ATCORدر نرمافزار  ERDASبهکار گرفته شد.
طبقهبندی تصاویر

اصوالً ضبل از انجامدادن طبقهبندی بر روی هر تصیویر میاهوارهای ،بایید ییک الگیوی طبقیهبنیدی
استاندارد مد نظر ضرار گیرد تا واضعیتهای مربو به پوش  /کاربری اراضی بهدرستی طراحی شود
الگوی بهکارگرفتهشده در این تحقیق ،طرح طبقهبندی اندرسون است که در مطالعات زیادی بیرای
طبقهبندی تصاویر بهکار گرفته شده است (جعفری و همپاران ،0980 ،ص .)90بیا توجیه بیه ایین
طرح الگوی بهکارگرفتهشده در این تحقیق شامل پنج طبقة بایر (معیدن سیند در ایین پیژوه )،
مرتز تیلی ضعیف ،مرتز توب ،شهری و کشاورزی است .برای طبقهبنیدی پوشی
منطقه شاتص پوش

گییاهی ایین

گیاهی  NDVIدر نرمافزار  EDRISIبهکار گرفته شید .بیا توجیه بیه تحقییق

راهداری و همپاران ( )0980و جباری ( )0982بهکارگیری این شاتص طیفی در تحقیقات مشیابه
مناسب نشان داده است .با این روش مراتز منطقه در دو طبقة مرتز تیلی ضیعیف و مرتیز تیوب
طبقهبندی شد برای جداسازی مناطق بایر (معدن سند این پژوه ) نیز با توجه به اینپه در معادن
سند هیچگونه پوش

گیاهی نمیروید و بهعنوان منطقة بایر در نظر گرفته میشود (

Anderson et

 )al., 1976, p.83مقادیر کمتر از صفر  NDVIدر فصل رشید بیهکیار گرفتیه شید .بیرای اسیتخراج
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کاربری کشاورزی با توجه به اینپه معموالً مراحل کاشت و برداشت در طول سال متغیر اسیت ،دو
تصویر در هر سال بهکار گرفته شده و بهمنظور ت صهسازی الیهها و تجمیز آنهیا در ینید بانید
تجزیة مؤلفة اصلی  PCAبهکار گرفته شد .پس از انجامدادن  PCAتصویر حاصل توسط طبقهبنیدی
نظارتنشده به ک

های مختلف تقسیس شد و با توجه به شناتت از منطقة ک

های مربو بیه

کشاورزی استخراج شدند .طبقة شهری در منطقه شامل یک شهرک صنعتی و یند جیادة آسیفالت
است که برای طبقهبندی شهرک صنعتی مانند طبقهبندی کاربری کشاورزی عمل شد ولی با توجیه
به اینپه جادههای منطقه با تصاویر  92متری لندست ضابل طبقیهبنیدی نیسیتند ،ولیی بیرای تیأمین
اهداف این تحقیق الزم میباشند ،فایل وکتوری جیادههیای آسیفالت منطقیه (سیازمان جغرافییایی
نیروهای مسل ) به تصویر رستری با پیپسل  92متری تبدیل و این گونه طبقهبندی شد .در نهایت،
همة پوش  /کاربریهای استخراجشده در یک فایل ضرار گرفتند و بیدین صیورت نقشیة پوشی /
کاربری منطقه تهیه شد.
ارزیابی صحت طبقهبندی

در این تحقیق بهمنظور صحت نقشیهای کیه از تصیاویر سیال  0201تولیید شیده اسیت نقیا
برداشتشده با  GPSبهکار گرفته شد .برای ارزیابی صحت نقشة تهیهشده از تصاویر سیال  0229و
تصاویر سال  ،0889تفسیر یشمی تصاویر بارزسازیشدة همان سالها بهکار گرفته شد.
بررسی ازهمگسیختگی پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کاله قاضی

در این گام متریکهای مورد نظر برای بررسی ازهسگسیختگی منطقة اندازهگیری شد ،بدین منظیور
نقشة کاربریهای منطقه برای سالهای  0229 ،0889و  0201به نیرمافیزار  FRAGSTATSمنتقیل
شد و متریکهای مورد نظر محاسبه شد و با هس مقایسه شدند.
معرفی متریکهای بهکارگرفتهشده در تحقیق

در این تحقیق متریکهای  MPS ،NP ،MSI ،TE ،CAP ،CAو  MNNبهمنظور کمیسازی تغییرات
ساتتاری و ازهسگسیختگی منطقه بهکار گرفته شد (جدول .)0

ارزیابی یکپارچگی مناطق حفاظتشده با بهکارگیری رهیافت اکولوژی سیمای سرزمین (منطقة مورد مطالعه... :
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جدول  .1متریکهای اکولوژی سیمای سرزمین در تحقیق حاضر

روش محاسبه

متریکها

0

مساحت ک
درصد مساحت ک

CA > 2

02222
022

تعداد لپه

دامنة تغییر

0

≤ 022

0

NP=ni

<2

NP ≥ 0
TE ≥ 2

کل لبه
0
2/02
0
شاتص شپل
میانگین

MSI ≥ 1

میانگین فاصل0ة نزدیپترین همسایه

MNN > 2

متوسط اندازة لپه

MPS > 2

0

02222

منبزJaeger et al., 2008, p.748; McGarigal & Marks. 1995, p.450 :

متغیرهای فرمولهای جدول  0نشاندهندة موارد زیر است:
 :Aمساحت کل لپهها :aij ،مساحت لپة مورد نظر :eik ،طول لبة بین لپههای  iو  :hij ،kفاصیله
از نزدیپترین لپة هسنوع در سیمای سرزمین :N ،تعداد لپهها :ni ،تعداد لپه  :pij ،iمحیط لپة مورد
نظر.
یافتههای تحقیق
استخراج نقشههای پوشش /کاربری منطقه

پس از انجامدادن پی پردازش ،تصاویر سالهای  0229 ،0889و  0201طبقیهبنیدی ،و نقشیههیای
پوش

و کاربری منطقه آماده شد (شپل  9 ،0و  )1و مورد ارزیابی صحت ضرار گرفیت کیه نتیایج

ارزیابی صحت این نقشهها نشان میدهد صحت کلی برای سال  ،91/52 ،0201سال 98/20 ،0229

 411

آمایش سرزمین ،دورة  ،9شمارة  ،1بهار و تابستان 1991

و برای سال  98/22 ،0889درصد و ضریب کاپا بهترتیب  2/959 ،2/912و  2/950اسیت کیه مبیین
همخوانی نقشة تولیدشده با واضعیت زمینی است .نتیایج انیدازهگییری مسیاحت کیاربریهیا نشیان
میدهد بیشترین مساحت کاربری در هر سه سال مربو به مرتز توب است که از سیال  0889تیا
یافته است و این روند ادامه داشته تا در سال  0201به  98159/20هپتار رسیده

سال  0229افزای

است .کاربری شهری ،معدن و مرتز تیلی ضعیف نیز همین روند را داشتهانید و از سیال  0889تیا
یافته است ،اما کشاورزی از سال  0889تا  0229افت کمیی داشیته اسیت ،امیا

سال  0201افزای

دوباره تا سال  0201افزای
نشاندهندة کاه

زییادی داشیته اسیت (جیدول  .)0درصید تغیییرات کیاربریهیا نییز

کاربری کشاورزی و مرتز تیلی ضعیف و افزای

کاربری مرتز توب و معیدن

و شهری از سال  0889تا سال  0229بوده است که بیشترین درصید افیزای
معدن و بیشترین درصد کاه

مربو به مرتز تیلی ضعیف بیوده اسیت (شیپل  .)2امیا از سیال

 0229تا سال  0201همة کاربریها بهجز مرتز تیلی ضعیف افزای
افزای

مربیو بیه کیاربری

پیدا کردهاند که بیشترین نرخ

مربو به کاربری کشاورزی بوده است (شپل  .)5بهطور کلی از سال  0889تا سیال 0201
یافته است ،بهجز مرتز تیلی ضعیف که بیشترین نرخ را کشاورزی به تیود

همة کاربریها افزای

اتتصاص داده است و بعد از آن بهترتیب ،کیاربریهیای معیدن ،مرتیز تیوب و شیهری رونیدی
افزایشی را نشان میدهند (شپل .)1
جدول  .2تغییرات مساحت کاربریهای منطقه از سال  1991تا سال 2112

درصد کاربریها درصد کاربریها درصد کاربریها

کاربری

3991

3001

3032

شهری

059/01

012/01

090/89

2/90

معدن

051/19

999/59

999/50

2/20

2/52

51/08

15/01

11/90

2/09

2/02

2/12

90/18

00/59

00/09

مرتز توب
کشاورزی

98159/20 99982/29 91920/20
82/28

19/98

029/18

مرتز تیلی ضعیف 02900/58 00211/01 05092/20
منبز :مطالعات نگارندگان

در سال 3991

در سال 3001

در سال 3032

2/91

2/95
2/15
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ارزیابی یکپارچگی مناطق حفاظتشده با بهکارگیری رهیافت اکولوژی سیمای سرزمین (منطقة مورد مطالعه... :

شکل  .2نقشة طبقات کاربری سال 1991

شکل  .1نقشة طبقات کاربری سال 2111

(ماخذ :نگارندگان)

(ماخذ :نگارندگان)

مرتع خیلی ضعیف
کشاورزی
مرتع خوب
معدن
شهری
50

-50

0

شکل  .2نقشة طبقات کاربری سال 2112

شکل  .5نمودار درصد تغییرات کاربریهای منطقه از سال

(ماخذ :نگارندگان)

 1991تا ( 2111ماخذ :نگارندگان)

مرتع خیلی ضعیف
کشاورزی
مرتع خوب
معدن
شهری
200

100

0

-100

شکل  .6نمودار درصد تغییرات کاربریهای منطقه از

شکل  .7نمودار درصد تغییرات کاربریهای منطقه از سال

سال  2111تا ( 2112ماخذ :نگارندگان)

 1991تا سال ( 2112ماخذ :نگارندگان)
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تجزیهوتحلیل متریکهای سیمای سرزمین
تجزیهوتحلیل این متریکها اط عاتی کمی از ساتتار و ازهسگسییختگی سییمای سیرزمین منطقیة
مورد مطالعه فراهس میکند ( .)Scariot et al., 2015, p.57روند تغیییرات ایین مترییکهیا در سیط
برای کاربری مرتز توب که نشاندهندة ساتتار مناسب منطقیه اسیت مبنیای مقایسیة بیین

ک

سیماهای سرزمین منطقه در سالهای مورد مطالعه ضرار گرفت که نتایج آن در جدول  9بییان شیده
است.
جدول  .1تغییرات متریکهای سیمای سرزمین از سال  1991تا سال  2112در منطقه

نام متریک

3991

3001

3032

درصد تغییرات درصد تغییرات

درصد تغییرات

3001-3991

3032-3001

3032-3991

09/99

0/195

01/91

CAP

51/08

15/01

11/90

09/99

0/195

01/91

NP

2012

9081

0122

-95/08

-25/20

-80/90

MPS

5/59

00/92

01/00

11/89

092/59

029/55

MNN

12/00

92/92

11/20

-02/51

90/20

00/99

-2/10

-20/28

-20/20

9 /0

-0/902

2/912

CA

TE
MSI

98159/20 99982/29 91920/20

0299912 2080222 2901902
0/02

0/08

0/05

منبز :مطالعات نگارندگان

همانطور که در جدول  9و شپل  9مشخص است ،مهسترین متریکهای افزای یافته در مورد
طبقة مرتز توب از سال  0889تا سال  ،0229متریک  CA ، MPSو  CAPاست ،که افیزای

ایین

متریکها نشاندهندة اتصال لپههای کویک و بزرگشدن اندازة لپهها و یپااریگی بیشیتر اسیت.
از مهسترین متریکهای کاه یافته نیز میتوان به  NPو  MNNاشاره کرد که نشاندهندة کمترشدن
و نزدیکترشدن لپههای طبقة مرتز است که تود مبین کاه

ازهسگسیختگی در منطقه اسیت .از

سال  0229تا سال  0201مهسترین متریکهای افزای یافته طبق جیدول  9و شیپل  ،8مربیو بیه
 MPSو  MNNاست .این بهمعنای افزای
لپهها و کاه

اندازة لپهها (ازهسگسیختگی کمتیر) و افیزای

فاصیلة

ارتبا آنها (ازهسگسیختگی بیشتر) است .متریکهای مهس کاه یافتیه نییز  NPو

ارزیابی یکپارچگی مناطق حفاظتشده با بهکارگیری رهیافت اکولوژی سیمای سرزمین (منطقة مورد مطالعه... :

 TEبوده که نشاندهندة یپااریهترشدن لپهها و کاه
کاه

411 

نواحی مرزی است که هیردو نشیاندهنیدة

ازهسگسیختگی در طبقة مرتز هستند .بهطور کلی نیز از سال  0889تیا سیال  0201مترییک

 CA ،MNN ،MPSو  CAPافزای

یافته که نشاندهندة افزای

دورتر ازهس است .متریک  NPو  TEنیز کاه

طبقة مرتز در لپیههیای بزرگتیر و

یافته که نشیاندهنیدة کیاه

ازهیسگسییختگی در

منطقه است (شپل .)02

100

50

MSI

MSI

TE

TE

MNN

MNN

MPS

MPS

NP

NP

CAP

CAP

CA

CA

0

200

-50

100

0

-100

شکل  .8نمودار درصد تغییرات متریکها برای مرتع خوب

شکل  .9نمودار درصد تغییرات متریکها برای مرتع خوب

در کل منطقه از سال  1991تا 2111

در کل منطقه از سال  2111تا 2112

(ماخذ :نگارندگان)

(ماخذ :نگارندگان)

MSI
TE
MNN
MPS
NP
CAP
CA
300

200

100

0

-100

-200

شکل  .11نمودار درصد تغییرات متریکهای مرتع خوب
در کل منطقه از سال  1991تا ( 2112ماخذ :نگارندگان)
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بحث و نتیجه
نتایج این تحقیق نشان میدهد دادههای سنج ازدور مانند دادههای ماهوارة لندست برای استخراج
اراضی ،و پای

تغییرات از توانایی الزم برتوردارند .این یافتههیا

انواع نقشههای کاربری و پوش

همچنین ،نشان میدهد میتوان دادههای سینج

از دوری را در علیس اکولیوژی سییمای سیرزمین

بهکار برد .با توجه به اینپه این دادهها اضتصادی و دضیقاند ،دادههیای سینج
نق

مفیدی در پیای

از دوری مییتواننید

تغیییرات و اسیتفاده در رهیافیت اکولیوژی سییمای سیرزمین بیرای بهبیود

برنامهریزی و مدیریت مناطق حفاظتشده داشته باشند که مطالعة گیروم و همپیاران ( )0225ایین
نتیجه را تأیید مییکنید .در ایین تحقییق مترییکهیای  MPS ،NP ،MSI ،TE ،CAP ،CAو

MNN

به منظور کمیسازی تغییرات ساتتاری و ازهسگسیختگی منطقه بهکار گرفته شد (جدول  .)0نتیایج
این تحقیق حاکی از افزای

متریکهای مساحت و درصد مرتز تیوب طیی سیالهیای  0889تیا

 0229است .همچنین ،تعداد لپههای مرتز توب کاه
لبه در آنها کاه

یافته و بزرگتر شدهاند ،در حالی که میزان

داشته و فاصلة آنها نیز نزدیکتر شیده اسیت .بنیابراین ،مییتیوان اشیاره کیرد

کارکرد رویشگاهی و زیستگاهی در منطقة مورد مطالعه حفظ شیده و یپایاریگی زیسیتگاه بهبیود
یافته است .بر مبنای اصول بومشناتتی سیمای سرزمین ،هر یه تعداد لپیههیای اکوسیسیتس بیشیتر
باشد ،آن اکوسیستس در معر

آسیبپذیری بیشتری اسیت (.)McGarigal & Marks, 1995, p.455

مهس ترین اثر حفظ یپااریگی مرتز توب در ارتبا با کارکرد رویشیگاهی در تقوییت زادآوری و
تپثیر گونههای مرتعی با کیفیت علوفه و ارزش غذایی باال و در ارتبا بیا کیارکرد زیسیتگاهی در
تأمین نیاز غذایی علفخواران منطقه از جمله ضوچ و می

و آهوی ایرانی ،و تضمین بقای گونههیای

وابسته به علفخواران است .در تأیید موضوع یادشده ،اسانسر و همپیاران ( )0201مطالعیهای روی
ازهس گسیختگی مراتز و ارتبا آن با جمعیت مرغ دشتی در کانزا
نتایج اصلی آن کاه

ایاالت متحده انجام دادنید کیه

 91درصدی جمعیت مرغ دشتی متناسب با افزای

ازهیسگسییختگی مراتیز

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

یپایاریگی طیی

سالهای مورد مطالعه می توان به ارتقیای منطقیه بیه پیارک ملیی کیه از درجیة حفیاظتی بیاالتری

ارزیابی یکپارچگی مناطق حفاظتشده با بهکارگیری رهیافت اکولوژی سیمای سرزمین (منطقة مورد مطالعه... :
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برتوردار است .همچنین ،جلوگیری از ورود دام به داتل منطقه اشاره کیرد .بیا توجیه بیه ارتقیای
منطقه به پارک ملی بهتبز حفاظت از منطقه با افزای

تعداد محیطبیانیهیا و محییطبانیان و تیدابیر

مدیریتی مؤثر بیشتر انجام میگییرد و حفاظیت از منطقیه بهبیود میییابید .تحقییق اسیپوکانووا و
اریمیاسووا ( ،)0209و اسپاریوت و همپاران ( )0202نیز نشان میدهید حفاظیت باعیث افیزای
یپااریگی و در نتیجه کارکرد مؤثرتر رویشگاهی و زیستگاهی مییشیود .از سیال  0229تیا سیال
 0201طرح مدیریت پارک تپمیل شده و زونبندیهای منطقه انجام گرفتیه اسیت .ایین امیر بایید
باعث بهبود منطقه از لحاظ مرتز توب شود که اندازهگیری متریکها نشیان مییدهید مسیاحت و
داشته است ،تعداد لپهها کمتر و اندازة آنها بزرگتر شده ،مقیدار لبیه و

درصد مرتز توب افزای

مرز مرتز توب نیز کمتر شده است .بنابراین ،وضعیت یپااریگی مرتز توب بهبود یافته است .با
توجه به اصول اکولوژی سیمای سرزمین از نظر تعداد و اندازة لپه ،تجمیز لپیههیای کوییک بیه
لپههای بزرگ میتواند باعث بهبود کیفیت کیارکرد زیسیتگاه داتلیی شیود کیه موجیب افیزای
جمعیت گونهها ،کاه

احتمال انقرا

و دستیابی به کارکرد مؤثر زیستگاهی میشود .با توجه بیه

این نپته پارک ملی و پناهگاه حیات وح

کی ه ضاضیی طیی سیالهیای  0889تیا  0201از نظیر

یپااریگی و دستیابی به اهداف مدیریت حفاظتی سرزمین ارتقا یافته است.

کاه

متریک  MNNنشان میدهد لپههای مرتز توب از سال  0229تا  0201از یپدیگر دور

شدهاند که نشاندهندة کاه
حیات وح

جاپاها و گذرگاهها در منطقه است که میتواند مشپ ت زیادی برای

منطقه ایجاد کند .وجود تشابه ساتتاری و پوش

گیاهی میان گیذرگاههیا و لپیههیا

باعث حرکت بهتر گونهها میشود .در بسیاری از موارد ،تشابه در ساتتار ،تنها عامل تسیهیلکننیدة
برای حرکت گونههای داتلی در میان لپههای بزرگ است و یک ردیف جاپا (لپههای کوییک و
پراکنده) در جای فاضد گذرگاه ،میتواند نق

ارتباطی متوسطی داشته باشد .وجود ینین لپیههیای

ارتباطی حرکت گونهها را میان لپههای بزرگ بهطور نسبی تسیهیل مییکنید .کیاه
لپهها میتواند بهدلیل افزای

ارتبیا بیین

یشسگیر کاربری کشاورزی ،معدن و شیهری در منطقیه باشید و بیا

توجه به اینپه این کاربریها به شپل پیوسته تحت تأثیر فعالیتهای روزمرة انسیان اسیت ،وجیود
موانز جداساز جمعیت گونهها ،سبب تقسیس مجیدد جمعییت گونیههیای سیاکن و جمعییتهیای
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حدواسط میشود .این امر نشان میدهد حفاظت و مدیریت سرزمین در منطقه برای سالهای آینده
به گونهای باید اعمال شیود کیه لپیههیای مرتیز تیوب بیه یپیدیگر نزدییک شیوند و جاپاهیا و
گذرگاههایی برای عبور حیات وح

بین لپههای بزرگ زیستگاهی ایجاد شود.

متریکهای سیمای سرزمین در طی  02سال اتیر بهتوبی نشان میدهد ارتقای منطقه به پیارک
ملی (حفاظت بیشتر) و عدم حضور دام در منطقه ،باعث افیزای

یپایاریگی سیرزمین و ارتقیای

کارکردهای رویشگاهی و زیستگاهی منطقه شده است .کاربریهیای ناسیازگار سیرزمین در منطقیة
مورد مطالعه از جمله کشاورزی ،معدن و شهری باعث افزای

فاصلة بین لپهها و عدم ارتبا بیین

زیستگاهها در ساتتار سیمای سرزمین شده است .تجزیهوتحلیل اتصال لپهها در سییمای سیرزمین
ابزار عمدهای در حمایت از تنوع زیستی است ( )Pierik et al., 2016, p.817و حفظ اتصال سیمای
سرزمین یپی از تأثیرگذارترین راهها برای کاه

ازهسگسیختگی و مشپ ت کاه

تنوع زیسیتی

است ( )Qi et al., 2017, p.70که با توجه بیه اهمییت اتصیال در لپیههیای سیرزمین مییتیوان در
مطالعات آتی گذرگاههایی اکولوژیپی برای اتصال لپههای دورازهس طراحی کرد.
پیشنهادها
پیشنهاد میشود در مدیریت منطقه ساماندهی و مدیریت کاربریهای ناسازگار در اولویت سیاست-
گذاری و برنامهریزی سرزمین ضرار گیرد .با توجه به اینپه ویژگیهای تنوع زیستی را مییتیوان بیا
ناهمگونی سیمای سرزمین مرتبط دانست ) بیا افیزای
افزای

پیچییدگی سییمای سیرزمین تنیوع زیسیتی

مییابد) ،شاتص تنوع زیستی میتواند ابزاری مفید برای ارزیابی وضعیت تنوع زیسیتی در

یک سیمای سرزمین ناهمگون باشد ( )Valerio et al., 2016, p.633که پیشنهاد میشود این شاتص
برای اندازهگیری تنوع زیستی منطقه بهکار گرفته شود.

ارزیابی یکپارچگی مناطق حفاظتشده با بهکارگیری رهیافت اکولوژی سیمای سرزمین (منطقة مورد مطالعه... :
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