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Abstract
Integrity and connectivity of habitats are among the important factors for the conservation
of plant and animal populations within protected areas, particularly when the habitats are
connected. Investigating on the integrity of these areas could help interconnecting islanded
patches and preventing the negative impacts of fragmentations. This study aimed to
quantify the fragmentations of different regions within the protected area of Jajroud. Landuse map was extracted using remote sensing (RS) and geographic information system (GIS)
techniques. The acquired data were employed to study the fragmentation of the regions
considering the landscape metrics. The results indicate that the northern parts of the region,
including the national parks of Khojir and Sorkheh Hesar, in general, possess larger patches
and a higher level of connectivity, while the southern part is tending towards small-grain
structure. In addition, results support the applicability of landscape metrics in assessing the
management of the protected areas and identifying the protection patches in order to
prioritize the protection of landscape patches.
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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد رشتۀ محیطزیست ،گرایش ارزیابی و آمایش ،دانشکدۀ محیطزیست ،کرج ،ایران
 .2دانشیار گروه محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی ،دانشکدۀ محیطزیست ،کرج ،ایران
 .3استادیار گروه منابع طبیعی -محیطزیست ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
( تاریخ دریافت2931/21/12 :؛ تاریخ پذیرش)2931/10/21 :

چکیده
دا زمداییکد
یکپارچگی و ارتباط زیستگاهها در مناطق حفاظتشدهه درای دوام جمعیدتهدای ییداهی و جدای ری مادت امدتو م
زیستگاههای م تلف مکمل یکهیگر اشنه .ررمی یکپارچگی مناطق حفاظتشهه میت ایه رای ارتباطدادن لک های محهودشهه و کمک
رای مقا ل ا تأثیرات ازهت یسی تگی مفیه واقع ش د .ههف از این تحقیق کمدیکدردن ازهدتیسدی تگی د هدای م تلدف من قدۀ
حفاظتشهۀ جاجرود امت .رای رمیهن این ههفو ا امتفاده از تکنیکهای منج از دور و مامایۀ اطالعات جغرافیاییو کار ریهای
های من ق ررمی یردیده .یتدای
من ق امت راج شه و ا امتفاده از منج های میمای مرزمین در م ح کالسو ازهتیسی تگی
این تحقیق یشان داد ک ط ر کلی قسمتهای شمالی میمای مرزمین من ق ک شامل پدار هدای ملدی یجیدر و مدری ح دار یید
هستو لک های رگتر و پی متگی یشتر دارد؛ در حالی ک جن ب من ق ممت مایتار ری دای ای میرود .همچنین یتای این تحقیق
ر قا لیت و کار رد منج های میمای مرزمین در ارزیا ی مهیریت مناطق حفاظتشهه و شنامایی لک های حفاظتی منظ ر اول یتدادن
حفاظت از لک های میمای مرزمین تأکیه میکنه.

واژگان کلیدی
ازهتیسی تگیو منج و میمای مرزمینو من قۀ حفاظتشهۀ جاجرودو یکپارچگی.
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بیان مسئله
یکپارچگی و ارتباطداشتن زیستگاهها در منااق فااتا شاهه ،بااا دوا معیتا هاا یتااهی و
مانور مهم اس  ،مخصوصاً زمانیکا زیساتگاههاا
2003: 65-93

مختفام مکعاک یکاهیگا باشانه ( & Leitao

 .)Ahren,اما با رشه تیارضات انسانی ماننه رشه زیابناها فعک و نقک و رشه شاهاها

و کاربا هایی مثک کشاورز  ،یکپارچگی و ارتباط بتن زیستگاهها در مناق فاات شهه کاهش پتها
کاده اس  .این مسئف تههیه مه باا فتات وفش و یون ها کفته مناق ب فساب میآیه.
این موارد مهیای

منطق را تح تأثتا قاار داده اس

مطالیات بستار در ارزیابی کتات

).(Rezazadeh et al, 2017: 55

زیباشناختی ساتعا ساازمتن صاورت یاتتا اسا

(مهاانی،

42 :6931؛ مهااانی و محعااه تاضااک311 :6931 ،؛ مهااانی و هعکااارا  ،)61 :6931 ،امااا بارساای
یکپارچگی ستعا سازمتن ،ب ویژه در منااق فااتا شاهه مایگااه متاااوتی دارد و مایتواناه بااا
ارتباطداد لک ها محهودشهه و کعک باا مقابف با تأثتاات ازهمیستختگی 6یا لکا لکا شاه ماتاه
واقع شود و ب عنوا پای ا باا فعایا
راهکاارهاا فااتا

از باخای باناما ریای هاا کااربا زماتن ،زیباشاناختی و

اساتااده شاود )& Ahern, 2003: 65-93

 .(leitaoمبناا اصافی بااا بارسای

یکپارچگی ستعا سازمتن با تااینه ازهمیستختگی قااار داده شاهه اسا  .ازهامیساتختگی یکای از
تااینهها مهم مومود در ستعا سازمتن اس
سازمتن توسط تیالت ها انسا در قبتی

ک اختاللها ایجادشهه در ساختار و ععفکاد ساتعا

را نشا مایدهاه ) .(Ahern & Andre, 2003: 65-93داناش

اکولوژ ب ارتباط بتن امیا با کک میپادازد .ب قور ک موضوع محور آ  ،باو ساازیا هاا و ارتبااط
سطوح مختفم آ هاس

(زبادس

و هعکارا .)6932 ،

اکولوژ ستعا سازمتن ،ارتباط الگوها و تاایناهها را در سااساا مقتااک مکاانی و زماانی مطالیا
میکنه .یکی از اههاف اصفی اکولوژ ستعا سازمتن ،مطالیۀ ساختار موزایتک ساازمتن و تاأثتاات آ
با تااینهها اکولوژیکی اس

) .(Uuemma et al., 2009: 1-28از نقاط قوت این رشت  ،امکا کعّیکااد

این ساختارها و تااینههاس  .با استاادۀ مناسب از این امکا میتوا تاااوتهاا سااختار  ،تيتتاا در
الگوها در قول زما و نشان ها مابوط ب تااینهها اکولوژیکی را ب خوبی در ستعا سازمتن متااوت
1. Fragmentation
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نشا داد و امکا مقایسۀ آ ها را باا هام تاااهم کااد .منطقاۀ ماورد مطالیا در ایان تحقتا مجعوعاۀ
فاات شهۀ ماماود اس

ک پارکها مفی خجتا ،ساخ فصار و منطقاۀ فااتا شاهۀ مااماود را

شامک میشود .انواع آشاتگیها انسانی در این مناق ومود دارد .وماود تیاار
انسانی ماننه ساخ

هاا و آشااتگیهاا

ماده ،ساخ وسازها غتامجاز ،تصافها ،تخایاب فاصاک از پااوژههاا مفای،

افهاث راهها دستاسی متیهد و تخایب زیستگاهها ،ستعا سازمتن این مناق را تح تأثتا قااار داده
و باعث کاهش یکپارچگی و اتیایش ازهمیستختگی بتشتا در مناق و ب دنبال آ کااهش ارتبااط باتن
زیستگاه مانورا و لک ها ستعا سازمتن میشود .در این تحقت با اساتااده از سانج هاا اکولاوژ
ستعا سازمتن سطح با ههف ارزیاابی یکپاارچگی و باا توما با تاااوت در ناوع ماهیایتی منااق ،
ازهمیستختگی بخشها مختفم منطق باا دستتابی ب مهیایتی بهتا بارسی میشود.
پیشینۀ تحقیق
بارسی مطالیات صورتیاتت و تحقتقات روز از کارباد سنج هاا ساتعا ساازمتن در ارزیاابی و
ماهیای

محاتطزیسا

و منااق فااتا شاهه ( ،)Barati et al., 2017: 153-168پوشاش یتااهی

پارکها مفی ) ،(Castillo et al., 2015: 247-255یکپارچگی تضا سبی شها (یوسای و هعکاارا ،
۷1-16 :6939؛ الریجانی و هعکارا  )12-23 :6934 ،و مناق شها (نوف یاا و هعکاارا :6932 ،
462-631؛ کاماای و تقهاای )12-23 :6931 ،فکایاا

ماایکنااه .در تحقتقااات اشااارهشااهه از

سنج ها ) (CA6, PLAND4, NP9, MPS2, MNN1ب عنوا سنج ها اصفی استااده شهه اس .
هعچنتن در این زمتن  ،ف ورد و هعکارا با تحفتک سنج ها ستعا سازمتن و هنهس ها
ازهمیستختگی ب شناسایی مهمتاین عوامک تأثتایذار رو یکپارچگی زیستگاه یون هاا مختفام
در پارک مفی الر و منطقۀ فاات شهۀ ورمتن در راستا فاات

از آ ها و فاا تناوع زیساتی

پاداخت انه ).(Haghverdi et al., 2018: 21-32
ذوقی و هعکارا با ههف ارزیابی ازهمیستختگی تضا سبی شها  ،ب کعیساز سنج هاا
1. Class Area
2. Percentage of Landscape
3. Number of Patches
4. Mean Patch Size
5. Mean Nearest Neighbor Distance

06

آمایش سرزمین ،دورة  ،11شمارة  ،1بهار و تابستان 1931

ستعا سازمتن منطقۀ  1تهاا پاداختنه .آ ها ب این نتتج رستهنه ک لک لکا شاهیی در تضاا
سبی شها  ،ب عف
ات

کتات

اتیایش موانع و کاهش اتصاالت و ارتباقات و ...اس  .لکا لکا شاه باعاث

محتطزیس

شها و اختالل در ععفکاد تضاها سبی شها منطقا شاهه اسا  .در

این راستا میتوا با اصالح ساختار ستعا سازمتن ،شکک و یکپارچگی لکا هاا تضاا سابی را
ارتقا بخشته (ذوقی و هعکارا .)6939 ،
زبادس

و هعکارا در تحقتقی باا تیتتن تأثتاات تضایی ناشای از ماادۀ یذرناهه از پاارک

مفی یفستا ب کعیساز سنج ها ستعا سازمتن پاداختنه .نتاایج ایان تحقتا نشاا داد کا
لک لک شهیی در پارک مفی یفستا اتیایش یاتت اس
متااکم محسوک بود (زبادس

ک در سطح ستعا سازمتن و قبقۀ منگک

و هعکارا .)41-66 :6936 ،

روش تحقیق
6

در این تحقت با استااده از تصویا ماهوارۀ لنهس  ،هش

نقشۀ پوشش/کاربا ب دسا

آماه .ساپ

سنج ها ستعا سازمتن باا بارسی ساختار و ازهمیستختگی بخشها مختفم منطقا در محاتط
نا اتیار  FRAGSTATSانهازهیتا شه .با مقایس و تاستا این سنج ها در منطقۀ ماورد مطالیا  ،بااا
شناسایی تیار
تیار

ها اصافی منطقا باا اسااک الگاو ساتعا ساازمتن و تیتاتن اولویا

ماهیای

ها منطق تالش شه .بهین منظور باا تهتۀ نقش پوشاش/کاربا منطقا  ،تصاویا مااهوارها

مابوط ب سال  2017ک مابوط ب سنجنهۀ  OLI4ماهوارۀ لنهس

اس  ،تهت شاه .در ایان تحقتا بااا

تصحتح هنهسی تصویا از روش نقط زنی در عاص توسط دستگاه  GPS9استااده یادیاه .باهین منظاور
ابتها توسط دستگاه  GPSمختصات درس

این نقاط باداش

شاه و در ناا

اتایار ERDAS IMAGINE

تصحتح هنهسی تصویا  2017انجا یات  .ب یون ا ک  RMSخطا مابوط ب تصحتح هنهسی کعتاا
از  1/1ب دس

آمه .باا تصحتح رادیومتایک و اتعساا نتی از روش تصحتح اتعساا مطف توسط

مهل  ATCOR2در نا اتیار  ERDAS IMAGINEاستااده شه .الگو مورد استااده در این تحقتا قااح
1. Landsat
2. Landsat 8 Operational Land Imager
3. Global Positioning System
4. Atmospheric and Topographic Correction for Airborne Scanner Data
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قبق بنه انهرسو اس

ک در مطالیات زیاد باا قبق بنه تصااویا اساتااده شاهه اسا  .در ایان

ستستم رویکاد قبق بنه  ،کاربا بوده و پوشش زمتن ،مناابعیااسا  .ازمعفا میایاا ایان ستساتم،
انیطافپذیا در بسط قبق بنه ها در سطوح پایتنتاا اسا  .هعچناتن اناواع قبقا بناه کااربا و
پوشش زمتن ارائ شهه در این ستستم ،میتواناه باا ستساتمهاا قبقا بناه قابفتا
مخاقاات و پتانستک زمتن باا هایون تیالت

خاص و باارزش زمتن ماتبط باشاه ( Anderson, 1976:

 .)80-85باا تیایم قبق ها کاربا سازمتن پارامتاها مختفای ازمعف  ،خواس
منطق  ،سطح پوشش ،شباه

قتای عوار

زماتن ،ماهیای
کااربا ،وضایت

 ،اقالعات و دادهها مومود در انتخاب و تیایم قبق هاا

تأثتایذارنه (تاقعی و رضایی411 :69۷3 ،؛ رایگانی و هعکارا .)411 :6931 ،
با توم ب استااده از الگو قاح انهرسو و اههاف در این تحقت  ،کااربا هاا موماود در
مناق در شش قبقۀ بهنۀ آبی ،باغ (باغها و تعامی اراضی کشاورز زیا کش

دیم و آبای) ،ماتاع

خوب (شامک اراضی با ماتع مشجا و غتامشجا ،اراضی دارا پوشش یتاهی خودرو و تاقه منگاک
و شامک ماتع با تااکم متوسط) ،ماتع ضیتم (شامک ماتع با تااکم تقتا ،مناق سانگالخی و باهو
پوشش) ،اراضی انسا ساخ

(تعامی مااکی انسا سااخ

مااکی صنیتی) و منگک دس کاش

اعام از شاهاها ،روساتاها ،تأستساات و

تیایم شه.

باا قبق بنه پوششیتاهی این منطق از شاخص پوششیتاهی  NDVI6در نا اتیار

IDRISI

استااده شه .با توم ب تحقت راههار و هعکارا ( )12-29 :6934استااده از این شاخص قتاای
در تحقتقات مشاب مناسب اسا

(مباار و هعکاارا 93-41 :6939 ،؛

 NDVI .)278از شاخصها پوشش یتاهی مهانی اس

Wylie et al., 2002: 266-

ک بااا آماادهکااد دائعای اقالعاات

مکانی و زمانی پوشش یتاهی ب کار بااده مایشاود ( .)Matsushita et al., 2007: 2636-2651ایان
شاخص در مقایس با دیگا شااخصهاا بهتااین تاوا دیناامتکی را دارد .شااخص تاو بتشاتاین
فساست

را ب تيتتاات پوشش یتاهی داشت و در مقابک تأثتاات ماو و زمتناۀ خااک ،با مای در

موارد ک پوشش یتاهی کم باشه ،فساسات

کعتاا دارد ( .)Rondeaux et al., 2013: 98-107باا

این روش مااتع منطق در دو قبقۀ ماتع ضیتم و ماتع خوب قبق بنه شه.
1. Normalized Difference Vegetation Index
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مبنا اصفی تحقت تصویا ماهوارها بود و با سایا اقالعاات بایاتتا از شااخص قتاای ،NDVI
استااده از Earth

 Googleو هعچنتن تایکها رقومی سازما فاات

کاربا باغ ب دس

و شناخ

از منطقاۀ

آمه .قبقۀ شها نتی با استااده از قبق بنه تصویا مااهوارها با دسا

آماه .در

این تحقت از بانهها  2-7لنهس

محتطزیس

استااده شه (محهودۀ مائای ،ماادو قامای نیدیاک ( )NIRو ماادو

قامی کوتاه ( .))SWIRاز آنجا ک مادهها در تصاویا لنهس

با انهازۀ پتکسک  91متا قابک تاکتاک نباوده

و در این پژوهش نتی تهتۀ نقشک مادهها الیا آور اس  ،ازاینرو نقشۀ وکتور مادهها ب تصویا رساتا
با انهازۀ پتکسک  91متاا تباهیک شاه .درنهایا

تعاا پوشاش/کاربا هاا اساتخاا شاهه از تصاویا

ماهوارها در یک تایک قاار یاتتنه و نقشۀ پوشش/کاربا سال  2017تهت شه .ارزش و قابفت
از ها نقشۀ تولته  ،ب متیا صح

آ بستگی دارد .در این تحقت با منظاور ارزیاابی صاح

اساتااده
نقشا

فاصک از تصویا سال  ،2017از نقاط باداش شهۀ زمتنی با  GPSاساتااده شاه .در رو زماتن موقیتا
نعون ها با استااده از دستگاه موقیت یاب مهانی با دق

تاااوا پتااده و ناوع پوشاش زمتنای در محاک

نعون ها مشخص شه .تجیی وتحفتک سنج هاا اقالعااتی کعای از سااختار و ازهامیساتختگی ساتعا
سازمتن مناق مورد مطالی تااهم میکنه .در یا بیاه سانج هاا

CA, PLAND, NP, MPS, MNN

باا بارسی ازهمیستختگی بخشها مختفم منطق انهازهیتا شه تا مشخص شود کاها بخاش از
منطق یکپارچگی کعتا دارد تا بتوا مفیومات مهیایتی مورد نتاز را اععال کاد (مهول .)6
باا نقش ساز سنج ها مورد نظا از روش پهن بنه با ششضفیی استااده شهه اس ؛ زیااا
ب منظور دستتابی ب وافهها هعگن و مشاب باا ارزیابی ،بایه کک سطح ستعا ساازمتن ماورد
مطالی شبک بنه شود ک بست ب شکک محهوده ،از شبک بنه ششضافیی (هگیایاو ) اساتااده
شه .ششضفییها شبک از نظا هنهسی نیدیکتاین شکک ب دایاه هستنه ک یک سطح را باهو
هتچیون همپوشانی در امتهاد فاشت ها پوشش میدهنه .هعچنتن یاک هگیایاو محاتط کعتاا
نسب

ب مابیی با سطح باابا دارد؛ ازاینرو خطا را ب دلتک آثار فاشت ا کاهش میدهاه .در ایان

تحقتا  ،باا توما با شاکک و وساای

محاهودۀ ماورد مطالیا  ،پوشاش/کاربا منطقا توسااط

هگیایو ها 6111هکتار با ب کاریتا ابیارهاا موماود در اتیوناۀ  Patch Analystدر محاتط
نا اتیار

ArcGIS

ب بخشها مختفم پهن بنه شه .سپ

سانج هاا ساتعا ساازمتن بااا
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کاربا ماتع خوب ک نشا دهنهۀ ساختار مناسب منطق اس  ،درو هایک از پهن ها محاسب شه
و مبنا مقایسۀ بتن ستعا سازمتن ششضفییها مورد مطالی قاار یات .
هعچنتن سنجۀ مساف کالک باا سایا کاربا ها نتی محاسب شه .یاتنی اسا کا قبقا بناه باا
اساک قبق بنه  Natural Breakانجا یات  .با توم ب این قبق بنه  ،دست ها مشاب و نیدیک با هام
در یک قبق قاار مییتانه و ها دست بتشتاین تااوت را با دست ها دیگاا دارد .باا توما با اینکا باتن
سنج ها مختفم ،نوعی پهیهۀ همخطای وماود دارد ) ،(McGarigal et al., 2002در ایان مطالیا از تعاا
سنج ها استااده نعیشود .سنج ها زیا ب عف

توانایی آ ها در تاستا تاکتاب و توزیاع تضاایی عناصاا

ساختار در ستعا سازمتن استااده شاهه اسا  .از سانج هاا مسااف لکا ) ،(CAدرصاه پوشاش
) ،(PLANDتیهاد لک ) ،(NPمتوسط انهازۀ لک ) (MPSو متانگتن تاصافۀ نیدیاکتااین هعساای

)(MNN

ب منظور کعیساز ساختار ستعا سازمتن و ازهمیستختگی مناق استااده شه (مهول  .)6متایاکهاا
مساف در تشختص بیرگتاین لک ها ک عاض کننهۀ منابع بیشعار هساتنه ،ماتاه اسا  .هعچناتن در
تشختص مجعوع ا از لک ها و لک ها مها از هم ،متایکها هعساایگی ،مانناه نیدیاکتااین تاصافۀ
هعسایگی و متایکها پتوستگی ،ماننه مجاورت در تیتتن مکا هایی ک داال ها بایه قاار بگتاناه ،کاارباد
دارنه .با متایک ( NPتیهاد لک ) میتوا تیهاد لک ها را باا ها ششضافیی محاساب کااد .ایان متایاک
نشا میدهه ایا تیهاد لک زیاد باشه ،آ قبق یا نوع لک ختفی خاد شهه اس  .متایاک ( MNNمتوساط
نیدیکتاین تاصفۀ هعسایگی) متوسط تاصفۀ  4لکۀ مشاب را بازیو میکناه .وافاه آ متاا اسا و متایا
مهااتتادیی و خادشهیی لک را بتا میکنه .هعچنتن مانشتنی باا تاستا پتوستگی اس .
متایک ( MPSمتوسط انهازۀ لک ) متانگتن انهازۀ لکۀ قبق را محاسب می کنه و وافه آ هکتار
اس  .در این متایک سطح اشيالشهه ،توسط نوعی لکۀ خاص با تیهاد لک ها آ نوع قبقۀ لکا
تقستم میشود .در کک  MPSو  NPب صورت مکعک هم استااده میشونه .ب صورتیک  MPSپاایتن
و  NPباال ،شاایط یک ستعا سازمتن خادشهه را میرسانه .وانگ و یاناگ در تحقتقای در ساال
 2012با ههف یاتتن سنجۀ کفته در سطح کالک باا کعی کاد الگو ساختار نقشاۀ کااربا
سازمتن ،دریاتتنه ک سنجۀ کفته بست ب اینک ستعا سازمتن را چگون توصتم کنتم ،متااوت
خواهه بود و متناسب با ههف مطالی خواهه بود.
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هعچنتن کاشعن و هعکارا در سال  2008با بارسی یک مجعوع سانجۀ ساتعا ساازمتن در
سطح ستعا سازمتن و کالک با ههف انتخاب یک مجعوعۀ مهانی سنج ها نعاینهه ،سنج ها
مساف

کالک و تیهاد تک را میء سنج ها اصفی قبق بناه کادناه .کاساتتفو و هعکاارا در

سال  2015در تحقتقی ازهمیستختگی پوشش منگفی پارک مفی مونکایو (اسپانتا) را توسط تکنتاک
سنجش از دور و سنج ها ستعا سازمتن تجیی وتحفتک کادنه .باا این کار از سنج ها ،CA
 MNN ،MPS ،NP ،PLANDب عنوا سنج ها اصفی استااده کادنه .در مطالیات زیا نتی ک باا
مطالیۀ ساختار ستعا سازمتن بودهانه ،از این سنج ها استااده شاهه اسا
22-91 :1391؛ بیهعتا قوسی۷1-11 :6934 ،؛ پایور و هعکارا ،

(اساکنهر و ماااد ،

; Scariot et al., 2015:( )69۷۷

.)54-59; Barati et al., 2017: 153-168; Maimaitiyiming et al., 2014: 59-66
جدول  .۱سنجههای اکولوژی سیمای سرزمین استفادهشده در تحقیق )(McGarigal & Marks, 1995

سنجۀ سیمای سرزمین
مساف کالک
درصه مساف کالک
تیهاد لک
متوسط انهازۀ لک
متانگتن نیدیکتاین هعسای

توضیح
مجعوع مساف لک هایی از یک نوع را
محاسب میکنه.
نسب مساف بیرگتاین لک نسب ب کک
ستعا سازمتن
مجعوع تیهاد لک ها در ها کاربا
متوسط مساف لکۀ ها نوع کاربا را نشا
میدهه.
متوسط تاصفۀ دو لکۀ مشاب را محاسب میکنه.

واحد

تغییرات عددی سنجه

هکتار

CA>1

درصه

1<PLAND≤611

بهو وافه

NP>6

هکتار

MPS>1

متا

MNN>1

منطقۀ مورد مطالعه
مجعوعۀ فاات شهۀ ماماود با وسی

فهود  1211کتفومتامابع در فهود عا

ميااتتایی  91درما

و  91دقتق تا  91درم و  11دقتقۀ شعالی و قول ميااتتایی  16درم و  91دقتق تاا  14درماۀ شااقی و
در شا تهاا قاار دارد .این مجعوع شامک پارکها مفی ساخ فصار و خجتا و منطقاۀ فااتا شاهۀ
ماماود اس  .موقیت

این مناق در شکک  6نشا داده شاهه اسا  .نتتجاۀ مطالیاات انجاا شاهه نشاا

میدهه ک تیهاد  66۷یون پانهه 9۷ ،یون پستانهار 41 ،یون خینهه 4 ،یونا دوزیسا و  1یونا مااهی
در مجعوع پارکها مفی خجتا ،ساخ فصار و منطقۀ فاات شهۀ ماماود زنهیی میکننه.
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شکل  .۱منطقۀ حفاظتشدۀ جاجرود

شکل  .2نقشۀ طبقات کاربری منطقۀ مورد مطالعه

استخراج نقشۀ پوشش/کاربری منطقه
پ

از انجا پتشپادازش ،تصویا ماهوارها قبق بنه شه و نقشۀ پوشش/کاربا منطقۀ فاات شاهه

آماده یادیه (شکک  .) 4نقشۀ پوشش/کاربا ارزیاابی شاه و صاح
میدهه ک صح

کفی  32/41درصه ضایب کاپاا  31/1۷اسا

هستنه و نشا دهنهۀ هعخوانی کاربا ها قبق بنه شهه و واقیت
مساف

کاربا ها نشا میدهه ک بتشتاین مساف

آ بارسای یادیاه .نتاایج نشاا

کا از متایا قاباک قباولی باخاوردار
زمتنای اسا  .نتاایج اناهازهیتاا

کاربا در محاهودۀ ماورد مطالیا

در ساال 2017
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مابوط ب اراضی ماتع ضیتم بوده ک باابا  99364/1هکتار ( 22/11درصه) اسا
خوب با  91291/4هکتار ( 21/61درصه) ،اراضی انسا سااخ

از آ ماتاع

و پا

باا  ۷111/1۷هکتاار ( 61/19درصاه)،

منگککار با  6193/11هکتار ( 4/61درصه) و باغ با  6114/11هکتار ( 6/2درصه) هساتنه و کعتااین
مساف

ک باابا  114/12هکتار ( 1/۷3درصه) بود.

کاربا مابوط ب قبقۀ بهنۀ آبی اس

یافتههای تحقیق
تجزیهوتحلیل سنجههای سیمای سرزمین

با اساک نتایج ب دس آمهه ،باا هایک از این سنج ها نقش هایی تهت شه ک در ادام آورده شهه اس .
تحفتک سنجۀ  :CAاین سنج مساف

اشيالشهه توسط کالک مورد نظا (ماتاع خاوب) را در

ستعا سازمتن نشا میدهه .ب عبارت دیگا ،اینک چ مقهار از ستعا ساازمتن از ناوعی لکاۀ
خاص تشکتک شهه اس  .هعا قور ک در شکک  9مشاههه میشود ،سنجۀ مساف

لکا کعتااین

مقهار را در قسع ها منوب و منوب غابی منطقۀ فاات شهۀ ماماود در  ۷پهن باا مسااف
 1تا  611/31هکتار نشا میدهه ک کعتاین مساف

ماتع خوب مابوط ب ایان قساع هاسا .

تیهاد  64ششضفیی نتی رتبۀ دو را در کعتااین مقاهار مسااف

ماتاع باا مسااف

 212/93هکتار دارنه ک در مجاورت پارکها مفی قاار یاتت انه.

شکل  .3پهنهبندی سنجۀ مساحت لکۀ مرتع خوب (واحد هکتار)

 611/31تاا
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رتبۀ سو ازنظا مساف

پوشش ماتیی مابوط ب  61پهن اس

ک محهودۀ مساافتی ایان قبقا از

 212/93تا  ۷42/21هکتار اس  .آخاین پهن بنه مابوط ب قبقۀ چهار اس

ک ازلحاظ ماتاع خاوب

بتشتاین مقهار ( ۷42/21تا  6991/64هکتار) را با خاود اختصااص داده اسا  .ایان قبقا شاامک 69
ششضفیی اس

ک یک پهن در منوب شاقی منطق و بقتۀ پهن هاا در قساع هاا شاعالی منطقا و

مابتن دو پارک مفی خجتا و ساخ فصار قاار دارنه ک ماتع خوب مساف

بتشتا دارد.

تحفتک سنجۀ  :NPهعا قور ک در شکک  2مشاههه میشود ،کعتاین مقهار سنجۀ تیهاد لک ماباوط با
 1ششضفیی بتن دو پارک مفی اس ک یک پهن در غاب پارک مفی ساخ فصار ،یاک پهنا در شاعال،
یک پهن در منوب شاقی و یک پهنۀ دیگا در منوب غابی منطق قاار دارد و تیهاد 1تا 46لک را ب خاود
اختصاص دادهانه .با توم ب ماهو تیهاد لک  ،ایا تیهاد لک ها کم باشه ،قبقۀ ماورد نظاا پتوساتگی زیااد
دارد .دومتن قبق  ،تیهاد بتن 46تا 11لک را نعایش میدهه ک شاامک  44پهنا اسا

کا بتشاتا آ هاا در

پارکها مفی و قسع ها شعالی قاار دارنه .این قبق بتشتاین تیهاد پهنا را با خاود اختصااص داده
اس  .سومتن قبق شامک  64پهن اس

ک بتشتا آ ها در قسع ها منوبی منطق قاار دارد .یک پهنا از

این قبق در پارک مفی خجتا قاار دارد .بتشتاین تیهاد لک (31تا 611لکا ) نتای ماباوط با قبقاۀ چهاار
اس

ک شامک  1پهن بوده و در قسع ها منوبی منطقۀ فاات شهۀ ماماود قاار دارد.
تحفتک سنجۀ  :PLANDاین سنج درصه از ستعا سازمتن را ک توسط ها نوع لک اشيال شاهه

اس

محاسب میکنه و وافه آ درصه اس  .در واقع مشخص میکنه ک تااوانای پوشاش ماتیای در

ستعا سازمتن چ مقهار اس  .هعا قور ک در شکک  1مشاههه میشود ،کعتاین مقهار سنجۀ درصاه
پوشش ماتع خوب مابوط ب  1پهن در قسع
اس

منوب و منوب غابی منطقاۀ فااتا شاهۀ مااماود

ک بتن 1تا 61/63درصه بوده و پوشش ماتیی ضیتای دارنه .درمۀ بیه

مابوط ب  64پهن میشود ک پهن بنه این قبق بتن 61/63تا 43/22درصه اس
منطقۀ فاات شهۀ ماماود قاار دارد .سومتن قبق شامک  62پهن اس
بتن 43/22تا 12/13درصه اس

 ،کعتاین مقاهار PLAN

و بتشتا این پهن هاا در

ک درصاه پوشاش ایان قبقا

و در قسع ها شعالی منطق قاار دارناه .بتشاتاین درصاه مسااف

ماتع خوب بتن 13/22تا ۷3/36درصه اس

ک در  61پهن ومود دارد و بتشتاین تیاهاد پهنا هاا را با

خود اختصاص دادهانه و نشانگا تااکم بستار پوشش ماتیی اس .
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تیهاد  61پهنۀ آ در پارک مفی خجتا و ساخ فصار و مابتن دو پارک مفی قاار یاتت انه .باا توما
ب اینک این مناق سطح فااتتی بتشتا دارنه ،درصه چشعگتا از آ ها ماتع خوب اس  .تیاهاد 9
پهن در منوب شاقی ،یک پهن در شا و یک پهنۀ دیگا در شعال منطقۀ فاات شهه قاار دارد.

شکل  .4پهنهبندی سنجۀ تعداد لکۀ مرتع خوب (بدون واحد)

تحفتک سنجۀ  :MPSاین سنج متانگتن مساف

شکل  .5پهنهبندی سنجۀ درصد پوشش مرتع خوب (واحد درصد)

لکۀ ها نوع کاربا را نشا می دهه .این سانج در

کنار سنجۀ  NPدو شاخص مهم ازهمیستختگی در منطق هستنه .سنجۀ متاانگتن اناهازۀ تکا  ،شااخص
مهم تجیی در قبق اس ؛ زیاا قبق با متانگتن انهازۀ تکۀ کوچکتا ،تخایبشههتا تفقی میشود.
هعا قور ک در شکک  1مشاههه میشود ،کعتاین مقهار سنجۀ متوسط انهازۀ لک ماباوط با 49
پهن اس

ک این قبق بتشتاین تیهاد پهن را ب خود اختصاص داده اس

و بتشاتا در قساع هاا

منوبی منطقۀ فاات شهۀ ماماود قاار دارد .در این قسع ها تیهاد لک هاا ماتاع خاوب زیااد و
مساف

آ ها کوچک اس ؛ بنابااین متیا  MPSباا این پهن ها پایتن اس  .یک پهنا از ایان قبقا

در پارک مفی خجتا و دو پهن در پارک مفی ساخ فصار قاار دارد .قبقۀ دو ک مقاهار ایان سانج
بتن  66/41تا  99/91هکتار اس

شامک  6۷پهن اس

ک بتشاتا در قساع هاا شاعالی و ماکای

منطق ومود دارنه و دو پهنۀ آ هم در منوب شاقی منطق قاار دارد .مقهار  99/91تا  36/14هکتاار
نتی مابوط ب قبقۀ سو اس

ک  2پهن بتن دو پارک مفی و یک پهن در منوب شاقی قاار دارد.

تیهاد  4پهن نتی مابوط ب بتشتاین مقهار  MPSو قبقۀ چهار اسا

کا یکای در شاعال منطقا و

یکی در بتن دو پارک مفی قاار دارد .تحفتک سنجۀ  :MNNاین سنج آرایش تضایی ساتعا ساازمتن را
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کعّی میکنه و در واقع مهااتتادیی و تاصف بتن لک ها هعسا را محاسب میکنه .این سانج بتاا یاا
متیا اییول بود آ هاس  .اتیایش سنجۀ  MNNدر سطح کاالک نشاا دهناهۀ تاصافۀ زیااد لکا هاا
همنوع خود و کاهش ارتباط آ ها در ستعا سازمتن اس

ک مایتواناه از عواماک ازهامیساتختگی و

دشوار ارتباط متا لک ها همنوع در ساتعا ساازمتن باشاه .هعاا قاور کا در شاکک  1مشااههه
میشود ،کعتاین مقهار سنجۀ متانگتن تاصفۀ نیدیکتاین هعسای باابا  1اس  .بهین مینای کا لکا ا
در پهن قاار نهارد .رنج تيتتاات این سنج بتن  0تا  6۷2/39متا اس

ک بتش از نتعی از ششضافییهاا

در رنج  1تا  11/11متا (قبقۀ دو ) قاار دارد ک شامک  9۷ششضفیی اس  .تعا پهنا هاا پاارک مفای
خجتا مابوط ب این قبق اس  .پهن هایی با تاصفۀ نیدیکتاین هعسای بتن  11/11تا  611/91متاا نتای
شامک  3پهن اس

ک یاک پهنا در باتن دو پاارک مفای ،یاک پهنا در قساع

شاعالی پاارک مفای

ساخ فصار و  1پهن در قسع ها منوبی منطقۀ فاات شهۀ ماماود قاار دارد .در یک پهن تاصافۀ
متا لک ها مجاور بتشتا اس

(611/91تا 6۷2/39متا) ک در شعال منطق قاار دارد.

شکل  .6پهنهبندی سنجۀ متوسط اندازۀ لکۀ مرتع خوب

شکل  .7پهنهبندی سنجۀ متوسط فاصلۀ نزدیکترین

(واحد هکتار)

همسایۀ مرتع خوب (واحد متر)

تحفتک سنجۀ  CAباا سایا کاربا ها :این سنج نشا میدهه ک چ مقهار از ستعا ساازمتن
از یک نوع لکۀ خاص تشکتک شهه اس  .با توم ب شکک  ،۷بتشتاین مساف

اراضی انسا سااخ

در  1ششضفیی ومود دارد .تیهاد  4ششضفیی در شعال ماماود 4 ،ششضافیی دیگاا در غااب
پارک مفی ساخ فصار و  6پهن هم در منوب منطق قاار دارد ک مسافتی بتن  91۷/11تاا 36۷/31
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هکتار دارنه .در این قسع ها تیالت ها و تیارضات انسانی بتشتا اس  .تیالت ها انسا در منطقا
باعااث اتاایایش تيتتاااات در سااتعا سااازمتن و آشاااتگی ماایشااود و در پاای آ باعااث اتاایایش
ازهمیستختگی و ازبتنرتتن زیستگاه مناسب فتاتوفش میشود و یکپارچگی را کااهش مایدهاه.
مساف

لک ها انسا ساخ

در پارک مفی ساخ فصار بتشتا از پارک مفی خجتا اس .

با توم ب شکک  ،3بتشتاین مقهار سنجۀ مساف

کالک باا کااربا بااغ ماباوط با  6پهنا در

پارک مفی خجتا 6 ،پهن در نیدیکی تاکعنده و  6پهن در منوب غابی منطق اس

ک مسافتی بالغ باا

 14/41تا 614/34هکتار از آ توسط کاربا باغ اشيال شهه اسا  .کااربا بااغ در ایان منااق یاک
کاربا نتع قبتیی بوده و اتیایش مساف

آ ب توسیۀ تیالت ها انسانی منجا میشود .باا توما با

شکک  ،61کاربا منگککار  1ششضفیی را اشيال کاده اس

ک هعۀ آ ها در شعال ماماود قااار

دارد و بتشتاین مقهار آ در یک ششضفیی بتن دو پارک مفی با مساافتی باالغ باا  431/۷۷تاا121/14
هکتار اس  .میاتی یون ها غتابومی ب ازباتنرتاتن مومودیا

تناوع زیساتی و ناابود یونا هاا

انهمتک منجا میشود .با توم ب شکک  ،66کاربا ماتع ضیتم بتشاتاین مسااف

خاود ( )CAرا در

قسع ها منوب و منوب غابی منطقۀ فاات شهۀ ماماود باا مساافتی باتن  ۷31/61تاا6919/41
هکتار دارد .با توم ب شکک  ،64کاربا بهنۀ آبی  1ششضفیی را اشيال کاده اس

ک مابوط با ساه

مامفو اس  .بخشی از آ در پارک مفی خجتا و بخشی دیگا در منطقۀ فاات شهۀ ماماود قااار دارد.
بتشتاین مقهار آ در دو ششضفیی با مسافتی بالغ با  19/12تا  4۷1/36هکتار اس .

شکل  .8پهنهبندی سنجۀ مساحت لکۀ اراضی انسانساخت

شکل  .9پهنهبندی سنجۀ مساحت لکۀ باغ

(واحد هکتار)

(واحد هکتار)
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شکل  .۱1پهنهبندی سنجۀ مساحت لکۀ جنگلکاری

شکل  .۱۱پهنهبندی سنجۀ مساحت لکۀ مرتع ضعیف

(واحد هکتار)

(واحد هکتار)

شکل  .۱2پهنهبندی سنجۀ مساحت لکۀ بدنۀ آبی (واحد هکتار)

بحث و نتیجهگیری
ههف از این مطالی تحفتک و ارزیابی ساختار ستعا سازمتن منطقۀ فاات شهۀ ماماود اسا

Wang .

و  Yangدر تحقتقی با ههف یاتتن سنجۀ کفته در سطح کالک بااا کعایکااد الگاو سااختار
نقشۀ کاربا سازمتن ،دریاتتنه ک سنجۀ کفته بست ب اینک ستعا سازمتن را چگون توصتم کناتم،
متااوت خواهه بود و متناسب با ههف مطالی خواهه بود (.)Wang & Yang, 2012: 64-81
در مطالیات بستار نتی از سنج ها مورد استااده در این تحقتا بااا ارزیاابی یکپاارچگی
ستعا سازمتن استااده شهه اس

(نوف یا و هعکاارا 462-631 :6932 ،؛ یوساای و هعکاارا ،

۷1-16 :6939؛ بی هعتا قوسی۷1-11 :6934 ،؛ الریجانی و هعکارا 12-23 :6934 ،؛ اسکنهر
و مااد  .)22-91 :6936 ،نتایج این تحقت نشا میدهه سنج هاا مسااف

و درصاه پوشاش
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ماتع خوب کعتاین مقهار را در قسع ها منوب و منوب غابی منطقۀ فااتا شاهۀ مااماود
دارنه .عف

اصفی کعبود  CAو  PLANDرا در این مناق میتوا تعاکی و تااکم سایا کاربا هاا

ماننه ماتع ضیتم و اراضی انسا ساخ

ذکا کاد.

بتشتاین مقهار این سنج ها در قسع ها ماکی و شعالی منطق  ،ب خصوص باتن دو پاارک مفای
خجتا و ساخ فصار و در منوب شاقی منطق قاار دارد .هعچنتن تیهاد لک ها ماتاع خاوب در ایان
قسع ها کعتا و بیرگتا اس ؛ یینی ازهمیستختگی کعتا اس  .در این مناق یون هایی ماننه قاو و
متش ،کک ،بی و آهو پااکنش دارنه؛ بنابااین یکپارچگی ماتع خوب و ارتباط زیستگاههاا بااا فاکا
مانورا فائی اهعت

اس  .بایه توم کاد ک اتیایش کعت

و ومود اختالل در سازمتن اس ؛ بنابااین کاهش کعت
فه قابک قبولی باخوردار باشه ،نشانۀ وضیت

سنجۀ  ،NPنشا دهنهۀ پهیاهۀ خادشاهیی

سنجۀ  ،NPب شاقی کا مسااف

لکا هاا از

پایهار اس  .پهن ها منوب و مناوب غابای منطقاۀ

فاات شهه ازنظا پایهار اکولوژیکی ماتع خوب و پهیهۀ خادشهیی در وضیت نامناسابتاا قااار
دارنه .مهمتاین اثا فا یکپارچگی ماتع خوب در ارتباط با کارکاد رویشگاهی ،در تقویا
تکثتا یون ها ماتیی با کتات

زادآور و

عفوت و ارزش غاذایی خاوب و در ارتبااط باا کاارکاد زیساتگاهی در

تأمتن نتاز غذایی عفمخوارا منطق ازمعف قو و متش و آهو ایاانای و تضاعتن بقاا یونا هاا
وابست ب عفمخوارا اس

).(Spencer et al., 2017: 21-38

نتایج باخی تحقتقات نتی نشا میدهه ک فاات
مؤثاتا رویشگاهی و زیستگاهی
;71-74

باعث اتیایش یکپارچگی و درنتتج کارکاد

میشود (Skokanova & Eremlasova, Scatiot et al., 2015: 54-59

 .)2013:این مسئف باعث بهبود منطق ازلحاظ ماتع خوب میشود .انهازهیتا سنج ها نتی

نشا میدهه مساف

و درصه ماتع خوب در شعال منطق و پارکها مفی بتشتا ،تیهاد لکا هاا

کعتا و انهازۀ آ ها بیرگتا اس  .سنجۀ  NPو  MPSنشا میدهه ک یکپارچگی ستعا ساازمتن
اراضی ماتیی در بخشها ماکی پارکها مفی خجتا و ساخ فصار و مابتن دو پارک ماذکور
و هعچنتن در شعال و منوب شاقی پارک مفی خجتاا در وضایت
پتشنهاد میشود باا مهیای

مطفاوبتاا قااار دارد .لاذا

یکپارچۀ منطق  ،اراضی مابتن دو پارک مفی و هعچنتن اراضی شعال

و منوب شاقی پارک مفی خجتا ب محهودۀ پارک مفی اضات شود.
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این تيتتا در منطقۀ فاات شهه مومب فاات

مؤثا از یکپارچگی مومود مایشاود و خطاا

ازدس رتتن یکپارچگی این مناق را کاهش میدهه .در پهن هایی در منوب منطقا متایا
زیاد اس

MNN

ک نشا میدهه لک هاا ماتاع خاوب پااکناهه و از یکاهیگا دور شاههاناه و ارتبااط

اکولوژیکی آ ها با هم کم اس  .اتیایش مساف

ماتع خوب و دورتابود لکا هاا مایتواناه با

ازبتنرتتن ماپاها و یذریاهها در منطق تیبتا شود ک مشکالت زیاد باا فتات وفاش منطقا
ایجاد میکنه و در تحقت بااتی 6و هعکارا

(153-168

 ،)2017:نتی تأیتاه و پتشانهاد شاهه اسا .

نتایج این تحقت با مطالیات ساتانتا ( )21-92 :69۷۷و ونگ (2007: 341-353( 4ک در تحقتقاات
خود نتتج مییتانه لک ها کاربا اراضی پایهار با اتیایش کاربا ها انسا ساخ
لک ها ناپایهارتا و تک تک شهیی پتش میرونه مطابق

با ساع

میکنه .مهمتاین اساتااتژ فااتا

در

پارکها مفی خجتا ،ساخ فصار و منطقۀ فاات شهۀ ماماود ،کاهش تیارضات باا دستتابی
ب اههاف فاات

اس  .بخشهایی از منطقۀ فاات شاهۀ مااماود تیفای کا از زیساتگاههاا

فساسی باخوردار بوده و ب عنوا کایهور ارتباقی پارکها مفی خجتا و ساخ فصار با شاعار
میرونه ،قابفت

اضات شه ب مازها پارک را دارنه.

این منطقۀ فایک بتن دو پارک مفی خجتا و ساخ فصاار قااار دارد و باا توما با یکپاارچگی
مناسبی ک دارد ،می تواناه با ساطح پاارک مفای ارتقاا یاتتا و با مجعوعاۀ پاارک مفای خجتاا و
ساخ فصار اضات شود .سایا مناق  ،ب خصوص در سع

منوب ،یکپارچگی خود را از دس

و در صورت اماا بانام ها افتا اکوستساتم و بهباود وضایت

داده

یکپاارچگی مااتاع ،ارزش الز

باا اتیود ب منطقۀ فاات شهه و زیستگاه فتات وفش را در آینهه خواهناه داشا  .نتاایج ایان
تحقت  ،با قابفت

و کارباد سنج ها ستعا سازمتن در ارزیاابی ماهیای

شناسایی لک ها فااتتی ب منظور اولوی داد ب فاات

منااق فااتا شاهه و

از لک ها ستعا سازمتن تأکته میکناه

و نوعی سامانۀ هشهار اولت ( )Bahraminejad et al., 2018: 79-88و ستساتم پشاتتبا تصاعتمیتاا
( )Jahani, 2017: 35-48; Jahani, 2018: 1-10در مناق تح

فاات

محسوب میشود.

1. Barati
2. Weng
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شها متات

با استااده از متایکها ستعا سازمتن ،تصفنامۀ آمایش محتط.23-12 ،)41( 1 ،

نوف یا ،افعه؛ مباریا امتا  ،بهعن و اتااخت  ،روشنک ( .)6932تحفتک کاربا ساازمتن در بخاش
ماکی یتال با رویکاد اکولوژ ستعا سازمتن .تصفنامۀ ميااتتا و آمایش شاها  -منطقا ا ،
.462-631 ،)61(1
یوسای ،الها ؛ صالحی ،اسعاعتک؛ قسامی ،تاقع و مهاانی شاکتب ،تاقعا ( .)6939تحفتاک وضایت
اکولوژیکی تضا سبی شها بتامنه با اساک متایکها ستعا سازمتن (باا تأکتاه باا وضایت
پارکها محف ا و منطق ا ) ،تضا ميااتتایی.۷1-16 ،)21( 62 ،
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