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 چکیده
از  باشد.یاین مناطق مدر، بنابر این بازسازی آنها مهمترین اولویت مدیریت است هازیستگاه نابودییکی از عوامل اصلی  هازیستگاهتخریب 

این کمیت ربناب جایی به آنها دسترسی داشته باشد.هزنده از طریق جابمطلوبی هستند که موجود های زیستگاه مجموعه لکه ،نظر فیزیکی
جایی جابه امکانکاهش  بر اساس نظریه فراجمعیت، .هستندها زیستگاهمهم  هایشاخصزیستگاهی و امکان برقراری ارتباط بین آنها های لکه

هدف از این مطالعه معرفی شاخصی کاربردی از طریق  جانوری شود.های محلی گونههای تواند باعث انقراضمی زیستگاهیهای بین لکه
تواند در پایش این شاخص می باشد.ها تحت عنوان زیستگاه قابل استفاده میایش فضایی لکهرتلفیق دو مولفه اصلی وضعیت ارتباطی و آ

 تگاهی،سطوح تناسب و مقاومت زیس ده در این تحقیق عبارتند از:ابزارها و رویکردهای مورد استفا مورد استفاده قرار گیرد. هازیستگاهتغییرات 
نتایج تحقیق انجام شده در منطقه حفاظت شده جواهردشت  ها بر اساس رویکرد گراف و روش مسیر حداقل هزینه.شبکه ارتباطی بین لکه

درصدی شاخص زیستگاه  52بیانگر کاهش حداقل که های مورد بررسی ارایه داد تصویر روشنی ازتغییرات زیستگاه قابل استفاده در طی سال
های راهبردی و بندی مناطق حفاظت شده در سطح منطقه و کشور و شناسایی لکهاین شاخص پتانسیل باالیی در رتبه باشد.قابل استفاده می

 تواند درمی این اطالعات .اردهای زیستگاهی و مناطق حفاظت شده جدید دو همچنین تعریف شبکه احیایی در داخل مناطق حفاظت شده
 این مناطق در کشور مورد استفاده قرار گیرد. و باز طراحی مدیریت
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 سرآغاز
جایی در هاست که موجود زنده با جاب زیستگاه محدوده فضایی

 (Majkaکندگستره آن نیازهای زیستی مختلف خود را تامین می

( et al., 2007های که ویژگی . طبق این تعریف عالوه بر این
های های زیستگاهی باید متناسب با نیازفیزیکی و فضایی لکه

ها زیستی موجود زنده باشد بلکه زمینه و یا بستر قرارگیری این لکه
فراهم  های زیستگاهی راباید امکان برقراری ارتباط بین لکهنیز می

توان گفت که عبارت دیگر میه . ب (Beier et al., 2008 )آورد
وسعت محدوده  ی ارتباط،های زیستگاهی دارامجموعه لکه

 .(Saura et al., 2011) زندزیستگاهی موجود زنده را رقم می
سه عنصر اساسی سیمای  بر اساس اکولوژی سیمای سرزمین،

یا  هاگیری لکهزمینه قرار های زیستگاهی،سرزمین شامل لکه

در میان این  .دنباشمی هابین لکه (1)وضعیت ارتباطی ماتریس و
ماتریس و یا پتانسیل آن در برقراری  (2)وضعیت نفوذپذیری عناصر،

 .(Cowley et al., 2015) ارتباط از اهمیت زیادی برخوردار است

ی هاتغییر آرایش فضایی لکه های ازهم گسیخته،در سرزمین
زیستگاهی با توجه به کیفیت نفوذپذیری ماتریس سیمای سرزمین 

ای در زیستگاه از هم گسیخته های مختلفی خواهد بود.دارای پیامد
جایی جابههای زیستگاهی نسبت به که ماتریس قرارگیری لکه

ود جوم محدوده زیستگاهی قابل دسترس موجود زنده مقاوم باشد،
، های پراکنده و دور افتادهعدم وجود ارتباط بین لکهبه دلیل  (3)زنده

. در مقابل اگر ماتریس سیمای سرزمین نسبت یافتخواهد  کاهش
بر اساس میزان ارتباط  موجود زنده نفوذپذیر باشد،جایی جابهبه 

بین این لکه ها، وسعت محدوده زیستگاهی قابل استفاده و در 
 ( ,.Pflu¨ger et alدسترس موجود زنده افزایش خواهد یافت

(2014. 
هیل مقاومت و یا تستوان ارتباطی سیمای سرزمین بیانگر میزان 

موجود زنده بوده و دارای جایی جابهگری سیمای سرزمین در برابر
از  .(Taylor, 1993) باشدمی (5)و عملکردی (4)دو جنبه ساختاری

 در نظر گرفتن نالگوهای سیمای سرزمین بدو جنبه ساختاری،
 شود وموجود زنده و یا واحد اکولوژیک مرجع تجزیه و تحلیل می

های اصلی بر دوری و نزدیکی و یا همجواری لکهتمرکز 
زیستگاهی است. اما در جهان واقعی چگونگی درک موجود زنده 

سبب از  ده بوده و بدینناز عناصر سیمای سرزمین بسیار تعیین کن
با ها لکه ینه تنها همجواری و دوری و نزدیک جنبه عملکردی،

نسیل ها و پتابلکه کیفیت ماتریس قرار گیری لکه بودهاهمیت 

 ،با توجه به این موضوع باشد.ارتباطی آن بسیار با اهمیت تر می
به هایی که در فاصله بسیارکمی از هم قرار دارند، اما چه بسا لکه

ابل قدر ماتریس، عمال جایی جابهناتوانی موجود زنده برای دلیل 
 .(Auffret et al., 2015) اشندبمیاستفاده برای موجود زنده ن

 ضعیتو باتحت الشعاع قرار دادن هیزیستگا گسیختگی و نابودی
 ونیدگرگ طریق از آنها نفوذپذیری میزان بر هازیستگاه ارتباطی

اس و بر اس گذاشته منفی عملکردی تاثیر و ساختاری ارتباطات
 بین جاییهجاب پتانسیل کاهش طریق از فراجمعیت نظریه

 در .شودمی تر وسیع سطوح در زیستیتنوع نابودیسبب  هاجمعیت
 جاییجابهو  ارتباط برقراری توان کاهش افق زمانی طوالنی تر

 تیکیژن تنوع زوال طریق از هاجمعیت پایایی بر منفی اثرات دارای
 باشدمی اقلیمی تغییرات اثر بر هاگونه انقراض احتمال افزایش و

 .(1331 )پناهنده و همکاران،
های ای و توسعه شبکهارتباط بین لکهاهمیت نقش ماتریس و 

ارتباطی اکولوژیک و طراحی کریدورهای و مسیرهای ارتباطی 
ها و محققین را به خود جلب نموده نظر اکولوژیست ایبطور فزاینده

است. نتایج این تحقیقات در انتشارات متعددی ارایه شده است. در 
ای تحت عنوان طراحی کریدورهای حیات وحش با استفاده مطالعه

های تغذیه، آب مولفه GIS (Majka et al., 2007)از 
های اختفا و استتار مورد استفاده قرار گرفتند. از دیگر ،پوشش
ضرورت مالحظه  عناوینتحت  هاییتوان به مقالهمی مطالعات

زیست محلی هنگام همزمان کیفیت ماتریس و شرایط محیط
 (& Plugerموثرجایی جابهتجزیه و تحلیل پیامدها بر انتشار و 

(Ballkenhol, 2014 های های متفاوت و روشو ارزیابی ماتریس
 وضعیت ارتباطی برارزیابی شبکه ارتباطی زیستگاهی گیریاندازه

(Ziolkowska et al., 2014)  اشاره نمود. محور مشترک تمامی
تاکید بر اهمیت مدلسازی وضعیت ارتباطی بر اساس این مطالعات، 

 سطوح تناسب و مقاومت زیستگاهی است.
حدودی مهای بررسی ،در ارتباط با کیفیت زیستگاه مرالدر کشور 

توان به کار می از جمله کارهای انجام شده.صورت گرفته است
( در قالب رساله دکتری اشاره کرد که به 1331) عموزاد مهدیرجی

 شده البرز مرکزیزیستایی مرال در منطقه حفاظت شده بررسی 
شمالی و پناهگاه حیات وحش دودانگه و چهار دانگه در استان 

 پرداخت. مازندران
سازی مطلوبیت زیستگاه مرال به مدل» در تحقیقی تحت عنوان
« نماشناختی در منطقه حفاظت شده جهانروش تحلیل آشیان بوم
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عوامل  به عنوانمتغیر محیطی  3( از 1331 )پرویان و همکاران،
 مستقل برای تهیه نقشه مطلوبیت زیستگاه مرال استفاده شد.

ای توان به مطالعهمی های ارتباطی نیزو داالن در ارتباط با مسیر ها
مکان یابی محل احداث گذرگاه پلنگ در پارک ملی » تحت عنوان

در این بررسی  د.( اشاره کر1334 )عرفانیان و همکاران،« گلستان
های از روش تحلیل کمترین هزینه در مدل سازی گذرگاه بین لکه

استفاده » همچنین در تحقیقی تحت عنوان زیستگاهی استفاده شد.
ئوری مدار الکتریکی حهت شناسایی کریدورهای مهاجرتی بین از ت

وتی )ملک «وحش موته و قمشلو در استان اصفهانپناهگاهای حیات
 بر مبنای نظر خبرگان و مرور منابع، (1332 همکاران،خواه و 

پوشش گیاهی و کاربری اراضی  اصله تا جاده، شیب، عوامل ارتفاع،
 تناسب و مقاومت زیستگاهی استفاده شد.های برای تهیه نقشه

با توجه به نکات اشاره شده، تعریف شاخصی که قادر باشد در 
زیستگاهی و های سیماهای از هم گسیخته بر اساس میزان لکه

کیفیت نفوذپذیری سیمای سرزمین، زیستگاه قابل دسترس موجود 
 باشد.می زنده را در مقاطع زمانی مختلف برآورد نماید بسیار مفید

 هایتواند در زمینه پایش تغییرات محدودهمی چنین شاخصی
 زیستگاهی بویژه در مناطق حفاظت شده مورد استفاده قرار گیرد.

  (Saura et al., 2011)چنین شاخصی برای نخستین بار توسط 

بر اساس مرور منابع انجام شده تاکنون چنین  معرفی شده است.
ای در کشور انجام نشده است، بنابر این معرفی چگونگی مطالعه

تواند زمینه استفاده از آن را در پایش می محاسبه این شاخص
عالوه  رت کمی فراهم آورد.های زیستگاهی بصوتغییرات محدوده

ر از طریق سطوح تناسب بر این در این مطالعه برای نخستین با
مور  زیستگاهیهای لکه ،تعریف شده برای گونه مرال زیستگاهی

در ند. دنیاز برای ترسیم شبکه ارتباطی زیستگاهی تعریف گردی
مطالعات قبلی صرفا از الیه پوشش جنگلی برای تعریف لکه ها 

 هیچگونه مرجع زیستی استفاده شده است.بدون 
 

 هامواد و روش
 محدوده مطالعاتی

منطقه حفاظت شده جواهردشت در شمال کشور در استان گیالن 
 33 و درجه55 تا دقیقه 21 و درجه 55 بین جغرافیایی طول در

 درجه31 و دقیقه55 درجه 33 بین جغرافیایی عرض و شرقی دقیقه
ترکیب  .(1) لشک قرار دارد هکتار هزار بیست وسعت با شمالی

پوشش غنی جنگلی و مراتع، این منطقه را به زیستگاه مناسبی 
ده وران سم دار از جمله مرال و شوکا نمابرای شماری از پستاند

 روی گونه مرال بوده است. هاست که تمرکز این مطالع
 

 
 شده جواهر دشت موقعیت منطقه حفاظت: (1) شکل
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های همانند بسیاری از مناطق خفاظت شده کشور،گسترش فعالیت
انسانی باعث تغییرات پوشش طبیعی این منطقه شده است که 

دست  ویژه در مناطق پایینه پیامد آن تخریب زیستگاهی گسترده ب
 باشد.می

  (Cervus elaphus maral) مرالهای ویژگی

طور ه است. ب بودهگونه مورد بررسی دراین پژوهش گونه مرال 
قی شرکلی در ایران مرال در مناطق جنگلی حاشیه جنوب و جنوب

(. گونه مرال در 1331عموزاد مهدیرجی،) شودمی دریای خزر دیده
هاای گذشته در کلیه نقاط جنگلی شمال کشور و بعضی از سال

در ا ام شد،می به وفور یافتنواحی آذربابیجان شرقی و لرستان 
ن مازندران و گلستا حال حاضر تنها به مناطق حفاظت شده گیالن،

مرال یا گوزن قرمز ایرانی از نظر مورفولوژیک  اند.محدود شده
وش تر، گتر، صورت کشیدهتر،گردن کلفتدارای جثه کمی بزرگ

 های قرمز جهان است. تر از گوزنهای نسبتا کوچکتر و شاخبلند

و ای، گیاهان علفی بوتههای غذای اصلی مرال از گونه
 شبدر صحرایی،های در بهار از علف باشد.می درحتانهای سرشاخه

و در در زمستان از  ها،تازه رسیده درختان و درختچههای جوانه
کچف های تمشک و برگ و سر شاخههای برگ خاش، عشقه،
 کند.می تغذیه
ها به ها و گوسالهماده ها اصوال جانوران اجتماعی هستند.مرال

کنند و نرهای می زندگی نهجداگاهای اتفاق نرهای جوان در گله
ها در برنند. مرال تابستانمی طور جداگانه در ارتفاعات بسره بالغ ب

کند می ستراحت ی بازهایال باالی خط جنگل و عمدتا درارتفاعات 
برد ولی در اوایل می ها بسردر طول روز عمومادر درهها و زمستان

 صبح و غروب آفتاب به چمنزارهای باز حاشیه جنگل برای چرا
 )عموزاد مهدیرجی، برندمی روند و مجددا به داخل جنگل پناهمی

1331). 

 

 روش پژوهش
تحقیق بررسی چگونگی تغییرات زیستگاه مرال در وده این شال

های در سلسله مراتب واحد باشد.می مقیاس سیمای سرزمین
مقیاس سیمای سرزمین بزرگ تر ار مقیاس اکوسیستم  ،زیستی

بوده و سیمای سرزمین نوعی فرا اکوسیستم بوده که در بستر 
مده ع اند. یکی از دالیلماتریس سرزمینی به یکدیگر پیوند خورده

ه دستیابی بامکان سیمای سرزمین اقبال به رویکرد اکولوژی 
 بدیلاز سرزمین و شناسایی عناصر برجسته و بی (3)تصویری بزرگ

تباطی ارهای زیستگاهی ارزشمند و شبکههای سرزمینی مانند لکه
بر طبق  .یق رهنمودهای این رویکرد استربین آنها از ط

در صورت حفاظت از این  ،اکولوژی سیمای سرزمینهای رهنمود
ش آوری سرزمینی افزایتاب ،به دلیلبرجسته و بی های زیر ساخت

 (1)پذیرییافته و با تغییرسایر عناصر سیستمی توانایی برگشت
ر حفاظت از این زی ،بر اساس این رویکرد ماند.می سیستم محفوظ

 زیستگاهی و عناصر ارتباطیهای ساخت ها که مهمترین آنها لکه
تند از موثر ترین ابزارهای حفاظت از تنوع زیستی بوده که هس

 زیستی راهای بسیاری از خالهای اطالعاتی موجود در سطح گونه
بنابر این در شرایطی که اطالعات دسترس در  نماید.می مرتفع

دیدگاه راهبردی اکولوژی سیمای سرزمین  سطح گونه مهیا نباشد،
ها از طریق ایجاد ز گونهابستر احتیاطی الزم را برای حفاظت 

زیستگاهی در سطح سیمای های تصویری بزرگ از زیر ساخت
فراهم نبودن به دلیل مین خاطر ه به آورد.می رزمین فراهم

ای در محدوده مورد اطالعات الزم و مطمین در سطح بررسی گونه
 الگوی سیمای بر اساس تعیینرچوب این تحقیق چها ،بررسی

تهیه الیه تناسب و  سرزمین منطقه حفاظت شده جواهر دشت،
رال ای مرفتاری و تغذیههای مقاومت زیستگاهی بر اساس ویژگی
لی اصهای الیه در این راستا در سطح سیمای سرزمین بوده است.

 عبارتند از: استفاده شده

  زمینیپوشش 

 ا شیب ب شیب،کم  مناطق مسطح،های الیه توپوگرافی در قالب
 هاباال و یال

 الیه ارتفاعی 
ی از طریق تفسیر تصاویر ماهواره زمینمربوط به پوشش های داده

بندی برای طبقه تهیه شد.2515-1335ای در مقاطع زمانی 
بندی نظارت شده از روش حداکتر احتمال طبقهزمینی پوشش 
نی زماتعلیمی مقطع های برای تهیه نمونه عمل آمد.ه استفاده ب

 ای هوایی مربوط به منطقه استفاده شد. ه، از عکس(1335) اول
 و زمینیهای بر اساس چگونگی وابستگی مرال به پو شش

پوشش زمینی منطقه حفاظت شده ای و پناه، تغذیههای ویژگی
جنگلی با تراکم باال، با تراکم های جواهردشت در قالب کالس

ین با همچن بندی گردید. طیقه پایین و سایر متوسط و با تراکم
 ،جایی مرال و وابستگی آن به شکل زمینهجابهای توجه به ویژگی

یب مناطق با ش مناطق مسطح،های الیه توپوگرافی در قالب کالس
ن در همی دید.ربندی گها طبقهمناطق با شیب باال و یال مالیم،
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های پس از طبقه الیه بندی شد.الیه ارتفاعی نیز طبقهراستا 
بندی تناسبی آنها با استفاده از نظر کارشناسی رتبه شارز ،اطالعاتی

 گردید.
به منظور تعیین شاخص زیستگاه قابل دسترس، دو الیه ترکیبی 

ساخته  (Zeller et al., 2012) زیستگاهی (3)تناسب و مقاومت
الیه تناسب زیستگاهی مبتنی بر ارزشگذاری فضایی زیستگاه  .شد

العه )در این مط بر اساس تناسب با نیازهای زیستگاهی موجود زنده
( بوده و بر عکس الیه مقاومت مبتنی بر پهنه بندی 155-5ارزش

و حرکت موجود جایی جابهدر مقابل  زیستگاه بر اساس مقاومت
مهم  هایتناسب زیستگاهی لکههای بر اساس الیه باشد.می زنده

ه شبکه ارتباطی در شبکهای نقاط و یا گره به عنوانزیستگاهی 
راف شبکه گهای گراف و بر اساس الیه مقاومت زیستگاهی پیوند

 شوند.می مشخص
سب زیستگاهی با لحاظ دو بر اساس الیه تنان تحقیق آدر 

( و 55 )امتیاز سب زیستگاهی مساوی و باالتر از متوسطمعیارتنا
 ،(Anderson et al., 2005) هکتار15مساحت مساوی و باالتر از 

 نقاط ارتباطی در ترسیم شبکه به عنوانزیستگاهی که های لکه
 ,.Sawyer et al) کننداستخراج گردیدندارتباطی عمل می

نقاط ارتباطی برای ترسیم شبکه  به عنوانها این لکه .(2011
 .گراف مورد استفاده قرار گرفتند ارتباطی زیستگاه بر اساس روش

وصیف واقعی شبکه ارتباطی از روش در این مطالعه به منظور ت
ستگاهی های زیداقل هزینه استفاده شد که بر اساس ترسیم پیوندح

 .(Zio´ łkowska et al., 2014)باشدمی منطبق بر الیه مقاومت

فواصل های دارای ارتباط در در گام بعدی مجموع مساحت لکه
شاخص زیستگاه قابل دسترس در دو به عنوان ای مختلف هزینه

 مقطع زمانی مورد بررسی بدست آمده و مورد مقایسه قرار گرفتند.
 

 هایافته
اطالعاتی ارزش تناسبی هر کالس طبق نظر های پس ازطبقه الیه

 کارشناسی بصورت زیر رتبه بندی گردید. 
 
 
 
 
 
 

 توپوگرافیهای کالسازات تناسب یامت(:1) جدول
 امتیاز تناسب کالس

 35 دره

 155 مسطح

 15 شیب دار

 15 یال

 ارتفاعیهای امتیازات تناسب کالس(:2) جدول
 امتیاز تناسب کالس

5-355 15 

355-1255 55 

1255-1355 155 

1355-2255 35 

2255-4555 15 

 
 پوشش زمینیهای امتیاز تناسب کالس (:3) جدول

 امتیاز تناسب کالس

 45 پوشش جنگلی تنک

 155 پوشش جنگلی نیمه انبوه

 15 پوشش جنگلی متراکم

 15 سایر

 
 مورد استفادههای وزن فاکتور (:4) جدول

 وزن)به درصد( پارامتر

 15 پوشش زمینی

 25 توپوگرافی

 15 ارتفاع

 
بر اساس روش شناسی تحقیق، سطوح تناسب و مقاومت 

 های پوشش زمینی، ارتفاع، توپوگرافیالیهزیستگاهی بر اساس 
ریق از ط امتیاز بندی شده بر اساس تناسب و مقاومت زیستگاهی

 امتیاز مقاومت بر عکس امیتازات تناسب .ساخته شدترکیب وزنی 
، 5، 4، 3، 2ی)هاشکل باشد که در جداول باال ارایه شده است.می

3 ،1 ،3.) 
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 (2112)پوشش زمینی مقطع دوم زمانی :(3)شکل     (1991)پوشش زمینی مقطع اول زمانی :(2شکل)

 

 

 
 (2112)تناسب زیستگاهی مقطع دوم زمانی :(2)شکل  (1991)تناسب زیستگاهی مقطع اول زمانی :(4) شکل



 18  ( محمد پناهنده) ...در قالب  های زیستگاهیو آرایش فضایی لکهسیمای سرزمین تلفیق وضعیت ارتباطی 

      
 (2112)مقاومت زیستگاهی مقطع دوم زمانی :(7) شکل       (1991)اول زمانیمقاومت زیستگاهی مقطع  :(6) شکل

 

 
 توپوگرافی منطقه حفاظت شده :(8) شکل

 
از های با تناسب زیستگاهی با امتیطبق روش شناسی تحقیق لکه

از الیه  (2515و  1335)در دو مقطع زمانی 55زامساوی و باالتر 

زیستگاهی متناظر، استخراج گردیده و بر اساس الیه تناسب 
ها ن لکهبی مقاومت زیستگاهی این دو مقطع زمانی، شبکه ارتباطی

متر ترسیم 25555و  15555، 5555ای طبق فواصل هزینه
( شبکه ارتباطی بر اساس فاصله 15و  3) هایدر شکل گردیدند.

 متر ارایه گردیده است. 25555ای هزینه
رفته بر اساس رویکرد گراف  به کارهای روشهای خروجییکی از 

ها بر اساس پتانسیل آنها برای برقراری ارتباط است طبقه بندی لکه
 1( ارایه شده است.به ترتیب از شماره 12و  11های)که در شکل

 شود.ها در برقراری ارتباط بیشتر میتا ده پتانسیل لکه
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   2112در سالشبکه ارتباطی  :(11) شکل                              1991در سالشبکه ارتباطی  :(9) شکل

 

      
 2112سالها در پتانسیل لکه: (12) شکل                          1991سال ها در پتانسیل لکه: (11) شکل
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های به بر اساس وسعت مجموعه لکه ،قبلخروجی مرحله  طبق
شاخص زیستگاه قابل  ،هم مرتبط در فواصل هزینه ای متفاوت

استفاده در دو مقطع زمانی بدست آمده و مورد مقایسه قرار 
 .(1) لجدو. گرفتند

 
 زیستگاه قابل استفاده شاخص: (2) جدول

شاخص زیستگاه قابل  مقدار ای)متر(فواصل هزینه

 )هکتار( 1991سالاستفاده در 

شاخص زیستگاه قابل  مقدار

 )هکتار( 2112 سالاستفاده در 

0555 0500 8181 

85555 0151 0815 

00555 1551 0101 

 

 بحث و نتیجه گیری
رفته در سنجش تغییرات  به کارنتایج پژوهش کارایی رویکرد 

زیستگاه در دسترس را از طریق همسنگ تلقی کردن مجموعه 
ان خوبی نش بههای به هم مرتبط با یک لکه بزرگ انفرادی لکه

قابلیت این رویکرد  (Saura et al., 2011) داده و همسو با بررسی
سنجش تغییرات زیستگاهی  آوری معیاری مناسب برایرا در فراهم

در  ،نتایج تحقیقبر اساس  مناطق حفاظت شده ارایه نموده است.
درصدی را در  41منطقه حفاظت شده جواهر دشت کاهش حداقل 

با  این پژوهش در باشیم.می سطح زیستگاه قابل استفاده شاهد
الیه تناسب  ،(Saura et al., 2011) توسعه کار انجام شده توسط

میت زیستگاهی با اههای مرجع شناسایی لکه به عنوانزیستگاهی 
مورد استفاده قرار گرفت. در پژوهش مورد اشاره برای تعریف این 
لکه ها فقط از الیه پوشش جنگلی استفاده شده بود. همچنین وجه 

اس ها بر استمایز دیگر این تحقیق از پژوهش مذکور تعریف لکه
العه باشد که در مطمی رجعزیستگاهی یک گونه زیستی مهای نیاز

 اشاره شده چنین مرجعی وجود نداشته است.
 کار رفته مبتنی بر رویکرد گرافه از آنجا که روش شناسی ب

باشد، نتایج تحقیق بیانگر قابلیت توسعه استفاده از آن در بعد می
ه براهبردی های طریق شناسایی لکه حی سیمای سرزمین ازاطر

 دباشرین توان برقراری ارتباط میهایی با بیشتلکه عنوان
 اهمیت بسیار باالیشانبه دلیل ها این لکه .(12و  11های )شکل

عه همچنین با توس حفاظتی قرار گیرند.های باید محور فعالیتمی
 گاه نیززیست ییاحیا اقدامات در زمینه ،رفته به کاراستفاده از روش 

های احیایی که بیشترین تاثیر را در توسعه توان ارتباط توان لکهمی
)از طریق  هخواهند داشت را شناسایی نمودزیستگاهی منطقه 
و  (12و  11) یهاشکل ها در دو مقطع زمانیمقایسه پتانسیل لکه
 د و با هزینه کمتراحیایی را بطور هدفمنهای از این طریق فرایند

پیشنهادات در این زمینه استفاده از نمود. یکی از اجرایی عملیاتی 
 ای با قدرت تفکیک باالتر است.تصاویر ماهواره

 
 هاداشتیاد

1. Connectivity 

2. Landscape permeability 

3. Habitat availability 

4. Structural 

5. Functional 

6. Big picture 

7. Resilience 

8. Suitability and Resistance 
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Abstract 
Habitat destruction has been one of the main causes of biodiversity loss. Hence, habitat restoration has a very 

high priority in management of these areas. The aim of this study was to introduce an applied index of habitat 

availability through integrating two principal components of connectivity and spatial arrangement of habitat 

patches. The index can be used in monitoring of habitat changes. The used tools and approaches include: 

suitability and resistance surfaces, patch network based on graph theory and least-cost method. The results 

indicated a clear picture of habitat changes in Javaher Dasht Protected Area over the years of study during 

which the habitat availability index was decrease by at least 52%. This index has high potential in ranking of 

protected areas on region and country scales and for identifying of strategic restoration patches within these 

areas. This information can be used in managing and redesigning of protected areas in the country. 
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