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  در زيستگاه سياه خروس قفقازي سازي تغييرات الگوي مکاني سيماي سرزمين  کمي

)Tetrao mlokosiewiczi(ارسبارانة در ذخيرگاه زيستکر   

 
  

 

  ۲ مهدي قرباني و۱، عليرضا سفيانيان۱، سيما فاخران*۱آصف درويشي

  

  )۲۲/۱۰/۱۳۹۲ :رشيخ پذي ؛ تار۳۰/۶/۱۳۹۲: افتيخ دريتار(

 
  دهيكچ

خـصوص در    هاي حيـات وحـش را بـه       پوشش اراضي و قطعه قطعه شدن زيستگاه در مقياس سيماي سرزمين، کاهش جمعيت            /اربريتغييرات ک 

  هـاي مکـاني زيـستگاه سـياه خـروس قفقـازي        سـازي تغييـرات الگـوي    ايـن مقالـه بـه کمـي    . دبـه دنبـال دار   مناطق حـساس اکولـوژيکي  

)Tetrao mlokosiewiczi(ساله ۲۴ ةاران در شمال غرب ايران در يک دور ارسبة در ذخيرگاه زيستکر )زيـستگاه سـياه   . پـردازد  مي) ۱۳۶۶-۱۳۹۰

هـاي اخيـر   در دهه  در معرض انقراضة پراکنش اين گونه پرندةباشد و جمعيت و محدود ارسباران ميةخروس قفقازي در ايران محدود به منطق

 سـال   +ETM ة و سـنجند   ۱۳۹۰ و   ۱۳۶۶هـاي    سال TM ةندست مربوط به سنجند    ل ةدر اين مطالعه از تصاوير ماهوار     . در حال کاهش بوده است    

 ،پـس از تـصحيحات هندسـي    ايتـصاوير مـاهواره  .  گرديـد پوشش اراضي استفاده/و آناليز الگوهاي مکاني کاربري پايش تغييرات ، براي۱۳۸۰

هاي گوناگون سيماي ، متريک FRAGSTATSافزارنرم ده ازمکاني سيماي سرزمين با استفا سازي تغييرات الگوي بندي گرديدند و براي کمي طبقه

اراضـي جنگلـي     نتايج تحقيق نشان داد نسبت.استخراج شد) TE( حاشيه اثرو ) LPI(لکه ترين  ، شاخص بزرگ)NP(شامل تعداد لکه  سرزمين 

 کـه   و در حالي سال اخير کاهش يافته۲۴ طي  در%۴۴/۳۸ به %۴۵/۴۴ از ت علفزارنسب  و%۹۵/۳۱به % ۹۵/۳۹در زيستگاه سياه خروس قفقازي از 

  متـر، ۱۸۰۰ متـر در ارتفـاع بـاالي    ۸۰۰۰ در جنگل متـراکم ) TE (اثر حاشيهشاخص .  افزايش يافته است%۶۵/۱۵  به%۳۰/۳ از گون زار نسبت

ي نـشان   طورکم   ارسباران، به  ةستکرشدن سيماي سرزمين را در ذخيرگاه زي        تکه  اين مطالعه از دست رفتن زيستگاه و تکه       نتايج  . استکاهش داشته   

  .سازدداده و اثرات منفي تغييرات ساختار سيماي سرزمين در زيستگاه سياه خروس را نمايان مي
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۲۸  

  مقدمه

و تغييـرات   هاي انساني    امروزه به دنبال تغييرات ناشي از فعاليت      

ريزي براي حفاظت از منابع طبيعـي ارزشـمند، از           اقليمي، برنامه 

هـاي در معـرض خطـر       هاي بکر و زيستگاه گونه    جمله زيستگاه 

انقــراض ضــروري و نيازمنــد روشــي مناســب و علمــي بــراي  

سـازي رونـد تغييـرات در ترکيـب پوشـش و             شناسايي و کمـي   

تـوان  يـادي مـي   به اين ترتيب تا حـد ز      . باشدکاربري اراضي مي  

بيني نمود تا بتـوان     روند تغييرات را تعيين و در مورد آينده پيش        

رونــد نامناســب تغييــرات ســرزمين را تعيــين و از گــسترش آن 

 ريـزي و مـديريت بهينـه      بنابراين در برنامـه   ). ۷(جلوگيري کرد   

 پوشـش  تغييـرات  نسبت از آگاهي زيست محيط و طبيعي منابع

 از ضـروريات   آن کننـده  ايجـاد  ملعوا و اراضي کاربري/گياهي

  . )۱۵(شود  مي محسوب

ــه ايــن در ــه دور از ســنجش هــاي داده زمين  داشــتن دليــل ب

تکـرار در    بـودن،  هنگـام  وسـيع، بـه    پوشـش  مانند هايي ويژگي

 باال، مکاني و راديومتريک طيفي، تفکيک توان هاي مختلف،  سال

 الييبـا  پتانـسيل  از پـردازش کـامپيوتري،    امکان و رقومي فرمت

 اراضـي  پوشش و کاربري   مکاني و زماني تغييرات بررسي براي

تـوان  هاي سنجش از دوري مي    از پتانسيل ). ۳(هستند   برخوردار

هـاي در خطـر     سازي تغييرات زيستگاه گونـه     براي پايش و کمي   

بررسي تغييرات مکاني در    ). ۲۳(انقراض و نادر نيز استفاده کرد       

اختارهاي طبيعــي و مقيــاس ســيماي ســرزمين و توجــه بــه ســ

فرهنگي سيماي سـرزمين توسـط محققـان، سياسـت مـداران و             

مديران مناطق حفاظت شده روز به روز در حال افـزايش اسـت             

 سرعت تغييرات، بزرگي و فراواني آن در        ةسابقافزايش بي ). ۱۳(

ـ      خـصوص در منـاطق حفاظـت شـده و           هنيمه دوم قرن بيستم، ب

ها در اين زمينه شـده      نيهاي حساس باعث تشديد نگرا    زيستگاه

کنـد  به نقل از ملکي نجف آبادي رانيس پيشنهاد مي        ). ۱۷(است  

بر بررسي ترکيـب انـواع       براي مطالعه و بررسي تغييرات، عالوه     

 چيدمان آنهـا نيـز بررسـي        ةکاربري اراضي، توزيع مکاني و نحو     

هـاي  هرزگ و همکـاران نـشان دادنـد از بـين نمايـه            ). ۷(شود  

 آنهايي که بر آناليزهاي مکاني و هندسي استوار         سيماي سرزمين، 

باشـد  تر مـي   تغييرات کاربري اراضي مناسب    ةاست، براي مقايس  

خـروس در   عنـوان تنهـا زيـستگاه سـياه         ارسباران به  ةمنطق). ۱۲(

هاي انساني، تغييراتي   ثير فعاليت أايران که در ساليان اخير تحت ت      

 سـت و تحقيقـات    را در پوشش و کاربري اراضي تجربه کـرده ا         

 اداره توصـيفي توسـط    شکل به اغلب اين منطقه  در گرفته انجام

 اسـتفاده  و يا براسـاس    گرفته صورت زيست محيط حفاظت کل

 جغرافيـايي  اطالعـات  سيستم از استفاده نيز و طيفي هاي داده از

هـاي سـيماي سـرزمين بـراي        بوده است، ولي از متريک     استوار

هـا در ايـن     هاي مکاني کاربري  سازي الگو  پايش تغييرات و کمي   

در مـورد زيـستگاه سـياه خـروس         . استفاده نـشده اسـت    منطقه  

مطالعات بـسيار کمـي انجـام    ) Tetrao mlokosiewiczi(قفقازي

 در مورد ترجيحات و انتخـاب منـاطق نمايـشات           شده که بيشتر  

جنسي پرنده بوده و درباره تغييـرات کـاربري در زيـستگاه ايـن              

 سـياه   . مناسـبي صـورت نگرفتـه اسـت         باارزش مطالعـات   ةگون

 بومي مناطق کوهستاني بـين دو دريـاي سـياه و            خروس قفقازي 

دليل محدوديت زيـستگاه در       و به  )۱شکل(باشد  درياي خزر مي  

هـاي موجـود، ايـن پرنـده در         مقياس جهاني و عدم کفايت داده     

  ).۲۴و ۲۲( قرار دارد  IUCNليست سرخ 

اي  دارد و داراي جثـه     متـر طـول     سـانتي  ۴۸ تا   ۴۰اين پرنده   

 نر تقريبا سياه رنگ با جالي سبز آبـي، و بـا             ةپرند. بزرگ است 

هـا و    سـفيد روي شـانه     ةدم دراز و دوشاخه رو به پايين، دو لک        

 ةپرنـد . شـود  قرمز تاج مانند باالي هر چشم ديده مي        ةيک لک 

 ةاي، زيـر تنـ  هاي خرمايي مايل به قهوهها با خالماده و جوان  

تر از نر که انتهايش مستطيلي شکل       م بسيار کوتاه  خاکستري، د 

گردد که در استتار آنهـا نقـش بـسزايي دارد           است مشاهده مي  

 پرنـدگان حمايـت شـده اسـت و از           ةاين پرنده در زمـر    ). ۸(

دليل شرايط سـخت زيـستگاهي و         پرندگاني است که به    ةجمل

 زنـدگي ايـن پرنـده       ةزندگي مخفي، مطالعات مناسـبي دربـار      

 .) ۱۰ و ۸ ( زيـستگاه آن صـورت نگرفتـه اسـت           خـصوص  هب

 هـاي مکـاني   سـازي تغييـرات الگـوي       کمـي  هدف اين مطالعه  

 سـياه خـروس قفقـازي در ذخيرگـاه           زيـستگاه  پوشش اراضي 

  در هاي سيماي سـرزمين      متريک بااستفاده از  ارسباران   ةزيستکر



  ...در زيستگاه سياه سازي تغييرات الگوي مکاني سيماي سرزمين  کمي

۲۹  

  
  )۱۱ (اه خروس در منطقه قفقازيمحدودة پراکنش س. ۱شکل

  

از جملـه مطالعـات      .باشدمي) ۱۳۶۶-۱۳۹۰( ساله   ۲۴ ةيک دور 

 تومـاس و    ةانجام گرفته زيستگاه سياه خـروس قفقـازي، مطالعـ         

 سياه خروس قفقـازي در      ةهمکاران با عنوان برآورد توزيع بالقو     

 ۱۶۷باشد که با استفاده از مدل رگرسيون لوجستيک و          ترکيه مي 

مربـع تهيـه      کيلـومتر  ۵۰۰۰ توزيع براي    ة گرفته شده، نقش   ةنمون

توانست بيني شده در صورت حفاظت، منطقه مي       گرديده و پيش  

ــد   ۴۸۰۰ ــرورش ده ــود پ ــروس را در خ ــياه خ ). ۲۴( راس س

زاده و همکـاران بـا      مطالعات انجام گرفته در ايران تحقيق حبيب      

هاي جنسي سياه خـروس قفقـاري       عنوان مناطق انتخابي نمايش   

هـاي سـه    العه ويژگـي  باشد که در اين مط     ارسباران مي  ةدر منطق 

يکـديگر   هاي نمايشات جنـسي سـياه خـروس بـا         نقطه از محل  

ــستيک،    ــيون لوج ــدل رگرس ــتفاده از م ــا اس ــده و ب ــسه ش مقاي

ثيرگذار در مناطق نمايـشات جنـسي شـامل         أفاکتورهاي مهم و ت   

فاکتورهــاي زيــستي مثــل پناهگــاه و ارتفــاع پوشــش گيــاهي و 

تفـاع، مـشخص    فاکتورهاي غيرزيستي مانند شـيب، جهـت و ار        

هـاي  در اين مطالعه شـيب و ارتفـاع در بـين سـايت       . شده است 

 در دنيـا  ).۱۱(هاي قابل توجهي داشته است انتخاب شده تفاوت  

هاي سيماي سرزمين مطالعات زيادي براساس کاربردهاي متريک

 پويايي پوشـش اراضـي صـورت        ةدر بارزسازي تغييرات و نحو    

 زنگ و همکـاران     ة مطالع  اين مطالعات،  ةگرفته است که از جمل    

هـاي  با عنوان ميزان و الگوي تغييرات سيماي سرزمين بين سال         

 ة در مناطق کوهـستاني چـانگبي در چـين و کـر            ۱۹۸۸ و   ۱۹۷۲

براي مناطق جنگلي   ) NP(شمالي، است که از متريک تعداد لکه        

 ة منطقـ  ۳اند که نتايج تحقيق آنها در        و غير جنگلي استفاده کرده    

 شـمالي بـا     ة تحـت اختيـار کـر      ةاظتي و منطقـ   حفاظتي، غيرحفـ  

يکديگر و در دو سال مطالعاتي مقايـسه شـده اسـت کـه نتـايج                

منطقه افزايش   ۳هاي پوشش جنگلي در هر      نشان داده تعداد لکه   

  ).۲۷(يافته است 

  

  ها مواد و روش

  موقعيت منطقة مورد مطالعه

 کـه   باشد ارسباران مي  ةتنها زيستگاه سياه خروس در ايران، منطق      

 ةدر شمال غرب ايـران واقـع شـده اسـت و ذخيرگـاه زيـستکر               

. )۲شکل(گيرد  ارسباران بخشي از زيستگاه اين گونه را دربر مي        

 ۸  هکتـار و تقريبـاً     ۶۴۵۰ مورد مطالعـه حـدودا       ةمساحت منطق 

). ۴(شـود   گاه زيست کره ارسباران را شامل مـي       درصد از ذخيره  

کنـد کـه   ز زيست مي  حفاظتي ني  ةسياه خروس در خارج از منطق     

  اين مطالعـه فقـط بـه زيـستگاه ايـن گونـه در داخـل ذخيرگـاه                  
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  موقعيت زيستگاه سياه خروس در ذخيرگاه زيستکرة ارسباران در ايران. ۲شکل

  

ايـن محـدوده در عـرض       . پـردازد زيستکره و تحت حفاظت مي    

 درجــه شــمالي و طــول ۹۰/۳۸ درجــه الــي ۷۶/۳۸جغرافيــايي 

  . درجه شرقي قرار دارد۸۰/۴۶رجه لغايت  د۶۹/۴۶جغرافيايي 

بـر ارزش اکولـوزيکي     گاه زيست کره ارسباران عالوه    ذخيره

المللي که در قرن اخيـر مـورد توجـه قـرار            در سطح ملي و بين    

اي و در فرهنگ مردم منطقه از ديربـاز از          گرفته، در سطح منطقه   

هاي که از سال طوري به. اي برخوردار بوده است العادهارزش فوق 

بسيار دور در فرهنگ و زبان مردم منطقه نفـوذ کـرده و از نظـر                

ميـانگين  . باشـد اعتقادي و مذهبي هم داراي ارزش زيـادي مـي         

و حداقل ارتفاع در زيـستگاه سـياه   ) ۵( درصد ۶۰شيب زيستگاه   

 متر و حداکثر    ۷۲۷ ارسباران   ةخروس در داخل ذخيرگاه زيستکر    

 متـري از سـطح      ۲۰۰۰تفـاع   باشد که تا ار      متر مي  ۲۶۰۰ارتفاع  

شـود، داراي    درصد از مساحت زيستگاه را شامل مي       ۷۹دريا که   

هـاي متـراکم و نيمـه متـراکم و از ارتفـاع             پوشش غالب جنگـل   

باشـد،   درصـد زيـستگاه مـي      ۱۲ متري که    ۲۲۰۰ متري تا    ۲۰۰۰

درصد از زيـستگاه اسـت   ۹ متر که ۲۲۰۰شامل بوته زار و باالي  

). ۱۸(دهـد   هـاي پراکنـده تـشکيل مـي       را علفزار آلپي و صـخره     

باشـد و   زار مـي  هاي جنوبي، گـون    پوشش غالب در شيب    عموماً

سـياه  .  متر از سطح دريا اسـت ۱۶۶۰ميانگين ارتفاع در زيستگاه   

مناطق کوهستاني و مرتفع     ها و  جنگل ةخروس قفقازي در حاشي   

هـا آشـيانه    هاي کوتاه و يا پاي صـخره      به سر برده و در زير بوته      

در منطقه مورد مطالعه سياه خروس در ارتفاعـات         ). ۸(سازد  يم

در فـصل   ). ۵(کنـد    متري از سطح دريا زندگي مـي       ۱۸۰۰باالي  

گيري با غروب آفتاب و تاريـک شـدن هـوا، پرنـدگان در              جفت

ها و خـارج از جنگـل کنـار هـم جمـع شـده و بـه                  کنار صخره 

ه بـه   پردازند که با روشن شـدن هـوا همـ         استراحت و تغذيه مي   

سـياه  . گيرندسمت جنگل پرواز کرده و در داخل جنگل پناه مي         

مطالعـات  ). ۱۸ و ۵(خروس كامالً وابسته به جنگـل مـي باشـد       

دهـد كـه بعــد از     نـشان مـي  T. tetrixانجـام يافتـه روي گونـه    

تراشي در زيستگاه سياه خروس، اين پرنـده يـك سـال و              جنگل

 به دنبـال آن يـا نـابود       ماند و  گاهي تا دو سال در منطقه باقي مي       

مـشابه آن در    ).۲۵و۱۴(نمايـد    شود و يا منطقـه را تـرك مـي          مي

علت  محدوده معدن مس سونگون كامالً مشهود است زيرا كه به         

هاي منطقه كه همراه با آلـودگي صـوتي از قبيـل             تخريب جنگل 

باشـد   انفجار روزانـه و رفـت و آمـد ماشـين آالت سـنگين مـي        

در آن بـه محلـي بـه نـام كفـشن            جمعيت سياه خروس موجود     

   ).۵(كاكاور منتقل گرديده است 

  

  روش کار

ترين وظايف  بررسي تغيير پوشش زمين و کاربري اراضي از مهم     

اي محسوب گرديده و در فرآيند کشف       پردازش تصاوير ماهواره  

کـار    تغييرات حادث شده بين دو زمان مختلف تصويربرداري، به        

 لندست مربوط   ةاز تصاوير ماهوار  در اين تحقيق    . شودگرفته مي 

 پوشـش   ة بـراي توليـد نقـش      ۱۳۹۰و  ۱۳۸۰،  ۱۳۶۶هـاي   به سال 

 مورد مطالعه   ةدر منطق . اراضي زيستگاه سياه خروس استفاده شد     

  : با بازديد ميداني پنج طبقه پوشش شناسـايي گرديـد کـه شـامل             



  ...در زيستگاه سياه سازي تغييرات الگوي مکاني سيماي سرزمين  کمي

۳۱  

  مشخصات پوشش اراضي شناسايي شده در زيستگاه سياه خروس. ۱جدول

  توضيحات  راضيپوشش ا

  مناطق زير کشت، شامل کشاورزي آبي و ديم  کشاورزي

   درصد پوشش۸۰ها و درختان پهن برگ زير مناطق با پوشش درختچه  جنگل نيمه متراکم

  اي دارند درصد پوشش درختي و درختچه۸۰مناطق پوشيده از درختان که بيشتر از   جنگل متراکم

  Festuca sp و Astragalus spهاي هاي جنسيده از گونهزار پوشزار و بوتهپوشش گون  گون زار

  ايمراتع با پوشش گياهان علوفه  علفزار

  

کـشاورزي   و زارعلـف  زار،گون متراکم، نيمه جنگل متراکم، جنگل

اي تصحيح هندسي شدند    ابتدا تصاوير ماهواره  . )۱جدول(باشد  مي

اده گرديـد   که براي اين منظور از روش ثبت تصوير به تصوير استف          

 بـراي   ۱۳۸۰سازي تصاوير، از تصوير سـال        و به منظور آماده   ) ۲۰(

براي ايجاد ترکيب بانـدي  .  استفاده شد ۱۳۹۰ و   ۱۳۶۶ثبت تصاوير   

مناسب از روش کراسـتا اسـتفاده گرديـد کـه ترکيبـي از دو روش                

از ). ۱(باشـد    مـي  )PCA(هـاي اصـلي   لفـه ؤنسبت باندي و آناليز م    

براي استخراج اطالعات از تصاوير اسـتفاده       بندي نظارت شده     طبقه

بندي نظارت شده هاي تعليمي براي طبقهبراي تعيين نمونه). ۲(شد  

يـاب   هـاي زمينـي کـه بـا اسـتفاده از سيـستم موقعيـت              از برداشت 

بنـدي  بـراي طبقـه   .  برداشت شده بود، اسـتفاده شـد       )GPS(جهاني

ايـن روش   ). ۲۰(تصاوير از روش حداکثر احتمال استفاده گرديـد         

شـود  بندي محسوب مـي    هاي طبقه ترين روش يکي از شناخته شده   

ها تعلق داشته باشد،    که يک پيکسل به تمامي کالس      که احتمال اين  

کيـرد و   محاسبه شده و به کالس بـا بيـشترين احتمـال تعلـق مـي              

چنين اين روش بـا اسـتفاده از ميـانگين و مـاتريس کواريـانس                هم

دهد ها ارائه مي  تري نسبت به ساير روش    هاي اصلي نتايج دقيق    داده

 )Benchmark(بندي از نقاط کنتـرل     براي ارزيابي صحت طبقه   ). ۲(

و در نهايـت    ). ۲۶(استفاده شد و اصالحات الزم صـورت گرفـت          

 غيرمـرتبط و غربـال      ةبندي شـد  هاي طبقه بين بردن پيکسل   براي از 

 پيکسل،  ۳ در ۳اد  ، با استفاده از فيلتر ميانه با ابع       )۲(ها   کردن کالس 

  .بندي شده گرديداقدام به اصالح تصاوير طبقه

  

  سازي الگوي مکاني سيماي سرزمين کمي

تـوان الگوهـاي    هـاي سـيماي سـرزمين مـي       با استفاده از متريک   

مکاني سيماي سرزمين را کمي کرد، فراواني و ارتباطات متنـوع           

هاي سيماي سـرزمين باعـث شـده انتخـاب متريـک            بين متريک 

سب براي پـايش سـيماي سـرزمين براسـاس هـدف مطالعـه              منا

براي کمي کردن الگوهاي سيماي سـرزمين،       ). ۲۱(صورت گيرد   

در اين مطالعـه    . هاي زيادي پيشنهاد و استفاده شده است       متريک

، ۱۳۶۶هـاي   براي کمي کردن الگوهاي سيماي سرزمين در سـال        

جنگـل نيمـه متـراکم،    ( ، چهار نوع پوشش اراضي۱۳۹۰و  ۱۳۸۰

و کاربري کشاورزي مشخص    ) جنگل متراکم، گون زار و علفزار     

هـا   تعداد لکـه  : چهار نوع متريک سيماي سرزمين که شامل      . شد

ـ ) LPI(تـرين لکـه     بزرگة، نماي )NP(در هر کالس      اثـر  ةو نماي

، براي کمي کـردن الگوهـاي سـيماي سـرزمين در            )TE(حاشيه  

بـراي  . )۲ولجـد ( مورد مطالعه انتخاب و استفاده گرديـد         ةمنطق

افــزار  کمــي کــردن الگوهــاي مکــاني ســيماي ســرزمين از نــرم

FRAGSTATS 3.3 ۱۹( استفاده شد.(  

  

  نتايج

  پوشش اراضي زيستگاه

 در ۱۳۹۰ و ۱۳۸۰، ۱۳۶۶هــاي نقــشة پوشــش اراضــي در ســال

 ةبنـدي و مقايـس    نتايج حاصل از طبقـه    . آورده شده است   ۳شکل

اي متـراکم بـين   هـ  درصد از پوشـش جنگـل  ۸ها نشان داد   نقشه

هـاي نيمـه    جنگـل .  از بين رفتـه اسـت      ۱۳۹۰ تا   ۱۳۶۶هاي  سال

 درصـد از زيـستگاه را شـامل         ۶۵/۱۱ تنها   ۱۳۶۶متراکم در سال    

 درصـد افـزايش     ۳۵/۱۴ اين رقـم بـه       ۱۳۸۰شده که در سال     مي

.  درصد کـاهش يافتـه اسـت   ۷۵/۱۳ به ۱۳۹۰يافته، ولي در سال  

ــستگاه، و در دو دور  ــزار در زي ــاهش   ةعلف ــاتي ک    ۰۱/۶مطالع



  ۱۳۹۲پاييز / پنجم شماره  / دومسال / کاربردي شناسی بوم

۳۲  

  هاي سيماي سرزمين استفاده شده در منطقة موزد مطالعهنمايه. ۲جدول

  واحد  بازه   محاسبهةنحو  ني سرزميماي سيهاهينما

  تعداد  ≤۱   هر کالس در منطقهيهاتعداد لکه  تعداد لکه

  )m(  <۰   هر کالسيها لکهيهاطيمجموع مح  هي اثر حاشةينما

  (%)  x<۰>۱۰۰  ن لکه نسبت به کل منطقهيتر درصد مساحت بزرگ  ن لکهيتر شاخص بزرگ

  

  
  )۱۳۶۶-۱۳۹۰(تغييرات پوشش اراضي در زيستگاه سياه خروس در ذخيرگاه زيستکرة ارسباران . ۳شکل

  

 مطالعاتي  ةزارها در دو دور   گون. )۳جدول(درصدي داشته است    

 ۳۰/۳،  ۱۳۶۶که در سال     طوري دهد، به روند افزايشي را نشان مي    

 اين رقـم بـه      ۱۳۸۰درصد از زيستگاه را شامل بوده که در سال          

 درصد افزايش   ۶۵/۱۵ به   ۱۳۹۰ درصد زيستگاه و در سال       ۴۲/۷

 درصـد   ۳۵/۱۲ مطالعـاتي    ةکـه در مجمـوع دو دور      . يافته اسـت  

کشاورزي در زيـستگاه سـياه خـروس کـه          . افزايش داشته است  

تـه اسـت     درصد کاهش ياف   ۴۴/۰باشد،  اغلب به صورت ديم مي    

  ).۳جدول(

ــي در دو دورة    ــش اراض ــرات پوش ــد تغيي ــي رون در بررس

بـراي  . مختلف، شدت تغيير در اين دو دوره بسيار متفاوت بـود          

ـ           ةمقايس صـورت   ه شدت تغييرات در دو دوره، ابتـدا تغييـرات ب

ميانگين تغييرات در هر سـال بـرآورد و مقايـسه گرديـد کـه در             

ودار عالمت منفي نشان    در اين نم  .  نشان داده شده است    ۴شکل  

از کاهش مساحت کاربري و عالمـت مثبـت افـزايش مـساحت             

  دهد مورد مطالعه را نشان ميةکاربري در منطق

  الگوهاي مکاني سيماي سرزمين

هاي سيماي سرزمين همچون تعـداد لکـه،        در اين تحقيق نمايه   

 اثر حاشيه استفاده شـد تـا بـا          ةترين لکه و نماي    شاخص بزرگ 

هـا، تغييـرات الگوهـاي سـيماي        يرات ايـن نمايـه    توجه به تغي  

تعـداد  . سرزمين در زيستگاه سياه خروس بهتر نشان داده شود        

 دوم ة اول افزايش و در دورةهاي جنگلي دردورلکه در پوشش

هـاي علفـزار و      تعداد لکه در پوشش    ةنماي. کاهش داشته است  

ــون ــاربري    گ ــت و ک ــه اس ــزايش يافت ــر دو دوره اف زار در ه

 مطالعـاتي، کـاهش در مـساحت و         ةي در هـر دو دور     کشاورز

 کـاهش کـشاورزي در      ةها داشـت کـه نـشان دهنـد        تعداد لکه 

  .)۵شکل(باشد زيستگاه مي

ش و  ي افـزا  ي جنگلـ  يهان لکه در پوشش   يترشاخص بزرگ 

افتـه و در    ي در مجمـوع دو دوره کـاهش         ي کـشاورز  يدر کاربر 

، )۶شـکل (افتـه اسـت     يش  يزار در هر دو دوره افزا     پوشش گون 

  .)۴جدول(



  ...در زيستگاه سياه سازي تغييرات الگوي مکاني سيماي سرزمين  کمي

۳۳  

  )۱۳۶۶-۱۳۹۰(هاي زيستگاه سياه خروس در ذخيرگاه زيستکرة ارسباران تغيير مساحت کاربري. ۳جدول

  )۱۳۶۶-۱۳۹۰(تغييرات   ۱۳۹۰  ۱۳۸۰  ۱۳۶۶
  کاربري و پوشش اراضي

ha  %  ha  %  ha  %  ha  %  

  -۴۴/۰  -۷۰/۲۷  ۲۱/۰  ۰۵/۱۴  ۴۸/۰  ۲۳/۳۱  ۶۵/۰  ۷۵/۴۱  کشاورزي

  ۱۰/۲  ۰۸/۱۳۶  ۷۵/۱۳  ۷۵/۸۸۷  ۳۵/۱۴  ۳۰/۹۲۵  ۶۵/۱۱  ۶۷/۷۵۱  جنگل نيمه متراکم

  -۰۰/۸  -۳۵/۵۱۷  ۹۵/۳۱  ۰۵/۲۰۶۳  ۸۰/۳۸  ۹۵/۲۵۰۴  ۹۵/۳۹  ۴۰/۲۵۸۰  جنگل متراکم

  ۳۵/۱۲  ۱۲/۷۹۷  ۶۵/۱۵  ۶۰/۱۰۱۰  ۴۲/۷  ۰۰/۴۷۹  ۳۰/۳  ۴۸/۲۱۳  زار گون

  -۰۱/۶  -۹۰/۳۸۸  ۴۴/۳۸  ۲۰/۲۴۸۱  ۹۵/۳۸  ۰۰/۲۵۱۷  ۴۵/۴۴  ۱۰/۲۸۷۰  علفزار

  

  
   تغييرات در هر سال از دو دورة مطالعاتي در زيستگاه سياه خروسشدت. ۴شکل

  

  
  تغييرات تعداد لکه در زيستگاه سياه خروس. ۵شکل

  

ـيه در کـاربري کـشاورزي و هـر دو کـالس جنگـل در                   نماية اثر حاش

ـته اسـت و در کـالس             زار و  هـاي گـون   مجموع دو دوره کـاهش داش

ـي حا. )۴جـدول (زار افزايش يافته است      علف  جنگـل در ارتفاعـات      ةش

 حـدود  ۱۳۸۰ تـا سـال     ۱۳۶۶ متري از سطح دريا، از سال        ۱۸۰۰باالي  

ـيه   ۱۳۹۰ الـي    ۱۳۸۰ کيلومتر افزايش يافتـه اسـت و از سـال            ۸/۳  حاش

  . کيلومتر کاهش يافته است۷/۱۱جنگل متراکم در ارتفاع مذکور 

 جنگل متراکم 

 پوشش اراضی
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۳۴  

  
  ترين لکه در زيستگاه سياه خروس تغييرات شاخص بزرگ. ۶شکل

  

  :خروس در زيستگاه سياه۱۳۹۰و ۱۳۸۰، ۱۳۶۶هاي سيماي سرزمين بين تغيير متريک. ۴جدول

NP :ها، تعداد لکهLPI :ترين لکه،  شاخص بزرگTE :اثر حاشيهةنماي   

TE (104)  NP  LPI (%)  کاربري و پوشش 

  ۱۳۹۰  ۱۳۸۰  ۱۳۶۶  ۱۳۹۰  ۱۳۸۰  ۱۳۶۶  ۱۳۹۰  ۱۳۸۰  ۱۳۶۶  اراضي

  ۰۶/۰  ۱۵/۰   ۰۵/۰   ۳۲  ۴۵  ۸۱  ۸۵/۰  ۶۵/۱  ۵۷/۲  کشاورزی

  ۹۹/۴   ۶۸/۳   ۶۰/۲   ۱۵۴  ۳۲۷  ۳۰۸  ۷۲/۱۴  ۴۳/۲۴  ۸۲/۲۱  جنگل نيمه متراکم

  ۴۷/۱۱  ۷۰/۱۴  ۵۰/۸   ۹۶  ۱۴۰  ۱۱۸  ۳۹/۲۰  ۵۸/۲۶  ۱۵/۲۷  جنگل متراکم

  ۰۳/۴   ۸۲/۰   ۳۴/۰   ۲۶۰  ۱۹۸  ۱۶۶  ۴۹/۲۴  ۸۶/۱۴  ۱۵/۸  زار گون

  ۸۰/۳۲  ۳۹/۳۰  ۲۸/۳۴  ۲۰۷  ۱۹۸  ۱۷۶  ۲۶/۴۱  ۴۹/۴۰  ۵۸/۳۶  علفزار

  

هاي متراکم در   خصوص جنگل   دليل اهميت پوشش جنگلي، به     به

هـاي پوشـش     لکه ة، توزيع انداز  )۱۸ و   ۵(زيستگاه سياه خروس    

طبـق ايـن    .  نشان داده شـده اسـت      ۷شکلهاي متراکم در    جنگل

تـر بـه    هـاي کوچـک  هاي بزرگ نسبت به لکـه    نمودار تعداد لکه  

 تعـداد   ۱۳۶۶ نسبت بـه سـال       ۱۳۸۰مراتب کمتر بود و در سال       

هاي کمتـر از يـک هکتـار در زيـستگاه افـزايش داشـته کـه                 لکه

هاي متراکم در اين     قطعه قطعه شدگي پوشش جنگل     ةدهند نشان

 تعـداد   ۱۳۸۰ نسبت به سـال      ۱۳۹۰در سال   . باشد زماني مي  ةباز

تر از يک هکتار کاهش قابل توجهي داشـته کـه            هاي کوچک لکه

افـزايش نـاچيز    . باشـد تر مي  هاي کوچک  نابودي لکه  ةدهند نشان

هـاي  دليل قطعه قطعه شدن لکـه  هاي بزرگ، به تعداد محدود لکه  

  .باشدگاه ميتبسيار بزرگ در زيس

  بحث

توان پويايي پوشش   هاي سيماي سرزمين مي   با استفاده از متريک   

هاي ها و پوشش اراضي در زيستگاه     اراضي و روابط بين کاربري    

متريک تعـداد لکـه بـراي       ). ۹(ت  ها مختلف را نمايان ساخ    گونه

نشان دادن قطعه قطعه شدگي پوشش اراضي به دفعات در نقاط           

تـرين   ي شـاخص بـزرگ    کار رفته است و نمايه     مختلف جهان به  

 پوشش اراضي را کمي     ةترين لک  لکه که تغييرات مساحت بزرگ    

 تغييـرات پوشـش اراضـي کـاربرد         ةکند نيز، در بررسي نحـو     مي

 ة اثر حاشيه بـراي بـرآورد طـول حاشـي          ةنماي). ۲۷(فراوان دارد   

رود کـه در ايـن مطالعـه        کـار مـي    ها و پوشش اراضي به    کاربري

 جنگل در زيستگاه سياه خـروس قفقـازي         ةدليل اهميت حاشي   به

 حيـات   ةکار رفته و کاربرد متفاوتي را در برآورد زيستگاه گون          به

  ).۹(دهد وحش نشان مي

ش جنگلي را نشان داد که      نتايج اين تحقيق کاهش مساحت پوش     

خـروس  از عوامل مهم کاهش مساحت جنگل در زيستگاه سياه          

  فـضاي چـراي   تراشي براي تأمين هيزم و ايجـاد         تواند جنگل مي
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  اه خروسيستگاه سي لکه جنگل متراکم در زةع اندازي توز.۷شکل

  

تغييـر  . دام در گذشته و چراي دام در حاشية جنگل را نـام بـرد             

زار و کاهش علفزار در منطقه      زار و بوته  افزايش گون اقليم، دليل   

شـود،  زار را باعـث مـي     زار و بوتـه   که تبـديل علفـزار بـه گـون        

هـاي  هاي تند و شرايط نامناسب زمـين      شيب. تشخيص داده شد  

کــشاورزي و پيــر شــدن جمعيــت روســتاها و عــدم ســوددهي 

از هاي زياد استفاده از ادوات کشاورزي       دليل هزينه  کشاورزي به 

دليـل   بـه . توانـد باشـد   عوامل کاهش کشاورزي در زيستگاه مـي      

، )۵(اهميت پوشش جنگلي و علفزار در زستگاه سـياه خـروس            

کاهش مساحت جنگل متراکم و کـاهش علفـزار کـه بـه نـوعي               

شود بدون ترديـد اثـر      کاهش پناهگاه سياه خروس محسوب مي     

  .منفي بر روي جمعيت سياه خروس خواهد داشت

هاي جنگلـي زيـستگاه     يک تعداد لکه در پوشش    افزايش متر 

 اول نشان از قطعـه قطعـه شـدن پوشـش            ةسياه خروس در دور   

 دوم تعداد لکـه کـاهش       ة اول دارد ولي در دور     ةجنگلي در دور  

تر دليل   هاي کوچک  از بين رفتن لکه    ۷شکل  يافته که با توجه به      

  .اصلي اين کاهش شناسايي شد

 نـشان از   يپوشش جنگل ن لکه در    يتر ش شاخص بزرگ  يافزا

ــ از نقــاط زيرشــد جنگــل در برخــ ــي باشــد کــه در يستگاه م

 از  ي برخـ  ي و با توجه به اظهارات مردم بـوم        يداني م يدهايبازد

ده شده بـود کـه      يل عدم چرا از درختان پوش     يدل  مراتع به  يهالکه

توان جنگل را در    يستگاه م يت ز يريدهد در صورت مد   ينشان م 

  .ا کردين منطقه احيا

 از دسـت  ي جنگـل متـراکم بـه نـوع      ةي اثر حاش  يةهش نما کا

که در مجمـوع دو     . دهدياه خروس را نشان م    يستگاه س يرفتن ز 

ـ افته و   ي جنگل کاهش    ةيلومتر از حاش  ي ک ۶/۶۷ ي مطالعات ةدور ا ي

ـ لـومتر از ز   ي ک ۶/۶۷ يبه عبارت   ةاه خـروس در منطقـ     يستگاه سـ  ي

فاعـات   ارت ياه خـروس قفقـاز    يسـ . ن رفته اسـت   ي از ب  يمطالعات

کنـد  يست انتخـاب مـ    ي ز يا را برا  ي متر از سطح در    ۱۸۰۰ يباال

 ي جنگـل در ارتفاعـات بـاال      ةين مطالعه کاهش حاش   يدر ا ). ۱۸(

  .اه خروس دارديستگاه سي زي نشان از نابودي متر۱۸۰۰

  

  گيري نتيجه

هاي سيماي سرزمين تغييرات    در اين مطالعه با استفاده از متريک      

صورت کمي نـشان     اه سياه خروس به   الگوهاي مکاني در زيستگ   

هـاي  اي را در کـاربري    داده شد و نتايج، تغييـرات تکـان دهنـده         

. خصوص طبقـة جنگـل متـراکم زيـستگاه نـشان داد             مختلف به 

 کاهش  ةکاهش نمايه اثر حاشيه در پوشش جنگل که نشان دهند         

تواند زنـگ خطـري بـراي سـياه           جنگل متراکم است، مي    ةحاشي

هاي متراکم در کل    وه درصد مساحت جنگل   عال هب. خروس باشد 

نـد   چ  درصد کاهش يافته اسـت، هـر       ۸ مطالعاتي به مقدار     ةدور

 متر شاهد کاهش پوشـش جنگلـي        ۱۸۰۰ در ارتفاعات زير     اکثراً

توانـد در منـاطق     هاي آينده مي  بوديم، ولي اين تغييرات در سال     

  درصد کـه عمـدتاً     ۶دار  قکاهش علفزار به م   . مرتفع نيز رخ دهد   

دليـل   زار و بوته زار رخ داده، بـه       دليل غالب شدن پوشش گون     به

توانـد  ، مـي )۱۴(هاي سياه خـروس بـه علفـزار      وابستگي جوجه 

چنين تغييرات   هم. ثير قرار دهد  أجمعيت سياه خروس را نحت ت     
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ثيرگذار در تغييرات پوشش    أتواند از ديگر عوامل ت    اقليمي نيز مي  

زار ييـرات مـساحت گـون     کـه تغ   طـوري  اراضي منطقه باشد، بـه    

هاي جنـوبي بيـشتر     گون در شيب  . تواند بر اين ادعا قوت دهد      مي

 زيـادي نـسبت بـه       کند که رطوبـت کـم و دمـاي نـسبتاً          رشد مي 

و افزايش اين پوشش نشان از افـزايش        ) ۶(هاي شمالي دارد     شيب

نتــايج . کلــي دمــاي منطقــه و کــاهش بارنــدگي در منطقــه اســت

 مـورد مطالعـه     ةه سياه خروس در منطق     کاهش زيستگا  ةدهند نشان

است که نياز به اقدامات پايشي و مديريتي در اين راستا به شـکل              

ثيرگـذار  أدر ايـن ميـان در نظـر گـرفتن فاکتورهـاي ت           . جدي دارد 
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