
 

 

 1392سال /  56فصلنامه علمي محيط زيست شماره 
68 

 

  

هاي حيات وحش با تكيه بر   سازي زيستگاه گونه مفهوم قلمروهاي مقياس در مطالعات مدل

  مفاهيم سيماي سرزمين

  آزيتا فراشي
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  چكيده

شـناختي بسـياري در مـورد    تا به امروز مطالعـات بـوم  . شناختي به ميزان زيادي تابع مقياس استهاي بومآوري و تفسير داده  جمع

 اسيمق كه يهنگام. است وحش اتيحي هاگونه ستگاهيز سازي مدلي رو مطالعات نيا تمركز كههاي چندگانه انجام شده مقياس

 داشـت  توجه ديبا شود يم محدوديي فضا اسيمق از سطح نيچند به و شوديم مطرح نيسرزمي مايسي شناسبوم اي يشناسبوم در

در . دارنـد ي اساس نقش كنندهينيب شيپي هامدلي طراح و ريتفس در) Domains of scale( اسيمقي قلمروها صيتشخ كه

تهيـه  ) 2هاي پوشش گيـاهي،  تهيه نقشه لكه) 1گام اصلي طي شد كه عبارتند از  5منظور تعيين قلمروهاي مقياس   اين مطالعه به

هاي نمونه برداري در سطح منطقه توزيع پالت) 4اي و اندازه پالت، تعيين مقياس مشاهده) 3هاي سيماي سرزمين، نقشه شاخص

اي مقيـاس مشـاهده   15شاخص سيماي سرزمين در  7در اين مطالعه . تعيين قلمروهاي مقياس در سطح منطقه مورد مطالعه) 5و 

داراي يـك قلمـرو   ) محـيط لكـه  (شـاخص   1كه مورد آزمون قرار گرفتند تنها  يشاخص 7نتايج حاصل نشان داد از بين  وبررسي 

ـ    در بحث مدل. قلمرو  از مقياس بودند 7 تا حداكثر 3 ديگر داراي حداقل يهاشاخص  مقياس بود و صـورت   هسازي زيسـتگاه يـا ب

هاي حيات وحش همواره مقياس از موارد مهم و تاثير گذار بر نتايج است و به عنوان سنگ بنايي بـراي  كلي انتخاب زيستگاه گونه

گونه مطالعات قلمروهاي مقيـاس در محـدوده مـورد مطالعـه      گردد در اينپيشنهاد ميبنابراين، . سازي زيستگاه است مطالعات مدل

هاي سيماي سرزمين را كه در انتخاب زيستگاه گونه مـورد نظـر   بايست ابتدا شاخص  منظور تعيين اين قلمروها مي  تعيين شود و به

  .ودمهم هستند انتخاب شده و براي تعيين قلمروهاي مقياس از آنها استفاده ش

  سازي مقياس، حيات وحش، سيماي سرزمين، زيستگاه، مدل: هاي كليدي  واژه
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  مقدمه

شناختي به ميزان هاي بومآوري و تفسير دادهجمع

-تا به امروز مطالعات بوم. زيادي تابع مقياس است

هاي چندگانه انجام شناختي بسياري در مورد مقياس

 ,.Graf et al ؛ (Slauson et al. 2007. شده است

 & Benson ؛Limpert et al. 2007 ؛ 2007

Chamberlain 2007 ؛  Yaacobi et al. 2007؛ 

Coreau & Martin 2007 ؛ Thogmartin & 

Knutson 2007 (ي رو مطالعات نيا تمركز كه

 است بوده وحش اتيحي هاگونه ستگاهيز سازي مدل

)Wheatley & Johnson 2009 .(كهي هنگام 

ي سيماي سرزمين شناسبوم اي يشناسبوم در اسيمق

يي فضا اسيمق از سطح نيچند به و شوديم مطرح

 صيتشخ كه داشت توجه ديبا شوديم محدود

- شيپي هامدلي طراح و ريتفس در اسيمقي قلمروها

 نيا دادن زيتم و دارندي اساس نقش كنندهينيب

 رفتاري تجربي بررس ازمندين گريكدي از قلمروها

 است عيوس نسبتا محدوده دري ستگاهيزي هاشاخص

 رديبربگ در راي اسيمق سطح نيچند بتواند كه

)Wheatley 2010 .( در بحث مقياس همواره بايد به

. هاي مقياس توجه كرد نه محدوده مورد مطالعهقلمرو

است كه تغييرات اي از سرزمين قلمرو مقياس محدوده

هاي زيستگاهي مورد نظر در آن قابل اغماض    شاخص

 ريتصو به اسيمق قلمرو مفهوم 1شكل  در. است

گاهي در ). Wheatley 2010( استشده دهيكش

سازي زيستگاه انجام  از مقياس مدل يقلمروهاي متفاوت

كامال . گردد ميو نتايج حاصل با يكديگر مقياسه 

زيستگاه در قلمروهاي طبيعي است كه انتخاب 

متفاوت از مقياس متفاوت باشد و اين درك نادرست از 

-قلمروهاي مقياس ما را در تقسير نتايج به خطا مي

  . اندازد

وحش بسياري از مطالعات منتشر شده در زمينه حيات

اند اما اين نكته هاي چندگانه انجام شدهدر مقياس

ي جالب است كه اكثر اين مطالعات در قلمروها

اگرچه مفهوم مورد . اندمتفاوت از مقياس انجام نشده

وحش يا به عبارت ديگر نظر در مطالعات حيات

شناسي ناياب است اما اولين بار در سال مطالعات بوم

دانان و تاكنون جغرافي. توسط وينس مطرح شد 1989

هاي در مورد سرزمين بحثشناسان سيمايبوم

اندازه پيكسل، تشخيص قلمروهاي مقياس در قالب 

  اندواحد نقشه مطرح كرده كمينهمقياس نقشه و 

)Wu 1999, 2004  ؛Hay et al. 2001  ؛Saura 

& Martinez-Millan 2001  ؛Wu et al. 2002 ؛

Saura 2004 .( اين در حالي است كه اين مفهوم جزء

با . شناسي است  شده در مطالعات بوممفاهيم فراموش

هاي چندگانه در مقياس استفاده گسترده از وجود

وحش هنوز با فقدان برخي طراحي مطالعات حيات

 & Goodchild(مفاهيم پايه از مقياس روبرو هستيم 

Quattrochi 1997  ؛ Peterson & Parker 

سامانه اطاعات  Marceau & Hay 1999) ؛  1998

ابزار مناسبي )  2RS(و سنجش از دور )  1GIS(مكاني 

قياس هستند مناسبي براي مطالعه اثرات م

)Meentemeyer & Box 1987  ؛Marceau & 

Hay 1999 .(شود كه مقياس در اما اين نياز ديده مي

هاي كه در قالب يك شاخه مجزا از علوم به پرسش

مورد مفاهيم پايه و همچنين پيامدهاي استفاده از 

 Goodchild(مختلف است پاسخ گويد  يهااسيمق

& Quattrochi 1997 (1 (س در كشف نقش مقيا

سازي  الگوها و فرآيندها و همچنين اثرات آن در مدل

تشخيص قلمروهاي مقياس و تعيين محدوده اين ) 2

هايي كه بر اساس آنها بتوان قلمروها و شناسايي روش

                                                           

١

  Geographic information system 
٢

  Remote sensing 



 

 

 1392سال /  56فصلنامه علمي محيط زيست شماره 
70 

 

-اجراي مقياس) 3به تشخيص اين قلمروها پرداخت 

 .زيستگاه يهاسازي هاي چندگانه در آناليزها و مدل

اكنون براي بررسي روابط ميان هاي زيادي هممدل

ها معموال اين مدل. روندكار مي هگونه و زيستگاه ب

هاي وابسته به نقاط حضور و عدم حضور گونه و متغير

-كننده عناصر تشكيلزيستگاهي هستند كه تداعي

امروزه با . باشدشناختي آن گونه مي  دهنده آشيان بوم

و فنون پيشرفته آماري، اين  GISاستفاده از ابزار 

امكان وجود دارد كه روابط ميان گونه و زيستگاه كمي 

ها مورد بيني توزيع جغرافيايي گونهشده و براي پيش

سازي زيستگاه يكي از  تعيين مدل. استفاده قرار گيرد

وحش هاي حياتاركان مديريت و حفاظت گونه

ر ي بيزيستگاه مطلوب تاثير بسزا. گرددمحسوب مي

ها خواهد داشت و در امر بقاء و توليد مثل گونه

وحش اخيرا مورد هاي حياتمديريت و حفاظت گونه

اما آنچه كه در انجام يك . اندتوجه بيشتري قرار گرفته

رسد طي شدن مطالعه علمي ضروري به نظر مي

سازي  مراحل صحيح يك پژوهش است در مدل

ب براي قينا گام اول تعيين مقياس مناسيزيستگاه 

انجام مطالعه و شناخت قلمروهاي مقياس منطقه مورد 

مطالعه است كه متاسفانه تا به امروز در بسياري از 

مطالعاتي كه در كشورما انجام شده است به فراموشي 

ضمن  گرديددر اين مطالعه سعي . سپرده شده است

كردن مفهوم قلمروهاي مقياس به تشخيص   مطرح

هاي ميزان تغيير شاخصقلمروهاي مقياس بر اساس 

  . شود پرداختهسيماي سرزمين 

  

  

  اي از سرزمينقلمروهاي مقياس در محدوده -1شكل 

  هامواد و روش

  منطقه مورد مطالعه

هاي شمالي كشور با استان گيالن يكي از استان

اين استان .  باشدمربع ميكيلومتر 14711مساحت 

تا  48°  34'عرض شمالي و  38°  34'تا  36°  27'در

. النهار قرار گرفته استطول شرقي از نصف °50  53'

، ياجلگه يگيالن از سه ناحيه جغرافياي يطوركل  به

همين   تشكيل شده است و به يو كوهستان ياكوهپايه

 يمطلوب ي، از تنوع آب و هواييدليل نيز در هر فصل

 يوبت نسبو رط يكاف يبه لحاظ بارندگ. برخوردار است

انبوه و  يهااستان از نوع جنگل يباال، پوشش گياه

 استان  اقليم. سرسبز است يزارهاهمچنين چمن

البرز غربي مانند ديواري . است  خزري  گيالن معتدل 

استان گيالن را در برگرفته است و بلندترين قله آن در 

هاي استان جلگه. است) متر 2733(گيالن دلفك 

يا و كوهستان تا ارتفاع يك گيالن در ميان در

اند كه به سه صدمتري سطح دريا گسترش يافته

قسمت عمده تالش، گيالن غرب و گيالن شرق تقسيم 

شهر  48شهرستان،  16استان گيالن داراي . شوندمي

  . باشددهستان مي 109بخش،  43و 
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  پژوهشروش 

  هاي پوشش گياهيتهيه نقشه لكه. 1

به عنوان نقشه ) NDVI(از نقشه تراكم پوشش گياهي 

با استفاده   ياهيه تراكم پوشش گيال. پايه استفاده شد

ط يدر مح 2007ر ماهواره لندست سال ياز تصاو

IDRISI 15 سپس بر اساس نمودار پراكنش  .ه شديته

مناطقي كه داراي باالترين  NDVIر يها در تصوكسليپ

  .تراكم پوشش گياهي بودند انتخاب شدند

  

  نيسرزم يمايهاي ستهيه شاخص. 2

هاي بر اساس مرور منابع انجام شده بخشي از شاخص

-سازي زيستگاه حيات سيماي سرزمين كه در مدل

وحش و مديريت مناطق حفاظت شده پركاربردتر 

به منظور تهيه اين ). 1جدول( بودند انتخاب شدند 

و  Fragstats 3,3  ،Idrisi 15ها  از نرم افزار شاخص

به اين . شش گياهي استفاده شدهاي پونقشه لكه

هاي سيماي سرزمين ابتدا در نرم صورت كه شاخص

محاسبه شدند و بعد در نرم  Fragstats 3,3افزار 

  .هاي جغرافيايي تبديل شدندبه اليه IDRISI 15افزار 

  اي و اندازه پالتتعيين مقياس مشاهده. 3

اي به عنوان محدوده مقياس مشاهده در پژوهش حاضر

) Dungan et al. 2002( شدفضايي خاص تعريف 

. شوددر اين صورت تعريف آن با اندازه پالت يكي مي

هكتار در نظر  4096هكتار تا   25/0اندازه پالت از 

هاي سطح براي بدست آوردن اندازه پالت. شد هگرفت

 1،  5/0،  25/0(ضرب شد  2ها در باالتر مقياس اندازه

اندازه پالت  15كه در مجموع ) و نظاير آن  2،  

 1كمترين مساحت بر اساس مساحت . بدست آمد

پيكسل در نقشه و بيشترين مساحت، براساس حداقل 

  . تعداد پالت در منطقه مورد مطالعه تعيين شد

  

هاي نمونه برداري در سطح توزيع پالت.   4

  منطقه

نقشه  ArcGISو   ArcInfoافزاري ابتدا در محيط نرم

. اندازه متفاوت تهيه شد 15برداري در هاي نمونهپالت

سيستماتيك بر روي نقشه  _سپس بصورت تصادفي 

و ) 2شكل (هاي پوشش گياهي منطقه قرار گرفتند لكه

هاي كه كامال در داخل منطقه مورد مطالعه واقع پالت

بار بصورت جداگانه  15. شدندشدند وارد آناليز ميمي

  .ها انجام گرفتراي هريك از اندازه پالتاين عمليات ب

  

تعيين قلمروهاي مقياس در سطح منطقه مورد . 5

  مطالعه

ميزان شاخص . گام اصلي انجام گرفت 3اين مرحله در 

 15(سيماي سرزمين مزبور در داخل هر اندازه پالت 

ميانگين ) 2. بصورت جداگانه محاسبه شد) اندازه پالت

استاندارد در هر  اندازه شاخص و همچنين خطاي

 15عدد ميانگين و  15اندازه پالت محاسبه شد يعني 

دست  هاندازه پالت ب 15خطاي استاندارد بر اساس 

نمودار تغييرات ميانگين و خطاي استاندارد ) 3.آمد

شاخص مورد نظر ترسيم و بر اساس تجزيه واريانس 

-يكطرفه و آزمون دانكن ميزان تغييرات بين ميانگين

هاي مجزا تعيين محاسبه شد و گروه هاي مختلف

  .  شده است نشان دادهنتايج حاصل  3شكل در . شدند
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  نتايج و بحث

 15شاخص سيماي سرزمين در  7در اين مطالعه 

اي بررسي و با توجه به دامنه تغييرات مقياس مشاهده

مقياس  15هاي سيماي سرزمين در هر يك از شاخص

براي هر شاخص  اي، تعداد قلمروهاي مقياسمشاهده

نتايج حاصل از تجزيه واريانس و  3شكل . محاسبه شد

هاي سيماي سرزمين آزمون دانكن هر يك از شاخص

 7از بين . دهداي نشان ميمقياس مشاهده 15را در 

شاخص  1كه مورد آزمون قرار گرفتند تنها  يشاخص

داراي يك قلمرو مقياس بود و ديگر ) محيط لكه(

قلمرو  از  7 تا حداكثر 3لها داراي حداقشاخص

هاي مختلف خطاي استاندارد در شاخص. مقياس بودند

- طور كلي مي هداراي روندهاي تقريبا متفاوتي بود اما ب

اي ميزان توان بيان نمود كه با افزايش مقياس مشاهده

اما اين روند در . ابديها افزايش ميآن در اكثر شاخص

نبايد از . ولي بودمورد شاخص اندازه فركتال تقريبا نز

اي كوچك هاي مشاهدهخاطر دور داشت  كه مقياس

، معموال كاربرد كمتري در مطالعات )هكتار 2، 1، 5/0(

وحش دارند اما تعيين دقيق قلمروهاي مقياس حيات

-در يك محدوده وسيع نيازمند بررسي طيف گسترده

شود از   هاي مشاهده است كه توصيه مياي از مقياس

ها آغاز گردد سطح انتخاب اين مقياس ترينپايين

)Wheatley  2010.(  

  

  

موقعيت منطقه مورد مطالعه، به عنوان   - 2شكل

) 3، 32اندازه پالت ) 2،  2048اندازه پالت ) 1مثال

  256اندازه پالت 
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  هاي لندسكيپي مورد استفاده در اين مطالعهشاخص -1 جدول

  واحد  دامنه  مخفف  فرمول  شاخص

(  1مساحت لكه
10000

1
(ijaAREA= 

AREA  AREA> 0  هكتار  

  2محيط لكه
ijpPERIM= PERIM  PERIM > 0  متر  

  3مساحتنسبت محيط به
ij

ij

a

P
PARA = 

PARA  PARA > 0  بر متر  

-چين(شاخص اندازه فراكتال

ij  4)خوردگي

ij

a

p
FRAC

ln

)25.0ln(2
=  

FRAC  
1 ≤ FRAC ≤ 

2  
  ندارد

  5لكه اي بودنشاخص دايره
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−=

s
ij

ij

a

a
CIRCLE 1

 CIRCLE  0 ≤ CIRCLE  ندارد  

=∑  6شاخص نزديكي
n

ijs

ijs

h

a
PROX

1
2

 
PROX  PROX ≥ 0  ندارد  

  7فاصله نزديكترين همسايه
ijhENN = ENN  ENN > 0  متر  

                                                           

١

 Patch Area 
٢

 Patch Perimeter 
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)ija = مساحت لكهij  ،بر حسب مترمربعs
ija =

= ij ،ijpترين دايره هم محيط با لكه  مساحت كوچك

بر  ijفاصله لكه = ijhبر حسب متر،  ijمساحت لكه 

لكه از همان طبقه بر اساس ترين  حسب متر تا نزديك

- مساحت لكه=  ijsaها، ها از مركز سلولفاصله حاشيه

2در همسايگي تعريف شده ،   ijهاي 
ijsh  = فاصله بين

و لكه مركزي بر حسب  متر و بر اساس  ijهاي لكه

ها در تعداد لكه= inها، ها از مركز سلولفاصله حاشيه

كل مساحت سيماي سرزمين بر حسب =  i  ،Aطبقه 

  ).مترمربع

  نتايج و بحث

 15شاخص سيماي سرزمين در  7در اين مطالعه 

اي بررسي و با توجه به دامنه تغييرات مقياس مشاهده

مقياس  15هاي سيماي سرزمين در هر يك از شاخص

اي، تعداد قلمروهاي مقياس براي هر شاخص مشاهده

نتايج حاصل از تجزيه واريانس و  3شكل . محاسبه شد

آزمون دانكن هر يك از شاخص هاي سيماي سرزمين 

 7از بين . دهداي نشان ميمقياس مشاهده 15را در 

شاخص  1كه مورد آزمون قرار گرفتند تنها  يشاخص

ما باقي داراي يك قلمرو مقياس بود ا) محيط لكه(

قلمرو  از  7 تا حداكثر 3 ها داراي حداقلشاخص

هاي مختلف خطاي استاندارد در شاخص. مقياس بودند

- طور كلي مي هداراي روندهاي تقريبا متفاوتي بود اما ب

اي ميزان توان بيان نمود كه با افزايش مقياس مشاهده

اما اين روند در . ابديها افزايش ميآن در اكثر شاخص

نبايد از . اخص اندازه فركتال تقريبا نزولي بودمورد ش

( اي كوچك هاي مشاهدهخاطر دور داشته كه مقياس

معموال كاربرد كمتري در مطالعات ) هكتار  2، 1، 5/0

حيات وحش دارند اما تعيين دقيق قلمروهاي مقياس 

-در يك محدوده وسيع نيازمند بررسي طيف گسترده

شود از توصيه مي هاي مشاهده است كهاي از مقياس

ها آغاز گردند ترين سطح انتخاب اين مقياسپايين

)Wheatley  2010.(  
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  .قلمروهاي مقياس در هر يك از شاخص هاي سيماي سرزمين  -3شكل 
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 ياز فاكتورها يكين همواره يسرزم يمايس ساختار 

. بوده است يجانور يهاستگاه گونهيمهم در انتخاب ز

ل ياز دو بخش محتوا و ساختار تشك سازگان بومهر 

توجه . گر دارنديكديبا  يافته است كه ارتباط تنگاتنگي

را  سازگان بومساختار  يد تا حدوديشا صرف به محتوا

ن پوشش كامل نخواهد بود يز پوشش دهد اما قطعا اين

هاست كه سال. ازمند توجه مجزا و خاص استيو ن

سازي زيستگاه  ها در مدلسازگان بومبخش محتواي 

شود اما به همان نسبت، ساختار بخوبي ديده مي

هاي سيماي سرزمين كه شامل شاخص سازگان بوم

 ين مطالعه سعيدر ا ست ناشناخته باقي مانده استا

ن در تعيين يسرزم يمايس ير پارامترهايشد كه تاث

از ديگر داليلي كه . شود يقلمروهاي مقياس بررس

همواره از مسائل  سازگان بومشود ساختار باعث مي

شدن تكهپديده تكهسازي زيستگاه باشد   مهم در مدل

-هاي حياتب زيستگاهها است كه امروزه اغلزيستگاه

- هاي مختلف قرار گرفتهدر موزاييكي از كاربريوحش 

اند در نتيجه پارامترهاي سيماي سرزمين از عوامل 

وحش را مهمي هستند كه انتخاب زيستگاه حيات

   .دهندتحت الشعاع قرار مي

در پژوهشي كه در مورد  )2006 (نامس و همكاران 

انتخاب زيستگاه خرس گريزلي انجام دادند بصورت 

سازي زيستگاه  تجربي بحث قلمروهاي مقياس در مدل

هاي حيات وحش را مطرح كردند و بصورت گونه

نشان دادند در منطقه مورد ) نه آماري( يگرافيك

از زيستگاه،  يمطالعه براي استفاده خرس گريزل

اي در مطالعه. ز مقياس وجود داردقلمروهاي متفاوتي ا

در مورد تعيين قلمروهاي ) Wheatley )2010كه 

هاي سيماي سرزمين انجام مقياس با توجه به شاخص

هاي جنگلي به عنوان كه در اين مطالعه لكه. داد

وحش در نظر گرفته شدند و نتايج هاي حياتزيستگاه

اي اين مطاله نيز نشان داد منطقه مورد مطالعه  دار

 6در اين مطالعه . قلمروهاي متفاوتي از مقياس است

شاخص سيماي سرزمين مورد بررسي قرار گرفت كه 

  .قلمرو از مقياس را نشان دادند 9وحداكثر  1حداقل 

سازي زيستگاه يا بصورت كلي انتخاب  در بحث مدل

وحش همواره مقياس  از هاي حياتزيستگاه گونه

ج حاصله است و به عنوان موارد مهم و تاثيرگذار بر نتاي

سازي زيستگاه است  سنگ بنايي براي مطالعات مدل

گونه مطالعات  گردد در اين  بنابراين پيشنهاد مي

قلمروهاي مقياس در محدوده مورد مطالعه تعيين شود 

بايست ابتدا   و به منظور تعيين اين قلمروها مي

هاي سيماي سرزمين كه در انتخاب زيستگاه شاخص

د نظر مهم هستند انتخاب شده و براي تعيين گونه مور

  . قلمروهاي مقياس از آنها استفاده شود
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