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 چکیده
و  9831های سالهای زیستگاهی تالاب ماشکید درلکه اندازه، نوع و تعداداین پژوهش، باهدف شناسایی و بررسی تغییرات

های زیستگاه عینی، لکهبا مشاهده میدانی و، طریق عملیات9811 فصل بهار منظور، درپذیرفته است. بدینصورت 9811

زمین و طریق ثبت اطلاعات پوششنهایی، ازبندیهای طبقههدف ارزیابی صحت نقشهزمینی، باشناسایی شدند. نقاط کنترل

طریق تفسیر سرزمین ازیاب جهانی تهیه شد. نقشه ساختار سیمایاز دستگاه موقعیتاستفاده موقعیت مکانی هرنوع لکه با

 بندی ساختار سیماینهایی طبقهترسیم شد و برای تهیه نقشه Google Earthماهواره از تصاویرها و با استفادهچشمی پدیده

سهم هر لکه در سرزمین ناهمگن،  شد. تعیین درصد گرفتهبهره Arc GIS 10.3افزار ها از نرمسرزمین و محاسبه مساحت لکه

های زیستگاهی دارای تیپ 9831دربهار سرزمین منطقه انجام شد. مطابق نتایج، موزائیک سیمای Excel 2013افزار توسط نرم

آبی تشکیل شده های زیستگاهی بوته، درختچه، صخره و سطوحاز تیپ 9811بوته، صخره و مناطق آبرفتی بود و دربهار 

شناسایی و  9831درسال سرزمین منطقه ستر ساختار سیمایبزیستگاهی درلکه  04و  9811درسال لکه  989درمجموع است. 

کل منطقه برخوردار بود و ترین درصد مساحت نسبت بهگیاهی ضعیف از بیشلکه پوشش 9831درسال شمارش شدند. 

 دهنده وجود تغییرات قابل. درمجموع، نتایج پژوهش، نشانبود هم برخوردارترین درصد سآبی از بیش، لکه9811سال در

 باشد.زمان می های زیستگاهی براثر گذشتلکهاندازه، تنوع و تعداد در  ملاحظه
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 مقدمه

 از یمناطق عنوانبه نیسرزمیمایس وحش،اتیح ازنظر

  از یکییموزا یدارا که شودیم گرفته نظردر نیزم

  ستگاهیز تکهکی درآن غالبا   که باشد، ستگاهیز یهاتکه

 است شده هیتعب اهدفی یکانون ستگاهیز عنوانبه

(Dunning et al., 1992س .)از معمولا  نیسرزمیمای 

 . استشده لیتشک (سیماتر دور،یکر لکه،) عنصرنیچند

 عنصر نیترمتصل و نیترعیوس سیماتر ان،یم نیااز

 عملکرد در را یاساسنقش نیبنابرا ،است نیسرزمیمایس

(. Forman & Gordon, 1986) کندیم فایا اندازچشم

Forman & Gordon (6891) عنوانبه را دورهایکر 

 متفاوت سیماتر با هرطرف از که نیزم از کیبار ینوارها

 است ممکن دورهایکر. کنندیم فیتعر است زیتماقابل و

 تکهکی به یحدود تا معمولا  اما باشند، شدهجدا یینوارها

 هالکه ،یکیاکولوژ ازنظر. هستند متصل یاهیگپوشش از

 همگن نسبتا  یطیمحطیشرا با گسسته نسبتا  مناطق

 با یطیمح یهایژگیو در تفاوت اساسبر که هستند

(. مساحت Wiens, 1976) شوندیم زیمتما خود رامونیپ

 و نیترمهم دیشا نیسرزمیمایس کیموزائ در لکه هر

 نیا. باشد اندازچشم در موجود اطلاعات نیدتریمف

 لکه، یهاشاخص از یاریبس اساس و هیپا تنهانه اطلاعات

 نوعت یدارا خود درنوع لکه محدوده بلکه است، اندازچشم

 مثال، عنوانبه. است یستیزطیمح یکاربردها از یادیز

 یغنا زانیم کهنیا بریمبن دارد وجود یتوجهقابل شواهد

 اندازه با هاگونه ازیبرخ یفراوان و بروز و پرندگان یهاگونه

 از(. Robbins et al., 1989) دارد ارتباط شدتبه لکه

 یعملکردها و هاگونه حفظ ،یستیزتنوع دگاهید

 یبرا هالکه نقش لهیوسبه نیسرزمیمایس یکیاکولوژ

 (. 6988 ،یاراض) شودیم نییتع مختلف یهاگونه

  مساحت و نیسرزمیمایس ساختار یبررس اساس،نیهم بر

 قرار پژوهش نیا هدف دیماشک تالاب یستگاهیزیهالکه

  دیماشک زیآبخحوضه در که یمطالعات کنونتا. گرفت

 اچهیدر آب تیفیک یبررس بهمحدود است گرفتهانجام

 ییشناسا ،(6989 همکاران، و ینیتم کرد) دیماشک

 زرچشم، و زرکش رخواهیخ) لابیس پخش مناسب مناطق

 ش،یمیس یهارحوضهیز یزیخرسوب یبررس و(6981

 ،یسهراب طاقلو ارمی و یبرزگر) باشدمی یزابل و روتک

 ییشناسا هدفبا بارنینخست یبرا پژوهش نیا .(6981

 نوع، راتییتغ یبررس و دیماشک تالاب یستگاهیز یهالکه

 ازیکی. است رفتهیپذصورت هاآن مساحت و تعداد

 حیصح و داریپا تیریمد ر،یاخ سده در بشر عمدهمشکلات

 کردیرو. باشدیم نیریشآب منابع خصوصبه یعیطبمنابع

 سد ساخت ن،یریشآب منابع تیریمد در جیرا و یسنت

 کنترل و یآب -برق یانرژ دیتول ،یآب ازین نیمأت به باتوجه

 تالاب(. 6981 همکاران، و یمهاجر) باشدیم لابیس

 که شودیم محسوب ساختانسان تالاب کی دیماشک

 ایعل دیماشک سد درپشت یبارندگ یهاآب تجمع حاصل

 یعیطبعارضه کیدر نام، نیهم با یارودخانه ریمس یرو

 از یبزرگ گروه وجز زین هاتالاب. است آمده وجودبه

 انسان یزندگ در که هستند ساکن یآبیهاستمیاکوس

 ان،یآبز ستگاهیز هاتالاب. دارند اریبس یهایکاربر و دیفوا

 و هستند پستانداران و خزندگان ستان،یدوز پرندگان،

 در ییدارو اهانیگ ،یتجار و یاقتصاد یهاگونه از یاریبس

 یهوا و آب نمودن معتدل در هاتالاب. دارند وجود هاآن

 از یریجلوگ ،ینیرزمیز و یسطح یهاآب هیتغذ منطقه،

 معاش امرار ها،لابیس کنترل ها،ابانیب و رهایکو گسترش

  پرندگان و انیآبز شکار و دیص واسطهبه یبوم مردم

(. 6988 زاده،تیولا) دارند هاانسان یزندگ در یاساسنقش

 و مثبت راتیتاث آن مخزن در شدهجمع آب و سد احداث

 رودخانه یخاک و یآب یهاطیمح ساکن یهاگونه بر یمنف

 آب ریز بهمنجر تینهادر ستمیاکوس رفتن آب ریزبه. دارد

 امر نیا ،ییاستوا مناطق در. شودیم وحشاتیح رفتن

 بهمنجر موارد یبرخ در و یبوم یهاگونه کاهش موجب

 در مقابل،در. شودیم منطقه یهاگونه یبرخ انقراض

 کنندیم فراهم آب از یدائمیمنبع مخازن خشک، مناطق

 یبرا. شودیم واقع سودمند هاگونه از یاریبس یبرا که

 بر یادیز ریثأت مخازن وجود ،یجنوب یقایآفر در مثال،

در انگلستان و . است داشته یآبز پرندگان عیتوز و تعداد

خاطر مهیا کردن شرایط مخزن ذخیره آب به 671ولز، 

های مربوط ارگانیسممناسب زندگی برای پرندگان و دیگر 
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های مناسب انتخاب شدند )مهاجری و عنوان محلبه

از روش ( با استفاده6988اراضی )(. 6981همکاران، 

های زیستگاهی لکه Google Earthتفسیر چشمی در 

 آبخیز آدرشک را شناسایی و نقشه ساختار حوضه

( نقشه 8169) Kolejkaرا تهیه نمود. سرزمین آنسیمای

طبیعی جمهوری سرزمین یکی از مناظریمایساختار س

 و سیستم اطلاعات Google Earthهای ساکا را با داده

 هیته GIS (Global Information System)جغرافیایی 

قابلیت تولید از Google Earthداد که و نتایج نشان نمود

 سرزمین مناطق برخوردار است. ساختار سیمایهای نقشه

حاضر، شناسایی و بررسی پژوهش انجاماصلی ازهدف

ساخت ماشکید های زیستگاهی تالاب انسانتغییرات لکه

ت ویژه جمعیزیستی بهمنظور مدیریت و حفاظت تنوعبه

 تواند پژوهش میپرندگان منطقه است و نتایج این

شود و د واقعریزی زیستگاه مفیهنگام طراحی و برنامهدر

جای انسان در و نابه از دستکاری و دخالت بدون مطالعه

 منطقه جلوگیری نماید.

 

 هامواد و روش
 منطقه مورد مطالعه

 دقیقه  1درجه و  81سد ماشکید علیا با مختصات 

شرقی در دقیقه طول 16درجه و  16شمالی و عرض

شرقی شهرستان سیب و سوران و شرق قسمت جنوب

(. این 6هیدوج شهرستان زابلی قرار گرفته است )شکل

ای با آبخیز ماشکیل بر روی رودخانهدرون حوضهسد 

شمالی )مطالعات برنامه آمایش نام در بلوچستانهمین

( احداث شده است و 6997استان سیستان و بلوچستان، 

وحش هایی برای حیاتبه تشکیل تالاب و زیستگاهمنجر

گردیده است. براساس روش دومارتن، این منطقه از اقلیم 

برخوردار است )مطالعات برنامه آمایش فراخشک معتدل 

(. درواقع، این سد در 6997استان سیستان و بلوچستان، 

هدف کیلومتری شهرستان سیب و سوران با 19فاصله 

های سیب و سوران، مهرستان و شرب شهرستانمین آبأت

 بخش هیدوج در مسیر رودخانه احداث گردیده است و 

کیلومترمربع را  8191سد مساحتی حدود  آبریز اینحوضه

 (.6989گیرد )کردتمینی و همکاران، دربرمی

 

 
موقعیت تالاب ماشکید در کشور ایران و استان  -1شکل 

 نسیستان و بلوچستا

 

 انتخاب تصویر مناسب

 خواهد متفاوت مناسب،ریتصو ر،یتفس روش نوعبه بسته

 بالاصحت با یهانقشه هیته ،یعیطبمنابع مطالعات در. بود

 یاماهواره ریتصاواز دارد ضرورت و است ازیندمور روزبه و

 أمعمول مناسبریتصاو. گردد استفاده مناسب یهاروش و

 نیابه یاختصاصاعتبار به توجهبا و هستند متیقگران

 یول ندارد، وجود یریتصاو نیچن هیته امکان مطالعات

 قابل گانیرا صورتبه Google Earth مناسب ریتصاو

 تازه و بالاکیتفک قدرت آسان، یدسترس. است دسترس

ماهواره ریتصاو یهاتیمز نیترمهم از ریتفسروش بودن

Google Earth .ریتصاو نیا تیماه به باتوجه هستند 

 مطالعات نیدرا و نبوده سریم یرقوم ریتفس امکان

 ،یاراض) گردد استفاده یچشمریتفس از دارد ضرورت

 فصل ریتصاواز پژوهش نیادر اساس،نیهم بر(. 6988

و  Google Earth ماهواره 6988 و 6998 یهاسال بهار

بررسی تغییرات اندازه، نوع و روش تفسیرچشمی برای 

 های زیستگاهی تالاب ماشکید استفاده شد.لکه تعداد
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 تعیین مرز منطقه مورد مطالعه

 است ممکن یزداریآبخ یمرزها پرندگان، تیجمع ظرناز

 ,.Haila et al) شود گرفته درنظر باز ا نسبت ستمیس کی

 . (Robbins et al., 1989؛ Ricklefs, 1987؛ 1987

 یبرا رودخانه کی یساحل یهاهیحاش تیاهم ن،یچنهم

 و یمهاجر) است شده اثبات واناتیح و پرندگان

 تالاب پژوهش، نیدرا اساس، نیبرهم(. 6981 همکاران،

 یهالکه ریباسا ارتباط در باز نسبتا  ستمیس کی د،یماشک

 درنظر ایعل دیماشک رودخانه بستر در موجود یستگاهیز

  منطقه یستگاهیز یهالکه ییشناسا یبرا و شدگرفته

 یمطالعات محدوده مرز نیسرزمیمایس ساختار بستردر

 هیکل صورتنیبد تا شد نییتع بسترتالاب از فراتر

 یبرا. شوند مطالعه تالاب یاهیحاش و یداخلیهاستگاهیز

 گرفتهبهره  Google Mapبرنامه از ،یآب محدوده نییتع

 با یامحدوده د،یماشک زیآبخحوضه مساحت کلاز. شد

 یهاستگاهیز و تالاب شامل هکتار 79/6787 مساحت

 .شد انتخاب یمطالعات محدوده عنوانبه آن هیحاش

 سرزمینتهیه نقشه ساختار سیمای

سرزمین، برای از مدل موزائیک سیمای این پژوهش، در

 سرزمین تالاب ماشکید تهیه نقشه ساختار سیمای

سرزمین، مناظر گرفته شد. درمدل موزائیک سیمایبهره

ها لکههای پیچیده ناهمگن از انواعصورت مجموعهبه

درعناصر سادگی بهها را توان آنشوند که نمیمشاهده می

بندی کرد س و کریدورها طبقهها، ماتریگسسته مانند لکه

 ترین مزیت این مدل، نمایش (. مهم6988)اراضی، 

تری از نحوه تعاملات میان موجودات با الگوهای واقعی

مطالعه و طراحی (. 6988سرزمین است )اراضی، سیمای

سرزمین یک منطقه مستلزم انجام بازدیدهای سیمای

پژوهش، این در (.6988)اراضی، باشد میدانی درآن می

 سرزمین، طی بازدیدهایبرای شناسایی ساختار سیمای

های هوشمند از قسمتهمراه از تلفنمیدانی با استفاده

 سپس. شد برداشتهای متعدد مختلف منطقه عکس

 برنامه) Paint برنامه طیمح ودر منتقل انهیرا به هاعکس

 مشاهده یبرا. شدند دهیچ درکنارهم( ینقاش ژهیو

  از تالاب، سطح ریجزا و ستگاهیز العبورصعب یهاتکه

 و ییشناسا. شد استفاده Google Earth برنامه یهاعکس

 ها،لکه ءمنشا اساسبر د،یماشک ستگاهیز یهاتکه کیتفک

 یاهیگپوشش یاگونهبیترک و ارتفاع بافت، جنس،

 یمایس ساختار نقشه .رفتیپذانجام (6988، یاراض)

 KML (Keyhole Markup Language) فرمتبا نیسرزم

 یهانقشه هیته یبرا و هیته ،Google Earth افزارنرم در

 گرفتههبهر Arc GIS 10.3 افزارنرم از یبندطبقه یینها

 هوشمند، همراهتلفن از استفاده تیمز نیترمهم. شد

 تالیجید نیدورب بهنسبت ترآسان حمل و نهیهز کاهش

 .  است

ها و ارزیابی کنترل نقشهبرداری زمینی برای نمونه

 یبندطبقه یهانقشه صحت و کنترل یبرا صحت

  یط تا است لازم ستگاه،یز نیسرزمیمایس ساختار

 یجهان ابیتیموقع دستگاه ازاستفاده با یدانیمیدهایبازد

Global Positioning System) GPSیمکان( مختصات 

 یادداشت زین هاآن یهایژگیو و ثبت ینیزمعوارض

  زمینی واقعیت نقشه ها،نقشه اینبه که. شود برداری

 611 صورتبه تواندمی زمینیواقعیت نقشه. گویندمی

 شود تهیه صحت، بررسی جهت ای،نمونه یا درصد

 (.6988 اراضی،)

 هامحاسبه اندازه و درصد سهم لکه

 و Arc GIS 10.3 افزارنرم از هالکه مساحت محاسبه یبرا

 نیسرزمیمایس درساختار هالکه سهم درصد برآورد یبرا

 .شد گرفتهبهره Excel 2013 افزارنرم از منطقه،

 

 جینتا
سرزمین زیستگاه های ساختار سیماینتایج تحلیل نقشه

با اطلاعات حاصل  و مقایسه 6988و  6998های در سال

 های دهد که نقشهزمینی نشان میاز نقشه واقعیت

 بالایی برخوردار هستند. از اعتبارشده  بندی تهیهطبقه

زیستگاهی  لکه 11 ،6998بهار این پژوهش، در فصلدر

 میان مطالعه شناسایی شد. از ایندر منطقه مورد

گیاهی انبوه بهگیاهی ضعیف و پوششصخره، پوششلکه

دارای صخره ، لکههبودند ک عدد 8و  9، 91ترتیب دارای 

ترین گیاهی انبوه دارای کمترین تکرار و لکه پوششبیش
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تعداد  6988بهار  سال فصل . در(6جدول )تکرار بودند 

 ، تعداد اینمنطقه شناسایی شد. ازلکه زیستگاهی در 696

های ترین تکرار و لکهعدد، دارای بیش 81ای با صخرهلکه

 عدد، از  8کدام با دارا بودن کشاورزی هرآبی و اراضی

ماشکید سرزمین تالابر سیمایترین تکرار درساختاکم

. ازلحاظ مساحت، در فصل (8 جدول)برخوردار هستند 

 ترین درصد و لکهآبی دارای بیش، لکه6988بهار 

. از (8جدول ) تترین مقدار اسکشاورزی دارای کماراضی

 6998بهار سال (، در فصل6988)اراضی،  ءلحاظ منشا

نوع لکه دو، 6988سال  بهاردر .(6جدول )نوع لکه یک

ترین مقدار ارتفاع زیستگاه . کم(8 جدول)شناسایی شد 

 متر و  6811متر ازسطح دریا، میانگین ارتفاع  6817

شیب )صفر(، باشد و حداقلمتر می 6969ترین بیش

-6/68شیب )و حداکثر (درصد 1/8-9/8شیب )میانگین

 9. ازلحاظ اندازه، شکل (8شکل )( است درصد 9/69

 گیاهی ضعیف لکه پوشش 6998درسال  دهد کهنشان می

ترین گیاهی انبوه کوچکترین اندازه و لکه پوششبزرگ

دهد که مینشان 1اندازه را دارا هستند. همچنین، شکل 

ترین آبی و کوچکترین اندازه به لکهبزرگ 6988درسال 

و  6998های صخره تعلق دارد. در سالاندازه به لکه

ترین درصد سهم درمنطقه صخره از بیشلکه 6988

های . مقایسه نقشه(8و 6)های برخوردار است جدول

های مطالعه درسالسرزمین منطقه موردساختار سیمای

گیاهی دهد که مقدار پوششمینشان 6988و  6998

 افتهیشیافزا 6988 درسال هالکهزیستگاه، تنوع و تعداد 

 6998های مقایسه تصاویر سال .(1 و 9 یهاشکل)است 

گونه آبگیری هیچ 6998دهد که تا سال مینشان 6988و 

 (.1 شکل)در منطقه انجام نگرفته است 

 
های زیستگاهی تالاب ماشکید در فصل اطلاعات لکه -1جدول 

 1831بهار 

لکه نام هلکاءمنش  مساحتدرصد تعداد   

فگیاهی ضعیپوشش  

 طبیعی

9 99/19  

هانبوگیاهی پوشش  8 91/1  

99/18 91 صخره  

 

های زیستگاهی تالاب ماشکید در اطلاعات لکه -2جدول 

 1811فصل بهار 

لکه نام  
 ءامنش

هتعدادلک  
 درصدمساحت تعداد

19/88 8 طبیعی آب  

 اراضی کشاورزی

 

 معرفی

 شده

8 81/6  

 صخره

 یعیطب

81 18/81  

 پوشش

انبوهگیاهی  
1 8/89  

گیاهی پوشش

 ضعیف
68 97/66  

 صخره دارای

گیاهی پوشش  

انبوهنیمه  

1 11/9  
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 Google Earthنمودار تغییرات مقادیر حداقل، میانگین و حداکثر ارتفاع و شیب تالاب ماشکید در  -2شکل 

 

 1831سرزمین تالاب ماشکید در فصل بهار نقشه ساختار سیمای -8شکل 
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 1811سرزمین تالاب ماشکید در فصل بهار نقشه ساختار سیمای -4شکل 

 

 
 سرزمین در منطقه مورد مطالعههای بررسی تغییرات ساختار سیمایتصاویر سال -5شکل 
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  بحث

 و یفراوان ستگاه،یز انتخاب یبرا یاهیگپوشش ساختار

 است شدهاثبات یاتیحیعامل عنوانبه پرندگان دمثلیتول

 تیاهم به باتوجه ن،یچنهم(. 6989 همکاران، و انیاسد)

 تیجمع درتراکم یاهیگپوشش یدارا دارآب یاراض

 همکاران، و یراهدار) خشکمناطق در یتالاب پرندگان

 بر خشک و یآب ،یاهیگپوشش یدارا یهالکه( 6981

 حساببه مجزا و کیتفک یاهیگپوشش تراکم حسب

 خشک دارای اکوسیستم مناطقطرفی، آمدند. از

امر بررسی نقش ی است که اینشکننده و حساس شرایط

کرمیان، ) کندچندان میاین مناطق را دوگیاهی درپوشش

سرزمین کریدورها باعث جدایی ساختار سیمایدر (.6989

 .(6988شوند )اراضی، های زیستگاه میو تفکیک تکه

های زیستگاهی در تالاب ماشکید بنابراین در تفکیک لکه

از دلایل شد و یکینقش کریدورها مهم درنظر گرفته

 6998به سال نسبت 6988ها درسال لکه افزایش تعداد

شود. وجود کریدورهای متعدد در زیستگاه شناخته می

 حاضر و بازدیدهای میدانی، مطابق نتایج پژوهش

از نزولات جوی  آب حاصل 6988بهار سال درفصل

یافته و باعث پیدایش درپشت سد ماشکید علیا تجمع

گیاهی زیستگاه و تنوع پوشش غناآبی و افزایشمنطقه

شده است. ازطرفی مقدار تبخیر و تعرق در مناطق 

فراخشک بالاست )مطالعات آمایش استان سیستان و 

تالاب ورودی به هایی از آب( و قسمت6997بلوچستان، 

مانده جایخیس و رطوبت برشده و اراضیتدریج تبخیربه

 رویش، منجربه پیدایش  شروع فصل زمین، بابر

که در  طوریشود بهها میاین قسمتگیاهی درپوشش

  انبوه و انبوهضعیف، نیمههای با پوششبهار لکهفصل

 پوشش مشاهده هستند. رویشتصویر قابلوضوح دربه

های به فراهم شدن لکهها، منجراین قسمتگیاهی در

وحش برای حیات 6988متنوع زیستگاهی موقت، درسال 

ای سطح تالاب صخره شده است. با آبگیری تالاب، جزایر

دسترس  از مکانی دور اند بهشده که توسط آب محصور

ای موجود اند بنابراین جزایر صخرهشکارچیان تبدیل شده

مکان امن و مناسبی برای  درسطح تالاب و منطقه

شوند و گذرانی پرندگان محسوب میتولیدمثل و زمستان

شوند. بنابراین درسال دارای ارزش حفاظتی شناخته می

مناسب برای حیات  درون زیستگاه شرایط 6998

آبزی و کنارآبزی وجود ندارد و مناطق مناسب و پرندگان

های )شیبالعبور ای صعبهای صخرهوحش لکهامن حیات

باشند. انبوه میهای گیاهیتند و ارتفاعات بالا( و پوشش

گیاهی آبی و سطح پوششدر زیستگاه، لکه 6988درسال 

شود که بینی میاز مساحت خوبی برخوردار است و پیش

وحش جمعیت حیات یقازیستگاه دراین زمان برای ب

شرایط بسیارمناسبی  آبزی و کنارآبزی ازبویژه پرندگان

آب در علت فقدانبه 6998خوردار باشد و درسال بر

 بسیارزی شرایط زیستگاه برای پرندگان خشکی

وجود دارد. بنابراین  6988به سال تری نسبتمناسب

 های دارای ، در لکه6988رود تا درسال انتظار می

ها و جزایر درون و حاشیه تالاب، گیاهی، صخرهپوشش

حضور جمعیت پرندگان تراکم پرندگان بالا باشد و 

دار باشد. های خشک و پوششزی محدود به لکهخشکی

 منظور حفاظت و مدیریت جمعیت بنابراین، به

گیاهی ضرورت دارد. وحش زیستگاه، حفظ پوششحیات

های حساس های گردشگری از لکهبرآن، باید فعالیتعلاوه

پرندگان، فاصله گیرد و از حضور شکارچیان و فعالیت 

مجموع نتایج پژوهش  عمل آید.درمنطقه ممانعت بهشکار 

گیاهی درایجاد مهم آب و پوششدهنده نقشحاضر، نشان

های ویژه پرندگان در تالابهوحش بحیات ازیستگاه و بق

های نتایج پژوهش باشد و بامناطق خشک و فراخشک می

( در تالاب هامون سیستان و 6981راهداری و همکاران )

( در شهرستان سرخس 6989اران )اسدیان و همک

های ساختار نتایج نقشه مطابق تحلیل نماید.مطابقت می

با  6988و  6998های سرزمین زیستگاه درسالسیمای

دهد که زمینی نشان میاز نقشه واقعیتاطلاعات حاصل

بالایی برخوردار بندی تهیه شده از اعتبارهای طبقهنقشه

 Googleای بالای تصاویر ماهوارههستند و این امر قابلیت 

Earth کند و با نتایج مطالعه مناظر تصدیق می را در

آبخیز آدرشک و حوضه  در (6988های اراضی )پژوهش

Kolejka (8169) کند.مطابقت می جمهوری ساکا در 
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 های همراهبا پیشرفت تکنولوژی و ساخت تلفن امروزه

توان وضوح بالا، میکیفیت و به دوربین باهوشمند مجهز

های های تهیه دوربینمناظر، از هزینهدر مطالعات

طرفی درهنگام بازدیدهای دیجیتال و فیلم کاست. از

حمل، استفاده از بودن و آسانی دلیل سبکمیدانی به

 با paintافزار تر است. نرمهمراه هوشمند مناسبتلفن

ی مربوط به هاروی عکس، توانسته از هزینهقابلیت کار بر

وضوح عکس و فیلم بکاهد و درتهیه تصویر ساختار 

سرزمین مناطق یک ابزار موزائیکی ساختار سیمای

 شود.مناسب شناخته می
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Abstract 
This study was conducted to identify and investigate changes in the size, type and number of 

habitat patchs in Mashkid Wetland in 2010 and 2020. For this purpose, in the spring of 

2020, habitat patchs were identified through field operations and by objective observation. 

Ground control points were prepared with the aim of assessing the accuracy of the final 

classification maps by recording land cover information and location of each type of patchs 

using a global positioning device. Landscape structure map was drawn through visual 

interpretation of phenomena using Google Earth satellite images. Arc GIS 10.3 software was 

used to prepare the final land use structure classification map and calculate the area of the 

patchs. The percentage of each patch in the heterogeneous land was determined by Excel 

2013 software. According to the results, the landscape mosaic of the region in the spring of 

2010 had habitat types of plants, rocks and alluvial areas and in the spring of 2020 consisted 

of habitats of plants, shrubs, rocks and water surfaces. A total of 131 patchs were identified 

and counted in 2020 and 40 habitat patchs in the landscape structure of the region in 2010. 

In 2010, poor vegetation patch had the highest percentage of area compared to the whole 

region and in 2020, water patch had the highest percentage of share. Overall, the results 

indicate significant changes in the size, variety and number of habitat patchs over time. 
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