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  الگوی مکانی سیمای سرزمین تغییرهایپایش 

  1شناختیبوم هایشاخصبراساس 

 

 3محمود زبیری و  2، جهانگیر فقهیمحمد تیموری

 

 چکیده

زايای و  ناگوار مانند فرساايش، بیاباان   یمنطقه، پیامدهاي و اقلیم مینسیمای سرزاستفاده از زمین بدون توجه به  

باوم  هاای  شااص  باا اساتفاده از    سایمای سارزمین   تغییر روند حاضر با هدف بررسی پژوهش .داردتخريب منابع محیطی 

 وشش سارزمین های پنقشه . پس از تهیهشد انجام 1232و  1211دوره زمانی  دراستان چهارمحال و بختیاری  در شناصتی

، طبقهمساحت شامل ( کالس) طبقهدر سطح  شناصتیبومهای شاص ، در چهار کاربری مسکونی، جنگل، مرتع و کشاورزی

آماده   دسات  به هاینتیجهند. شدارزيابی  ییرهاتغبررسی برای تراکم حاشیه، شاص  بزرگترين لکه، تراکم لکه و تعداد لکه 

، کاربری مرتاع نسابت باه ساه کااربری ديگار       بررسیدر دوره زمانی مورد  طبقه مساحت شاص اساس  که بر ندداد نشان

ايان   ساتگی هام گس  معنی افزايش از کاهش يافته است. مقدار تراکم حاشیه برای چهار کاربری نیز افزايش نشان داد که به

ده گسستگی اين کااربری  دهنداشته که نشان چشمگیربزرگترين لکه، کاربری مرتع کاهش شاص  براساس هاست. کاربری

است. مقدار تراکم لکه برای هر چهار کاربری افزايش يافته است ولی در مورد کاربری مرتع بیشتر اسات. همنناین، مقادار    

طاور کلای،   هاست. با  چشمگیرترتعداد لکه برای چهار کاربری افزايش نشان داده که برای کاربری مرتع اين افزايش  شاص 

داشاته   بررسای دوره زماانی ماورد    در، کاربری مرتع بیشترين تخريب و از هم گسساتگی را  پژوهش های اينبراساس يافته

 است. 

 .شناصتیهای بومشاص ، ، سیمای سرزمینزمینپوشش استان چهارمحال و بختیاری،  واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

 در و منطقه هر در زمین هایکاربری يا محلی هایبوم نظام از ترکیبی آن در که است آرايشی سرزمین، سیمای 

 سایمای  سااصتار  .اسات  طبیعای  و اجتماعی - اقتصادی محیط مختلف هایجنبه شامل و (4) اندشده تکرار مشابه یشکل

 در هاا گوناه  و ماواد  اناريی،  توزيع سرزمین، سیمای عناصر يا قابل تفکیک هایبوم نظام بین مکانی ارتباط شامل سرزمین

  و کاارکرد  مطالعاه  الزمه سرزمین سیمای ساصتار سازی کمی ست. هانظامبوم پیکربندی و نوع عداد،ت شکل، اندازه، زمینه
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 jfeghhi@ut.ac.irمسئول، پست الکترونیک:  نويسنده -2 
 .فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ايرانو وابسته مدعو  ضوعنفر دوم و سوم  دانشگاه تهراناستادان و  ارشد یکارشناس یدانشجو به ترتیب، -2
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  .است سرزمین سیمای تغییربررسی 

 ،1224 سال از ست. اين رويکرد هازمین کاربری تغییر سیمای سرزمین، پايش در رويکردها ترينمعمول از يکی

 مناابع  سایمای  روی انساانی  هایفعالیت شناصتیبوم و محیطیپیامدهای زيست ابیارزيبرای   پايه شناسیروش  عنوانبه

 ريازی برناماه  باه  مرباوط  علمای  مناابع  در هاا زمین کاربری تغییر رويکرد اين، بر افزون. (5) بوده است توجه مورد طبیعی

 . (11، 9) ای نیز داردويژه محیطی جايگاه

 تقاضا، با مرتبط عملکردی و ساصتاری هایعامل پینیده هایها و واکنششکندرنتیجه  زمین کاربری هایتغییر  

 پوياايی کااربری   تکااملی،  ازنظار  .(3) دارد سارزمین  سیمای بر ایگسترده هایاثر اجتماعی، هایارتباط و فناورانه ظرفیت

 پدياده  ايان  ارزياابی  و پاايش  برای جديد هایروش بستن کاربه نیازمند که است شده ترپینیده گذشته به نسبت هازمین

 واباداع   سارزمین  سایمای  پاايش  برای را هازمین کاربری پايه بر هایمدل تا نداهکرد تالش ی چندپژوهشگران. (12)است 

  هاای  سیاساتگذاری  بیشاتر  چاه  هار  توساعه  وزماین   کااربری  هایتغییر پويايی درک منظور به ،نمونه بخشند. برای بهبود

زماان   در هاا کااربری  ازهرياک   تغییار  مسیر و تغییر قدارم کردن کمی ها،سرزمین سیمای برای محیطیزيست ريزیبرنامه

 . (6) است شده پیشنهاد

 آسان جغرافیايی اطالعات سیستم و ایماهواره تصويرهای طريق از شناصتیبوم هایشاص که مطالعه جايیاز آن

 انجام شدهريزی سرزمین برنامهبرای  شناصتیبومهای شاص در زمینه دی زياهای بررسیهای اصیر سال در، (11، 1) است

هاای سایمای سارزمین    شاص استان مازندران با استفاده از  هایزمینپوشش  تغییر 1213تا  1262دوره زمانی  دراست. 

ای لندست، از باین  ماهواره ويرهایصاز روی ت هازمینهای پوشش ، پس از تهیه نقشهپژوهش. در اين (2) بررسی شده است

در   4و نسبت چولیادگی لباه   2، شاص  بزرگترين لکه 2، تعداد لکه 1طبقههای مساحت شاص استخراج شده،  شاص  21

ايان  نتیجاه  انتخاب شدند.  های اصلیمولفه سیما با استفاده از تحلیل شاص عنوان  به 5و شاص  تنوع شانون طبقهسطح 

بری رولای کاا  اناد  داشته افزايش سطح بررسی دوره  درهای مسکونی، کشاورزی، مرتع و جاده د که کاربرینشان دا پژوهش

کهگیلويه و بويراحمد با استان استان کردستان و  یهازمینای ديگر، کاربری جنگل کاهش شديدی داشته است. در مطالعه

گرادياان  با روش شناصتیبوم های شاص ترکیب  نتیجه. (2) شدندسیمای سرزمین مقايسه  شناصتیبوماستفاده از رويکرد 

اساتان   سایمای سارزمین   ،و در مقابلدارد پیوستگی بیشتر  نشان داد که سیمای سرزمین استان کردستان GISدر محیط 

 روسصا  سایاه  زيساتگاه  در سارزمین  سیمایالگوی مکانی  تغییرهایای است. کهگیلويه و بويراحمد دارای ساصتار ريزدانه

از آماده  دسات  در اينجا نیز نتیجه باه . (1) ساله بررسی شده است14 دوره يک درنیز  ارسباران زيستکره گاهذصیره قفقازی

 جنگلی هایزمین نشان داد که نسبت هازمینهای پوشش استخراج شده از نقشه شناصتیبوم های شاص زمانی  تغییرهای

از  هاا زارديگار، نسابت  گاون    ساوی کاهش داشته است. از  %44/21به   45/44از  هاعلفزارنسبت و  %35/21به   35/23از 

از ساال   شاناصتی باوم  های شاص  معتبر چاپ شده در حوزه  هایهافزايش پیدا کرده است. در بین مقال %65/15به  21/2

 . (12) ستهازمین کاربری در یرتغی ارزيابی سرزمین، سیمای هایشاص  پژوهش مورد حوزه تريناصلی،  1213تا  1293

         تاوان  ارزياابی  و بختیااری  و چهارمحاال  اساتان ی هاا زماین  پوشاش  تغییار  روناد  ارزياابی  پژوهش حاضر، هدف 

دوره زماانی   درسارزمین   سایمای  شناصتیبوم رويکرد با و سرزمین سیمای هایشاص  از استفاده سرزمین با شناصتیبوم

 .است بوده 1232تا  1211

 
1. Class area (CA)                                  2. Number of patches (NP)                                     3. Largest patch index (LPI)     
4. Perimeter-area fractal dimension (PAFRAC)                                                             5. Shannon's diversity index (SHDI) 
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 هامواد و روش

  منطقه مورد مطالعه

برپاياه  . اسات  شاده  اجارا کیلومترمرباع   16411بختیااری، باا مسااحت     و چهارمحاال  اساتان  حاضر در پژوهش 

 چهارمحال استان. داشته استصانوار  224612نفر جمعیت و  135262اين استان ، 1231سال  مسکن و نفوس سرشماری

 اساتان  باه  غارب  از اصافهان،  اساتان  باه  شار   و شمال از است و ايران مرکزی فالت کوهستانی هایطقهمن از بختیاری و

 اساتان  و میاانگین ارتفااع   محادود  لرساتان  استان به غربی شمال از و بويراحمد و کهگیلويه استان به جنوب از صوزستان،

 (.1متر است )شکل  1151از سطح دريای  بختیاری و چهارمحال

 
 .، استان چهارمحال و بختیاریمطالعه محدوده منطقه مورد -1شکل 

 

پرباارش   و سردسایر  دلیال  هماین  باه  و است کشور هایمنطقه ترينمرتفع از يکی بختیاری و چهارمحال استان 

. دارد متناوع  شارايط اقلیمای   ،ارتفااع  زياد بسیار هایتغییر و موجودهای احیهن هوايی و آب تنوع دلیل به استان اين .باشد

 شود.می  تقسیم لردگان و شهرکرد کوهرنگ، اقلیم سه هبختیاری ب و چهارمحال منطقه و دما، رطوبت ایهبراساس شاص 

متار در  میلای  231)ارتفاعاات زردکاوه( تاا    ها ناحیهترين متر در پربارشمیلی 1611ساالنه )برف و باران( از  بارش میانگین

درجاه   5/29 میانگین دماای های سینوپتیک، لردگان با ايستگاههای هدادبراساس . است)سامان( متغیر ناحیه ترين بارشکم

ايان   هاای طقاه ماه ساردترين من در دی سلسیوسدرجه  -6/3دمای میانگین در مرداد ماه گرمترين و شهرکرد با  سلسیوس

 .انداستان

 فاالرد  و دوراهاان  ن،لردگاا  ناغاان،  اردل، بازهفت، منطقه پنج دربیشتر بختیاری و چهارمحال استان هایجنگل 

 به کوهرنگ شهرستان در بازهفت هایکوه از نواری صورت به هزار هکتار 219حدود  مساحتی با هاجنگل اين اند.قرارگرفته

از گوناه بلاوط    %22، حادود  هاطقهمن اين جنگلی اصلی اند. پوشششده کشیده شهرستان لردگان در فالرد هایکوه سمت

  .اندآن شناسايی شده  ای دره درصتی و درصتنهگون 62و تاکنون است 
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 پژوهشروش 

 دوره دو در اساتان چهارمحاال و بختیااری    هایزمین پوشش 1:251111با مقیاس  هاینقشه از پژوهش اين در   

 اساس رب هانقشه اين . ها را تهیه کرده استآن ها، مراتع و آبخیزداریسازمان جنگل استفاده شد که 1232و  1211زمانی

 بنادی تقسایم  مساکونی  طقه هایمن و کشاورزی مرتع، جنگلی، هایزمین پوشش طبقه چهار بهحاضر  پژوهش هایهدف

باا    طبقاه زيار در ساطح    هاای شااص   ی،تحلیل فضااي  و و تجزيه یساصتار مکان یمنظور بررس به ،در مرحله بعد .اندشده

  .شدررسی استخراج و ب Fragstatsاستفاده از نرم افزار 

   آن کناد و دامناه  های از اين نوع را بر حسب هکتار محاسبه می، مجموع مساحت لکهشاص : اين (CA) طبقهمساحت  -1

1 < CA است. 

 تغییرهاای . واحد آن متر بر هکتار و دامنه شودبر سطح آن تقسیم می طبقه، محیط هر شاص : در اين  1حاشیهتراکم  -2

 .(1 معادله) است ED > 1آن 

10000)(                                                                                                             ]1معادله [
A

E
ED   

 . است( 2mمساحت کل سیمای سرزمین ) A( و mطول کل حاشیه کاربری زمین ) E، معادلهدر اين 

  .(2 معادله) ترين لکه اشغال شده استبزرگبا درصدی از سیمای سرزمین که   (:LPIشاص  بزرگترين لکه ) -2

)(                                                                                                     ]2معادله [

)max(

1001

A

a

LPI

a

j

ij


  

 LPI > 1 < 111آن نیز  تغییرهایبرحسب درصد و دامنه  شاص ين واحد ا، ( 2mام ) ijمساحت لکه  ija، معادلهدر اين 

 . است

ر تعداد لکه در واحد سطح )در هر صد هکتار( نگو بیادهد میالگوی سیمای سرزمین را نشان  شاص اين  :2تراکم لکه -4

 (. 2 معادلهکند )تر میمختلف را سادههای سطحاست. تراکم لکه، مقايسه سیمای سرزمین با 

))((                                                                                                     ]2معادله [ 10010000
A

n
PD i 

 . است PD > 1آن  تغییرهایهای کاربری زمین و دامنه تعداد لکه ni، معادلهدر اين 

بدون واحد و  شاص (. اين 4 معادله) استهای موجود در سیمای سرزمین طبقهها يا تعداد لکه(: NPها )تعداد لکه -5

 است.  NP > 1 آن تغییرهایدامنه 

inNP                                                                                                                          ]4معادله [  

 نتایج

 1332و  1331 زمین هابرای پوشش  طبقهدر سطح  هاشاخص مقدار

استان چهارمحال و بختیاری در  زمین هایهای بیان شده در بخش قبلی برای پوشش شاص از يک هر  مقدار 

 آمده است. 1در جدول  1232و  1211سال 

  

 
1. Edge density (ED)                                            2. Patch density (PD) 
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 .1232و  1211سال  هازمینها برای پوشش شاص  مقدار -1جدول 

 ریکارب سال
 شاص 

CA )هکتار( ED LPI PD NP 

1211 

 52 1124/1 146/15 6194/2 5/231325 جنگل

 12 1152/1 1515/52 1236/9 5/111499 مرتع

 253 1221/1 2262/4 9159/4 2/262164 کشاورزی

 115 1192/1 1352/1 2959/1 9/11912 مسکونی

1232 

 419 1213/1 1332/12 3213/5 2/244112 جنگل

 1911 1193/1 2439/21 1311/11 5/144126 تعمر

 351 1614/1 4991/9 2211/9 2/259222 کشاورزی

 523 1242/1 1263/1 1111/1 5/19451 مسکونی

  

 نظر را در سیمای مورد طبقه توسطشده  درصدی از کل مساحت اشغال شاص اين  -طبقهمساحت  شاخص -1

و وسعت  افزايش یجنگل، کشاورزی و مسکونهای کاربریوسعت ،  1232 تا 1211ی دوره زمان در دهد.یسرزمین نشان م

و تبديل مرتع  منطقههای بشری در اين و سازه یانسان هایفعالیت دهنده افزايشکه نشان است يافته کاهش یمرتعکاربری 

  .(2)شکل  است آن به کشاورزی و حفاظت جنگل و جلوگیری از تخريب

 
 .1232و  1211 هایسال در هازمین در پوشش طبقهمساحت  شاص ه مقايس -2شکل 

 

دهد که کاربری مرتع بیشترين تغییر را در بازه زمانی مورد مطالعه نشان میها نتیجه بررسی -تراکم حاشیه شاخص -2

 ،هاافزايش طول لبه یبه معن که اينهای بعدی قرار دارند های جنگل، کشاورزی و  مسکونی در رتبه(. کاربری2دارد )شکل 

 ست.هاکاربریاين  یگسیختگمرزی و افزايش ازهم هایاحیهافزايش ن ،هاشکل آن شدن ترپینیده
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 .1232و  1211 هایسالدر زمین ها در پوششتراکم حاشیه  شاص مقايسه  -2شکل 

 

باه  اسات  دهاد کاه بیشاترين تغییار مرباوط      ان مینش ها، نتیجه بررسیشاص اين در باره  -بزرگترین لکه شاخص -3

(. کمترين تغییر مربوط 4کاهش يافته است )شکل  1232در سال  %24/21به  1211در سال  %15/52کاربری مرتع که از 

دهناده تخرياب و گسساتگی    نشاان  عاددها افزايش يافته اسات. ايان    %12/1به  %1352/1که از است به کاربری  مسکونی 

  تر و توسعه منطقه است. لیه به واحدهای کوچکواحدهای او

 
 .1232و  1211 هایسالدر  زمین ها در پوشش بزرگترين لکه شاص مقايسه  -4شکل 

 

ها در بازه زمانی مورد مطالعه افزايش ها در کلیه کاربریدهد تراکم لکهنشان میها نتیجه بررسی  -تراکم لکه شاخص -4

تاوان  در اينجا مای کاربری جنگل است.  درکاربری مرتعی و کمترين تغییر  دربیشترين مقدار تغییر  .(5)شکل  داشته است

بارای کااربری   . اسات سوزی ها در برابر آتشکه صود ناشی از حفاظت جنگل داردگفت که کاربری جنگل پیوستگی باالتری 

   سرزمین و کاهش پیوستگی آن است. نشان دهنده کوچک شدن و لکه لکه شدن شاص زياد اين  مقدارمرتع،  
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 .1232و  1211 هایسالدر  زمین ها در پوشش تراکم لکه شاص مقايسه  -5شکل 

 

مرباوط   1211در ساال   ،(لکه 253يعنی )، دهد  که بیشترين تعداد لکهنشان میها نتیجه بررسی: تعداد لکه شاخص -5

در سال  شاص اين  تغییرهای. روند (6است )شکل مربوط به کاربری جنگل ، (لکه 52)، به کاربری کشاورزی و کمترين آن

کاربری لکه و  351لکه، کاربری کشاورزی با  1911لکه، کاربری مرتع با  419صورت افزايشی در کاربری جنگل با به 1232

بوم   بیشتر باشد، آن بوم نظام هایسیمای سرزمین، هرچه تعداد لکه شناسی. بر مبنای اصول بوماستلکه  523مسکونی با 

 پذيری بیشتری است.در معرض آسیب نظام

 

 

 .1232و  1211 هایسالدر  زمین ها در پوشش هاتعداد لکه شاص مقايسه  -6شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه

 شاص  يک تنها واکاوی به شود می توصیه، طبقه سطح در سرزمین سیمای یهاشاص  درک و واکاوی برای 

 هاشاص  از هايیدسته واکاوی به سرزمین سیمای ساصتار و هابوم نظام پويايی توصیف و بهتر درک برای بلکه نشود، اتکا
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 هر مکانی هایويژگی، 1232تا  1211 زمانی بازه در هازمین پوشش تغییر بر افزون داد کهنشانبررسی  اين. شودپرداصته

 درآمد. کمی صورت به سرزمین سیمای هایشاص  با مطالعه اين در هاتغییر اين .است کرده تغییر نیز هاطبقه از يک

 هاای منطقاه  و کشااورزی  ،یجنگلهای زمین وسعت که داد نشان طبقه مساحت شاص  مقدار از حاصل نتايج 

 هاای سازه و انیانس هایفعالیت افزايش دهندهنشان اين امر است. يافته کاهش مرتعی هایزمین وسعت و افزايش مسکونی

 است. آن تخريب از جلوگیری و جنگلی هایزمین حفاظت و کشاورزی به مرتعی هایزمین تبديل و هامنطقه اين در بشری

 هاای پوشاش  هماه  در لکاه  تعاداد  کاه  داد نشان لکه بزرگترينو  لکه تراکم لکه، تعداد هایشاص  از دست آمدهنتیجه به

 اين  دلیل، مسکونی هایمنطقه و کشاورزی هایزمین برای، است يافته افزايش 1211لسا به نسبت 1232سال در هازمین

 است. بوده اسکان و غذايی مواد تولید برای تقاضا افزايش ،هالکه تعداد افزايش

 داشاته  افزايش زمانی بازه اين در زمین هایپوشش کلیه در هالکه تراکمنشان داد که ها همننین ه بررسیجنتی

 از جنگلای  هاای زماین  که معناست بدين و جنگلیو  مرتعی هایزمین به مربوطترتیب به آن کمترين و بیشترين که تاس

 ست.هاسوزیآتش و تخريب از جنگل حفاظت دلیل به صود اين ندکهبرصوردار یزياد پیوستگی

گذشاته باه    هایو تبديل وضعیت ساصتار سیمای سرزمین منطقه مورد مطالعه در شرايط فعلی، به دلیل تخريب

 کاه يکای از پیامادهای تخرياب و تباديل      و بیانگر روند توسعه تخريب است. بنابراين، با توجه باه ايان   بوده صورت اصتاللی

های مورد استفاده در شاص دست آمده از کاربرد هزايی و تخريب تنوع زيستی است، نتايج بايش بیابانززمان اف درها زمین

اسات کاه باا     یتغییرهااي های شاص  بزرگترين لکه و تعداد لکه در بررسی و تحلیل شاص نیز بیانگر کارايی  پژوهشاين 

  مطابقت دارد. (3) پژوهشگرانساير  هایيافته
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Monitoring Landscape Spatial Pattern Changes  

Based on Ecological Metrics  
 

M. Teimory, J. Feghhi1 and M. Zobeiri2  
 

 

The use of land without considering landscape topography and climate of the 

region, can lead to disastrous consequences, such as erosion, desertification and 

environmental degradation. The present study aimed to investigate the landscape spatial 

pattern changes using ecological metrics in Chaharmahal Bakhtiari province between 1997 

and 2011. After providing the land cover maps in four categories of residential, forest, 

rangeland, and agriculture, ecological metrics at the class level including class area, edge 

density, largest patch index, patch density and number of patches were analyzed. The 

results showed that according to the class area metric in the studied period, the rangeland 

area decreased compared to the other three land uses. The edge density metric for the four 

land uses increased, which means increase in the fragmentation of these land uses. 

According to the largest patch metric, the rangeland has been significantly reduced, 

indicating the fragmentation of this land use. The patch density metric has increased for all 

land uses, which is higher for rangeland. Also, the amount of the number of patches metric 

increased for four land uses, which is more evident for rangeland. In general, based on the 

findings of this study, rangeland had the highest degree of degradation and fragmentation 

during the studied period. 

Key words: Chaharmahal Bakhtiari province, Ecological metrics, Land cover, Landscape. 
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