
771-781،صفحة1394،زمستان4شمارة،41دورةشناسی،محیط

شدۀ  بررسی میزان و جهت تغییرات پوشش گیاهی متراکم منطقۀ حفاظت

 گشت رودخان با استفاده از رویکرد اکولوژی سیمای سرزمین
 

 *2دخت ، حبیب فتحی1محمد پناهنده

 
 M1344_panahandeh@yahoo.com  جهاد دانشگاهی زيست، زيست، پژوهشكدة محيط استاديار گروه پژوهشی محيط .1

 زيست، جهاد دانشگاهی زيست و كارشناس ارشد پژوهشی پژوهشكدة محيط  كارشناس ارشد علوم محيط. 2

 
 

 2/6/1394تاريخ پذيرش مقاله:  23/1/1394تاريخ وصول مقاله: 

 

 چكيده

توانند به منظور تشریح ترکیب و ترتیب فضایی سرزمین استفاده شوند. هدف از ایون بررسوی، تعیوین     سیمای سرزمین میهای  متریک
شدۀ گشت رودخان اسوت. نخسوت محودودۀ تواالب انزلوی از       میزان و جهت تغییرات در کالس پوشش گیاهی متراکم منطقۀ حفاظت

ستخراج و در مرحلۀ بعد محدودۀ تقریبی پوشش گیاهی متراکم از طریوق تفسویر   ای لندست مربوط به دو مقطع زمانی ا تصاویر ماهواره
تهیه شد. سپس این ناحیه در قالب دو کالس پوشش گیاهی متراکم و بدون پوشش  Ermapper7.1افزار  بصری تصاویر در محیط نرم

الس پوشش گیاهی متراکم آن نیوز تهیوه   شدۀ گشت رودخان، ک بندی شد. در گام دیگر، پس از جداکردن محدودۀ منطقۀ حفاظت گروه
هوا   بوه منظوور محاسوبۀ متریوک     Patch Analystورودی اکستنشن  منزلۀ های وکتوری پوشش گیاهی ساخته و به شد. بعد از آن الیه

هوا   کوه (، تعداد کل لCAهای همسان ) های تمام لکه های مجمو  مساحت استفاده شدند. نتایج بیانگر تغییرات قابل مالحظه در متریک
(Numpsمتوسط اندازۀ لکه ،) ( هاMpsمتوسط لبۀ لکه ،) ( هاMPE( تراکم لبه ،)ED( و کل لبه )TE    در دو سطح لکوۀ اصولی پوشوش )

شده است که با توجه به جهت تغییورات بیوانگر    گیاهی متراکم حوزۀ تاالب انزلی و سطح کالس پوشش گیاهی متراکم منطقۀ حفاظت
 پوشش گیاهی متراکم است. تکه شدن افزایش فرایند تکه

 واژه کليد

 تكه شدن، سیمای سرزمین، سنجه. تاالب انزلی، تكه 

 

 سرآغاز. 1

ساختار سیمای سرزمیک ب  معنی الگا؛ی سایمای سارزمیک    

است ک  از طریق نا؛ع اساتواده از آن و سااختار آن یعنای     

اندازه، شاكل، ترتیاس و ت؛زیاع یناصار انوارادی سایمای       

شا؛د. بارای ترسایم یناصار سایمای       سرزمیک مشخص می

های  ش؛ند، اغلس وا د ها نامیده می سرزمیک ک  معم؛زی لك 

ش؛د. در ایاک   های پ؛شش زمیک استواده می و وا دکاربری 

های فیزیكی ساطحی   ص؛رت پ؛شش زمیک ب  معنی ویژگی

هاای   هاای م؛را؛د و سااختار    زمیک )بارای مثاا ، رساتنی   

مصاان؛ع( اساات، در  ااالی کاا  کاااربری زماایک باا  معناای  

های اقتصادی و ارتمای وا د زمیک م؛ردنظر است  یملكرد

(Haines-Young, 2009  ناااهمگ؛نی ساایمای ساارزمیک .)

پارامتری از ساختار سیمای سرزمیک، بیانی از کیویت  منزلۀ ب 

های مخلا؛  یاا    یا شم؛  یناصر نامتشاب  در قالس زیستگاه

ان؛اع پ؛شش در سیمای سرزمیک است. ایک موها؛م متضااد   

همگ؛نی است ک  ب  معنی ور؛د یناصر مشااب  در سایمای   

 سرزمیک است.

منزلااۀ  ت؛اننااد باا  هااای ساایمای ساارزمیک ماای  متریاا 
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های سیمای سرزمیک، ب  منظ؛ر تشاریح ترکیاس و    شاخص

 ترتیس فضایی سیمای سرزمیک استواده ش؛ند.

ت؛انناد در ساط؛ح مختلاف با  ت؛صایف       ا مای ه متری 

هایی مانند انادازه،   یناصر انورادی سیمای سرزمیک در قالس

شكل، تعداد یا کلیات سایمای سارزمیک از طریاق تشاریح      

ترتیاس و تنا؛ع یناصار سایمای سارزمیک بوردازناد. دلیال        

های فضایی با    ها در تجزی  و تحلیل استواده از ایک متری 

ختار سیمای سرزمیک ب  طریق کمیی منظ؛ر ترسیم و ثبت سا

هاای   براساس وسعت، شكل، خطا؛  لبا ، تنا؛ع و نسابت    

ت؛پ؛ل؛ژی  است ک  همۀ ایک ما؛ارد با     -ریاضی تشریحی

سازی اطییاات مرب؛طا     منظ؛ر مستندسازی پایش یا آماده

سازی اک؛ل؛ژیا    های شبی  های ورودی مد  پارامترمنزلۀ  ب 

 سیمای سرزمیک است.

در تمااام ابعاااد خاا؛د وابساات  باا       تناا؛ع زیسااتی   

هاست ک  مساتلزم ساط؛ح مشخصای از سارزمیک      زیستگاه

برای تضمیک  واح تنا؛ع زیساتی اسات. بناابرایک، تنا؛ع       

شاده،   زیستی هم؛اره برای ی  ساطح سارزمینی مشاخص   

ش؛د و ساختار سیمای سرزمیک ینصری کلیادی   تعریف می

بیاانی  لۀ منز ای و ناهمگ؛نی فضایی ب  برای در  تن؛ع گ؛ن 

هاای   از ساختار سیمای سرزمیک، بیانگر گ؛نااگ؛نی ویژگای  

 .های فضایی است سیستم در قالس

از آنجا ک  تشریح پیچیدگی تن؛ع زیستی بسیار مشاكل  

ها، روشی یملای بارای تح یاق و     است، اغلس اک؛ل؛ژیست

 ,Feestاند ) شناسایی تن؛ع زیستی در سطح گ؛ن  اتخاي کرده

et al., 2010 هااای  ( و در ایااک راسااتا انتخااا  شاااخص

ساختاری برای مطالعاات زیساتگاهی مادنظر قارار گرفتا       

هاای محلای در خصا؛ص تنا؛ع      است. در ایک بساتر، داده 

 منزلااۀ ت؛اننااد اطییاااتی فااراهم کننااد کاا  باا  ای ماای  گ؛ناا

ای اساتواده شا؛ند. با  طا؛ر کلای       ای از تن؛ع منط   نماینده

تح یق مبتنی بر مجم؛یۀ گیاهی و ران؛ری )فا؛ن و فلا؛ر(   

ها را  ن  تنها رامع نیست، بلك  بخش ک؛دكی از تمام گ؛ن 

دهاد. تعیایک دقیاق و شاوا  تنا؛ع       تحت پ؛شش قرار مای 

مختلف مستلزم تیش، دانش و منابع مالی بسایار   بندی رده

زیاد است، لذا رایگزینی مناسس م؛رد نیاز است. از طریاق  

های مكاانی،   ای و گروهی با داده های گ؛ن  ترکیس شاخص

( و ساختار سایمای سارزمیک،   Heino, 2010زیستی ) محیط

ت؛اناد افازایش و با  لحاا       قدرت و کیویت اطییات مای 

 (.Faith, et al., 2003رغرافیایی ت؛سع  یابد )

هاای   یكی از سؤازت اساسای در اساتواده از شااخص   

و  اناد  ها مناساس  سیمای سرزمیک آن است ک  کدام شاخص

هایی برای تنا؛ع زیساتی اساتواده     شاخص منزلۀ ت؛انند ب  می

هاا بارای    ش؛ند؟ ب  ط؛ر اصا؛لی تعاداد کمای از شااخص    

 ,.Riitters, et alند )ا های سیمای سرزمیک کافی تشریح الگ؛

1995; Cain, et al., 1997; Lausch and Herzog, 2002 )

ای از  ت؛انااد از طریااق مجم؛یااۀ ساااده و تناا؛ع زیسااتی ماای

هاای گ؛نااگ؛نی از الگ؛هاای     ها، هنگامی ک  کیویت متری 

 ;Tischendorf, 2001 فضایی ور؛د دارند تشاریح شا؛د )  

McAlpine and Eyre, 2002; Neel and Cushaman., 

هااای  هااای انتخااابی کاا  معاار  رنباا   و شاااخص (2004

اطییااات بیشااتر و تاا؛ان  انااد ع زیسااتیگ؛ناااگ؛نی از تناا؛

 .(Feest, et al., 2010توسیری بازتری دارند )

ها باا   در هر ص؛رت استواده از شمار زیادی از شاخص

همبستگی بسیار باز، اطییات ردیدی ندارند و در توسایر  

هاایی کا     بناابرایک، شااخص   .کنناد  نتایج مشكل ایجاد مای 

 .مست ل از یكدیگرند باید انتخا  ش؛ند

هااا در فراینااد پااایش،  باا  منظاا؛ر اسااتواده از شاااخص

های زیستی و محیطی  تغییرات مشه؛د و نامناسس در ارزش

منزلاۀ هشادار اولیا  و     ها ب  شده و از آنم؛ردنظر شناسایی 

شا؛د   تر اساتواده مای   تر و ضروری های یمیق نیاز ب  بررسی

(Bock, et al., 2005). 

ت؛انناد بارای    های سیمای سرزمیک می ، متری همچنیک

هااا  شناسااایی ن ااا  داغ تناا؛ع زیسااتی اسااتواده شاا؛ند. آن

ای  های مست یم تن؛ع گ؛ن  ت؛انند رایگزیک کامل سنجش نمی

 ,Baileyها مویدناد )  ش؛ند، اما در اثربخشی و کاهش هزین 

et al., 2007.) 

هاایی در خصا؛ص کااربرد     در کش؛ر ما نیاز پاژوهش  

رهیافت سیمای سرزمیک ص؛رت گرفت  اسات کا  در ایاک    
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اک؛ل؛ژی سیمای سرزمیک »ای با ین؛ان  ت؛ان ب  م ال  میان می

زیستی )اک؛ل؛ژی سرزمیک( )مكتس  در برابر مطالعات محیط

 ,Makhdoum« )اروپایی در م ابل مكتاس انگل؛ساکسا؛ن(  

( اشاااره کاارد. در ایااک م الاا  دو مكتااس اروپااایی و  2008

آوری داده،  انگل؛ساکس؛ن در مرا ل مختلف از رمل  رماع 

بندی داده و  سازی، تجزی  و تحلیل و رمع های ن ش  تكنی 

ای تحات   شادند. در م الا    ریازی م ایسا    ارزیابی و برنام 

تحلیل تغییرات زمانی و ت؛زیع مكانی فضاهای سبز »ین؛ان 

)پریاا؛ر و « شااهری تهااران در م یاااس ساایمای ساارزمیک  

( رونااد تغییاار ترکیااس و ت؛زیااع فضااایی 1387همكاااران، 

یناصر ساختاری سیمای سارزمیک ارزیاابی شاد. در م الاۀ     

ان دو ینا؛  پاذیری با    های سیمای سرزمیک و فرسایش ییار»

هاای   دست  نمایۀ کمیی بارای ارزیاابی ساریع اثارات طارح     

( قابلیات دو دسات  معیاار سایمای     1386)ماهینی، « ت؛سع 

پذیری ب  منظ؛ر ارزیابی سریع اقدامات  سرزمیک و فرسایش

ساامانۀ پشاتیبانی   »ای بررسی شد. همچنیک، در م الۀ  ت؛سع 

تخریس ها در  گیری سریع برای ارزیابی پیامد فعالیت تصمیم

)آيری دهكاردی و  « سیمای سرزمیک  ؛ز  آبخیز شاوارود 

( الگ؛ی تخریس سایمای سارزمیک براسااس    1388خزایی، 

( ارا ا  شاد. از دیگار    Makhdoum, 2002ماد  تخریاس )  

تا؛ان   های آبخیز و بررسی آثار ت؛سع  می مطالعات در  ؛زه

(، کرمای و ف های،   1390ب  ما؛ارد زبردسات و همكااران )   

( نیاز اشااره کارد.    1391زی و همكااران ) ( و گ؛در1390)

تاکن؛ن مطالعۀ متمرکز در خص؛ص تحلیل تغییرات منااطق  

شاده از طریاق بررسای میازان و رهات تغییارات         واظت

های سیمای سارزمیک در کشا؛ر صا؛رت نگرفتا  و      متری 

شاده در   های انجاام  ور  تمایز ایک تح یق از سایر پژوهش

شاده   طق  واظات کش؛ر نیز تمرکز بررسی  اضار بار مناا   

شد   است. در ایک تح یق تغییرات ساختاری منط ۀ  واظت

خشكی گشت رودخان در  ؛ز  تااز  انزلای با  منظا؛ر     

ت؛انناد در   هایی از سیمای سرزمیک کا  مای   شناسایی پارامتر

ای بارای ترکیاس    تحلیل تن؛ع زیستی استواده ش؛ند و زمین 

سااختار  هاای مكاانی و    ای باا داده  های تن؛ع گ؛نا   شاخص

 سیمای سرزمیک فراهم آورند بررسی شد.

 

 ها  . مواد و روش2

کیلا؛متر مرباع در ساا ل     3610 ؛ز  آبخیز انزلی با وساعت 

 (. 1رن؛بی دریای خزر در استان گیین واقع شده است )شكل 
 

 
 4-3-2 ترکیب باندی -تاالب انزلیۀ حوز. 1شکل 

 منبع: نویسنده
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دسات  ا؛زه و    المللی انزلی در قسمت پاییک تاز  بیک

شد  رنگلی گشت رودخان با وسعت دهال   منط ۀ  واظت

 30دررا    49 طا؛  رغرافیاایی   هزار هكتار باا مختصاات  

دقی   شارقی و یارض رغرافیاایی     20درر  و 49دقی   تا 

 دقی اۀ شامالی   11درر  و  37دقی   تا  56درر  و  36بیک 

( کا   2در قسمت بازدست ایاک  ا؛زه قارار دارد )شاكل     

ییوه بر  واظت راهبردی از م؛ر؛دیت تااز ، زیساتگاه   

هاای راان؛ری اسات. ایاک      مناسبی برای بسایاری از گ؛نا   

سی در دو سطح پ؛شش گیاهی متراکم بازدست  ا؛ز   برر

تاااز  انزلاای و کاایس پ؛شااش گیاااهی متااراکم منط ااۀ   

منزلاۀ بخشای از پ؛شاش     شد  گشت رودخاان با     واظت

گیاهی متراکم بازدست  ؛ز  م؛رد اشااره صا؛رت گرفتا     

هاای پ؛شاش    است. با ایک ت؛ضیح ک  ابتدا تغییرات متری 

ز  انزلای در قالاس یا     گیاهی متراکم بازدست  ؛ز  تا

هاای کایس    لكۀ اصلی بررسی و در مر لاۀ بعاد متریا    

بخشای   شده در قالس پ؛شش گیاهی متراکم منط ۀ  واظت

 از پ؛شش گیاهی بازدست  ؛ز  تاز  انزلی تعییک شد.

در ایک تح یاق پاس از مارور مناابع یلمای مربا؛  و       

تعیایک  کاررفت   های ب  ها فهرستی از متری  بررسی نتایج آن

هاای ززم بارای    شد. پس از ایک مر لا  بارای ایجااد داده   

ای و  های مؤثر، از توسیر تصااویر مااه؛اره   شناسایی متری 

ای لندسات مربا؛  با      برای ایک منظ؛ر از تصاویر ماه؛اره

استواده شد. در ایک مر ل  پاس از   2014-1989باز  زمانی 

شای از  تهیۀ تصاویر فریم اصالی اساتان گایین و ایجااد بر    

(، در ساطح  ا؛زه )در محایط    1 ؛ز  تاز  انزلی )شكل 

 4-3-2(، با استواده از ترکیس باندی Ermappr7.1افزار  نرم

توسیر بصری منااطق گیااهی متاراکم صا؛رت گرفات کا        

براساس تجار  م؛ر؛د، در مناطق بازدست، ن؛ا ی گیاهی 

متراکم ب  ص؛رت رنگ قرماز پررناگ و باا کنتراسات بااز      

 یابند. ظه؛ر می

 

 
 شدۀ گشت رودخان در استان گیالن . موقعیت منطقۀ حفاظت2شکل 

 منبع: نویسنده
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گرفتاا ،  در مر لااۀ بعااد براساااس توساایر بصااری صاا؛رت

های پ؛شش گیاهی متراکم در سطح  ا؛ز  تااز     محدوده

ک  مبناای تعیایک محادوده تصا؛یر ساا       انزلی تهی  شدند 

است. یلت انتخا  محدود  پ؛شش گیااهی متاراکم    1989

 کاردن   ث ل بررسای، با  خااطر ن اش آن در فاراهم      منزلۀ ب 

شرایط زیستگاهی و پایداری  ؛ز  آبخیاز اسات، بناابرایک    

شااخص مهام    منزلاۀ  کل بررسی بر تغییرات ایک پ؛شش ب 

  ؛زه متمرکز ب؛ده است.

نشاده، طب اات    بنادی نظاارت   دی از طریق طب ا  در گام بع

توكیكی پ؛شش گیاهی متاراکم و غیرپ؛ششای در محادود     

هاا از طریاق م ایسا  باا      شده مشخص و صحت آن تعریف

 (.4و  3 های های مررع بررسی شد )شكل ن ش 

 

 
 1989- تاالب انزلی ۀباالدست حوزپوشش گیاهی متراکم  4-3-2ترکیب باندی . 3شکل 

 منبع: نویسنده

 

 
 2014- تاالب انزلی ۀپوشش گیاهی متراکم باالدست حوز 4-3-2ترکیب باندی . 4شکل 

 منبع: نویسنده
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شاد    در گام بعدی برشی از محادود  منط اۀ  واظات   

، 7-4-1گشت رودخان تهی  شد و از طریق ترکیس بانادی  

نشده و کنتر  آن از طریاق   بندی نظارت توسیر بصری، طب  

های مررع، ن شۀ رساتری تغییارات کایس     م ایس  با ن ش 

شاده در   پ؛شش گیاهی متاراکم در م ااطع زماانی تعریاف    

 (.6و  5های  شده تهی  شد )شكل محدود  مناطق  واظت

 

 
  1989-گشت رودخان ۀشد حفاظت ۀپوشش گیاهی متراکم منطق 7-4-1ترکیب باندی . 5شکل 

 

 
 2014- گشت رودخان ۀشد حفاظت ۀپوشش گیاهی متراکم منطق 7-4-1ترکیب باندی . 6شکل 

 نویسنده منبع:
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پس از ایک مر ل  زیۀ وکت؛ری طب ات توكیكای بارای   

 Arcافزار  در محیط نرم Patch analystاستواده در اکستنشک 

Gis  هاا   ای از متری  تهی  شد. خروری ایک مر ل  مجم؛ی

هاا در بااز  زماانی     هستند ک  از طریق م ایسۀ تغییارات آن 

ها شناسایی و تحلیل شدند.  تریک متری  شده مناسس تعریف

در مر لۀ آخر، تحلیل ت؛أم ارتبا  مت ابال میازان و رهات    

های شناساایی( و   )براساس متری تغییرات مناطق م؛ردنظر 

 ی؛امل پیشران انجام شد.

 . نتايج3

بناادی طب ااات پ؛شااش گیاااهی متااراکم و    پااس از طب اا 

غیرپ؛ششی، زیۀ رستری ب  زیۀ وکت؛ری تبدیل شد ک  زیۀ 

لكۀ اصلی پ؛شش گیاهی متاراکم بازدسات  ا؛زه و زیاۀ     

وکت؛ری تغییارات کایس پ؛شاش گیااهی متاراکم منط اۀ       

هاا   های مرتبط باا آن  گشت رودخان و متری  شد   واظت

ارا   شده  2و  1 های ( و ردو 10و  9، 8، 7های  در شكل

 است.

 

 

 1989. لکۀ اصلی پوشش گیاهی متراکم در باالدست حوزۀ تاالب انزلی 7شکل 

 منبع: نویسنده

 
 2014الدست حوزۀ تاالب انزلی . لکۀ اصلی پوشش گیاهی متراکم در با8شکل 

 منبع: نویسنده
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 1989-شدۀ گشت رودخان . کالس پوشش گیاهی متراکم منطقۀ حفاظت9شکل 

 منبع: نویسنده

 

 2014-شدۀ گشت رودخان . کالس پوشش گیاهی متراکم منطقۀ حفاظت10شکل 

 منبع: نویسنده

 2014 و 1989تاالب انزلی در دو مقطع زمانی  ۀاصلی پوشش گیاهی متراکم باالدست حوز ۀی لکها متریک ۀمقایس. 1 جدول

 درصد کاهش یا افزایش
 میزان افزایش یا کاهش در

 2014 -1989باز  زمانی 
 ها متری  1989م طع زمانی  2014م طع زمانی 

10 89/15442- 48/137433 37/152876 CA 

102 67/4 23/9 56/4 ED 

82 85/571431 72/1268257 78/696825 TE 

 منبع: نویسنده
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 2014 و 1989گشت رودخان در دو مقطع زمانی  ۀشد حفاظتۀ ی کالس پوشش گیاهی متراکم منطقها متریک ۀمقایس. 2 جدول

 درصد کاهش یا افزایش
 میزان افزایش یا کاهش

 2014 -1989در باز  زمانی 
 ها   متری  1989م طع زمانی  2014م طع زمانی 

12 2852- 20056 22908 
 های تمام مجم؛ع مسا ت

 (CAهای همسان ) لك 

 (Numsها )  تعداد لك  789 1358 569 72

 (MPSمت؛سط انداز  لك  ) 29 15 -14 48

 (MPEمت؛سط لبۀ لك  ) 626 409 -217 35

 (EDتراکم لب  ) 22 28 6 27

 (TEکل لب  ) 494181 556011 61830 13

 نویسنده منبع:

 

 گيري . نتيجه4

شاخص مسا ت لكۀ اصلی پ؛شش گیاهی متراکم بازدست 

 ؛ز  تاز  انزلی و کیس پ؛شش گیااهی متاراکم منط اۀ    

ب   2014 -1989شد  گشت رودخان در باز  زمانی   واظت

دهد ک  بیانگر  درصدی را نشان می 12و  10ترتیس کاهش 

شاده   تغییرات در سطح  ا؛زه و منط اۀ  واظات   همس؛یی 

هاای بیرونای    های ایاک کااهش یم؛ماای در مارز     است. زبان 

ص؛رت گرفت  کا  بیاانگر تاأثر پ؛شاش گیااهی متاراکم از       

هااای انسااانی اساات و  هااا و دسترساای تماااس بااا فعالیاات

هاا با     دهند، کاهش نشان می 7و  6های گ؛ن  ک  شكل همان

لكۀ منسجم اصلی  ا؛زه   ص؛رت نو؛يکننده در  ا  تبدیل

های رداافتاده و منوصل و مبیک روناد فعاا  از هام     ب  لك 

 .اند گسیختگی در سطح  ؛زه

ها در باز  زمانی م؛ردنظر در ساطح   شاخص تعداد لك 

دهد ک   درصدی را نشان می 72شده افزایش  منط ۀ  واظت

هاای منوارد و بادون اتصاا  و در      بیانگر افزایش تعداد لك 

شاده   ع روند از هم گسیختگی در منط ۀ  واظات نتیج  وق؛

 است. 

شاخص مت؛سط لك  در سطح کایس پ؛شاش گیااهی    

درصادی را نشاان    48شاده کااهش    متراکم منط ۀ  واظت

هاا با  دلیال     دهد ک  بیاانگر ک؛دكترشادن اناداز  لكا      می

 افزایش از هم گسیختگی است.

شاخص تراکم لب  و کل لب  در سطح لكۀ اصلی پ؛شش 

درصاادی و در  82و  102تااراکم  اا؛زه افاازایش گیاااهی م

شاده   سطح کیس پ؛شش گیااهی متاراکم منط اۀ  واظات    

دهاد کا  ایاک     درصدی را نشان می 13و  27اصلی افزایش 

ها ضمک تأیید روند از هام گسایختگی در هار دو     شاخص

سااطح بیااانگر فشااار بااازی محاایط بیروناای باار منط ااۀ    

 تگی است.شده در رهت تشدید روند از هم گسیخ  واظت

شاخص مت؛سط لب  در ساطح کایس پ؛شاش گیااهی     

درصادی را نشاان    35شاده کااهش    متراکم منط ۀ  واظت

دهد. با ت؛ر  ب  اینك  ایک شاخص بیانگر ط؛  کال لبا     می

ها در سطح سیمای پ؛شش  هاست و تعداد لك  ب  تعداد لك 

گیاهی متراکم افازایش زیاادی داشات  اسات، کااهش ایاک       

ر و در راسااتای تأییااد وقاا؛ع از هاام شاااخص قاباال انتظااا

 گسیختگی است.

تا؛ان   هاا مای   در مجم؛ع با ت؛ر  ب  تغییارات شااخص  

تر از کاهش مسا ت و انداز  مطلق محادود    گوت ک  مهم

های انساانی   سیمای پ؛شش گیاهی متراکم در نتیج  فعالیت

تااریک تهدیااد وقاا؛ع رونااد فزاینااد  از هاام  همجاا؛ار، مهاام

هااا و  هااای فعالیاات  زباناا  گساایختگی در نتیجااۀ نواا؛ي  

ویاژه در منااطق مارزی اسات کا        های انسانی با   دسترسی

ها بیانگر آن است ک  در صا؛رت   ها و ن ش  تحلیل شاخص

ادامۀ ایک روند، سیمای پ؛شاش گیااهی متاراکم منط ا  با       
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های منوصل و رداافتاده مبد  خ؛اهاد شاد کا  ضامک      لك 

تناساس  تشدید روند از هم گسیختگی بعدی، کاهش شدید 

زیساتگاهی محادود  تحات بررساای را با  دنباا  خ؛اهااد      

 داشت.

نتایج ایک تح یق تأییدکنند  نتاایج بررسای زبردسات و    

تریک  ( است ک  روند از هم گسیختگی مهم1390همكاران )

های طبیعی کشا؛ر اسات. نتاایج     یامل تهدیدکنند  زیستگاه

و  Feestآماده از سا؛ی    دسات  راستا با نتاایج با    تح یق هم

هاای مهام    ( بیاانگر آن اسات کا  متریا     2010مكاران )ه

کنناد    بینای  های پایش  ها شاخص مرب؛  ب  لب  و انداز  لك 

خ؛بی در زمینۀ وضاعیت انساجام سااختاری و یملكاردی     

هاا   هاست. ب  ط؛ر اص؛لی تعداد کمای از شااخص   ه زیستگا

هااای ساایمای ساارزمیک کااافی هسااتند  باارای تشااریح الگاا؛

(Riitters, et al., 1995; Cain, et al., 1997; Lausch and 

Herzog, 2002ت؛اند از طریق مجم؛یاۀ   ( و تن؛ع زیستی می

هاای گ؛نااگ؛نی از    ها، هنگامی ک  کیویت ای از متری  ساده

 ,Tischendorfالگ؛های فضایی ور؛د دارند تشریح شا؛د ) 

2001; McAlpine and Eyre, 2002; Neeland Cushama., 

دهاد کا  در میاان     (. نتایج ایک بررسی نیز نشاان مای  2004

هاای تعاداد    های سیمای سرزمیک متری  شمار زیاد متری 

هاای ماؤثری در    ها و لب ، شاخص ها، مت؛سط انداز  لك  لك 

 های فضایی سیمای سرزمیک هستند.  بیان روند الگ؛
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