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 مقدمه

. رو خواهدد ددد   هاي آینده با تغييرات عميقي در اندازه و توزیع فضایي جمعيت روبه جهان در دهه

طدوري هده در سدال     به. جهاني، از گذدته تا به حال روند صعودي دادته استدهرنشيني در سطح 

. اندد  درصد از جمعيت جهان در نواحي دهري ساهن بدوده  92 ،4102درصد و در سال  01، 0591

  .(United Nations, 2014, p.5) درصد افزایش یابد 66این ميزان به  4191دود تا سال  بيني مي پيش

سدو، باعدا افدزایش دسترسدي مدردا بده امماندات مددرن و          گسترش ندواحي ددهري از ید    

يت زندگي ناددي از عددا تعدادل و تدوازن     هاي دهري دده است، و از سوي دیگر، هيف زیرساخت

 .(Gavrilidis et al., 2016, p.155)اجتماعي در دهرهاي بزرگ هاهش یافته است 

. اصطالح پهروددگي سديماي سدرزمين اسدت    و به ددن تمه ترین چالش توسعة دهري تمه مهم

بيندي   يرقابل پديش هاي زیاد و غدليل تغييرات فيزیمي، آدفتگي توسعة دهري از جنبة اهولوژیمي، به

دددن و تررید     دددن، ایزولده   تمده  توسعة دهري باعا تمه. آورد وجود مي در سيماي سرزمين به

هند و باعا ترری   اي را ساده و یمنواخت مي دود، همچنين، ترهي  گونه هاي طبيعي مي زیستگاه

 & Alberti) دهدد  دود و جریان انرژي و چرخة مواد غذایي را تغيير مدي  سيستم هيدرولوژیمي مي

Marzluff, 2004, p.12). نشده یا بدا مددیریت نامناسد      ریزي در برخي دهرها، توسعة دهري برنامه

گيري الگوهاي ناپایدار توليد  زیست همراه با دمل باعا پراهندگي سریع، آلودگي و ترری  محيط

 .(United Nations, 2014, p.7)دود  و مصرف مي

طدور گسدترده توسدط محققدان      ردد پراهندة ددهري، بده   دهري و پهروددگي نادي ازتوسعة 

مطالعات نشان داده است الگوي سيماي سرزمين در پيرامون . مرتلف مورد مطالعه قرار گرفته است

هداي اقتصدادي بشدر     هدا دهرنشديني و فعاليدت    مراهز دهري و در امتداد نوارهاي ساحلي هه در آن

عدالوه بدر   . (Uuemma et al., 2009, p.11)وده اسدت  بيشتر متمرهز است، با انقطاع بيشتري همراه ب

خصوص هریددورهاي جداده   ها به این، بسياري از مطالعات حاهي از آن است هه توسعة زیرساخت

 ,.Saunders et al) ها ددده اسدت   اي در سيماي سرزمين دهري باعا افزایش پهروددگي زیستگاه

2002; Zhu et al., 2006; Hawbaker et al., 2006; Jaeger et al., 2007.) 
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ددن سديماي سدرزمين،    تمه اي باعا آثار نامطلوب مرتلف مانند تمه هاي جاده دبمه همچنين،

طور مستقيم و غيرمستقيم فرایندهاي اهولوژیمي را تحت  دوند و به ها و آلودگي مي تداخل هاربري

هداي   ت به افزایش ریسد  ها، در نهای برشيدن به ترری  اهوسيستم دهند و با سرعت تأثير قرار مي

 .(Mo et al., 2016, p.1001)دوند  اهولوژیمي منطقه منجر مي

 سداختار . دارد تغييدر  و هدارهرد  سداختار،  یعندي  عمدده،  خصوصديت  سده  سدرزمين  سيماي هر

 هارهرد. است( هریدورها و ها لمه بستر،) سرزمين سيماي اجزاي آرایش و فراواني نوع، دهندة نشان

 در سدرزمين  سديماي  تغييدر . پدردازد  مدي  سرزمين سيماي اجزاي بين ارتباطات و ها هنش بررسي به

زمدان   طدول  در سدرزمين  سديماي  موزایي  هارهرد و ساختار جایگزیني و تغييرات مجموعه واقع،

 سدرزمين  سديماي  فضدایي  سداختار . پذیرندد  مدي  تأثير هم از سرزمين سيماي ویژگي سه این. است

 الگوي یا قال  ساختار این زیرا است، مطرح سرزمين سيماي ژياهولو در اصلي موضوعي عنوان به

 و زیسدت  محيط پيچيدة درایط از ترهيبي الگوها این حقيقت در و هند مي تعيين را سرزمين سيماي

 (. Evelyn et al., 2011, p.18) هستند انساني هاي فعاليت اثر در آن تغييرات

بدراي مادال   . باددانساني یا عوامل طبيعي و از  ناديتواند  مي ي سرزمينسيماساختار تغييرات 

وسدداز و   سداخت  تدراهم هددا، افددزایش    قطع درختان، ترریدد  جنگددل  هني و  بوته احداث جاده،

برد هه ساختار سيماي سددرزمين را   هاي انساني ناا تدوان از جملده فعاليت صدنعتي را مدي ةتوسدع

 (.03، ص0054رزایي و همماران، مي)هند  و عملمرد آن را مرتل مي دهد ميتغييدر 

هداي قابدل توجده در اهولدوژي سديماي سدرزمين،        تا به حال، همراه با پيشدرفت  0551از دهة 

ریزي، ارزیابي و پایش الگوي سيماي سرزمين  هاي سيماي سرزمين به ابزارهایي براي برنامه متری 

هدایي   سيماي سرزمين الگدوریتم  هاي ها یا سنجه متری . (Peng et al., 2010, p.3)است   تبدیل دده

هاي هدل سديماي سدرزمين     ها یا موزایي  ها، هالس هردن خصوصيات مماني خاص لمه براي همّي

عنوان ابزارهاي مناسبي براي طراحدي و یدافتن ارتبداق دقيدن بدين سداختار و هدارهرد         هستند هه به

  .(McGarigal et al., 2002, p.17)دوند  هار گرفته مي سيماي سرزمين به

سداز سدطح سديماي سدرزمين بدر       هاي همّي دادن محاسبه در هر صورت مبناي اصلي براي انجاا

ترین فرایندهاي موجود در سديماي   فرایند پهروددگي یا انقطاع قرار داده دده است هه یمي از مهم
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هاي انسان در طبيعت و ایجاد اختالل در سطح ساختار و عملمدرد   دادن فعاليت نشانسرزمين براي 

 .(Ahern & Andre, 2003, p.19)سيماي سرزمين است 

هنندة دمل فضایي و ترهيد  سديماي سدرزمين در قالد       هاي توصيف در این پژوهش، متری 

سدال   در ایدران در  بدار  نرسدتين  ترری  مدل .هار گرفته دده است مدل ترری  سيماي سرزمين به

محديط   بر توسعه آثار ارزیابي ي برايعنوان ابزار همّ به و دد معرفي مردوا توسط (ا0550) 0034

 بدر  هدا  فعاليدت  پيامدد  ارزیابي روش تنها مدل، این. هار گرفته دد به درقي آذربایجان استان زیست

 المللدي نيدز   بدين  سدطح  در هه است قابل توسعه و غيرقابل توسعه نواحي دناسایي و محيط زیست

 (. Makhdoum, 2002, p.5) است دده مطرح

. دوند مي دناسایي ميداني هاي بررسي طرین از و هيفي صورت به ترری  ملعوا روش، این در

هدار گرفتده    منظور ارزیابي آثار توسعه در مناطن مرتلف هشور به تا هنون این مدل به 0034از سال 

زیسدت در اسدتان    توان به بررسي و دناخت اثرات توسعة بر محديط  دده است، هه از آن جمله مي

، اسدتان همددان   (0031جعفدري،  )حوضة آبريز سد لتيدان    ،(0033صوري، مردوا و من)هرمزگان 

 سدال  در .ادداره هدرد  ( 0054جوزي و هممداران،  )بندرعباس و دهر ، (0032چمني و همماران، )

 «سرزمين سيماي ترری  مدل» عنوان مدل ترری  ژاپني یا با ترری  مدل از دیگري نسرة 4119

 تررید   مدل ددة اصالح نسرة واقع، در مدل، هه این در. دد ارائه ژاپن در دهمردي آذري توسط

 و انسدان  هداي  فعاليت ترری  ددت سازي همّي منظور به سرزمين سيماي هاي است، متری  ایراني

 (.Khazei & Azari Dehkordi, 2008)هار گرفته دده است  به اهولوژی  پذیري آسي  همچنين،

(LDM) سرزمين در ایران مدل ترری  سيماي ،دایان ذهر است 
عنوان ابزاري همّدي بدراي    به 0

(EIA) ارزیابي آثار محيط زیستي
در این زمينه . هار گرفته دده است هاي توسعه به نادي از فعاليت 4

دهمدردي،  آذري خزاعدي و  )توان به تحليل ترری  سيماي سرزمين در حوضة آبريز سفيدرود  مي

                                                           
1. Landscape Degradation Model 
2. Environmental Impact Assessment 
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، ارزیابي آثدار توسدعه بدر محديط زیسدت      (0033آذري دهمردي، )و حوضة آبريز دفارود ( 0033

هداي   ، همچنين، بررسي آثدار ناددي از فعاليدت   (0050ديخ گودرزي و همماران، )حوزه هرگانرود 

 .اداره هرد (Aghnoum et al., 2014)ها  هاي جنگلي و پيامدهاي آن انسان بر روي اهوسيستم

پتانسديل توسدعة آتدي     در تحقين حاضر، با هدف ارزیابي تررید  سديماي سدرزمين و تعيدين    

هاي انساني در گسترة دهرستان دميرانات، از مدل تررید    براساس ميزان ترری  نادي از فعاليت

منظدور دسدتيابي بده واحددهاي همگدن       بار بده  سرزمين بهره گرفته دده است و براي اولين سيماي

 .هار گرفته دده است بندي هگزاگون به ارزیابي دبمه

 ها مواد و روش

 قلمرو مورد پژوهش محدوده و

هيلومتر مربع در گسدترة   0405محدودة مورد مطالعه دهرستان دميرانات است هه با وسعتي حدود 

طدول ددرقي در اسدتان     90° 93´تدا   90° 41´ و عرض دمالي، 06° 19´تا  09° 29´جغرافيایي 

 ، از(نددران اسدتان ماز ) آمدل  و ندور  هداي  از دمال با دهرستان این دهرستان. تهران واقع دده است

 هدر   دهرسدتان  و هدن  غرب با برش و از تهرانبا دهرستان جنوب از  دماوند، درق با دهرستان

  (.0دمل) استمرز  هم (استان البرز)

. متدر از سدطح دریدا اسدت     2039متدر و حدداهار ارتفداع آن     0911 محدودهحداقل ارتفاع این 

سلسيوس و ميانگين بارش سداننه  درجة  3/04سالة دهرستان دميرانات، 49متوسط درجة حرارت 

ددده   اراضي ساخته  هالس دامل 2دهندة  بررسي وضعيت پودش اراضي نشان. متر است ميلي 300

هدا و   هادت، پدار   هشاورزي، باغ، مرتع، جنگل دست)، پودش گياهي (هاي ارتباطي دهري و راه)

اراضدي  )دون پوددش  و اراضدي بد  ( رودخانه و دریاچة مرزن سدد )هاي آبي  ، پيمره(فضاهاي سبز

جمعيدت بردش دهرنشدين بدال  بدر       0051طبدن سرددماري سدال    . است( اي هوهستاني و صرره

هاي اخير، ردد سریع جمعيت در سدطح دهرسدتان ددميرانات و در      در دهه. بادد مينفر  230943

هاي ارتباطي، تغيير هاربري اراضي و افدزایش تدراهم سداخت و سداز در نقداق       گسترش راه پي آن

 . پذیري اهولوژیمي باعا ایجاد درایط نامطلوب دده است ف، بدون درنظرگرفتن آسي مرتل
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 موقعيت جغرافيايي محدودة مورد مطالعه. 1 شکل

 کار روش

این مدل در . هار گرفته دد منظور دستيابي به اهداف این پژوهش مدل ترری  سيماي سرزمين به به

 (.0033آذري دهمردي، )توسط آذري دهمردي معرفي دده است  0بطة به درح را 4119سال 

         (0)                                 

 :در این رابطه

LD :واحددهاي  )هاي مرتلف سديماي سدرزمين    ضری  ترری  واحدهاي اهولوژیمي یا برش

نشدانزد   سرزمين در هر واحدد هاي انسان در ترری  سيماي  داخص ددت فعاليت:     ،(نشانزد

(I : متری  وK :ددت ترری  براي آن ) وVi : پذیري اهولوژی  در هر واحد نشانزد است آسي. 
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توانندد واحددهاي طبيعدي     هده مدي    واحدهاي نشانزد اسدت در اجراي مدل ترری ، مبناي هار 

هداي فرضدي    مهسياسي یا دب -، تقسيمات اداري(هاي آبريز هاي آبریز، آبريز و زیرحوضه حوضه)

 .(Khazaei & Azari Dehkordi, 2008; Chamani et al., 2005)بادند 

منظور دستيابي به واحدهاي همگن و مشابه براي ارزیابي بایدد هدل سدطح سديماي سدرزمين       به

یدا  ( مربدع )بنددي چهارضدلعي    بندي دود هه بسته بده ددمل محددوده از ددبمه     مورد مطالعه دبمه

ها نزدیمترین دمل هندسي منظم به دایره هستند  هگزاگون. دود ده مياستفا( هگزاگون)ضلعي  دش

همچندين، ید    . دهندد  هدا پوددش مدي    هه ی  سطح را بدون هيچگونه همپوداني در امتداد حاديه

اي  دليل آثار حاديه هگزاگون محيط همتري نسبت به مربعي با سطح برابر دارد، از این رو خطا را به

 . (Birch et al., 2007)دهد  هاهش مي

سدلول   06اي متشمل از  توجه به دمل و وسعت محدودة مورد مطالعه، دبمه در این تحقين، با

در محديط   Patch Analystهدارگيري ابزارهداي موجدود در افزوندة      همتاري بدا بده   9111هگزاگون 

 .ایجاد دد ArcGIS10.1افزار  نرا

 گاریگدال و مداره    از مد  ددده   هداي درنظرگرفتده   در مدل ترری  سيماي سرزمين، مترید  

 ,Khazaei & Azari Dehkordi)اندد   درح زیر تعریف ددده   هاي انساني، به عنوان فعاليت به( 0559)

2008): 
0
TE ،4

ED ، 0
MPFD وMSI  

9هاي دهندة ترهي  سيماي سرزمين و متری  نشان 2
NumP،6

MPS ،
3
MedPS 3و

SDI  دسيماي سرزمين دنلت دارن( پيمربندي)ایي بر دمل فض . 

 Patch Analyst هدا در راهنمداي   ها و همچنين نحوة محاسبة آن ها، درح جزئيات متری  تعریف

                                                           
1. Total Edge 

2. Edge Density 

3. Mean Patch Fractal Dimension  

4. Mean Shape Index 

5. Number of Patches 

6. Mean Patch Size 

7. Median Patch Size 

8. Shannon’s Diversity Index 
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(Rempel et al., 2012)   و همچنين، راهنمدايFRAGSTATS4.2 (McGarigal, et al., 2012)   قابدل

 Patch Analystو افزوندة   ENVI5.1 ،ArcGIS10.1افزارهداي   نرا مطالعة حاضر،در . دسترسي است

هاي فضایي  ها، تحليل تا محاسبه همّيت متری  هاي اطالعاتي سازي نیه از آماده)مراحل مرتلف  در

مدل مفهومي مراحل اجراي پدژوهش نشدان داده    4در دمل  .هار گرفته دده است به( و توليد نقشه

 .دده است

ایدن  هاي سيماي سرزمين اسدت هده در    هردن متری  اولين گاا براي اجراي مدل ترری ، همّي

پوددش  / هداي هداربري   نقشده . راستا، به تهية نقشة پودش اراضي از منطقة مورد مطالعه نياز اسدت 

هدایي از قبيدل    سدازي ویژگدي   به ما فرصدت همّدي   GISازدور و  اراضي ایجاددده از طرین سنجش

 . (Simova & Gdulova, 2012) دهند گسيرتگي سيماي سرزمين را مي ناهمگني، پيوستگي و ازهم

، 3مداهواره لندسدت    OLIسدنجندة  منظور توليد نقشة پودش اراضي تصدویر   ن تحقين، بهدر ای

روي تصدویر   بر هاي نزاپردازش دادن پيش پ  از انجاا. هار گرفته دد به 4100مربوق به آگوست 

از قبيل ترهي  بانددها، تصدحيحات هندسدي و اتمسدفري، و بهبدود      )محدودة مطالعاتي  اي ماهواره

 . حداهار احتمال، نقشه پودش اراضي توليد دد -نظارت دده بندي به روش طبقهبا ( هنتراست

رقدومي    دست آوردن نقشة پهروددگي سديماي سدرزمين در محددودة مطالعداتي، نیدة      براي به

و نیة پوددش اراضدي   برداري ایران،  دده از سازمان نقشه ، تهيه0:91111با مقياس هاي ارتباطي  راه

منظور بررسدي وضدعيت انقطداع و تررید  سديماي       در ادامه، به. ي ددندهمپودان GISدر محيط 

 گدذاري  به رویهدم  (هاي دبمة هگزاگون در این تحقين سلول)سرزمين به تفمي  واحدهاي نشانزد 

 . اقداا دد نقشة پهروددگي سيماي سرزمين و نیة دبمة هگزاگون( از نوع ادترا )

هداي مدورد    هميّت متری  Patch Analystدر افزونة  هارگيري ابزارهاي آمار فضایي موجود با به

سپ ، نسدبت بده بدرآورد اجدزاي رابطدة مددل       . هاي دبمة هگزاگون محاسبه دد بررسي در سلول

در نهایت، محاسبة ضری   و(   : پذیري اهولوژی  و درجة آسي     : ها ددت فعاليت)ترری  

 . ترری  به درح زیر اقداا دد
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 مدل مفهومي مراحل اجرای تحقيق. 2 شکل

      ها  تعيين شدت فعاليت

هدا   گيري آن بودن واحد اندازه هاي سيماي سرزمين، باتوجه به متفاوت پ  از محاسبة هميّت متری 

 هدا  هدا، ارزش عدددي آن   بنددي دددت تررید  مترید      و با هدف ایجاد مقياسي همّي براي طبقده 

 .دد( استانداردسازي)نرماليزه  0در بازة صفر تا  4راساس منطن فازي و طبن رابطة ب

   
         

             
                                            (4)  

 :در این رابطه

 ، iددة متری  در واحد نشانزد ارزش نرماليزه:   

مه
دب
 

ون
زاگ
هگ
ي 
ند
ب

 

 

 ( دهرستان دميرانات)تعيين محدودة مورد مطالعه 

 ها نیة رقومي دبمة راه نقشة پودش اراضي

 اي صویر ماهوارهت

 همپوداني

  (سلول 06با )دبمة هگزاگون  نقشة پهروددگي سيماي سرزمين

 ادترا  -گذاري هم روي

 محاسبة ضری  ترری  به تفمي  واحدهاي دبمه هگزاگون

 

 تعيين ددت ترری  برمبناي منطن فازي

 بندي سيماي سرزمين براساس وضعيت ترری  نقشة پهنه 
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 ،iد نشانزد هميّت متری  در واح :   

 ،(هاي دبمة هگزاگون سلول)حداقل هميّت متری  بين همة واحدهاي نشانزد :       

 .حداهار هميّت متری  بين همة واحدهاي نشانزد:       
، دددت  (4114)هيفدي مرددوا    بنددي  و طبقده ( 0556) هدانتر ، با درنظرگرفتن تعریف در ادامه

 .ارائه دد 0دده در چهار طبقه به درح جدول  زهها براساس مقادیر نرمالي ترری  متری 

 های مورد بررسي شدة متريک طبقات شدت تخريب بر حسب مقادير نرماليزه. 1 جدول

 (K)کد شدت تخريب  دامنة تغييرات فازي ميزان شدت تخريب

 0 1 -49/1 ناچيز

 4 49/1 -9/1 متوسط

 0 9/1 -39/1 ددید

 2 39/1-0 خيلي ددید 

، دددت تررید  مترید  تعيدين ددده و      0ددة هر متری  با جددول   با مقایسة ارزش نرماليزه

دایان ذهدر اسدت، در صدورت وجدود فعاليدت      . براي هر سلول محاسبه گردید     ارسپ ، مقد

و در صورت عدا حضور انسان یدا عددا   « 0»ددي مقدار ع (I)انساني در سلول مورد بررسي، براي 

 .در نظر گرفته دده است« صفر»توسعه عدد  فعاليت

 پذیري اکولوژیک  تعيين آسيب

سيستم، زیرسيستم یا اجزاي سيستم بر اثر قرارگرفتن در برابدر  اي است هه ی   پذیري درجه آسي 

  .(Turner II et al., 2003)بينند  عمالً خسارت مي( آدفتگي یا فشار)عوامل محر  

هداي   سرزمين از طرین استررا  مترید  هردن سيماي  یري، همّيپذ هاي تعيين آسي  از راه یمي

هداي ید     برمبناي اصول اهولوژي سديماي سدرزمين، هدر چده تعدداد لمده      . سيماي سرزمين است

تدر   همتر بادد، یا هر چه هاربري موجود در آن اهوسيستم یمنواخت( واحد اهولوژیمي)اهوسيستم 

 .(Gergel & Turner, 2002)ي است پذیري همتر بادد، آن اهوسيستم در معرض آسي 

تعيدين   براي (NumP)سيماي سرزمين ها در  در مدل ترری  سيماي سرزمين، متری  تعداد لمه



   032                (شهرستان شميرانات: مورد مطالعه)سرزمين   بندي هگزاگون در ارزیابي تخریب سيماي رویکرد شبکه  

   

 

در ایدن   .(Khazaei & Azari-Dehkordi, 2008)ددده اسدت   هار گرفتده   پذیري اهولوژیمي به آسي 

 4هارگيري رابطة  ن، ابتدا با بهپذیري در هر سلول دبمة هگزاگو منظور تعيين ميزان آسي  مطالعه، به

 4پذیري طبن جددول   ، و سپ ، طبقات آسي نرماليزه 0در بازة صفر تا  NumPهاي متری   هميّت

 . تعریف دد

 NumPشدة متريک  پذيری اکولوژيک برمبنای مقادير نرماليزه طبقات آسيب. 2جدول 

 (V)پذيري  کد آسيب يدامنة تغييرات فاز پذيري ميزان آسيب

 2 1-49/1 مقاوا

 0 49/1-9/1 حساس نيمه

 4 9/1-39/1 حساس

 0 39/1-0 پذیر آسي 

 ( واحدهاي نشانزد)هاي شبکة هگزاگون  محاسبة ضریب تخریب براي سلول

      ترری  سديماي سدرزمين   هاي انسان در  از آنجا هه ضری  ترری  از تقسيم ددت فعاليت

پذیري در واحد مورد  آید، هر چه ميزان آسي  دست مي به (Vi)در هر واحد نشانزد پذیري  بر آسي 

پدذیري همتدر یدا     ددود و هدر چده آسدي      ارزیابي بيشتر بادد، در نتيجه ضری  ترری  بيشتر مدي 

باددد، ضدری  تررید      تدر  هاي توسعه مقاوا عبارت دیگر، واحد مورد ارزیابي نسبت به فعاليت به

وضعيت ترری  محيط زیست و پتانسيل توسعة آتي برمبناي مقادیر  0جدول در . همتر خواهد دد

 . ددة ضری  ترری  تشریح دده است نرماليزه

 طبقات تخريب سيمای سرزمين و تناسب توسعه در هر طبقه. 3جدول 

 طبقه تخريب دامنة تخريب فازي وضعيت تخريب تناسب توسعه

 LD1 1-49/1 ناچيز مستعد توسعه

 LD2 49/1 -9/1 متوسط نيازمند احيا و بازسازي

 LD3 9/1 -39/1 ددید قابل حفاظت/ قابل توسعه

 LD4 39/1 -0 خيلي ددید نيازمند حفاظت
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بنددي ددد، سدپ ، نقشدة      آمده براساس منطدن فدازي طبقده    دست در ادامه، ضرای  ترری  به

پتانسديل توسدعه در سراسدر سديماي سدرزمين      منظدور تعيدين    بندي ترری  سيماي سرزمين به پهنه

 .دهرستان دميرانات توليد دد

 نتایج

ددده، پوددش    اراضي ساختهنقشة پودش اراضي دهرستان دميرانات در چهار هالس اصلي دامل 

هداي آبدي    ، پيمدره (هدا و فضداهاي سدبز    هادت، پدار   هشاورزي، باغ، مرتع، جنگل دست)گياهي 

. توليد ددد (اي اراضي هوهستاني و صرره)اراضي بدون پودش ، و (رودخانه و دریاچه مرزن سد)

با %( 35)و ضری  هاپا %( 54)هاي صحّت هلي  داخصسپ ، ارزیابي صحت این نقشه با محاسبة 

  .گرفت انجاا Google earthهاي موجود و پایگاه اطالعاتي  هارگيري نقشه به

هداي پوددش اراضدي و     نقشه نقشة پهروددگي سيماي سرزمين دميرانات هه نتيجة همپوداني

همچنين، در این دمل، دبمة هگزاگدون  . نمایش داده دده است 0هاي ارتباطي است، در دمل  راه

عنوان مبناي ارزیابي ترری  در سطح سيماي سرزمين ددميرانات توليدد    سلول هه به 06متشمل از 

 .دده، نشان داده دده است

 
 دگي سيمای سرزمين شميرانات نقشة پهروش. 3 شکل
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هاي مورد بررسي در  سيماي سرزمين، متری  در هل منظور ارزیابي ترری  دایان ذهر است، به

عنوان ی  زیرسيما در نظر گرفتده   اند و هر سلول به گانه دبمة هگزاگون محاسبه دده 06هاي  سلول

  .بيان دده است 2نتایج در جدول . دده است
 

ها براساس منطق فازی و به تفکيک  بندی شدت تخريب آن های سيمای سرزمين و طبقه کمّيت متريک. 4 جدولادامة 

 های شبکة هگزاگون سلول

 هاي ترکيب و پيکربندي متريک
 واحد نشانزد

 (شمارة سلول)
MPFD MSI ED TE SDI MedPS MPS NumP 

K Q K Q K Q K Q K Q K Q K Q K Q 

4 06/0 4 50/4 0 43/1 0 00221 0 00/1 0 52/05 0 23/000 0 0 0 

0 49/0 0 53/0 0 02/1 0 06964 0 1 2 16/995 4 16/995 0 0 4 

0 03/0 4 32/4 0 34/1 0 55244 4 09/1 0 43/3 0 02/410 0 04 0 

0 24/0 2 19/6 0 52/1 0 002361 0 04/1 0 64/30 2 63/0666 0 0 2 

0 20/0 4 24/0 0 94/1 0 64552 0 03/1 0 64/01 0 03/010 0 9 9 

0 05/0 0 9/4 4 35/0 4 403333 4 03/1 0 3/0 0 00/004 0 21 6 

0 2/0 0 03/4 4 52/0 4 406201 4 03/1 0 0/0 0 3/39 4 66 3 

2 90/0 0 36/2 0 50/1 0 001319 0 00/1 0 05/0 0 36/433 0 03 3 

0 2/0 4 90/0 0 96/1 0 63605 0 03/1 0 99/42 0 59/040 0 9 5 

0 03/0 0 52/0 0 63/1 0 30211 0 40/1 0 02/0 0 60/69 0 00 01 

4 06/0 0 10/4 0 64/1 0 39204 0 06/1 0 09/0 0 39/000 0 00 00 

0 24/0 0 4/4 0 34/0 0 294300 0 65/1 0 19/0 0 46/02 0 026 04 

0 20/0 0 24/4 4 36/0 4 446930 4 09/1 0 53/1 0 50/36 4 69 00 

4 03/0 4 52/4 0 09/0 0 005962 0 49/1 0 35/0 0 63/206 0 04 02 

0 05/0 0 43/4 0 30/1 0 35439 0 49/1 0 55/1 0 39/55 0 05 09 

4 03/0 0 30/0 0 33/1 0 013313 2 35/1 0 09/0 0 03/00 0 94 06 

4 03/0 0 3/0 0 15/0 0 039516 2 55/1 0 13/0 0 63/04 0 090 03 

0 03/0 0 55/0 4 4/4 4 463991 4 2/1 0 55/1 0 96/90 4 53 03 

0 2/0 0 55/0 4 10/4 4 423235 4 23/1 0 5/1 0 00/60 4 35 05 

4 06/0 0 59/0 0 6/1 0 30630 0 15/1 0 30/1 0 62/032 0 00 41 



020                                                                  ،5931، پایيز و زمستان 2 ، شمارة8دورة  آمایش سرزمين 
 

ها براساس منطق فازی و به تفکيک  بندی شدت تخريب آن های سيمای سرزمين و طبقه کمّيت متريک. 4 جدولادامة 

 های شبکة هگزاگون سلول

 هاي ترکيب و پيکربندي متريک
 واحد نشانزد

 (شمارة سلول)
MPFD MSI ED TE SDI MedPS MPS NumP 

K Q K Q K Q K Q K Q K Q K Q K Q 

0 2/0 0 09/4 0 06/0 0 021543 0 4/1 0 55/1 0 05/039 0 43 40 

4 06/0 0 14/4 0 42/1 0 45053 4 43/1 0 09/0 0 02/93 0 3 44 

4 06/0 0 16/4 0 43/1 0 00431 0 44/1 0 03/4 0 32/01 0 01 40 

4 06/0 0 34/0 0 09/0 0 030623 2 53/1 0 90/0 0 93/03 0 093 42 

4 03/0 0 04/4 0 03/2 0 904930 2 33/1 0 03/0 0 33/01 0 064 49 

0 03/0 0 12/4 0 16/2 0 252405 2 33/1 0 03/0 0 6/45 0 065 46 

4 03/0 0 4 0 30/1 0 35150 0 04/1 0 09/0 0 06/460 0 05 43 

0 05/0 0 0/4 4 02/4 4 439035 4 25/1 0 9/0 0 12/30 0 95 43 

4 03/0 0 3/0 0 43/1 0 00116 4 0/1 0 46/0 0 36/09 0 02 45 

4 03/0 0 10/4 2 35/9 2 319646 2 10/0 0 09/0 0 2/03 2 494 01 

0 03/0 0 55/0 0 06/0 0 215349 0 60/1 0 13/0 0 00/20 4 040 00 

4 03/0 0 16/4 0 09/0 0 021249 0 42/1 0 13/0 0 36/024 0 09 04 

0 20/0 0 05/4 0 34/1 0 011060 4 29/1 0 10/4 0 00/63 0 41 00 

4 00/0 0 26/0 0 09/1 0 03362 0 19/1 0 22/0 0 60/040 0 9 02 

4 03/0 0 54/0 4 4/4 4 463033 0 93/1 0 5/1 0 66/21 4 36 09 

0 03/0 0 0/4 0 34/1 0 33446 4 03/1 0 30/0 0 35/59 0 03 06 

Q  : ، همّيت متریK :  ددت ترری  متری 

هداي ددبمة    هدا بده تفميد  سدلول     دود، همّيت مترید   مشاهده مي 2طور هه در جدول  همان

 2در ددمل  . ها براساس منطن فازي تعيدين ددده اسدت    دده و ددت ترری  آن هگزاگون محاسبه

دایان ذهر است . نمایش داده دده است 0ها در بازة صفر تا  هاي همّيت استانداردددة متری  نقشه

ددده در جددول    بندي بيان ها براساس ارزش فازي و مطابن با طبقه بندي ددت ترری  متری  طبقه

پدذیري اهولوژید  و ضدری      هدا، آسدي    فعاليدت  دددت  9در ادامه، جدول . انجاا گرفته است 0
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منظدور محاسدبة دددت     طور هه قبالً نيز بيدان ددد، بده    همان. دهد را در هر سلول نشان مي ترری 

مقددار عدددي    (I)هگزاگون، در صورت وجود فعاليت انساني بدراي  هاي دبمة  ها در سلول فعاليت

بر . در نظر گرفته دده است« صفر»دد و در صورت عدا حضور انسان یا عدا فعاليت توسعه ع« 0»

هداي   هه فاقد حضور انسان یا عددا فعاليدت   هایي براي سلول    حاصل  9این اساس، در جدول 

 . اند، برابر صفر است توسعه بوده

 
 ها در شبکة هگزاگون های کميّت استانداردشدة متريک نقشه. 4 شکل
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 های شبکة هگزاگون پذيری اکولوژيک و ضريب تخريب به تفکيک سلول ها، آسيب شدت فعاليت. 5 جدول

 ضريب تخريب
(LD) 

 پذيري اکولوژيک  آسيب
(V) 

 شدت فعاليت

      

 واحد نشانزد 

 (سلولشمارة )

1 2 1 0
1 2 1 4
0 2 04 0
1 2 1 2
1 2 1 9
49/0 2 00 6
63/2 0 02 3
49/0 2 00 3
1 2 1 5
9/4 2 01 01
49/4 2 5 00
5 4 03 04
63/2 0 02 00
9/4 2 01 02
1 2 1 09
0 2 04 06
5 4 03 03
63/2 0 02 03
63/2 0 02 05
49/4 2 5 41
9/4 2 01 40
9/4 2 01 44
49/4 2 5 40
5 4 03 42
5 4 03 49
9/5 4 05 46
49/4 2 5 43
49/0 2 00 43
9/4 2 01 45
40 0 40 01
63/9 0 03 00
49/4 2 5 04
39/4 2 00 00
49/4 2 5 02
63/2 0 02 09
39/4 2 00 06
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صفر است هه نادي از عدا ( 09و  5، 9، 2، 4، 0)هاي  براساس نتایج، ضری  ترری  در سلول

هدا از نظدر دسترسدي     دایان ذهر اسدت اهادر ایدن سدلول    . هاي انساني است حضور انسان و فعاليت

 0آمده برمبناي منطن فازي در بازة صدفر تدا    دست در ادامه، ضرای  ترری  به. العبور هستند صع 

به درجاتي از ( 4114)دده توسط مردوا  رسازي دده و براساس طبقات ددت ترری  ارائهاستاندا

ميدزان تناسد  توسدعه و     6جددول  . بنددي ددد   طبقه( باتوجه به ميزان ترری )توسعه و حفاظت 

 . دهد حفاظت را برمبناي دامنة ترری  فازي نشان مي

 اظت در سيمای سرزمين شميرانات برحسب طبقة تخريبميزان تناسب توسعه و حف. 6 جدول

 طبقه تخريب ازيفتخريب  ةدامن حفاظت/ تناسب توسعه (هکتار)مساحت  درصد

30 35040 1-49/1 قابل توسعه LD0 

40 43503 49/1-9/1 نيازمند احيا و بازسازي LD4 

  9/1-39/1 قابل توسعه یا حفاظت LD0 

2 2603 39/1-0 نيازمند حفاظت LD2 

 .نمایش داده دده است9بندي ترری  سيماي سرزمين دميرانات در دمل  در ادامه، نقشة پهنه

 
 بندی تخريب سيمای سرزمين شميرانات  نقشة پهنه. 5 شکل
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  بحث و نتيجه

سدعة  هداي تو  تواند در تدوین راهبردها و طرح ارزیابي ترری  سيماي سرزمين ابزاري است هه مي

توسعة پایدار دهري با درنظرگرفتن تدوان و ظرفيدت محددود بسدتر اهولوژید       . دهري مؤثر بادد

هاي محلي و محيطي در همين قال  و با رعایت اصول اساسي توسدعة   دهرها و با توجه به ویژگي

 .پذیر خواهد بود پایدار اممان

انسديل توسدعة آتدي در    منظور ارزیابي ترری  سديماي سدرزمين و تعيدين پت    در این پژوهش به

عنوان  این مدل به. هار گرفته دد گسترة سيماي سرزمين دميرانات، مدل ترری  سيماي سرزمين به

مبنداي  . توسدط آذري دهمدردي ارائده ددد     4119نسرة جدیدي از مدل ترری  ایراندي، در سدال   

اي فرضدي  هد  توانند واحدهاي طبيعدي یدا ددبمه    ارزیابي در این مدل واحدهاي نشانزد است هه مي

منظور دستيابي به واحددهاي همگدن    بندي هگزاگون به بار دبمه  در مطالعة حاضر براي اولين. بادند

ری  سديماي  سپ ، در بررسي وضعيت پهروددگي و تخ. هار گرفته دد در اجراي مدل ترری  به

 . عنوان ی  زیرسيما در نظر گرفته دد دبمة هگزاگون به  سرزمين هر سلول

درصد از هدل سديماي سدرزمين مدورد مطالعده بدا        30هش حاهي از آن است هه هاي پژو یافته

. همتار در وضعيت ترری  هم بوده و از این رو مستعد توسعة بيشتر است 35040مساحتي معادل 

العبوربدودن آن   بودن ميزان ترری  در این نواحي، هوهستاني و صدع   دایان ذهر است، دليل پایين

بنابراین، پد  از  . است  هاي انساني قرار گرفته ن همتري تحت تأثير فعاليتبوده هه در نتيجه به ميزا

هدا، ندواحي    هاي اصلي و رود دره از قبيل رعایت حریم گسل)هاي توسعة دهري  اعمال محدودیت

هوهستاني حساس به فرسایش، اراضي با پتانسيل ریزش و لغزش و مناطن تحت حفاظدت محديط   

درصدد معدادل    40همچندين،  . ة بيشتر، دناسدایي خواهندد ددد   نواحي متناس  براي توسع( زیست

 2603درصد از هل سيماي سدرزمين معدادل    2همتار نيازمند احيا و بازسازي است و فقط  43503

ددایان ذهدر اسدت    . همتار در وضعيت ترری  خيلي زیاد و نيازمندد حفاظدت قدرار گرفتده اسدت     

بادند، بدا توجده بده حضدور مدؤثر      ( LD3)ترری   0وضعيت توسعة آتي براي نواحي هه در طبقة 

، در صدورت عددا   (هاي دسترسي، آب، برق و گاز مانند راه)هاي توسعه  انسان و وجود زیرساخت
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، مدورد حفاظدت    هاي اهولوژیمي، قابليت توسعه دارند و در صورت وجدود محددودیت   محدودیت

در ایدن طبقده از تررید      اي براساس نتایج، در محدودة مطالعاتي هيچ ناحيده . قرار خواهند گرفت

 .قرار ندادته است

عنوان نتيجة نهایي دایان ذهر اسدت، در صدورتي هده بدراي ارزیدابي تررید  ید  سديماي          به

عندوان واحددهاي نشدانزد     هاي آبریز موجدود در آن بده   سرزمين، واحدهاي طبيعي مانند زیرحوضه

ل توسعه یا عدا توسعه براي هدل  هنندة پتانسي آمده تعيين دست هار گرفته دود، ضری  ترری  به به

هاي فيزیدوگرافي مانندد    ها از نظر ویژگي با توجه به اینمه زیرحوضه. زیرحوضه مربوطه خواهد بود

دود تا واحددهاي همگدن     ، درایط متفاوتي دارند، بنابراین، پيشنهاد مي...دمل، محيط، مساحت و 

هداي فرضدي    این مسئله زماني هه دبمه .هار گرفته دود براي ارزیابي در سراسر سيماي سرزمين به

نتدایج تحقيدن   . خوبي در نظر گرفتده خواهدد ددد    هار گرفته دود، به خصوص دبمة هگزاگون به به

ترین دمل هندسي منظم بده   هارگيري واحدهاي هگزاگون هه نزدی  حاضر نشان داد در صورت به

دهدد، باعدا افدزایش دقدت در      اي هداهش مدي   دليل آثار حادديه  را به این رو خطادایره است و از 

تدوان بدا    در صدورت لدزوا مدي   . هاي سيماي سرزمين و ضری  ترری  خواهد دد محاسبة متری 

بندي ترری  سيماي سرزمين  هاي آبریز و نقشة پهنه گذاري نیة رقومي مرزهاي زیرحوضه هم روي

  .هاي مورد نظر تحليل هرد وضعيت ترری  را در نقاق مرتلف زیرحوضه

 

 

 

 

 

 

 



022                                                                  ،5931، پایيز و زمستان 2 ، شمارة8دورة  آمایش سرزمين 
 

 

 منابع و مآخذ

هدا   گيري سریع براي ارزیابي پيامد فعاليت سامانة پشتوانة تصميم(. 0033)آذري دهمردي، فرود  .0

، 90ددمارة  ، 09، سدال  دناسدي  مجلدة محديط   .در ترری  سيماي سرزمين حوزة آبريز دفارود

 .65 -31صفحات 

توسدعه بدر   هاربرد سيستماتي  مدل تررید  در ارزیدابي اثدرات    (. 0031)جعفري، حميدرضا  .4

 .015-041، صفحات 43، دمارة دناسي نامة محيط فصل. حوضة آبريز سد لتيان

بررسي اثدرات  (. 0054)جوزي، سيد علي، رضایان، سحر، ایرانرواهي، مهدي و دبيري، فرحناز  .0

زیستي توسعة دهري و خدماتي در دهر بندرعباس با اسدتفاده از مددل تررید  و ارائدة      محيط

 .003 -002صفحات  ،4 دمارة ،9 دورة، آمایش سرزميننامة  صلف. راهمارهاي مدیریتي

، (0032)و چراغي، مهرداد ... چمني، عاطفه، مردوا، مجيد، جعفري، محمد، خراساني، نعمت ا .2

نامدة   فصدل . ارزیابي آثار توسدعه بدر محديط زیسدت اسدتان همددان بدا هداربرد مددل تررید           
 .09 -22، صفحات 03، دمارة دناسي محيط

ماهيني، عبدالرسدول و فقهدي، جهدانگير      ي، مهدي، عليزاده دعباني، افشين، سلمانديخ گودرز .9

ارزیابي آثار توسعه بر محيط زیست حوزة هرگانرود با هاربرد مددل تررید  سديماي    (. 0050)

، صدفحات  4، ددمارة  69، دورة نشریة محيط زیست طبيعي، مجلة منابع طبيعي ایدران . سرزمين

402- 440. 

تحليدل تدو ا تررید  سديماي سدرزمين در      (. 0033)آذري دهمردي، فدرود   خزاعي، نودين و .6

نامدة علدوا    فصدل . هاي اهولوژیمي سديماي سدرزمين   حوزة آبريز سفيدرود با استفاده از متری 

 . 99 -62، صفحات 4، دمارة 6، سال محيطي

بررسي و دناخت اثرات توسدعه بدر محديط    (. 0033)مردوا، مجيد و منصوري، سيد مصطفي  .3

، صدفحات  40، دمارة 49، دورة دناسي نامة محيط فصل. ت استان هرمزگان با مدل ترری زیس

96-25. 



   022                (شهرستان شميرانات: مورد مطالعه)سرزمين   بندي هگزاگون در ارزیابي تخریب سيماي رویکرد شبکه  

   

 

فدرد، مهددي    ميرزائي، محسن، ریاحي برتياري، عليرضا، سلمان ماهيني، عبدالرسول و غالمعلدي  .3

هداي سديماي    بررسي تغييرات پودش اراضي اسدتان مازنددران بدا اسدتفاده از سدنجه     (. 0054)

 .03-92صفحات  ،02ة دمار، 4 سال ،اهولوژي هاربردي. 0035-0060هاي  سرزمين بين سال

9. Aghnoum1, M., Feghhi1 J., Makhdoum, M. & Jabbarian Amiri, B. (2014). Assessing 

the environmental impacts of forest management plan based on Matrix and Landscape 

Degradation Model. Journal of Agricultural Science and Technology (JAST), 16, 841-

850. 

10. Aguilera, F., Valenzuela, L.M. & Botequilha-Leito, A. (2011). Landscape metrics in the 

analysis of urban land use patterns: A case study in a Spanish metropolitan area. 

Landscape and Urban Planning, 99, 226–238. 

11. Ahern, J. & Andre, L. (2003). Applying landscape ecological concepts and metrics in 

sustainable landscape planning. Landscape and Urban Planning, 59, 65-93. 

12. Alberti, M. & Marzluff, J. (2004). Resilience in urban ecosystems: Linking urban 

patterns to human and ecological functions. Urban Ecosystems, 7, 241–265. 

13. Evelyn, S., Roosaare, J., Oja, T. & Mander, U. (2011). Analyzing the spatial structure of 

the Estonian landscapes: which landscape metrics are the most suitable for comparing 

different landscapes. Estonian Journal of Ecology, 66, 70-80. 

14. Gavrilidis, A.A., Ciocăneaa, C.M., Nițăa, M.R., Onosea, D.A. & Năstase I. (2016). 

Urban Landscape Quality Index – planning tool for evaluating urban landscapes and 

improving the quality of life. International Conference – Environment at a Crossroads: 

SMART approaches for a sustainable future. Procedia Environmental Sciences, 32, 155 

– 167. 

15. Hawbaker, T.J., Radeloff, V.C., Clayton, M.K., Hammer, R.B. & Gonzales-Abraham, 

C.E. (2006). road development, housing growth, and landscape fragmentation in 

Northern Wisconsin: 1937–1999. Ecological Applications, 16(3), 1222–1237. 

16. Herold, M., Scepan, J. & Clarke, K.C. (2002). The use of remote sensing and landscape 

metrics to describe structures and changes in urban land uses. Environment and 

Planning, 34(8), 1443-1458. 

17. Jaeger, J.A.G., Schwarz-von Raumer, H.-G., Esswein, H., Müller, M. & Schmidt-

Lüttmann, M. (2007). Time series of landscape fragmentation caused by transportation 

infrastructure and urban development: a case study from Baden-Württemberg, 

Germany. Ecology and Society,12(1), 22. URL (cited on 26 February 2009): 

http://www.ecologyandsociety.org/vol12/iss1/art22/. 

18. Khazaei, N. & Azari Dehkordi, F. (2008). Forest Landscape Degradation Assessment in 

Dokeh watershed, Iran. Journal of International Environmental Application & Science, 

3(2), 91-100. 

19. Makhdoum, M.F. (2002). Degradation model: A quantitative EIA instrument Acting as 

a Decision Support System (DSS) for environmental management. Environmental 

Management, 30, 151-156. 

20. McGarigal, K. & Cushman, S.A. (2002). The Gradient Concept of Landscape Structure: 



022                                                                  ،5931، پایيز و زمستان 2 ، شمارة8دورة  آمایش سرزمين 
 

Or, Why are there so Many Patches. Available at: http://www. umass.edu/landeco 

pubs/pubs. Html. 

21. Mo, W., Wang, Y., Zhang, Y. & Zhuang, D. (2016). Impacts of road network expansion 

on landscape ecological risk in a megacity, China: A case study of Beijing. Science of 

the Total Environment, 574, 1000- 1011.  

22. Peng, J., Wang, Y., Zhang, Y., Wu, J., Li, W. & Li, Y. (2010). Evaluating the 

effectiveness of landscape metrics in quantifying spatial patterns. Ecological Indicators, 

10, 217–223. 

23. Rempel, R.S., Kaukinen, D. & Carr, A.P. (2012). Patch Analyst and Patch Grid. Ontario 

Ministry of Natural Resources. Centre for Northern Forest Ecosystem Research, 

Thunder Bay, Ontario. 

24. Saunders, S.C., Mislivets, M.R., Chen, J.Q. & Cleland, D.T. (2002). Effects of roads on 

landscape structure within nested ecological units of the Northern Great Lakes Region, 

USA. Biological Conservation, 103(2), 209–225. 

25. Simova, P. & Gdulova, K. (2012). Landscape indices behavior: A review of scale 

effects. Applied Geography, 34, 385-394. 

26. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division 

(2014).World Urbanization Prospects: The 2014 Revision, Highlights 

(ST/ESA/SER.A/352). 

27. Uuemma, E., Antrop, M., Roosaare, J., Marja, R. & Mander, U. (2009). Landscape 

Metrics and Indices: An Overview of Their Use in Landscape Research. Living 

Reviews in Landscape Research. Article’s online version at 

http://www.livingreviews.org/lrlr-2009-1. 

28. Yang, X.J. & Liu, Z. (2005). Quantifying landscape pattern and its change in an 

estuarine watershed using satellite imagery and landscape metrics. International 

Journal of Remote Sensing, 26(23), 5297–5323. 

29. Zhu, M., Xu, J.G., Jiang, N., Li, J.L. & Fan, Y.M. (2006). Impacts of road corridors on 

urban landscape pattern: a gradient analysis with changing grain size in Shanghai, 

China. Landscape Ecology, 21(5), 723–734. 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

http://www.livingreviews.org/lrlr-2009-1

