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Abstract 

One of the environmental hazards and ecological crises that our world is facing now is the 

phenomenon of land use change. The timely and accurate detection of these changes and land features 

has an essential role in better understanding the relationships and interactions between human and 

natural phenomena in order to better manage and use natural resources using theoretical-analytical 

method. The present study examined and analyzed metrics related to a period of over 30 years. 

Sorkhabad Protected Area was selected as the target area. The TM-ETM_OLI image series of Landsat 

satellite in two periods were exploited to investigate the trend of changes using Envi software and the 

maximum probability classification method with 86% accuracy of information. Then, the available 

metrics in Fragstate software were used to process the data at three levels, namely patch, class, and 

landscape. Along with analyzing and evaluating these three levels, the changes in vegetation and 

animal distribution changes map – prepared by the Zanjan Environmental Research Center foresters 

in order to map the distribution of native animals of the province – was also examined. The results 

showed that the conversion of pasturelands into agricultural lands has caused the loss of soil and 

vegetation and has negatively affected the habitat and population of caracal and deer species that are 

dependent on these environments. Moreover, overgrazing and deforestation have reduced the growth 

of forestlands; this has led to the destruction of the habitat of leopard and brown bear, and these 

changes have also contributed to habitat destruction.  
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حفاظتشدهههایسیمایسرزمیندرمنطقنجهسسازیکمی

آباداستانزنجان(شدهسرخ)مطالعهموردی:منطقهحفاظت
 سیده فریبا حسینی

 ایران ،گیالندانشگاه  ،دانشکده منابع طبیعی ،ارشد ارزیابی و آمایش سرزمینکارشناسی 

 (24/06/1400ـ تاریخ پذیرش:  31/03/1400)تاریخ دریافت: 
 چکیده

تشخیص بـه  یکی از مخاطرات محیطی و بحران های اکولوژیک که جهان ما امروزه با آن روبرو است پدیده تغییرات کاربری اراضی می 
درک بهتر روابط و تعامالت بین پدیده های انسانی و طبیعی به منظور  در اساسی نقش موقع و درست این تغییرات و عوارض سطح زمین

مبنـا قـرار    را سـاله  30بازه زمـانی  در یک  هاسنجه و تحلیلبررسی  مطالعه حاضر.مدیریت بهتر و استفاده از منابع طبیعی را فراهم میکند
لندسـت سـری    ای جهت این امر با استفاده از تصاویر مـاهواره به عنوان بیس کار انتخاب شده.  منطقه حفاظت شده سرخ آباد است. داده

TM-ETM_OLI   اقدام به بررسی روند تغییرات با استفاده از نرم افـاار   در دو دوره زمانیEnvi      بـه روش طبقـه بنـدی حـداک ر
 سـه در برای پـایش      Fragstateپرداخته و سپس با استفاده از سنجه های موجود در نرم افاار درصد صحت اطالعات  86احتمال و با 
از تغییـرات پوشـش    نتـای  حاصـل  پس از تحلیل و ارزیابی این سه سـطح  و همننـین    .سیما پرداخته شده است –کالس  –سطح لکه 

توسـط   راکنش جانوران بـومی اسـتان  پاستان زنجان به منظور تهیه ت زیست محیطی احقیقتمرکا  از که اکنش جانورانگیاهی و نقشه پر
ورزی کشـا هـای مرتعـی بـه اراضـی     نشان داد که تبدیل زمین نتای تهیه شده بوده رقومی گشته و مورد استفاده قرار گرفت  محیط بانان

 وابسته به این محیط هـا بـوده انـد    که شده و زیستگاه و جمعیت گونه های سیاه گوش و آهو گیاهی پوشش و باعث از دست رفتن خاک
ای  هپلنـ  و خـرس قهـو    زیستگاهرشد اراضی جنگلی که کاهش با چرای بی رویه دام و جنگل تراشی باعث تاثیر منفی گذاشته است و 
ـ  -در این تحقیق استفاده از روش نظـری  .این تغییرات هم در جهت تخریب زیستگاه عمل کرده استکه مورد تخریب واقع شده  ی تحلیل

 .پژوهش استفاده شده استو آنالیا به عنوان روش کار برای بررسی 

 کلمات کلیدی

  .زنجان -سرخ آباد  -منطقه حفاظت شده -سیمای سرزمین  -تغییر پوشش 
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 مقدمه 

بویهای  اانهداراو و        ) ساختار)نوع , شکل, اندازه قطعه زمین ,و ارتباطات بین لکهه اها ع لکرکه     

زیستگاه اا,غذا و ا یاو آب و اوا عو تغیی ات ) اختالالت و تعارضات تغیی  اقریم و خه   شهدو   

 ایه  ر مطالعهات بومنناسه  سهیکار سه زمین اسهتند رهه  ارار      پزیستگاه ااع به لنواو سه اصل 

 )سنجه اار سهیکار سه زمین   .ع144هص1388)طالب  و  یگ او ارتباط متقابل با اکدیگ  میباشند

Landscape Metric)  اهها مت یهه   اههها انههدازه  یهه ر رکهه  سههازر   اههار اساسهه شههاخص

تواند به  سبب لوامل طبیغ  و تغیی ات سیکار س زمین م  .ع(Forman et al_1986_P_619)استند

افزایش حجم ساخا و ساز  -تخ یب انگل اا–قطع  رختاو –احداث اا ه ، انسان  بواو  آیند 

و توسعه صنعت  را میتواو از اکره فعالیا اار انسان  نامب   ره ساختارسیکار سه زمین را تغییه    

  .Narumalani_2004_ P_478) ) ا ه و لکرک   آو را مختل م  رند

از تکنی  اار سهنجش از  ورر اشکارسهازر تغییه ات وسهنجه      2009ونگ و اککاراو  ر سال 

ته ارم حاشهیه ه شهاخص بزر ته ین لکهه ه         ته ارم لکهه ه    اار سیکار س زمین از قبیل تعدا  لکه ه 

ارزیاب  تغییه ات  میانگین مساحا لکه ه شاخص شکل سیکار س زمین ه و شاخص تنوع شانوو هبه    

سواحل ش ق  چهین  واقع  ر  (Hang zhou)ع  ر شه  اانگزو 2002ـ1996سیکا  ر ی   وره  ه ساله )

پ  اختند نتایج انها رشد س یع شه ر را ناشه  از تغییه  لکهه اهای  از سهای  رهارب ر اها ) م تهع ه          

 ه سهال پهز زمینهه     رناورزر ه آب ع به رارب ر شه ر نکایش  ا ند و بیهاو ر  نهد  ر طهول ایهن     

 .(Lausch,& Herzog. 2000) سیکار س زمین از رناورزر به شه ر تغیی  ر  ه اسا 

 ر مطالعه ار  یگ   ر باروس و اککاراو با استفا ه از سنجه اار انهدازه ه شهکل ه ته ارم ه       

ب زیل ب رسه    (Rondo nia)توزیع و اکسایگ  تخ یب س یع انگل اار امازوو را  ر روندو نیا  

وسعا چنکگی ر از ایهن انگهل    2020نکو ند و اظهار  اشتند  ر صورت ا امه این روند تا سال 

 (Deng et al _2009) اا رو به نابو ر خوااند رفا

 ر ای او نیز مطالعات  مبن  ب  استفا ه از سنجه اار سیکار س زمین صورت   فته اسا بطهور  

زه آبخی  نکا با استفا ه از سهنجه اهار ارولهوسر سهیکار     مثال تحریل تخ یب سیکار س زمین حو

ب رس  ق ار   فا تحقیق نناو  ا ه با تواه به وقهوع سهیالب اهار متعهد   ر حهوزه       س زمین مور 
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آبخی  نکا احتکال تخ یب پوش  یاا  طبیع  ه افزایش وسعا اراض  بای  و چه ار به  رویهه  اا بها      

افزایش سطوح اراض  نفوذ ناپذی  و رااش قابریا نگهدارر بهارش ه ضه یب روانهاب سهطح  را  ر      

 .(De Barros et al _2005) ه اسامنطقه افزایش  ا

 مشخصات تصویر استخراج شده  منطقه مورد مطالعه

 Row Patch تاریخ برداشت تصویر نوع سنجنده
تعداد باند 

 ها

عرض 

 برداشت)متر(

OLIوTRIS 

 8لندسا 

2017/june/21 
2017/june/28 

34 
35 

166 
167 

11 185*185 

TM 

 5-4لندسا 
1997/Aag/24 
1997/Aag/31 

34 
35 

166 
167 

7 185*185 

MSS 
1-5 

1987/Aag/6 
1987/Aag/13 

34 
35 

166 
167 

4 185*185 

 
 منطقه حفاظت شده سرخ آبادمنطقه مورد مطالعه ـ
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 10000/1ـ مقیاس نمودار طیفی  پوشش 

 (Classificationطبقه بندی )

طبقه بندر م  شوند با ننانه  ر این م حره ا ی  از پیکسل اار تصوی  یا مجکوله اطاللات  ره 

اار طیف  نکونه اا ره  ر م حره قبل ایجا  شده اسا مقایسه م     ند و ا    وه از پیکسل اها  

به یک  از طبقات نکونه  ی ر شده رامال مجزا شده و ا  طبقه یها رهالس  ارار رهد خاصه  مه       

یافتهه باشهند بهه شهکل     باشند ضکنا چناچه   وا  از پیکسل اا به ایچ ی  از طبقات اختصاص ن

 طبقه ار مجزا و یا ناشناخته مع ف  مینوند .

 (Maximum Likelihoodاستفاده از حداکثر احتمال )

روش ره از سای  روشهار مواو  ب ار طبقه بندر  قیق ت  اسا میهزاو رکه  واریهانز و      ر این

و از اکین خاصهیا  اکبستگ  ارزشهار طیف  بانداار مخترف ب ار مناطق نکونه محاسبه مینوند 

ب ار ارتباط ی  پیکسل طبقه بندر شده به یک  از   وه اا یا نکونه اار طیف  نیز استفا ه مینهو   

.به بیاو  یگ  ب ار ب رس  نحوه توزیع ارزشهار طیف  و احتکال آمارر ارتباط ی  پیکسل به یک  
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انز و اکبستگ  ارزشههار  از   وه اار نکونه از مات یکز واریانز و ب  ار پنتیباو ره خو  واری

 .  طیف  را تع یف م  رنند استفا ه مینو 

  
 2017و  1987وشش اراضی در دو سال مقایسه پ

 تعریف سیمای سرزمین 

بطور رر  به معنار سیکار س زمین  ر مقابل وازه س زمین بکار می و  . س زمین بیانگ  تعدا ر از 

پارامت اار سطح  یا نز ی  سطح به ر ه زمین ره ب ار انساو ااکیا  ار  میباشد. این پارامت  اها  

زمین بطور انف ا ر و  ر رابطه با یکدیگ  باام متفاوت انهد چنهین تفهاوت اهای  رهه ویز ه  سه        

مخترف را مواب مینو  مجکوله این پارامت  اا را منابع طبیع  و یا منهابع ارولوسیه  مه  نامنهد     

ع. به لبارت  یگ  مساحت  از س زمین نها اکگهن رهه  ارار اروسیسهتم     1392)مخدوا و اککاراو 

 اای  اسا ره با ام ب  اهم رهنش  ارنهد و  ر طهول سه زمین بهه فه ا منهابه  تکه ار مینهوند          

((Forman, R.,& Godron, M., 1986). 

سیکار س زمین چیدمان  اسا ره  ر آو ت ریب  از اروسیستم اهار محره  یها رهارب ر اهار      

  س زمین  ر ی  منطقه و  ر ف ا منابه  تک ار شده اند

 (Apan et al2002).        سیکار س زمین  نااکگن و متنهکل از   واههای  از اروسیسهتم اها یها

واحدفضای  تاثی   ذار ب  یکدیگ  بو ه و ف م  منابه  ر ساس  او تک ار مینو  و سه خصوصهیا  

 آو ساختار ,رارر   ,و تغیی  و پویای  اسا
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) Forman, R.,& Godron, M., 1986 نیکه  از  س زمین شه  اا محل زند   بهیش از   ع. سیکار

ااتکال  منناء مسائل مهم محیط زیسا  _اکعیا انسان  بو ه و به لنواو م ارز توسعه اقتصا ر 

 استند و نی و مح ره اصر  تخ یب محیط زیسا به حساب م  ایند .

 ساختاری سیمای سرزمین  عناصر

س زمین را لناص  ساختارر یعن  سه لنص  اصر  بست  یا مات یز لکه و ر یدور و ماایا سیکار 

تع یف م  رنند مجکوله لکه اا ی  موزایی  و مجکوله ر یدور اا ی  شبکه را تنکیل میدانهد  

,آرایش فضای  موزایی  و شبکه اا الگور سهیکار سه زمین را تنهکیل  ا ه و سهیکار سه زمین      

نهواو  . بهه ل (Burel, F. ,& Baudry, J., 2003)بوسیره این الگو اا از لحاظ ساختارر متکایز مینهوند 

مثال رو  خانه به لنواو ی  ر یدور طبیع  , شبکه شه  مات یز و لکه اار طبیعه  و لکهه اهار    

ساخا و ساز به لنواو لکه اار نا اکگن پی اموو این ر یدور ترق  ر    ند . ب  اساس این اصل 

طبیع  م  بایسا  ر اها ایجا  میزاو باالت ر ا نااکگن  با ایجا  ارتباط بین لکه اار روچ  ت  

 ع .1392ت  و رااش ت ارم لکه اار بزرگ ساخا و ساز تالش نکو  ) الریجان  و اککاراو 

 لکه 

شامل ی  واحد سیکار س زمین یا بخش نسبتا اکگن  از س زمین بو ه ره  ارار یه  سهاختار سرسهره    

انهد )  م اتب  اسا . قطعات غی  خط  استند ره از نظ  پوشش اراض  یها محهیط پی اموننهاو متفهاوت     

ع.  ر حقیقا واحد تنکیل  انده ساختار سیکار س زمین ره اا اسهتند. لکهه   1389شعبان  و اککاراو 

یک  از مهکت ین اازار ساختارر سیکار سه زمین میباشهد و لبهارت اسها از یه  اروسیسهتم قابهل        

یز لکهه از  تنخیص با ناحیه نسبتا اکگن از محیط پی امون  خو  متکایز م  باشد .  ر بینهت  مهوار  تکها   

محیط پی اموو از ط یق ویز   اار فیزیک  ت ریب  از ا   و و  ر تنخیص لکهه اها  ر بسهت  سهیکار     

ع. لکه اا ب  اساس خاستگاه نحوه شکل  یه ر  ر پهنج   1394  سا و اککاراو ) زب س زمین موث  اسا

بیع  لکه اهار مع فه     سته طبقه بندر مینوند لکه اار اختالل  لکه اار باقیکانده لکه اار با منناء ط

   .(Forman , Gordon 1986 ,Forman 1995)شده و لکه اار احیائ شده 
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 1گذرگاه یا کریدور

نواراای  استند ره  ر ا   و سو با مات یز  ر ب  ی نده خو  تفاوت اای   ارند به لبهارت  یگه  لناصه     

و باریک  ره از ا   و سو با محیط اط اف خو  تفاوت  ارند و ارتباط لکه اا را ب ق ار مه  نکاینهد )ریهان     

ه لنواو مج ایه  به ار انتقهال و    ع. ر یدور اا باریکه ار از س زمین ره لکه را بهم متصل م  رند و ب1393

 (Barnes, T.G 2000)اابجای  زیسا منداو از لکه ار به لکه ار  یگ  لکل میکند 

 ماتریس یا بستر 

 ست  ه ت ین و پیوسته ت ین لنص  سیکار س زمین اسا و نقهش لکهده ار به  لکرک  اهار آو     

 .  (Forman ,Gordon 1986)ما ه و اانداراو ع ایفا میکند–)نظی  ا یاو ان سر 

 شاخص های کمی سیمای سرزمین 

به وسیره تعدا  وسیع  از شاخص اار لد ر )مت ی  اار سیکار س زمین ع میتواو ویژ   اهار  

ساختارر سیکار س زمین را توصیف نکو  ,واسه شاخص  شکل رر  ت ر  اشهته و مککهن اسها    

کیا اار قابل مقایسهه  ر  خو  شامل چند مت ی  باشد اما مت ی  خاص ت  بو ه و به ا ی  از ر

سیکار س زمین  فته مینو  مت ی  اار طبقات لکه اا یا رل موزایی  لکه اا )سیکار سه زمین ع  

ع. این مت ی  اا ابزارر استند ره وضعیا اندس  و 1394را ف اام میکند )زب   سا و اککاراو 

 ع. 1393)ریان   مکان  ی  لکه یا شبکه ار از لکه اارا منخص میکنند.

 سطوح و درجات محاسبه متریک ها 

 طبقه بندر مینوند. 4و سیکار س زمین 3و رالس 2مت ی  اا  ر سه  راه لکه

 متریک های سیمای سرزمین 

ب  اساس نظ یه تئورر اطاللات ارائهه مینهوند و  ر    1980مت ی  اار سیکار س زمین   ر اوخ  

یاب  منهابع آب , و مهدی یا سه زمین و    اکره ارزیاب  تغیی ات رارب ر , ارز ززمینه اار متعد ر ا

ارزیههاب  و مههدی یا زیسههتگاا  حیههات وحههش و تعیههین منههاطق حفههاظت  اسههتفا ه مینههو       

                                                                                                                                                    
1. Corridor 

2. Patch  

3. Class 

4. Land scape 
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ع. بوا شناس  سیکار س زمین با تفک  اینکه تغییه   ر الگهور سهیکار سه زمین بهه      1394)اباریاو

و اککهاراو  )می زایه    شدت به ویز   اار بوا شناس  را تحا تاثی  ق ار میداهد شهکل   فها   

ع.سیکار س زمین لبارتسا از موزاییک  با ریرومت  اها وسهعا رهه  ر آو اروسیسهتم اهار      1392

 ر واقهع سهیکار سه زمین     (Dramestad at al 1996) .محر  و رارب ر اار زمین تک ار شده باشند

لبارتسا از س شا و ویژ   اار رر  ی  منطقه سیکار س زمین ی  محدو ه س زمین  اکگهن  

اسا ره از ی  خوشه و اروسیستم اا ره  ارار روابط مقابل استند رهه بهه فه ا منهابه  تکه ار      

 . (Farina1998) مینوند

ث ات توسعه م  باشد و بهه خهوب    سنجه اار سیکار س زمین  ارار رارب    ر ارزیاب  س یع ا

 ر سامانه اار اطاللات اغ افیای   قابل مطالعه بو ه و با تصهوی  اهار مهااواره ار نیهز محاسهبه      

مینوند و از این رو  ست س  به تعیین اار از آنها به س لا امکاو پذی  اسها. اصهول ارولهوسر    

مه ریزر سیکار س زمین اسهتفا ه شهو  .   میتواند به لنواو رایافت  اکه اانبه نگ   ر ارزیاب  و ب نا

این رایافا نه فقط مباحث ارولوسیک  و زیست  را  ر ارزیاب  و ب نامهه ریهزر سهیکار سه زمین     

مط ح میکند برکه به مباحث اقتصا ر و اامعه شناس  نیز میپه  از  و میتوانهد  ر ب نامهه ریهزر و     

از لحاظ زیبهای  شهناخت  و ف انگه      مدی یا س زمین اای  ره از نظ  زیسا محیط  پایدار ت  و

مناسب ت ند , رک  رنند .اصول ارولوسر سیکار س زمین میتواند انواع سیکار س زمین را ارزیاب  

رند و رااب   مدی یت  مناسبت ر ارائه  اد از این لرم م  تواو به منظور حفاظا از رهارب ر اهار   

سا ه شدو و تکه تکه شدو ایهن الگهو اهار     پایدار و رااش ناپایدارر استفا ه ر   تا از تخ یب و

 ع. 1390فقه  _ر م  )پیچیده ارو ی ر شو  

بسیارر از فعالیتهار انساو به لرا ب  تواه  به محدو یا اار زیسا محیطه  به  سهیکار    

محیط تاثی   ذار بو ه و اثار زیسا محیط  شدیدر را ب  ارویسهتم طبیعه   ار  سهیکار سه زمین     

ت ریب  از اروسیستم اار محر  یا رارب ر سه زمین  ر یه  منطقهه و  ر     چیدمان  اسا ره  ر آو

تغیی ات پوشهش رهارب ر زمهین  ر نتیجهه فعهل و      (Apan et al_2002) ف ا منابه  تک ار شده اند

انفعالت پیچیده لوامل ساختارر و لکرک  ر م تبط با تقاضها ظ فیها تکنولهوسیک  و ارتباطهات     

. وانبهه ر اساسه    (Matsushita et al _ 2006) سیکار سه زمین  ار  ااتکال  آثار  ست  ه ار ب  
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ساختار سیکار س زمین یعن  ت ریب و شکل فضای  لکه اارا مه  تهواو بهه رکه  مت یه  اهار       

سیکار س زمین نناو  ا  تنوع و ف اوان  لکه را بدوو تواه به منخصات فضای  سیکار سه زمین  

مبنار اصر  به ار   (Leitao et al_2006)  ن اشاره  ارر سه سطح سیکار س زمیبه موقعیا اازار  

ف آیند لکه لکه شد   اور ه شده یک  از مهکت ین ف ایند اار مواو   ر سهیکار سه زمین به ار    

نناو  ا و فعالیا انساو  ر طبیعا  ر ایجا  اختالل  ر سطح ساختار و لکرک   سهیکار سه زمین   

لکه شد   سیکار س زمین به لکه اهار رهوچک     .  ر ف آیند لکه) (Ahern & Andre_2003اسا 

تقسیم مینو   ر ابتدار لکه لکه شد   تنوع زیست   ر  اخل لکهه بهه  لیهل حهذف  ونهه غالهب       

ارولوزی  افزایش پیدا ر  ه ول  پز از مدت  به  لیل بهم خور    سرسهره م اتهب زیسهت  بهین     

اخهل لکهه زیسه  بواهو  خوااهد       ونه اا  اخل لکه خط  انق اض افزایش ب ار اکه  ونه اار  

 ید اه انسان  ا چه لکه شد   بینت  باشد نناو  انده ت ارم اکعیته   . از  عForman.(1995هآمد

بینت  به  لیل میزاو  ست س  بینت  و آلو    بینهت   ر منهاطق مقه وض خوااهد بهو  . ارزیهاب        

آو فضها اهار رهه ارزش    ویژ   اار ساختارر و اولویا بندر فضااا مبنار ارولهوسیک   ار  تها   

ارولوسیک  باالی   ارند  ر اولویا بندر حفاظا ق ار   فته و  ر توسعه زیستگااهار اط اف این 

فضا اا م       با ایجا  شبکه ارولوسیک  توسط  ست ش  یاااو بهوم  بهین فضهااار باقیکانهده     

ین فضااای  رهه فاقهد   ارتباط ارولوسیک  ب ق ار شده و ریفیا ارولوزیک  افزایش م  یابد و اکچن

 ع. 1383)می  نوروزر  ارزش ارولوسیک  باشند به توسعه اختصاص م  یابند

شبکه اار ارولوسیک  ره پیوستگ  لکه اای  با منناء ارولوسی  حاصل مینو  یک  از بهت ین 

 ر اروسیسهتم  ع cook 2002 ,) رااکاراا اها احیار لکرک   ارولوسیک   ر محیط شه ر میباشهد 

محیط زیسا پیوستگ  لناص  ساخته شده لکوما زیا  ول  پیوستگ  سیستم اار طبیع  رهم  اار 

اسا .پیوستگ  رم سیستم اار طبیع   ر شه  اا بالث خ  انگ  , اداسهازر , و انهزوا لناصه     

لندسکیپ شه ر شده و اث ات چنکگی ر رور فزآینداار ارولوسیک  خاص ره نیاز به پیوستگ  

 اابجای   ونه اا مینو  . ارند مانند ح را و 

احیاء پیوستگ  ساختارر  ر مقیاسهار فضهای  مخترهف  ر محهیط زیسها اها بالهث حفه         

پیوستگ  لکرک  ر مینو  و  ر نهایا پایدارر را  ر سیکار سه زمین و محهیط زیسها افهزایش     
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میداد.  ر حقیقا پیوستگ  ساختارر لناص  مولهد خهدمات ارولهوزیک   ر سه زمین اها مننهاء       

 . ( (Arhen,2011ارر اسا پاید

 متریک های مورد استفاده

 1987جدول محاسبه متریک های مورد استفاده در سال 

FRAC ENN_MN PARA ED TE CA LPI  

1.0279 1.2732 196.514 15.8669 1936980 25443.72 15.521 forest 

1.0233 1.155 196.8995 18.608 1050840 7400.16 0.5149 orchard 

1.029 1.2623 197.4639 32.2941 3942360 45606.24 14.4089 
Rock 

&soil 

1.0291 1.2526 195.7878 7.9548 971100 9907.92 4.1032 farmland 

1.0255 1.229 199.0137 17.7587 2167920 33718.68 22.0633 grassland 

 1997جدول محاسبه متریک های مورد استفاده در سال 

FRAC ENN_MN PARA ED TE CA LPI  

1.0229 1.1975 198.0728 2.8805 352620 15483.96 12.6482 forest 

1.0199 1.1232 195.6698 0.0029 360 3.24 31.8706 orchard 

1.0268 1.2178 186.6187 0.0132 1620 9.72 0.3626 
Rock & 

soil 

1.0255 1.1861 195.7878 0.0029 360 3.24 14.8555 farmland 

1.016 1.1541 200.8088 0.0029 360 3.24 18.2776 grassland 

 2017جدول محاسبه متریک های مورد استفاده در سال 

 2017-1987جدول محاسبه تغییرات متریک های 

FRAC ENN_MN PARA ED TE CA LPI  

0/0096 0/0804 -19/4196 -11/1699 -1361880 -18118/08 -145657 forest 

0/0008 0/014 2/7492 -10/1593 -16/380 213/84 0/0699 orchard 

0 -0/0106 -8/4257 -16/8961 -2057040 15837/12 7/4593 
Rock & 

soil 

-0/0139 -0/1238 7/0744 0/0323 6840 19047/96 7/3363 farmland 

0/0039 0/0624 -6/8125 -12/0679 -1471140 -16617/96 24/0071 grassland 

FRAC ENN_MN PARA ED TE CA LPI  

1.0375 1.3536 177.0944 4.697 575100 7325.64 0.9553 forest 

1.0241 1.169 199.6487 8.4487 1034460 7614 0.5848 orchard 

1.029 1.2517 189.0382 15.398 1885320 61443.36 21.8682 
Rock & 

soil 

1.0152 1.1288 202.8622 7.9871 977940 28955.88 11.4395 farmland 

1.0294 1.2914 192.2012 5.6908 696780 17100.72 46.0704 grassland 
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 نتایج تغییرات

 1997-1987نتایج حاصل از تغییه ات حهار  از آو اسها رهه  ر رنهف تغییه ات طه   و بهازه         

و ریرومت  م بهع   26،74ریرومت  م بع و سپز باغات با  209،19بینت ین تغیی ات  ر طبقه انگل با 

و  4،81ریرومت  م بع و نیز رکت ین تغیی  م بوط به طبقه رنهاورزر بها    24،84سپز طبقه سنگ با 

 ریرومت  م بع اسا. 1،19سپز م تع با 

ریرهومت  م یهع رسهیده و  ر     72،71طبقه انگل با رااش به مقدار  2017-1997 ر بازه زمان  

 221،62اطق بدوو پوشش با مساحا اا اختصاص به رارب ر مناین بازه بینت ین مساحا رارب ر

ریرومت  م بع و رکت ین میزاو تغیی ات به رارب ر  166،63ریرومت  م بع و سپز رارب ر رناورزر 

 باشد.ریرومت  م بع م  21،12و  ر نهایا رارب ر باغات با مساحا  122،75م تع با مساحا 

بو ه اسا ره مساحا انگهل   ساله نتایج بدین  ونه 30یعن  بازه زمان   2017-1987 ر بازه 

ریرهومت  م بهع و    74،10، طبقه رناورزر با مقدار ریرومت  م بع رسیده 71،19رااش یافته به مقدار 

ریرومت  م بع بینت ین مساحا را به خو  اختصهاص   396،55رارب ر مناطق بدوو پوشش با میزاو 

ن   اشته و  ر نهایا رارب ر ریرومت  م بع روند افزای 135،51 ا ه سپز رارب ر م تع با مساحا 

  ریرومت  م بع رکت ین میزاو تغیی  را به خو  اختصاص  ا ه اسا. 27،26باغات با مساحا 

 یافته هاتحلیل 

 
 (CA)متریک مساحت کاربری
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مت ی  مساحا رارب ر یک  از پ  رارب   ت ین مت ی  اا  ر ب رس  تغیی ات سیکار س زمین 

م بوط به رارب ر منهاطق بهدوو پوشهش و     1987اسا. بینت ین مساحا رارب ر اراض   ر سال 

و پز  ha 33718,68سپز رارب ر م تع  ر رتبه  وا با مساحا   Ha 45606,24لخا با مساحا 

بینهت ین   2017 ر رتبه سوا ق ار  ار  . و  ر سهال   ha 25443,72با مساحا از او رارب ر انگل 

و منهاطق    ha 61443,36میزاو مساحا  ر رارب ر خاک لخا و مناطق بدوو پوشش با مسهاحا  

 ر رتبهه  وا و منهاطق انگره   ر رتبهه سهوا بها مسهاحا         ha 28955,88رناورزر با مسهاحا  

7325,64ha او میداد ره مسهاحا منهاطق باغهات و خهاک لخها و      م  باشد نتایج ب رس  اا نن

, 15837,12, 213,84و بهه ت تیهب ب ابه  اسها بها      1987رناورزر افزایش یافته نسبا بهه سهال   

 -18118,08ومنههاطق انگرهه  و م تعهه  رههااش یافتههه و بههه ت تیههب ب ابهه  اسهها بهها   19047,96

 میباشد. ha -16617,96و

 
 

 TEسطح کالس شاخص 

 (TE)متریک کل حاشیه 

مت ی  رل لبه یک  از مت ی  اار پیک ه بندر اسا ره نناو  انده از طول رل لبه اا و م زاهار  

مواو   ر  روو سیکار س زمین  ار  . متداول ت ین مت ی  محیط لکه اا را  ر سهطح رهالس یها    

بینت ین رهل   1987ع. ر سال 1394)نوحه    و اککاراو  ع12)سیکار س زمین منخص م  نکاید

مت  و پز از آو رارب ر م تع  با  3942360م بوط به رارب ر مناطق بدوو پوشش با میزاو  حاشیه

 2017مت  میباشد و  ر سال  1936980مت  و  ر رتبه سوا مناطق انگر  با مقدار  2167920میزاو 
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مته  و پهز از آو    1885320بینت ین رل حاشیه م بوط به رارب ر بدوو پوشش و لخا با مقهدار  

مت  ق ار  977940مت  و  ر مقاا سوا رارب ر رناورزر با مقدار  1034460اغات با مقدار رارب ر ب

 ار  . ب رس  روند تغیی ات  ر این منطقه نناو میداد ره رل حاشهیه  ر چههار رهارب ر انگهل ,     

یهب ب ابه  اسها بها     , بدوو پوشش , م تع روند منف   اشته و رااش یافته اسها و بهه ت ت  باغات 

ول  رارب ر رناورزر افهزایش یافتهه و رشهد     -1471140,  -2057040,  -16380 , -1361880

مت  و بینت ین رااش رل حاشهیه م بهوط بهه رهارب ر      6840مثبا  اشته و مقدار آو ب اب  اسا با 

 مت  اسا -2057040مناطق بدوو پوشش بامیزاو 

 
 EDسطح کالس شاخص 

 (ED)متریک تراکم حاشیه 

مت ی  ت ارم حاشیه با مساحا سیکار س زمین ارتباط  ار  و معا ل طول تکام  حاشیه تقسیم ب   

)نوحهه  ه  و   ع12)مساحا اسا ره بیانگ  مقدار لبه نسبا به رل مساحا سیکار س زمین اسا 

م بوط به رارب ر منهاطق بهدوو پوشهش و     1987بینت ین ت ارم حاشیه  ر سال  ع.1394اککاراو 

و  18,608و پز از آو به ت تیب م بوط به رارب ر باغات و م تع با مقدار  32,2941ار لخا با مقد

بینت ین ت ارم حاشیه م بوط به رارب ر مناطق بهدوو پوشهش    2017م  باشدو  ر سال  17,7587

و سپز رارب ر رناورزر با مقهدار   8,4487و پز از آو رارب ر باغات با مقدار  15,398با مقدار 

اشد. نتایج تغیی ات مت ی  ت ارم حاشیه نناو میداد ره ت ارم حاشیه رهارب ر اهار   م  ب 7,9871

,  -11,1699انگل و باغات و خاک لخها و م تهع رهااش یافتهه و بهه ت تیهب ب ابه  اسها بها           
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و تنها رارب ر رناورزر رشد مثبا  اشته و میزاو آو ب ابه    -12,0679,  -16,8961,  -10,1593

ت ین رااش ت ارم حاشیه م بوط به رارب ر مناطق بدوو پوشش میباشهد و  ره بین 0,0323اسا با 

تنها رارب ر رناورزر افزایش یافته ره بیانگ  غالبیا ته ارم آو   -16,8961میزاو آو ب اب  اسا با 

 میباشد.  

 

 LPIسطح کالس شاخص 

 (LPI)متریک بزرگی لکه 

توسط بزر ت ین لکه اشغال شهده   این شاخص نناو  انده  رصدر از رل مساحا منطقه اسا ره

اسا به لبارت بهت  غالبیا لکه اارا  ر سطح سیکا نناو میداد مقا ی  این مت ی  اا بین صف  تها  

صد متغی  اسا مقدار صف  نناو  انده او اسا ره بزر ت ین لکه مواو   ر رالس بطور فزاینهده  

یه  لکهه  ر رهل منطقهه      ار روچ  میباشد و صد بع این مفهوا اسا ره رهل سهیکار سه زمین   

 ع.1393)ریان  ع6)اسا

با رهارب ر م تهع میباشهد و بهه ت تیهب ب ابه  اسها بها          2017و  1987غالبیا لکه  ر سالهار 

با رهارب ر انگهل و سهپز منهاطق      1987و پز از آو بزر   لکه  ر سال  46,0704و  42,0633

میباشهد. وله   ر    0,5149 بدوو پوشش بو ه و روچکت ین لکه مواو  م بوط به باغات بها مقهدار  

و  21,8682غالیبا بزر   لکه پز از م تع با رارب ر مناطق بهدوو پوشهش بها میهزاو      2017سال 

میباشدو روچکت ین لکه ر مککن  ر منطقه باغهات بهو ه و بها     11,4395سپز رناورزر با میزاو 
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رناورزر  –م تع   میباشد نتایج ب رس  اا نناو میداد ره غالبیا لکه اار رالس 0,5848مقدار 

و  -14,5657و بدوو پوشش افزایش یافته و مناطق انگل رهااش یافتهه و میهزاو ب ابه  اسها بها       

 تغیی ات  اشته اسا.  0,0699رارب ر باغات میزاو 

 
 PARAسطح کالس شاخص 

 (PARA)متریک تغییر شکل لکه 

.اکانطور ره منخص میباشهد  این مت ی  بیانگ  میزاو تغیی  شکل رارب ر  ر سطح رالس میباشد 

میزاو بینت ین میزاو پیچید   شکل ره اا م بوط به رهالس م تهع بهو ه بها مقهدار       1987 ر سال 

و پز از آو رهارب ر باغهات    197,4639و سپز رارب ر مناطق بدوو پوشش با مقدار  199,0137

بهو ه بها مقهدار     میزاو این پیچید   با رهارب ر رنهاورزر   2017ول   ر سال  196,8995با مقدار 

و  ر رتبه سوا با رارب ر م تع ره ب اب  بها   199,6487و سپز رارب ر باغات با مقدار  202,8622

میباشد نتیجه تغیی ات نناو میداد ره پیچیهد   شهکر  به ار رهارب ر انگهل ب ابه         192,2012

 -8,4257ره نناو از سا ه شدو شکل لکه اسا و سپز رارب ر خاک لخا با مقهدار   -19,4196

میباشهد وله  به ار     -6,8125بازام سا ه شدو شکل اسا و  ر رتبه سوا رارب ر م تع با مقهدار  

رارب ر اار  یگ  مانند باغات و رناورزر ما شااد افزایش پیچید   شکر  استیم و مقدارشهاو  

 میباشد 7,0744و  2,7492به ت یب ب اب  با 

 نتایج 

پز از تهیه نقنه رارب ر اراض  /پوشش  یاا  مساحا رالس پوشش اراض  بدسها آمهد اهها    
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مقایسه بهت  تغیی ات رخ  ا ه  ر این  وره اا شکل ت سیم شده نناو م   اهد رهه طه   وره زمهان       

 2017 رصد افزایش  اشته سهپز  ر سهال    7,37وسعا زمینهار رناورزر  به میزاو   1987-1997

 رصهد افهزایش یافتهه و  ر     6,14انگل اها   –رصد نیز رشد  اشته سی  صعو ر  اشته   2,32میزاو 

 رصد بها   5,91 رصد رشد یافته ول  مساحا مناطق م تع  با رااش  21,76نیز به میزاو  2017سال 

 رصهد و   3,49رهااش  اشهته بهه میهزاو      2017روند راان  روب و بو ه اسا و اکچنهین  ر سهال   

 رصهد   7,16روند راانکناطق بای  را  اریم به میهزاو   1997_1987 وره زمان  زمینهار بای   ر ط  

شااد افزایش مناطق استیم باغات نیز  ر ا سه  وره زمهان  رونهد راانه      2017ول   ر  وره سوا 

 رصد رهااش یافتهه اسها نتیجهه      32,45به میزاو  2017 رصد و  ر سال  0,46 1997 ار   ر سال 

ن اسا ره بیانگ  روند رر  تخ یب  ر منطقه از ط یق اهایگزین شهده م اتهع و     ی ر رر  از اینها ای

انگل اا توسط سای  راب ر اا مانند رناورزر و زمینهار بای  استیم الزا به ذره  اسها رهه م تهع     

 .بخش لکده رارب ر منطقه را تنکیل میداد ره بیانگ  وضعیا بهت  منطقه  ر  ذشته را نناو میداد

 نتیجه ی  های سیمای سرزمین محاسبه متریک

ا   ر مقطع پایه اصر  محاسبه مت ی  اار سیکار س زمین نقنه اار رارب ر اراض  /پوشش  یا

بو ند ب ار آنالیز و  رک مت ی  اار سیکار سهیکار سه زمین     FragStats ررالس بوسیره ن ا افزا

به تجزیه و تحریهل  سهته    ر سطح رالس توصیه مینو  به آنالیز تنها ی  شاخص اتکا ننو  برکه 

ار از مت ی  اا ب ار  رک بهت  و توصیف  ینامی  اروسیستم اا و ساختار چنم انداز اقداا شهو   

 ر ادول   م تبط ت ین مت ی  اار چنم انداز  ر سطح رالس ب ار رهل منطقهه مهور  مطالعهه      .

ول فوق نتایج ب رس  ب ار رالس اار اای  ره بینت ین تغیی ات را  اشتند نناو میسداد .  ر اد

 2017_1997_1987سال و ط  سه  وره زمان   30و مقایسه مت ی  اار سیکار س زمین  ر ط  

ارائههه شههده اسهها ب رسهه  تغییهه  سههیکار سهه زمین  ر منطقههه ننههاو میداههد رههه طهه  سههه  وره 

اکتهار روبه و      9,90زمان  وسعا زمین اار رناورزر با روند افزاینه     2017_1997_1987

حوزه روند راان   اشته اسا رارب ر رنهاورزر بیهانگ    3,37سا . وسعا پوشش م تع  بو ه ا

اایگزین  و تبدیل پوشش طبیع  منطقه )لکهدتا م تهع ع بها زمینههار رنهاورزر اسها . رهااش        

م تع بیانگ  تخ یب رر  بدلیل از  سها   _وسعا م اتع حوزه و افزایش روند رارب ر رناورزر 
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شدو خاک زی ین شده و این بدلیل از بین رفهتن پوشهش طبیعه  و    رفتن خاک سطح  و رخنکوو 

م تع منطقه بخاط  تغیی  رارب ر از م تع  به رناورزر   ر منطقه و اهایگزین   ر رهارب ر اهار    

ضعیف ق ار   فته اسا و اکچنین با تواه به اینکه  ر ا  سه  وره زمان  میزاو اراض  رناورزر 

شده اسا میتواو چنین نتیجه  ی ر ر   ره ایهن بهدلیل افهزایش    نسبا به م اتع و انگل اا بینت  

فنار انسان   ر ل صه مور  مطالعه اسا به لبارت  یگ   ر رل شهااد افهزایش اهایگزین شهدو     

م اتع توسط رناورزر و خاک لخا میباشد .رارب ر م تع رالس لکده چنم انداز  ر منطقه مور  

ااش میزاو م تع متوسط از لحاظ  رصهد اشهغال شهده    مطالعه را تنکیل میداد و مطالعه  ویار ر

بوسیره چنم انداز افزایش تعدا  لکه اا و ت ارم لکهه اها و ته ارم حاشهیه طه  سهه  وره زمهان         

م  باشد این ننهانگ   سسهتگ   ر رهالس م تهع مه  باشهد به ار نهواح           2017_1997_1987

 لیل افزایش تقاضها به ار تولیهد    رناورزر و باغات و مناطق بدوو پوشش تعدا  لکه اا لکدتا به 

موا  غذای  و از  سا رفتن پوشش  یاا  طبیع   ر منطقه افزایش یافته  ب  اساس مطالب اشهاره  

شده   باال مهکت ین تغیی ات منااده شده  ر منطقه م بوط به تعدا  لکه اا ت ارم لکه اها و ته ارم   

ره افهزایش یافتهه اسها و  ر خصهوص     حاشیه  اسا ره با رااش میانگین اندازه لکه اا  ر ا   و

م اتع حوزه بدلیل رااش سطح پوشش این زمین اا  ر ا  سه  وره شاخص تعدا  لکه با تواه به 

به رااش میانگین اندازه لکه اا بصورت فزاینده اسا . زی ا سیکار س زمین با میانگین اندازه لکهه  

نه ر تخ یب تجزیه و رااش پیوسهتگ   تخ یب شده ت  ترق  مینو  . افزایش تعدا  لکه اا نیز ننا

انگل تعدا  لکه اا _خاک لخا  _باغات  _م تع  _اسا  ر ضکن  ر ا  پنج رارب ر رناورزر 

 اسا.م تع و ب وز تخ یب  ر منطقه _رااش یافته ره نناو  انده افزایش سطح اراض  رناورزر

به ارزیاب  سهیکار سه زمین   تواو از ط یق ایجا  ارتباط بین ساختار و رارر   سیکار س زمین م 

ریزر و مدی یا آو  سا یافا.  ر پژواش حاض  اث ات بوا شناخت  تغیی  رهارب ر  به منظور ب نامه

اهار  س زمین به ساختار طبیع  منطقه حفاظا شده س خ آبا  ب رس  شد. ابتدا تغیی  رارب ر بین سال

لحاظ الگواار سیکار سه زمین  اا از ب رس  شد. سپز تغیی ات طبقات رارب ر 1987-1997-2017

اهار اه  سهه  وره    اار سیکار س زمین ب رس  شد،  ر نهایا ب  اساس رارب رو با استفا ه از نکایه

اهار  ب ار منطقه تع یف شد و مناطق  بینت  تحا تاثی  منخص شد. نتایج ننهاو  ا   ر طه  سهال   
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خ س و سیاه  وش و پرنهگ   ب رس ، مساحا رارب ر انگل و م تع ره محل پناه و زا آورر آاو و

رااش یافته اسا و مساحا مناطق بای  و لخا و رناورزر افزایش یافتهه اسها. بینهت ین     باشدم 

اها و م اتهع بهه    سهم تغیی ات رارب ر م بوط به رناورزر و م تع و سپز انگهل و تبهدیل انگهل   

 باشد.اار رناورزر م زمین

ت ارم حاشیه و رااش میهانگین   -اابیانگ  تعدا  لکهاار سیکار س زمین تجزیه و تحریل نکایه

اار ب رس  شده الگهور  اندازه لکه  ر سطح سیکار س زمین اسا این نتایج نناو  ا  ره ط  سال

سیکار س زمین به سکا رااش پیوستگ  و افزایش تکه تکه شد    ر حال تغیی  اسها و رونهد   

. ایهن موضهوع  ر خصهوص رهارب ر     اسها تخ یب و تجزیه سیکار س زمین روند افزاین  بو ه 

انگل بسیار  ر خور تواه اسا. رارب ر رناورزر از لحاظ مساحا بینهت ین  رصهد را  اشهته    

اار انگره   اا و رااش میانگین اندازه لکهباشد به لالوه مساحا باق  مانده با افزایش تعدا  لکه

این رارب ر اسا اکچنین حاشیه باق  مانده روبه رو بو ه ره نکایانگ   سیختگ  و تخ یب شدید 

اار انگر  باق  مانده افزایش یافته اسا. این موضوع از ایهن اهها مههم    و ت ارم حاشیه  ر لکه

. نتهایج  شهو  اهار طبیعه  مه    ار ب  لکهاا بالث افزایش اث ات حاشیهاسا ره افزایش حاشیه لکه

-وسعه  ر منطقه به منظور به هبدسا آمده بیانگ  لزوا تواه به وضعیا رارب ر س زمین و روند ت

 زیسا اسا.ب  ارر مناسب  و منطق  از منابع طبیع  و رااش تخ یب محیط

 اد، الگو و ساختار سیکار س زمین  ر منطقه به شدت  سهتخوش  نتایج این پژواش نناو م 

اا و تخ یب سیکار س زمین اکچناو تغیی  شده اسا و ط  سه  اه  ذشته روند تغیی ات رارب ر

اار انسان  ب  تغیی ات سیکار س زمین اسا.  اا  اشته اسا این موضوع بیانگ  آثار منف  فعالیاا

توانهد افهزایش غیه     اهار منطقهه مه    یک  از لوامل موث  ب  تکه تکه شد   ا  چه بینت  رارب ر

اار اا ه باشد، توسعه این  ونه ساخا و سازاا بالث از بین رفتن پوشهش طبیعه    اصول  شبکه

اار حیات وحهش خوااهد شهد. اکچنهین تبهدیل      ل و بدنبال آو رااش ریفیا زیستگاه  ونهانگ

اار رناورزر)با تواه بهه اینکهه تهواو    طبیع  منطقه اسا به زمین اار م تع  ره  ر پوششزمین

 باشدع و از بین رفتن خاک پوشن  منطقه اسا.ا   و س زمین ب ار رارب ر رناورزر مناسب م 
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 منابع:
  اار ارولوسر سنجه از استفا ه با نکا آبخیز حوزه س زمین سیکار تخ یب تحریلو اککههههاراو طالب  

 6ع3:)144-133. 1388س زمین سیکار

ارزیهاب  و ب نامهه    -1380-اعفه  زا ه .ه  – رویهش صهفا .ع   –مخدوا .ا -1380مخدوا و اککاراو 

 .304صفحه  –انتنارات  اننگاه ته او  –ریزر محیط زیسا با سامه اطاللات اغ افیای  

, تحریل ارولوسی  سهاخا فضهار سهبز    1392الریجان  ,م یم ,قسام  فاطکه , یوسف  روپیات , الهاا 

 .25شه  ای فا با استفا ه از مت ی  اار سیکار س زمین , فصل نامه آمایش محیط , شکاره 

)مع ف  و رارب   رویکه     1389شعبان  , نگین , اب رار , مه و , پ یور , پ ستو ,روچ  زا ه , محسن 

بوا شناس  سیکار س زمین  ر مقیاس شه  ) مطالعه مهور ر : شهه  تهه او ع لرهوا و تکنولهوسر      

 .4شکاره – 12محیط زیسا ,  وره 

, مقدمه ار ب  مفاایم پایه ر  1394,احد ,زب   سا ,لعبا ,ساورر ,احکد رضا , پ یور ,پ ستو ,ستو ه 

 ارولوسر سیکار س زمین با رارب    ر ب نامه ریزر محیط زسا ,انتنارات اوار قرم .

 .  ر آمدر ب  بوا شناس  سیکار س زمین انتنارات  ر نگار.1393ریان  ,واحد 

 ,ارولوسر لکوم  , انتنارات  اننگاه ته او .1382ر ران  , محکد رضا ا

ب رس  رک  ر  و سنجه اار سهیکار سه زمین  ر حفاظها از     -1390آرش ,فقه  , اهانگی  ر م  ,

 الگور رارب ر اراض  پایدار )مطالعه مور ر : استاو رهکیرویه و بوی  احکد )مجره محیط شناس  .

عارزیاب  ساختار و لکرک   رو   ره آبا  به روش اروسیسهتک  و ارولهوسر   1383می نوروزر , محکد )

و ارائه رااکاراار اصالح  ب ار حف  احیهاء و توسهعه پایهدار     GISس زمین با استفا ه از سیکار 

 .172 ره  ار آبا  ,پایاو نامه رارشناس  ارشد ,  اننکده محیط زیسا ته او ,صفحه 
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