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های خشک با استفاده از سنجهارزیابی تغییرات مکانی پوشش گیاهی مراتع مناطق خشک و نیمه

 شناسی سیمای سرزمین )مطالعة موردی: مراتع پشتکوه استان یزد( بوم

 1، حسین آذرنیوند 2، نیکو طاهری محمد آبادی 1محمدعلی زارع چاهوکی 

 استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران  .1

 مرتعداری دانشگاه تهران  دانشجوی دکتری .2
 mazare@ut.ac.ir نویسنده مسئول:*    

 05/05/9315تاریخ پذیرش:          30/07/9314تاریخ دریافت:   

 چکیده
ویژه ترکیب، ساختار و باشد و به مطالعه مناظر بهشناسی میهای علم بومترین شاخهشناسی سیمای سرزمین یکی از جوانبوم

ه های گیاهی با استفادسازی الگوهای سیمای سرزمین و بررسی امکان تفکیک تیپپردازد. هدف این پژوهش، کمیعملکرد آنها می

هایی که در این تحقیق استفاده شدند سنجه تعداد لکه، نسبت مساحت هر طبقه است. سنجههای سیمای سرزمین بوده از سنجه

خوردگی شکل لکه و اثر حاشیه در سطح در سیمای سرزمین، میانگین اندازه لکه، تراکم حاشیه، میانگین شکل لکه، شاخص پیچ

های تیپ گیاهی و واحدهای شکل برای نقشههای ذکر شده کالس و شاخص تنوع شانون در سطح سیمای سرزمین بودند. سنجه

محاسبه شدند. سپس با  ArcGIS10.1 گر لکه با استفاده از نرم افزار زمین در مراتع پشتکوه یزد با استفاده از تابع الحاقی تحلیل

ل زیه و تحلیهای گیاهی تعیین شدند. نتایج حاصل از تجهای مهم برای تفکیک تیپهای اصلی سنجهاستفاده از تجزیه مؤلفه

 تراکم حاشیه بیشترین تاثیر را بر تفکیک های اصلی برای تفکیک طبقات نقشه واحدهای شکل زمین نشان داد که سنجهمؤلفه

های سیمای سرزمین به یک اندازه اهمیت داشتند و سنجه مهمتری مشخص های گیاهی سنجهطبقات دارد، اما در مورد نقشه تیپ

های شکل زمین قدرت تفکیک کمتری داشتند. در نهایت با انجام آنالیز تشخیص، تابع تفکیک و نشد و نسبت به تفکیک واحد

های گیاهی و طبقات شکل زمین، تفکیک ایجاد کردند، مشخص شد. نتایج آنالیز تشخیص نشان داد که هایی که بین تیپسنجه

 تیپ گیاهی و شکلتوانند واحدهای ای سرزمین میهای سیمخوردگی شکل لکههای تعداد لکه، تراکم حاشیه و شاخص پیچسنجه

    زمین را از یکدیگر تفکیک کنند.

  شناسی سیمای سرزمین؛ پوشش گیاهی؛ شکل زمین؛ مراتع پشتکوه یزدبوم :یدیکل ناواژگ
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 مقدمه 

 2عنوان یک سرزمین ناهمگنبه 1سییمای سرزمین 

هایی با شییود که از مجموعه اکوسیییسییتمشییناخته می

های متقابل تشیکیل شده است که به یک شکل  کنش

شییوند و از دیدگاه انسییانی سیییمای  مشییابه تکرار می

ای اسییت با مقیاس گسییترده که از  سییرزمین منطقه

ها با عناصییر فیزیکی، یا زیسییتگاه 4هااز لکه 3چیدمانی

و  ت )میرزاییبیولوژیکی و فرهنگی تشییکیل شییده اسیی

(. سیاختار سیمای سرزمین به ارتبا   1332همکاران، 

بین توزیع انرژی، مواد و گونیه در ارتبا  با   5فضیییایی

ها مرتبط است و این اندازه، تعداد و شیکل اکوسییستم  

سیاختار در عملکرد اکوسییسیتم بسیار ترثیرگ ار است    

(Forman & Godron, 1986  اغلیب این سییییماها .)

های انسیییانی قرار گرفته و چیدمان لیتتحت ترثیر فعا

های طبیعی و مناطق سییییمای محیط، ترکیبی از لکه

تحت مدیریت انسیییانی اسیییت که در همه آنها اندازه، 

(. 1331شکل و ترکیب متغیر است )شیرانی و کریمی، 

واحدهای سیمای سرزمین در نتیجه تغییرات مکانی و 

حلیل گیرند. تجزیه و تزمانی ایجاد شیییده، شیییکل می

اجزای سییمای سیرزمین یکی از موارد مهم و اسیاسی    

شناختی است. در برای تحلیل الگوها و فرآیندهای بوم

های مکانی مورد شییناسییی سیییمای سییرزمین داده بوم

گیرند در ضمن اهمیت مقیاس تجزیه و تحلیل قرار می

 ها نیز مورد توجه است. داده

ن ترییکی از جوان 6شیناسیی سییمای سرزمین   بوم

باشد. این علم پس از می 7شیناسی های علم بومشیاخه 

جنی  جهیانی دوم در کشیییورهیای اروپای مرکزی و    

عنوان علمی شیییرقی شیییکل گرفت و در دهه اخیر به

منحصر به فرد، پویا، جامع و کامل گسترش پیدا کرده 

های آن را باید در علومی نظیر جغرافیا، اسییت و ریشییه

زمین جستجو  ریتشیناسی و مدی شیناسیی، زمین  گیاه

                                                 
1 - Landscape  
2 - Heterogeneous  
3 - Configuration  
4 - Patch 
5 - Spatial 
6 - Landscape ecology 
7 - Ecology  

  Amsalu, 2006 ؛1332کرد )میرزایی و همکییاران، 

  .(Herzog et al., 2001و

 ایشناسی سیمای سرزمین، مجموعهاز دیدگاه بوم

و  8ها، کریدورهااز سییاختارهای بنیادین که شییامل لکه

و محییدوده یییا  10بسیییتر( بییه همراه مرز)  3مییاتریس

نامند می  12هسیییتنید را یک واحد منظر   11هیا اکوتون

(Amsalu et al., 2006 سییینجیه .)سییییمای  13های

میالدی براساس نظریه  1380سیرزمین در اواخر دهه  

(. Apan et al., 2002تئوری اطالعییات ارا ییه شییید ) 

هایی برای کمی های سیمای سرزمین الگوریتمسینجه 

هیا یا  هیا، کالس کردن خصیییوصیییییات مکیانی لکیه   

ا ه. سنجهباشندهای کل سییمای سرزمین می موزاییک

 بهترین راه برای مقایسییه وضییعیت سیییمای سییرزمین

عنوان اسیاس مقایسه  توانند بهها میاسیت. این سینجه  

سییناریوهای متفاوت سیییمای سییرزمین یا شییناخت    

تغییرات وضعیت سیمای سرزمین در طی زمان باشند. 

گوید: آنچه قابل کمی شدن طبق اصل مدیریتی که می

 های زیادی در طیتالشنباشید، قابل مدیریت نیست،  
ها و فرآیندهای منظور توسییعه روشهای اخیر بهسییال

ن کردکردن انجام گرفته است. کمیمناسب برای کمی

 هاسیاختار و تغییرات سییمای سرزمین در تمام زمینه  

آید. شییمار میهای راهبردی هر کشییوری بهجز برنامه

های متفاوت و های طبیعی، دارای ویژگیاکوسیییسییتم

همین اسیییاس هم هسیییتند و بر ایزی نسیییبت بهمتم

ند باشهایی بعضا اساسی در عملکرد خود دارا میتفاوت

(. تحلیییل 1385و زارع چییاهوکی،  1386)ابییاذری، 

های تشکیل دهنده خصیوصیات مکانی و ساختاری لکه 

سیییمای سییرزمین در تفسیییر و مدلسییازی تغییرات    

 ,Farinaباشد )زمانی از موضوعات مهم روز می-مکانی

(. این مطییالعییات بییا Sudhira et al., 2004 و 1998

 هایسنجش از دور، سیستم: هایی مانندتوسیعه رشیته  

8 - Corridor  
9 - Matrix  
10 - Edge  
11 - Ecoton 
12 - Landscape Unit 
13 - Metric 
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شییناسییی سیییمای سییرزمین اطالعات جغرافیایی و بوم

 ,Simova & Gdulovaبیشیتر گسیترش یافته است )  

 Gdulovaو  Sudhira et al., 2004.) Simovaو  2012

سرزمین برای های سیمای شیاخص وضیعیت   (2012)

 هایسیییازی و نیز ارزیابی اثرات تغییر در مقیاسکمی

ها برای ارزیابی سییییمای مکانی بر روی این شیییاخص

سیییرزمین را بررسیییی کردنیید و نتیجییه گرفتنیید کییه 

هیای قیابل تفسییییر سیییاده با واکنش قابل   شیییاخص

، 1هابینی بیه تغییرات در مقییاس م:ل: تعداد لکه  پیش

و اندازه متوسط  4، غنای لکه3، تراکم حاشیه2تراکم لکه

ها برای ارزیابی ساختار سیمای ، مهمترین شاخص5لکه

با  (2014و همکاران ) Sfougaris سییرزمین هسییتند. 

های مناسب سیمای سرزمین به هدف شناسایی سنجه

میانگین  حاشییییه و تراکماین نتیجیه رسیییییدند که   

برای توصییییل الگوهای  6خوردگی لکهشیییاخص پیچ

 .باشدمی مناسب مقیاس صرفنظر از سییمای سرزمین 

منظور تجزیه و تحلیل ( به1332میرزایی و همکاران )

های سیمای سرزمین از سنجه 7تغییرات کاربری اراضی

اسیییتفیاده کردند و به این نتیجه رسییییدند که تغییر  

شییناختی منطقه خصییوصیییات مکانی در کارکرد بوم 

ریزی سییرزمین مورد گ ار اسییت و باید در برنامهترثیر

بییه ( 2005و همکییاران )  Herold توجییه قرار گیرد.

های فضیایی سیمای سرزمین در  بررسیی نقش سینجه  

لیل و مدلسیییازی تغییر کاربری اراضیییی تجزییه و تح 

های پرداختند و از ترکیب سییینجش از دور و سییینجه

زی ساعنوان رویکردی نوین و مناسب در مدلفضایی به

( استفاده از 1331)اسیتفاده کردند. شییرانی و کریمی   

سینجش از دور در مطالعات الگوهای سیمای سرزمین  

ابع ستفاده از ترا بررسی کردند. آنها بیان کردند که با ا

روند تغییرات الگوی  بررسیییی 3گر لکهتحلیل 8الحاقی

کردن الگوهای سییییمای سییییمای سیییرزمین و کمی

باشد. نتایج مطالعات آنها نشان میپ یر سرزمین امکان

                                                 
1 - Number of patch  
2 - Patch density  
3 - Edge density 
4 - Patch richness 
5 - Mean patch size  

های سییییمای توان با اسیییتفاده از سییینجهداد که می

، الگوها و تغییرات سییییمای GIS سیییرزمین و محیط

 تحلیل کرد.  سرزمین را تجزیه و 

از آنجا که پوشییش گیاهی یکی از کارکردهای مهم 

اکوسییییسیییتم مرتع بوده و هییدف مییدیریییت مرتع  

برداری پایدار از این پوشییش گیاهی اسیییت،  زم  بهره

گیری آن مورد بررسییی قرارگرفته و اسییت دلیل شییکل

تغییرات مکیانی و زمیانی آن نیز مورد تجزیه و تحلیل   

های کمی استفاده از شاخصرسد نظر میقرار گیرد. به

شیناسیی سییمای سرزمین بتواند در انتخاا واحد    بوم

بندی پوشیییش گیاهی در گروه برداری و طبقهنمونیه 

شناسی در جهت ارزیابی تغییرات پوشش های بومگونه

رو تحقیق حاضیییر با هدف گیاهی مفید باشییید. از این

سینجی ارزیابی تغییرات مکانی پوشش گیاهی با  امکان

شناسی سیمای سرزمین در های بوماده از سنجهاسیتف 

 مراتع پشتکوه استان یزد انجام شد.

 

 هامواد و روش 

راتع پشتکوه بوده که ممنطقة مورد مطالعه شییامل 

قرار دارد. این منطقه از  در جنوا غربی اسیییتیان یزد 

 چاهجنوا به کویر شروع شده و در  شییرکوه ارتفاعات 

د. عرصییه دارای مسییاحتی حدود شییومنتهی می بیکی

شییمالی  هایدر بین عرض هکتار اسییت که 170000

′′11 ′33 º31 04′ 27′′الی º31 شیییرقی هایو طول 

 ′′06 ′40 º53 15′ 13′′ الی º54 قرار گرفته اسیییت 

  (.1385)زارع چاهوکی، 

 

 روش تحقیق 

های سیمای منظور بررسیی ترثیر الگوها و سنجه به

 های گیاهی، ابزارسیییرزمین بر پراکنش و تفکیک تیپ

ای، نقشه مدل رقومی مورد نیاز شیامل تصاویر ماهواره 

های گیاهی در مقیاس شیییناسیییی و تیپارتفاع، زمین

6 - Mean Patch Fractal Dimension  
7 - Land use 
8 - Extension 
9 - Patch analyst  
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باشد. در ابتدا نقشه کاربری اراضی برای می 1:50000

منطقه با توجه به  هایمشیییخص شیییدن نوع کاربری

و کنترل میدانی  Google Earthsای، تصاویر ماهواره

های گیاهی تهیه شده تهیه شد. همچنین از نقشه تیپ

( اسیتفاده شید. سپس با   1385توسیط زارع چاهوکی ) 

ای و اسیییتفاده از مدل رقومی ارتفاع، تصیییاویر ماهواره

و با توجه به کاربری اراضی،  Google Earths افزارنرم

بندی شده منطقه بر اساس واحدهای شکل نقشه طبقه

بدسیت آمد. نقشیه واحدهای شکل زمین به این   زمین 

یاهی های گدلیل تهیه شییید تا بتوان بین تفکیک تیپ

در نقشیه پوشش گیاهی و نیز تفکیک واحدهای شکل  

ها ای از نظر بهتر بودن تفکیکزمین در منطقه مقایسه

دست آمده مجددا از نظر های بانجام داد. تمامی نقشیه 

 هایمیزان دقت با اسییتفاده از ابزار مختلفی نظیر داده

 Google Earths ای وسنجش از دور، تصاویر ماهواره

های مورد بررسی شدند. بعد از انجام این مرحله سنجه

های واحدهای تیپ گیاهی و شیییکل نیاز برای نقشیییه

ه روی ک گر لکهزمین با اسییتفاده از تابع الحاقی تحلیل

  نصب شد، بدست آمد. Arc GIS 9.3 افزارنرم

های بدست آمده در این تحقیق شامل تعداد سنجه

، 1لکه، نسیبت مسیاحت هر طبقه در سییمای سرزمین   

تراکم حییاشییییییه، میییانگین انییدازه لکییه، شییییاخص  

خوردگی شیییکیل لکیه، میانگین شیییکل لکه، اثر   پیچ

 بودند.  3و شاخص تنوع شانون 2حاشیه

 

 ها حلیل دادهتجزیه و ت

های مورد نظر در هر بعد از بدسییت آوردن سیینجه

های تیپ گیاهی و واحدهای شکل زمین، یک از نقشیه 

 افزارهییای اصیییلی در نرمبییا انجییام تجزیییه مؤلفییه

 PC-ORD5 هییا برای تفکیییک مهمترین سییینجییه

 افزارهای گیاهی مشییخص شیید. در نهایت، با نرم تیپ

SPSS17  ،تابع تفکیک کنندهو انجام آنالیز تشییخیص 

های گیاهی بر اسیییاس واحدهای شیییکل زمین و تیپ

  های مورد بررسی بدست آمد.سنجه

                                                 
1 - Class area proportion  
2 - Total edge 

  نتایج 

( نقشه واحدهای شکل زمین ارا ه شده 1در شکل )

اسییت. با توجه به این نقشییه، منطقه شییامل دشییت،   

( نقشییه 2ماهور و پالیاسییت. همچنین در شییکل ) تپه

 عه ارا ه شده است.های گیاهی منطقة مورد مطالتیپ

 

های سیمای سرزمین مؤثر در تعیین مهمترین سنجه

 تفکیک واحدهای شکل زمین

ا ه( مقادیر ویژه مربو  به واریانس مؤلفه1جدول ) 

های سیمای (، مقادیر بردارهای ویژه سنجه2و جدول )

سرزمین را برای نقشه واحدهای شکل زمین در منطقة 

 36(، 1توجه به جدول )دهد. با مورد مطالعه نشان می

درصیید تغییرات به مؤلفه اول بسییتگی دارد و در واقع  

بر دارد. همچنین، با توجه به بیشیییترین تغییرات را در

( و اینکه بیشیییترین تغییرات به مؤلفه اول 2جیدول ) 

بسییتگی دارد، در نتیجه بیشییترین همبسییتگی با این  

 همؤلفه را سنجه تراکم حاشیه دارد و در واقع این سنج

سیهم بیشیتری برای تفکیک واحدهای شکل زمین در   

 منطقة مورد مطالعه دارد.  

 

های سیمای سرزمین مؤثر در تعیین مهمترین سنجه

 های گیاهیتفکیک تیپ

ا ه(، مقادیر ویژه مربو  به واریانس مؤلفه3جدول )

های سیمای (، مقادیر بردارهای ویژه سنجه4و جدول )

های گیاهی در منطقه سیییرزمین مؤثر در تفکیک تیپ

(، 3دهد. با توجه به جدول )مورد مطالعه را نشییان می

درصیید تغییرات به سییه مؤلفه اول بسییتگی دارد،   33

 84/27درصیید، مؤلفه دوم  56/43بطوریکه مؤلفه اول 

درصییید تغییرات را در  84/21درصییید و مؤلفه سیییوم 

(، مؤلفه اول 4بردارد. همچنین بیا توجیه بیه جیدول )    

شییامل تعداد لکه، تراکم حاشیییه و اثر حاشیییه اسییت.  

خوردگی شییکل لکه و مؤلفه دوم شییامل شییاخص پیچ

میانگین شکل لکه است. مؤلفه سوم هم شامل نسبت  

3 - Shanon diversity Index  
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  اندازه لکه است.در سیمای سرزمین و میانگین  مساحت هر طبقه 

 
 نقشه واحدهای شکل زمین منطقة پشتکوه یزد -9شکل 

 

 
 های گیاهی مراتع پشتکوه استان یزدنقشة تیپ -2شکل 
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 های مؤثر در تفکیک واحدهای شکل زمینتعیین سنجه ها برایمقادیر ویژه واریانس مؤلفه -9جدول 

 مقدار ویژه عصای شکسته  درصد واریانس تجمعی درصد واریانس مقدار ویژه مؤلفه 

1 65/331 66/36 66/36 08/127 

2 31/10 18/3 84/33 07/78 

3 52/0 15/0 33/33 56/53 

4 006/0 002/0 100 22/37 

5 000/0 000/0 100 37/24 

 

 های مؤثر در تفکیک واحدهای شکل زمینمقادیر بردار ویژه سنجه -2 جدول

 مؤلفه ششم مؤلفه پنجم  مؤلفه چهارم  مؤلفه سوم  مؤلفه دوم  مؤلفه اول سنجه 

 0022/0 0041/0 1160/0 6684/0 -7260/0 -1100/0 تعداد لکه 

 -7426/0 1233/0 -0571/0 0002/0 0123/0 -0077/0 نسبت مساحت هر طبقه 

 -0018/0 -1633/0 -0080/0 0588/0 1385/0 -3644/0 تراکم حاشیه 

 -6635/0 1141/0 -0740/0 -0028/0 0141/0 -0077/0 میانگین اندازه لکه 

 -0063/0 -0126/0 -8737/0 -2673/0 -3763/0 -0853/0 خوردگی شکل لکه شاخص پیچ

 0018/0 0083/0 4516/0 -6316/0 -5383/0 -1576/0 میانگین شکل لکه 

 0152/0 3713/0 -0012/0 0033/0 0330/0 -1600/0 اثر حاشیه 

 

  های مؤثر در تفکیک واحدهای تیپ گیاهیها برای تعیین سنجهمقادیر ویژه واریانس مؤلفه -3جدول 

 مقدار ویژه عصای شکسته  درصد واریانس تجمعی  درصد واریانس  مقدار ویژه  مؤلفه 

1 04/3 56/43 56/43 53/2 

2 34/1 84/27 41/71 53/1 

3 52/1 84/21 25/33 03/1 

4 43/0 16/6 42/33 76/0 

5 03/0 46/0 88/33 51/0 

6 008/0 11/0 100 31/0 

 

 های مؤثر در تفکیک واحدهای تیپ گیاهیمقادیر بردارهای ویژه سنجه -4جدول 

 مؤلفه ششم  مؤلفه پنجم مؤلفه چهارم  مؤلفه سوم  مؤلفه دوم  مؤلفه اول سنجه 

 -7213/0 -0358/0 1337/0 3803/0 3123/0 -4306/0 تعداد لکه 

 -3230/0 3313/0 -4731/0 -6553/0 1146/0 -2635/0 نسبت مساحت هر طبقه 

 3637/0 -0323/0 -0163/0 0080/0 1186/0 -5643/0 تراکم حاشیه 

 0508/0 0273/0 7438/0 -5178/0 4085/0 0321/0 میانگین اندازه لکه 

خوردگی شکل شاخص پیچ

 لکه 

2562/0- 6003/0- 0337/0 4055/0 6324/0 0233/0- 

 -2253/0 -6488/0 1120/0 -3843/0 -5778/0 -1847/0 میانگین شکل لکه 

 4336/0 -0863/0 -0118/0 0062/0 1175/0 -5644/0 اثر حاشیه 
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کننده واحدهای تیپ گیاهی و واحدهای شکل تفکیکتابع 

 زمین

 های گیاهی بر اساسدر این تحقیق برای تفکیک تیپ

های مورد بررسییی، آنالیز تشییخیص با روش گام به سیینجه

( متغیرها در سیییه 5گیام انجام شییید. با توجه به جدول ) 

مرحله وارد آنالیز شیییدند. در مرحلة اول متغیر تعداد لکه، 

م متغیر تراکم حاشیه و در مرحلة سوم متغیر در مرحلة دو

  خوردگی شکل لکه وارد آنالیز شدند.پپچ
دهد. ماتریس (، ماتریس سیاختار را نشان می 6جدول )

گویند در سییاختار که آن را همبسییتگی سییاختار نیز می  

تفسییر نتایج حاصیل از آنالیز تشخیص مورد استفاده قرار   

دهنده میزان گیرد. مقیادیر ماتریس سیییاختار نشیییان می

همبسیتگی خطی بین هر متغیر مسییتقل و تابع تشخیص  

ر مشییخص شیید که توابع اول تا اسییت. در ماتریس سییاختا

اند. در این جدول سوم بر اساس کدام متغیرها شکل گرفته

همچنین میزان مفیید بودن هر متغیر در تابع تشیییخیص  

شیییود. متغیری که عالمت سیییتاره در با ی آن تعیین می

گیری آن تابع نقش دارد و گ ارده شییده اسییت، در شییکل 

ا معکوس آن ر عالمت م:بت و منفی متغیر، اثر مسییتقیم و

( مشییخص شیید که  6دهد. با توجه به جدول )نشییان می

( و ED(، میانگین اندازه لکه )NPهای تعداد لکه )سییینجه

( MPFDنسیبت مسیاحت هر طبقه در سیمای سرزمین )  

  بیشترین سهم و بیشترین اهمیت را در تابع اول دارند.
ها ارا ه (، ضییرایب اسییتاندارد نشییده تابع 7در جدول )

. با توجه به مقادیر ضییرایب این جدول تابع  شییده اسییت 

   شود:صورت زیر نوشته میتشخیص به
F=  724/1  NP – 277/0  ED – 844/3  MPFD  - 160/1    

 

 متغیرهای وارد شده به تابع تشخیص  -5جدول 

 

 مرحله

 

 

های وارد سنجه

 شده

 المبدای ویلکس

 

 مقدار 

درجه 

 9آزادی 

درجه 

 2آزادی 

درجه 

 3آزادی 

 مقدار تابع 

درجه  مقدار

 9آزادی 

درجه 

 2آزادی 

سطح 

 داری معنی

 000/0 15 5 453/1068 15 5 1 003/0 تعداد لکه  1

000/0 تراکم حاشیه  2  2 5 15 202/211 10 28 000/0 

خوردگی شاخص پیچ 3

 شکل لکه 

000/0  3 5 15     

 

 

 ماتریس ساختار -6جدول 

 

 سنجه 

 تابع

1 2 3 

 036/0 113/0 332/0* تعداد لکه

 034/0 -226/0 -356/0* میانگین اندازه لکه

 203/0 -244/0 -263/0* نسبت مساحت هر طبقه

 553/0 565/0* -301/0 میانگین شکل لکه

 336/0* 084/0 011/0 خوردگی شکل لکهشاخص پیچ

 -870/0* 432/0 -028/0 تراکم حاشیه 

 588/0* 033/0 -185/0 اثر حاشیه 
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 ماتریس ساختار -7جدول 

 

 سنجه 

 تابع  

1 2 3 

 -012/0 077/0 724/1 تعداد لکه

 133/0 248/2 -277/0 تراکم حاشیه

 573/15 306/27 -844/3 خوردگی شکل لکهشاخص پیچ

 -633/18 -528/35 -160/1 مقدار ثابت

 گیری بحث و نتیجه 

 سیمای شیناسی های بومدر این تحقیق کارآیی سینجه 

سییرزمین در تفکیک واحدهای تیپ گیاهی و شییکل زمین 

تایج ن گر لکه بررسیی شد. با اسیتفاده از تابع الحاقی تحلیل 

ها تراکم حاشیه نسبت به سایر سنجه نشیان داد که سنجه 

تواند بین واحدهای اهمیت بیشتری برخوردار است و میاز 

شیییکییل زمین تمییایز ایجییاد کنیید. همچنین در تفکیییک 

های سیمای سرزمین واحدهای پوشش گیاهی تمام سنجه

توان از بین آنها یک یا بیه ییک میزان اهمیت دارند و نمی  

عنوان سینجه مهمتر برگزید و نسیبت به   چند سینجه را به 

زمین در نقشییه واحدهای شییکل  تفکیک واحدهای شییکل

 و  Simovaکنندگی کمتری داشییتند.زمین قدرت تفکیک

Gdulova (2012 وضیعیت شاخص ) های سیمای سرزمین

سییازی سیییمای سییرزمین بررسییی  را برای ارزیابی و کمی

 های تعداد لکه وکردند و به این نتیجه رسییدند که سنجه 

اختار ها برای ارزیابی سییتراکم حاشیییه، مهمترین سیینجه 

سیییمای سییرزمین هسییتند که با نتایج این تحقیق از این  

نظر که سینجه تراکم حاشیه برای تفکیک واحدهای شکل  

 زمین سنجه مهمی است، مطابقت نشان داد.  

بیا هدف   (2014و همکیاران )  Sfougaris عالوه بر این،

های مهم سیمای سرزمین به این نتیجه شیناسیایی سنجه  

کم حاشییییه و شیییاخص های ترارسیییییدند که سییینجه 

خوردگی شیکل لکه صیرفنظر از مقیاس برای توصیل   پیچ

الگوهای سییمای سیرزمین مناسییب است که با نتایج این   

هییا برای تفکیییک تحقیق در تعیین مهمترین سییینجییه

 واحدهای شکل زمین مطابقت نشان داد.  

با انجام آنالیز تشخیص برای تفکیک و تمایز واحدهای 

های اهی از یکدیگر توسط سنجههای گیشکل زمین و تیپ

سیمای سرزمین، سه تابع مشخص شد که از بین آنها تابع 

درصیید از تغییرات، تابع بهتری  5/85اول با در بر داشییتن 

های تعداد لکه، تراکم حاشییییه و بود. همچنین سییینجیه 

خوردگی شییکل لکه در سییه مرحله وارد این شییاخص پیچ

ند توانسنجه می تابع شیدند. نتایج نشیان داد که این سیه   

هیای گیاهی و واحدهای شیییکل زمین را از یکدیگر  تییپ 

 تفکیک کنند.  

منظور تجزیه و تحلیل ( به1332میرزایی و همکاران )

های سیییمای سییرزمین تغییرات کاربری اراضییی از سیینجه

اسیییتفیاده کردنید و به این نتیجه رسییییدند که تغییر در   

ه ی منطقشناختخصیوصییات مکانی منطقه در کارکرد بوم  

ریزی سیییمای سییرزمین  تاثیرگ ار اسییت و باید در برنامه

مورد توجیه قرار گیرد، کیه با نتایج این تحقیق از این نظر   

که تغییر در خصیییوصییییات پوشیییش گیاهی نظیر تعداد  

های تیپ گیاهی و اشییکال سییاده و یکنواخت آنها در  لکه

توانید بر روی میزان دقت تابع  منطقیه مورد مطیالعیه می   

ها در تعیین کننیده و نیز مقیدار وارییانس مؤلفیه    تفکییک 

های گیاهی مؤثر باشیید و تفکیک تیپ های مهم درسیینجه

بییاییید در مییدیریییت پوشیییش گیییاهی و انتخییاا واحیید  

 برداری مورد توجه قرار گیرد، مطابقت نشان داد.  نمونه

های نتیایج این تحقیق نشیییان داد که از بین سییینجه 

های گیاهی منطقة سییییمای سیییرزمین برای تفکیک تیپ

های تعداد لکه، تراکم حاشییییه و مورد مطیالعیه، سییینجه  

د توانند تاثیرگ ار باشنخوردگی شکل لکه میشیاخص پیچ 

کیه بیا توجه به تغییرات پوشیییش گیاهی در منطقة مورد   

های گیاهی از یکدیگر را فراهم مطالعه، امکان تفکیک تیپ

 کردند.  

 توان گفت، میبا توجه به نتایج حاصیییل از این تحقیق

های سیمای سرزمین در ارزیابی ساختار سیمای که سنجه

سییرزمین و بطور ویژه بررسییی مکانی الگوهای سییییمای   
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سیرزمین نقش اساسی دارند، در این مورد نقش ابزارهایی  

چون سیینجش از دور و سیییسییتم اطالعات جغرافیایی هم 

های سازی سنجهبسییار مهم اسیت. نتایج حاصیل از کمی   

سییرزمین و همچنین نتایج حاصییل از دو روش  سیییمای 

های اصیییلی و آنالیز تشیییخیص در بررسیییی تجزیه مؤلفه

پوشیش گیاهی و تفکیک آنها از یکدیگر نشان داد که این  

توانند در تفکیک ها در سیییطح کالس )طبقه( میسییینجه

های گیاهی موثر باشییند. از آنجا که تغییرات پوشییش تیپ

ک از یک رویشگاه به خشگیاهی در مناطق خشیک و نیمه 

های رویشیگاه دیگر واضیح و شیدید است در نتیجه سنجه   

خوبی بین آنها تفکیک ایجاد توانند بهسیمای سرزمین می

 برداری درکنند و این موضیییوع از نظر انتخاا واحد نمونه

های خشییک و بررسییی روشمراتع مناطق خشییک و نیمه

مییدیریتی مختلل و همچنین پییایش و ارزیییابی پوشیییش 

گیاهی از نظر تغییرات ایجاد شییده در آنها و بررسییی روند 

تغییرات بسیییییار حا ز اهمیت اسیییت. واحدی که از نظر  

شیرایط ارتفاع، شیب و جهت یکسان باشد، پوشش گیاهی  

شییناسییی  یکسییانی هم خواهد داشییت و واحد همگن بوم 

شیییود و از آنجا که تغییرات پوشیییش گیاهی و نامیده می

شییناسییی صییورت   ی همگن بومبررسییی آنها در واحدها

برداری را شکل در گیرد، اگر اساس انتخاا واحد نمونهمی

ها که باعث تفکیک شییکل نظر بگیرند، از این نظر سیینجه

توانند در انتخاا و تفکیک واحدهای شیییوند میزمین می

برداری موثر باشیییند. همچنین بطور کلی با توجه به نمونه

الیز تشییخیص و اهمیت های اصییلی و آننتایج تجزیه مؤلفه

ها و میزان دقت آنها در تفکیک واحدهای شیییکل سییینجه

های سیمای زمین و پوشش گیاهی مشخص شد که سنجه

های توانند در مناطق دشییتی در تفکیک تیپسیرزمین می 

توان گفت که در مناطق گیاهی مفید باشییند. همچنین می

کوهسییتانی با توجه به شییرایط توپوگرافی منطقه با دقت  

 هایتوان از سینجه یشیتری نسییبت به مناطق دشیتی می  ب

سیییمای سییرزمین برای ارزیابی پوشییش گیاهی و تفکیک 

 های گیاهی استفاده کرد.  تیپ

بییا توجییه بییه اینکییه در این تحقیق اهمیییت نقش  

سازی آنها در بررسی های سییمای سرزمین و کمی سینجه 

تغییرات شییکل زمین و پوشییش گیاهی مشییخص شییدف  

های سیمای سرزمین از نظر سینجه  شیود که میپیشینهاد  

برداری و تغییرات مکییانی و زمییانی انتخییاا واحیید نمونییه

پوشییش گیاهی مورد بررسییی قرار گیرد. همچنین با توجه 

به اینکه در مناطق کوهسییتانی تغییرات پوشییش گیاهی و 

ها تابع تغییرات توپوگرافی است، پیشنهاد تغییر در سینجه 

های سییازی سیینجه اطق هم کمیشییود که در این منمی

های گیاهی سیییمای سییرزمین و کارآیی آنها تفکیک تیپ 

   مورد بررسی قرار گیرد.
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Abstract 

Landscape ecology is one of the youngest branches of ecology science, and especially deals on the study 

of landscape composition ,structure and function.  Landscape elements are such as patches, corridors, 

matrix along the border and ecotons. Landscape metrics are algorithms for quantifying the spatial 

characteristics of patches, classes or entire landscape mosaics, and the best way to compare different 

landscape requirements. Due to this, the aim of this study was to quantify landscape patterns and the 

possibility of breakdown of plant communities using landscape metrics. Metrics that were used in this 

study the number of patch, class area proportion in the landscape, mean patch size ,edge density, mean 

shape index, mean patch fractal dimension and total edge in the class level and Shannon diversity index 

in the landscape level. Metrics listed for vegetation map and morphology units were calculated using 

the patch analyst extension for Poshtkooh rangelands of Yazd .Then, using the principal component 

analysis were determined the important metrics for the separation of plant communities .The results of 

the principal component analysis for the separation of class in morphology units map showed that edge 

density metric have the greatest impact but in the vegetation map landscape metrics, were equally 

important and more importance metric could not be determined and compared to separation the units 

of land shape in the morphology units map were less separation. Finally, with using of discriminate 

analysis, was determined the differentiation function and metrics that create separation between the 

plant communities and land classes. Discriminate analysis showed that the number of patch metric, edge 

density and mean patch fractal dimension can be separated plant communities and classes in the map, 

units are less resolution. 
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