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بررسی ساختار پوشش/کاربری حوزه آبخيز سفيدرود با استفاده از سنجههای
بومشناسی سيمای سرزمين
واحد
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تاريخ دريافت09/4/6 :

تاريخ پذيرش09/6/09:

چكيده
زمينه و هدف :آگاهی از انواع پوشش سطح زمین و فعالیتهای انسانی در بخشهای مختلف و یا به عبارتی نوع کاربری زمین به عنوان
دادههای پایه برنامهریزی از اهمیت ویژهای برخوردار است ،به طوری که برای استفاده بهینه از منابع طبیعی در روند توسعه پایدار نیاز به
شناسایی منابع اکولوژیک در کوتاهترین زمان و کمترین هزینه ممکن احساس میشود .هدف این مطالعه بررسی ساختار پوشش/کاربری
اراضی حوزه آبخیز سفیدرود با استفاده از سنجههای بومشناسی سیمای سرزمین بوده است.
روش بررسی :در این پژوهش ،نقشه پوشش/کاربری اراضی حوزه آبخیز سفیدرود با توجه به هدف مقاله با استفاده از نرم افزار 9/2
 ArcGISطبقهبندی مجدد شده و در محیط نرم افزار  ArcView 3/3الیهها به فرمت  Gridتبدیل شدند و در نهایت سنجههای
مربوطه با استفاده از نرمافزار  Fragstats 3/3استخراج گردیدند .سنجههای مورد استفاده در سطح کالس (کاربری) در این پژوهش سنجه
سطح کالس ،درصد مساحت ،تعداد پهرو ،حاشیه کل ،شکل سیمای سرزمین ،بزرگترین پهرو ،میانگین سطح پهرو ،میانگین شاخص شکل
پهرو و میانگین فاصله اقلیدسی نزدیکترین همسایه بودند.
يافتهها :شاخص تعداد پهرو برای اندازه گیری میزان گسستگی کالسها به کار میرود که در این پژوهش بیشترین تعداد پهرو و
بهعبارتی بیشترین گسستگی مربوط کاربری کشاورزی ( )196و کمترین گسستگی مربوط به کاربری جنگل ( )33بود .باالترین میزان
سنجه شکل سیمای سرزمین مربوط به کاربری مرتع ( )39/61بود یعنی پهروهای کاربری مرتع پراکندهتر هستند و کمترین میزان مربوط
به کاربری جنگل ( )63/87بوده و در واقع پهروهای جنگل از پراکندگی کمتری برخوردار بودهاند .همچنین ،باالترین مقدار میانگین فاصله

 -6مدرس دانشگاه پیام نور ،ایران (*.مسئول مکاتبات)
 -2دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.

اقلیدسی نزدیکترین همسایه که میزان تکه تکه شدگی پهروهای یک کاربری را نشان میدهد مربوط به کاربری کشاورزی ( 1878/32متر)
بود و کمترین مقدار آن مربوط به کاربری جنگل ( )937/32بود.
بحث و نتيجهگيری :میزان تکه تکه شدگی در کاربری کشاورزی باالترین مقدار است لذا میتوان نتیجه گرفت ارتباط آنها با مجموعه-
هایشان قطع شده است و مفهوم آن این است که اراضی کشاورزی نسبت به سایر طبقات یکپارچگی کمتری (تکه تکه شدگی بیشتری)
داشتهاند .به هر استفاده از منابع تجدید شونده باید به نحوی صورت گیرد که خللی در موازنه محیط ایجاد نکند چرا تغییر در این منابع به
دلی ل تغییر در ساختار سیمای سرزمین در کارکرد اکولوژیک منطقه تاثیر گذار است .با این وجود به کار گیری اصول بومشناسی سیمای
سرزمین یک ارزیابی اولیه در مقیاس سیمای سرزمین به دست میدهد که در آن ،بر یافتن راهی برای ارزیابی سریع و علمی جهت استفاده
از امکانات و خدمات عرضه شده توسط طبیعت در محل تاکید میشود ،چون اولویت بندی هر یک از پهروها بر پایه کیفیت آنها استوار
است؛ بنابراین پیشنهاد میشود از اصول بومشناسی سیمای سرزمین جهت تهیه اطالعات ساختاری -مکانی به منظور طراحی و برنامهریزی
سرزمین بهرهگیری شود.

واژه های کليدی :پوشش/کاربری اراضی ،بومشناسی سیمای سرزمین ،سنجهها ،حوزه آبخیز سفیدرود.
مقدمه
شننناخت منننابع اکولوژیننک ،اولننین گننام در ارزیننابی سننرزمین

جهانی دوم در مرکز و شرق اروپا شکل گرفت و اخیراً به صورت

محسننوم مننی شننود ( .)6بننین عوامننل مختلننف در طبیعننت

یک علم منحصر به فرد ،پوینا و کامنل درآمنده اسنت .سنیمای

همبستگیهای معنیداری وجود دارد ،به طوری که هر منطقنه

سرزمین مجموعه ای از اکوسیستمهای محلی ینا کناربریهنای

با ویژگیهای خاص به عنوان یک واحد اکولوژیک مشخص می-

سرزمین در یک منطقه است که به شکل یکسنانی تکنرار شنده

گردد که هنر ینک تینی گیناهی وینژهای را در بنر منیگیرنند.

باشند ( .)7در بنومشناسنی سنیمای سنرزمین پوشنش گیناهی

مننابع اکولنوژیکی در معنرر خطنر،

فاکتور اصلی در تجزیه و تحلیل بوده و پس از آن خناک ،شنکل

هزینههای حفاظت آن را نشان میدهد و به همین خناطر یکنی

زمین و هیدرولوژی اهمیت دارند ( .)6آگاهی از اننواع پوشنش

از هدفهای ارزیابی توان اکولوژیک ،شناسنایی مننابع اسنت تنا

سطح زمین و فعالیتهای انسانی در بخشهای مختلف و ینا بنه

با شناخت کامل ،بتوان احتمال تخریب منابع را کاهش داد (.)2

عبارتی نوع کاربری زمین به عنوان دادههای پایه برنامهرینزی از

اولین گام برای ارزیابی اثرات اکولوژیک پوشنش/کاربری اراضنی

اهمیت ویژهای برخوردار است ( )1که تشخیص این اطالعنات از

کمی کردن این الگوهاست ،چرا کنه کمنیسنازی ویژگنیهنای

طریق سامانههای اطالعات جغرافیایی میسر خواهند بنود و لنذا

ساختاری سیمای سنرزمین بنه منظنور برنامنهرینزی پاینداری

ایننن سننامانههننا ابننزاری تکمیننل کننننده بننرای برنامننهریننزی

سرزمین اهمیت ویژه ای دارد ،زینرا اینن امنر در نهاینت منجنر

محیطزیست و ارایه راهکارهنای مطلنوم هسنتند ( .)8در اینن

به درک بهتر فرآیندهای اکولوژیک گردیده و باعث تسهیل ابداع

زمینه لوسچ و هرزوگ ( )7با استفاده از سنجههای شکل ،تنوع

مدلها و شبیهسازی در منورد ارزینابی مقایسنهای گزیننههنا و

و مساحت در پایش تغییرات سرزمین نشان دادند که کارایی هر

پایش میگردد ( .)3فرآیند کمیسازی با استفاده از سنجههنای

یک از سنجهها به مدلهنای منورد اسنتفاده و دامننه اطالعنات

اندازهگیری سیمای سرزمین (متریکها) صورت میگیرد که اینن

موجود بستگی دارد .خزائی و آذری دهکردی نشنان دادنند کنه

سنجهها وضعیت هندسنی و مکنانی ینک پهنرو ینا شنبکهای از

به کار گیری اصول بومشناسی سنیمای سنرزمین ینک ارزینابی

پهروها را مشخص میکنند ( .)7بوم شناسی سیمای سنرزمین

اولیه در مقیاس سیمای سرزمین به دست میدهند کنه در آن،

یکی از جوانترین شاخههای علم اکولوژی است که بعد از جنگ

بر یافتن راهی برای ارزیابی سنریع و علمنی جهنت اسنتفاده از

پر واضح است کنه ارز
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امکانات و خدمات عرضه شده توسط طبیعنت در محنل تاکیند

متر و کمترین ارتفاع آن  77متر زیر سطح دریاست .همچنان

میشود ،چرا که اولویتبندی هر یک از پهروها بر پاینه کیفینت

که در این شکل نمایان است حوزه آبخیز سفیدرود  9استان

آنها استوار است ( .)9سفیانیان و همکاران اظهار کردهاند تغییر

مازندران ،البرز ،قزوین ،اردبیل ،زنجان ،اردبیل ،آذربایجانشرقی،

در خصوصیات مکانی در کارکرد اکولوژیک منناطق تناثیر گنذار

کردستان و همدان را در بر میگیرد که بخش اعظم آن در

اسننت ( .)63همچنننین طننالبی امیننری و همکنناران بننه منظننور

محدوده استان زنجان واقع شده است .این حوزه از نظر رژیم

تحلیل تخریب حوزه آبخیز نکا با رهیافت بنومشناسنی سنیمای

بارندگی و اقلیمی به دو بخش کامالً خزری و غیرخزری تقسیم

سرزمین نشان دادند که تعداد پهرو و میانگین مساحت پهرو دو

می شود .رژیم بارندگی در بخش خزری ،شبه مدیترانهای بدون

سنجه مهم تجزیه هستند لذا توجه به وضعیت کاربری اراضی و

فصل خشک است .در بخش غیر خزری ،رژیم بارندگی

پوشش سرزمین به منظور مدیریت مناسنب سنرزمین ضنرورت

مدیترانهای با تابستان خشک و بارندگی بهاره میباشد .میانگین

دارد ( .)66بنننابراین هنندف ایننن پننژوهش بررسننی سنناختار

بارندگی ساالنه در مجموعه ایستگاههای حوزه سفیدرود بین

پوشش/کاربری اراضی آبخیز سفیدرود با استفاده از سنجههنای

 613/6میلی متر در گیلوان تا  6767/6میلیمتر در الهیجان

بومشناسی سیمای سرزمین بوده است.

متغیر است ( .)62مساحت حوزه آبخیز نزدیک به 13797
کیلومتر مربع است که حدود  77928کیلومتر مربع آن را

منطقه مورد مطالعه

مناطق کوهستانی و  66618کیلومتر مربع را دشتها و

حوزه آبخیز سفیدرود بخشی از حوزه آبخیز دریای خزر

کوهپایهها تشکیل میدهد .دشتها در بخش باالیی و نیز بخش

محسوم میشود که بین مختصات جغرافیایی  71درجه و 33

پایینی حوزه قرار داشته و مناطق مرکزی آن کوهستانی

دقیقه تا  66درجه و  63دقیقه طول شرقی و  37درجه و 66

میباشد .در حوزه سفیدرود دیوار بزرگ البرز غربی ،بخشی از

دقیقه تا  38درجه و  62دقیقه عرر شمالی قرار دارد .شکل

حوزه را از قسمت جنوبی مجزا ساخته و یکی از جالبترین

( )6موقعیت حوزه آبخیز سفیدرود در ایران و مدل رقومی ارتفاع

مرزهای گسستگی اقلیمی جهان را به وجود آورده است.

آن را نشان میدهد که بیشترین ارتفاع آن از سطح دریا 7377

014

علوم و تكنولوژی محيط زيست ،شماره  ،66تابستان 04

کيانی و همكار

شكل  -0موقعيت حوزه آبخيز سفيد رود در ايران و مدل رقومی ارتفاع آن

روش بررسی
با توجه به اینکه برای بوم شناسی سیمای سنرزمین  3مقیناس

وسنننعت منطقنننه) تبننندیل شننندند تنننا در محنننیط ننننرم

کالن (منطقهای) ،متوسط (سیمای سنرزمین) و خنرد (مقیناس

افزاری  Fragstatsقابل ارایه باشند .در این مرحله به منظور

طنر)) مشنهود اسننت ( )63در اینن پننژوهش از مقیناس کننالن

بررسی دقت کار ،مساحت منطقه کنترل شد .در نهایت ،سنجه-

(منطقهای) استفاده شد .نقشه کاربری اراضی به کار رفته در این

های مربوط به پهروهنای حاصنل از پوشنش/کاربری اراضنی بنا

مطالعه از معاونت ارزیابی اراضنی سنازمان جنگنلهنا ،مراتنع و

استفاده از نرم افنزار  Fragstats 3/3اسنتخراج شندند .رسنم

آبخیزداری کشور دریافت شد که اینن نقشنه حاصنل دادههنای

نمودارها نیز در فضای  Excelصورت گرفنت .عناصنری کنه در

رقومی لندست  ETM+مربوط بنه سنال  2332حنوزه آبخینز

ایننن مطالعننه بررسننی شنندند عبارتننند از :مراتننع ،اراضننی ب نایر،

سفیدرود بوده اسنت .بنا توجنه بنه هندف پنژوهش اینن نقشنه

کشاورزی ،جنگلهنا و بنه طنور کلنی اکونهنا ( .)Econsاکنون

طبقهبندی مجدد شد و به چهار طبقه کشاورزی ،جنگل ،مرتع و

اسنناس تجزیننه و تحلیننل سنناختار و عملکننرد عمننودی سننیمای

سایر اراضی تقسیم گردید که طبقات فرعنی آن در جندول ()6

سرزمین است چرا که اکون یک ناحیه محدود شنده از سنیمای

ارایه شده است .ابتدا نقشه مورد نظر در محیط نرم افنزار 9/2

سرزمین با ساختار عمودی و آمیزههای آن اسنت ( .)67در اینن

 ArcGISطبقه بندی شد و پس از ورود به محیط ننرم افنزار

پژوهش از سنجههای استفاده شد که در سطح منطقهای کاربرد

 ، ArcView 3/3الیهها بر اساس نوع کالس کاربری کند دار

دارند چرا که این تحقیق در سطح منطقهای انجام شنده اسنت.

شده و به فرمت  Gridبا اندازه سنلول 633متنر (بنا توجنه بنه

سنجههای که در سطح کالس(کاربری) استفاده شدند عبارت از:
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سنجه سطح کالس ،درصد مساحت ،تعداد پهنرو ،حاشنیه کنل،

سرزمین را به عنوان حاشیهای که مورد تیمار قرار گیرد در نظر

شکل سیمای سرزمین ،بزرگترین پهرو ،مینانگین سنطح پهنرو،

نمیگیرد.

میننانگین شنناخص شننکل پهننرو و میننانگین فاصننله اقلیدسننی

 -شاخص شکل سیمای سرزمین (: 6)LSI

نزدیکترین همسایه بودند که تعاریف آنهنا در ادامنه آورده شنده

نسبت محیط کالس (کاربری) به حنداقل محنیط ممکنن بنرای

است.

یک کالس با حداکثر تجمع (انباشتگی) است .این وقتنی اتفناق

-سطح کالس ((CA

6

میافتد که کالس تا حد ممکن در یک پهرو فشرده و کپه شنده

سنجهای برای نشان دادن ترکیب سنیمای سنرزمین اسنت کنه

باشد .مقدار سنجه شکل سیمای سرزمین بزرگتر یا مساوی یک

بیان میکند چه مقدار از سیمای سرزمین توسنط ینک کنالس

است .وقتنی مقندار آن برابنر ینک اسنت یعننی اینکنه سنیمای

معین اشغال شده است .واحد آن بر حسب هکتاراست ،همیشنه

سرزمین شامل یک پهرو بنا حنداکثر فشنردگی و تقریبناً مربنع

بزرگتر از صفر بوده و هرچه به صفر نزدیکتر شود به این معننی

شکل از کالس مربوطنه اسنت .وقتنی کنه کنالس پراکننده تنر

اسننت کننه آن کننالس بننه طننور فزآینننده ای در سننطح سننیمای

میشود ،مقادیر آن بدون محدودیت افزایش مییابد.

سرزمین کمیام می شود.

 شاخص بزرگترین پهرو (: 1)LPI2

 -درصد مساحت از سیمای سرزمین ((PLAND

درصد از سیمای سرزمین که توسط بنزرگتنرین پهنرو اشنغال

درصدی از سیمای سرزمین که توسط یک کالس اشنغال شنده

شده است و در واقع یک انندازهگینری سناده از چیرگنی اسنت.

است .مقادیر این سنجه بین  3تا  633متغیر است که صنفر بنه

مقادیر این سنجه نیز بین  3تا  633متغیر اسنت کنه صنفر بنه

این معنا است که کالس مربوطه به طور فزآیننده ای در سنطح

معنای این است که بزرگترین پهرو موجود در کالس بنه طنور

سیمای سرزمین کمیام است و صد به معننای اینن اسنت کنه

فزاینده ای کوچک باشد و صند بنه معننای اینن اسنت کنه کنل

سیمای سرزمین تنها از یک کالس تشکیل شده است.

سیمای سنرزمین ینک پهنرو در کنل منطقنه اسنت و در واقنع

 -تعداد پهرو ها (: 3)NP

بزرگترین پهرو تمام سیمای سرزمین را پوشانده باشد.

تعداد پهروهای یک کالس معنین را نشنان منی دهند و بنرای

 -میانگین سطح پهرو (: 8)Area-MN

اندازهگیری میزان گسستگی کالس ها به کار میرود .مقادیر آن

اندازه متوسط پهروها بر حسب هکتار می باشد.

بزرگتر یا مساوی  6است .وقتی اینن مقندار برابنر  6اسنت کنه

 -میانگین شاخص شکل پهرو (: 7)Shape-MN

سیمای سرزمین فقط از یک کالس یک پهرو ای تشنکیل شنده

متوسط پیچیدگی شکل پهرو است .اینن سننجه بنزرگتنر ینا

باشد.

مساوی یک است .مقادیر آن هنگامی برابر یک اسنت کنه همنه

 -حاشیه کل (: 7)TE

پهروها یک کالس مربع شکل هستند .بنا افنزایش مقنادیر اینن

اندازه مطلق طول حاشیه کل یک کالس معین است .مقادیر آن

سنجه به صورت نامحدود شکل پهرو نامنظمتر میشود.

بزرگتر مساوی یک است و واحد آن به متر اسنت .حاشنیه کنل

 -میانگین فاصله اقلیدسی نزدیکترین همسایه (:9)ENN-MN

هنگامی برابر صفر است که سیمای سرزمین فاقد حاشیه کالس

متوسط فاصله بین پهروهای مشنابه از ینک کنالس بنر اسناس

است و کاربر در کل سنیمای سنرزمین هنیچ منرزی از سنیمای

کوتاهترین فاصله حاشنیه بنه حاشنیه کنه اینن فاصنله حاشنیه
5- Landscape Shape Index

1- Total (Class) Area
2- Percentage of Landscape

6- Largest Patch Index
7- Shape-MN

3- Number Patch
4- Total Edge

8- Area-MN
9- Euclidean Nearest-Neighbor Distance
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به حاشیه ا ز مراکز سلول مد نظر است و لذا این سننجه مینزان

توجه به اینکه نقشه اولیه دارای کاربریهای فرعی زینادی بنود،

تکه تکه شدگی را نشان میدهد و واحد آن متر است.

به منظور دسترسی به اهداف پژوهش مورد طبقهبنندی مجندد
قرار گرفت که جدول 6نتایج این طبقهبندی و مفناهیم آنهنا را

يافتهها

نشان میدهد یعنی در واقع نشان دهد کنه هنر کناربری از چنه

آگاهی از انواع پوشش سنطح زمنین و فعالینتهنای انسنانی در

اجزایی تشکیل شده است.

بخشهای مختلف و یا به عبارتی نوع کاربری زمنین بنه عننوان
دادههای پایه برنامهریزی از اهمیت ویژهای برخنوردار اسنت .بنا
جدول  -0مفاهيم طبقات پوشش/کاربری اراضی در اين پژوهش
طبقه سرزمين

جزئيات

جنگل

جنگلهای متراکم ،متوسط ،کم تراکم و درختزارها

مرتع

مراتع غنی ،ضعیف ،بوته ای ،علفی و مخلوط

کشاورزی

کشتزارها ،باغات ،زمینهای آیش و دیمزارها

سایر اراضی

اراضی انسان ساخت ،اراضی بایر ،کوهها و . . .

شکل ( ) 2نقشه پوشش/کاربری اراضی حوزه آبخیز سنفیدرود را
نشان میدهد که با توجه به اهداف تحقیق از طرینق ننرم افنزار
 ArcGIS 9/2به دست آمده است.
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شكل  -2نقشه پوشش/کاربری اراضی حوزه آبخيز سفيدرود
جدول -2نتايج تجزيه سنجهها در سطح کالس (پوشش/کاربری اراضی)
سنجه

CA

PLAND

NP

TE

LSI

LPI

AreaMN

Shape-MN

ENNMN

جنگل

283786

7/13

33

2371333

63/87

2/2

9666/73

71/37

937/32

مرتع

3626633

62/73

633

27763333

39/61

21/27

36266

81/23

6689/68

کشاورزی

2713313

76/13

196

27636733

31/78

68/37

3617/77

626/37

1878/32

سایر اراضی

67263

3/96

633

6892933

69/97

3/68

738/12

96/87

7231/31

پوشش

نمودارهننای زیننر نتننایج تجزیننه سنننجههننا را در سننطح کننالس

افقی کالس (طبقه کاربری) است و محور عمودی مقادیر سنجه

به صورت شماتیک نشان میدهند که در اینن نمودارهنا محنور

مورد نظر است.

011

علوم و تكنولوژی محيط زيست ،شماره  ،66تابستان 04

کيانی و همكار

بحث و نتيجهگيری
نتایج این مطالعه نشان داد که بناالترین مینزان سننجه سنطح

کالس کشاورزی ( )196و کمترین گسستگی مربوط بنه کنالس

کالس مربوط به طبقنه مرتنع ( 3626633هکتنار) بنود یعننی

جنگل ( )33بود .بیشترین طول حاشیه مربوط به کنل کنالس

حدود  2/6میلیون هکتار از سیمای سرزمین توسط کالس مرتع

مرتع ( 27763333متر) بود و این بدان معنا است که حاشنیه-

اشغال شده است .بیشترین درصد مساحت نیز مربوط به طبقه

های کالس مرتع بیشتر مورد تیمار واقع شدهاند .باالترین میزان

مرتع ( 62/73درصند) بنوده اسنت یعننی از تکنه تکنه شندگی

سنجه شکل سیمای سرزمین مربوط به کنالس مرتنع ()39/61

کمتری برخوردار است .شاخص تعداد پهنرو بنرای انندازهگینری

بود یعنی پهروهای کالستر پراکندهتر هستند و کمترین مینزان

میزان گسستگی کالسها به کار منی رود کنه در اینن پنژوهش

مربوط به کالس جنگل ( )63/87بوده و در واقنع پهنروهنای از

بیشترین تعداد پهرو و به عبارتی بیشترین گسسنتگی مربنوط

پراکندگی کمتری برخوردار بودهاند .بزرگترین پهرو مربوط بنه
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طبقه کشاورزی ( )21/27و کوچکترین پهرو مربوط بنه طبقنه

بنابراین به کار گیری اصول بومشناسی سنیمای سنرزمین ینک

سایر اراضی ( )3/68بود ،به عبنارت دیگنر طبقنه سنایر اراضنی

ارزیابی اولیه در مقیاس سیمای سرزمین به دست میدهند کنه

دارای بزرگترین پهنرو نسنبت بنه سنایر طبقنات بنوده اسنت.

در آن ،بر یافتن راهی برای ارزیابی سریع و علمی جهت استفاده

همچنین میانگین سطح پهرو های منطقه نشان داد که باالترین

از امکانات و خدمات عرضع شده توسط طبیعت در محل تاکیند

میانگین سطح پهرو هم مربوط به کالس مرتع (36266هکتنار)

میشود ،چون اولویت بندی هر یک از پهرو ها بر پاینه کیفینت

اسننت .مقننادیر میننانگین شنناخص شننکل پهننرو هننم نشننان داد

آنها استوار است ( .)9در نهایت پیشنهاد میشود از اصول بوم-

پیچیدگی شنکل پهنرو کناربری کشناورزی ( )626/37از دیگنر

شناسی سیمای سرزمین جهت تهیه اطالعات ساختاری -مکانی

کالسهنای منورد مطالعنه بیشنتر بنوده اسنت و بنه عبنارتی از

به منظور طراحی و برنامه ریزی سرزمین استفاده شود ،به طنور

بینظمی بیشتری برخوردار بوده است ،در عور کالس جنگنل

مثال از نتایج این چنین مطالعاتی میتوان اطالعات منورد نیناز

دارای کمترین ( )71/37بنینظمنی نسنبت دیگنر طبقنات بنود.

برای طر)ریزی و توسعه جنگلداری و مرتعداری استفاده نمنود؛

میانگین فاصله اقلیدسی نزدیکترین همسایه مینزان تکنه تکنه

یعنی جاهای که اتصنال اکولوژینک بنین پهنروهنای جنگلنی و

شدگی پهروهای یک کالس را نشان منیدهند کنه بنیشتنرین

مرتعی قطع شده است و کمتر تحت دخالت انسان قرار گرفتنه

مقدار این سنجه مربنوط کنالس کشناورزی ( )1878/32بنود و

اند را از طریق گذرگاههای اکولوژیک به هم وصل کرده و بندین

کمترین مقدار آن مربوط به کالس جنگنل ( )937/32بنود ،کنه

وسیله از تخریب بیشتر آنها جلوگیری شود.

مفهوم آن این است اراضی کشاورزی نسنبت بنه سنایر طبقنات
یکپارچگی کمتری (تکه تکه شدگی بیشتری) داشتهاند .به طور
مشابه طالبی امیری و همکاران به منظور تحلیل تخریب حنوزه
آبخیز نکا با رهیافت بومشناسی سیمای سرزمین نشان دادند که
تعداد پهرو و میانگین مساحت دو سنجه مهم تجزیه هستند لذا
توجه به وضعیت کاربری اراضی و پوشنش سنرزمین بنه منظنور

تشكر و قدردانی
نگارندگان در پایان بر خنود الزم منیداننند از معاوننت ارزینابی
اراضی سازمان جنگلها ،مراتنع و آبخینزداری کشنور بنه دلینل
در اختیننار قننرار دادن اطالعننات مننورد نینناز پننژوهش کمننال
سپاسگذاری را داشته باشند.

مدیریت مناسب سرزمین ضرورت دارد ( .)66پژوهشنگرانی بنا
استفاده از سنجههای شکل ،تنوع و مساحت در پایش تغییرات
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