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  :چکیده

 يجامع برا يها لزوم ارائه شاخص یراًاخ. است ها ستمیاز اکوس يبردار و بهره تیریمددر  مؤثر یگام ستمیسالمت اکوس یابیارز

راستا شاخص سالمت  نیدر هم. نموده است دایپ يا ژهیو تیاهم ستمیاکوس ندهیآ تیوضع ینیب شیموجود و پ تیوضع یابیارز

گرفتن  نظر  با در ستمیپژوهش شاخص سالمت اکوس نیدر ا. تاس دهیارائه گرد ستمیسالمت اکوس یابیبه منظور ارز ستمیاکوس

هدف این مطالعه . شدمحاسبه  لیاستان اردب آبخیز ایریل در رحوزهیز اسیدر مق يریپذ و انعطاف دهی سازمانتوان،  يارهایمع

پذیري در حوزه  و انعطاف دهی سازمانهاي مؤثر بر سالمت اکوسیستم به صورت جامع، در قالب سه مشخصه توان ،  ارزیابی مؤلفه

که براي محاسبه  بود، فرسایش و رواناب NDVIهاي توان شامل  در این راستا مقادیر مؤلفه. آبخیز ایریل استان اردبیل است

NDVI افزار  یب باندها در نرماز روش ترکTerSet  استفاده شد و به ترتیب فرسایش و رواناب با مدلEPM  وSCS  محاسبه

هاي  درصد کاربري(پذیري  و انعطاف) تراکم حاشیهپیوستگی، درجه تفکیک، تراکم لکه و ( دهی سازمانبراي ارزیابی . شدند

به صورت کمی محاسبه شد و  Fragstatsافزار  فاده با نرمهاي مورد است شاخص) ترین لکه و شاخص تجمع مختلف، شاخص بزگ

هاي مختلف و چند  مؤلفهامکان مقایسه  ArcGISدر ادامه با ارائه نتایج در قالب نمودارهاي راداري و نمایش نتایج در محیط 

مورد  ستمیت اکوسمقدار شاخص سالم یده مختلف وزن يکردهایبا روسپس  .هاي مورد مطالعه فراهم گردید بعدي در زیرحوزه

 ستمیمختلف از نظر شاخص سالمت اکوس يها یده مختلف بر اساس وزن يها حوزه ریز در مرحله بعد .قرار گرفت یابیارز

ترین و  ترتیب پایین به) 89/0( S1و در زیر حوزه ) S8 )13/0بر اساس نتایج مقادیر معیار توان در زیر حوزه  .شدند يبند تیاولو

در شرایط مطلوبی  63/0و  63/0، 73/0با مقادیر  دهی سازماناز نظر معیار  S3و  S7 ،S2هاي  زیرحوزه. ترین مقدار را دارند باال

از  تر بیش S9و  S1 ،S8هاي  پذیري در زیرحوزه مقدار معیار انعطاف. ها در وضعیت نامناسبی قرار داشتند قرار داشتند و سایر حوزه

هاي منطقه مورد  حوزه در زیرباالترین تغییرات پذیري داراي  انعطاف که معیاردر مجموع، نتایج نشان داد . استها  بقیه زیرحوزه

و  55/0، 40/0پذیري به ترتیب برابر  و انعطاف دهی سازمانهاي توان،  بر اساس نتایج، مقدار متوسط مؤلفه. مطالعه بوده است

نشان داد  جینتا همچنین. هاي محاسباتی است داراي باالترین مقدار متوسط شاخص S1حوزه  ت و در مجموع زیربوده اس 55/0

 يها حوزه ریدر ز 79/0تا  32/0در دامنه  یده مختلف وزن يها در حالت ستم،یشاخص سالمت اکوس ریمقاد راتییکه محدوده تغ

درجه  يدارا 34/0با مقدار  S5 حوزه ریز ستم،یشاخص سالمت اکوس ياارهیبه مع کسانی یده در وزن .است ریمورد مطالعه متغ

مطالعه شده در حوزه  يها حوزه ریز گریبا د سهیدر مقا يدرجه سالمت باالتر يدارا 77/0با مقدار  S1 حوزه ریو ز تر کمسالمت 

دست آمد که  هب 50/0 لیریمطالعه شده در حوزه ا يها کل حوزه يبرا ستمیسالمت اکوس خصمقدار متوسط شا. باشند یم لیریا

شاخص سالمت  يچندبعد تیبا توجه به ماه. نامطلوب است نسبتاً ستمیصورت گرفته سالمت اکوس يها يبند طبق طبقه

ابزار  تواند یم یو اجتماع ياقتصاد يها یژگیو زیو ن ستمیاکوس بیتخر ای احیاءثر بر مؤعوامل  یو در نظر گرفتن تمام ستمیاکوس

 ریثأدهنده ت نشان ستمیشاخص سالمت اکوس. باشد ستمیاکوس تیریمؤثر در مد یو گام یمناطق بحران يبند تیدر اولو يدیمف

مناطق  يبرا یتیریمد يها نسخه نیو تدو يبند تیاست که امکان اولو ستمیاکوس ياحیاءو  بیثر بر تخرؤعوامل م یبیترک

هاي مورد استفاده، درجه سالمت اکوسیستم در آبخیز ایریل، استان اردبیل  بر اساس شاخصدر مجموع . دینما یفراهم م امختلف ر

  .ها نامطلوب ارزیابی شده است غیر از دو زیرحوزه با پوشش جنگلی در سایر زیرحوزه

  سیماي سرزمینهاي  سنجهپذیري،  ، انعطافدهی سازماناکوسیستم، توان،  سالمت: هاواژه کلید
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  مقدمه - 1-1

دهند  هستند را تغییر می ها آنهاي طبیعی که خود جزئی از  همواره از اجزاي مهم اکوسیستم بوده اند، و سیستم ها انسان

سالم و  کیاکولوژ ستمیس کیعنوان  بار به نیاول ستمیمفهوم سالمت اکوس). 2005؛ دیاموند، 1999، 2؛ ردمن1994، 1فالنري(

و با توسعه  )1989راپورت، (شد   فیتعر ،يداریثبات و پا ي، و دارا)1999، 4و بوهم 3راپورت(از عالئم تنش  يعار

                                                
1. Flannery 
2. Redman 
3. Rapport 
4. Bohm 
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بسط داده شده است  تیاقتصاد و جمع ،ياز ابعاد اکولوژ یقیمفهوم جامع و تلف کیبه  ستمیمفهوم سالمت اکوس ست،یز طیمح

است  ها ستمیاکوس یابیارز يبرا قیتفکر و راه حل دق کیعنوان  به يکردیرو ستمیسالمت اکوس). 2008و همکاران،  1دینگ(

 یستیز طیمح يها و انتخاب شاخص نییتع ستم،یاکوس کی يها یدگیچیبا توجه به پ ،حال نیبا ا). 2003، 3و لی 2فان(

حفظ  ییتوانا). 2008و همکاران،  5سو(دشوار است ) 1999و همکاران،  4زو( ستمیسالمت اکوس يریگ اندازه يمناسب برا

سالمت را،  یابیارز يچارچوب برا کیبه منظور توسعه  یخارج يو عملکرد در طول زمان در مواجهه با فشارها ساختار

سه مشخصه  بیبا ترک تواند یم ستمیبر اساس مطالعه کاستانزا سالمت اکوس). 1992، 6کاستانزا( ندیگو ستمیسالمت اکوس

 ستمیسالمت اکوس). 2013لی و همکاران، (شود  فیجامع تعر یابیارز کیبا  يریپذ و انعطاف دهی سازمان، توان ستم،یاکوس

 یستیز طیمح یمهندس يبرا هیاول یهدف طراح کی دیو با شود ینظر گرفته م در یستیز طیمح تیریاز مد یانینقطه پا کی

از  يا سالم و لحاظ مجموعه يها ستمیاکوس یاز طراح يتر هدف گسترده دیبا ستیز طیمح تیریدر مد تیموفق يبرا. باشد

عنوان  به ستمیسالمت اکوس). 2012 کاستانزا،(دنبال شود  ستم،یاز خدمات با ارزش اکوس یعیوس فیط دیدر تول مؤثرعوامل 

سالمت  یابیارز. شود یخود در نظر گرفته م یعیطب ستیز طیبا مح یو ادغام جامعه انسان داریپا يها ستمیاکوس یطراح

 يراه منسجم برا کیو  دهد یقرار م یابیمورد ارز کپارچهیطور  را به یو جوامع انسان طیمح یمهندس يها روش ستمیاکوس

با  ستمیسالمت اکوس یابیراستا ارز نیدر ا). 2012و همکاران،  7لو( دینما یو مطلوب فراهم م داریپا يا ندهیساختن آ

 ءاحیاو  تیریمد يها برنامه يبند تیاولو زیتوان و ن یابیارز نهیزم تواند یم) يجنگل، مرتع و کشاورز(متنوع  يها يکاربر

  .دیرا فراهم نما یعیطب يها ستمیاکوس

  کلیات - 1-2

  مسألهبیان  -1-2-1

زیست جهانی، ارزیابی وضعیت سالمت اکوسیستم منطقه بسیار مورد توجه  امروزه با افزایش آلودگی و نابودي محیط

عنوان یک  مفهوم سالمت اکوسیستم اولین بار به. اي تبدیل شده است ي پایدار منطقه است و به یک شاخص مهم توسعه

؛ راپورت، 1999راپورت و بوهم، (شود  تنش، و داراي ثبات و پایداري، تعریف می عالئمم اکولوژیک سالم و عاري از سیست

                                                
1. Ding 
2. Fan 
3. Li 
4. Xu 
5. Suo 
6. Costanza 
7. Lu 
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زیست، مفهوم سالمت اکوسیستم به یک مفهوم جامع از اکولوژي، اقتصاد و جمعیت بسط داده شده  ، و با توسعه محیط) 1989

  ).2008و همکاران،  دینگ(است 

ي یک چارچوب  به منظور توسعه 3مان در مواجهه با فشارهاي خارجیدر طول ز 2و عملکرد 1دهی سازمانتوانایی حفظ 

تواند با  بر اساس مطالعه کاستانزا سالمت اکوسیستم می). 1992کاستانزا ،(براي ارزیابی سالمت را، سالمت اکوسیستم گویند 

  ).2013لی و همکاران، (د پذیري با یک ارزیابی جامع تعریف شو و انعطاف دهی سازمانترکیب سه مشخصه اکوسیستم، توان، 

. است ها انسانزیست و رفاه  سالمت اکوسیستم یک الگوي سازماندهی شده عمده براي حفاظت و تقویت کیفیت محیط

بنابراین اهمیت حفظ و نگهداري سالمت اکوسیستم یک مفهوم اساسی براي توسعه راهکارهاي جدید ارزیابی و مدیریت 

فان و لی، (عنوان یک تفکر و راه حل دقیق براي انجام کارها است  سالمت اکوسیستم رویکردي به. زیستی است منابع محیط

گیري  زیستی مناسب براي اندازه هاي محیط ي یک اکوسیستم، پیدا کردن شاخصها با این حال، با توجه به پیچیدگی). 2003

  ).1992؛ زو و هکاران، 2008سو و همکاران، (سالمت اکوسیستم دشوار است 

هاي علفخواران  کند که بومیان اصلی استرالیا باعث انقراض بسیاري از گونه استدالل می) 1994(عنوان مثال فالنري  به

  ).2012کاستانزا، (اند  در بسیاري از مناطق شده ها آنی جایگزینبزرگ و 

دادن سطحی وسیع از سیماي  با پوشش اي هاي ماهواره در ارزیابی توان اکولوژیک و وضعیت سالمت اکوسیستم داده

منظور پایش و  هاي کاربري و پوشش زمین مناسب به سرزمین، دقت مکانی و تکرارهاي زمانی مناسب، امکان تهیه نقشه

عنوان  هاي مکانی به از سوي دیگر ابداع و توسعه سنجه. اند ریزي سیماي سرزمین را در بسیاري از مناطق فراهم آورده برنامه

اي، تحولی  هاي ماهواره هاي کاربري و پوشش حاصل از داده از نقشه ها آنکمی سیماي سرزمین و امکان محاسبه  هاي نمایه

میالدي  1980هاي سیماي سرزمین در اواخر دهه  سنجه ).2005و همکاران،  4هرولد(شگرف در این زمینه ایجاد کرده است 

توان به دو دسته مختلف تقسیم  ها را می این سنجه. )2005هرولد و همکاران، (ارائه شد  5بر اساس نظریه تئوري اطالعات

هاي  مانند نوع و تعداد تکه(سرزمین هستند ، که بیانگر توصیفی از سیماي 6ها، ترکیب سیماي سرزمین اي از سنجه دسته. نمود

ها را نسبت به  کهیدمان فضایی لیا چ ها، شکل سیماي سرزمین و دسته دیگري از سنجه) موجود در پهنه سیماي سرزمین

مانند شاخص شکل سیماي سرزمین و (گیرند  را در نظر می 7نمایند و در واقع نظم فضایی سیماي سرزمین یکدیگر تحلیل می

                                                
1. Organization 
2. Vigor 
3. Resilience 
4. Herold 
5. Information Theory 
6. Landscape Composition Metrics 
7. Cnfiguration Landscape Metric 
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هاي سیماي سرزمین در سه سطح، شامل کل سیماي سرزمین، طبقات  سنجه). ترین تکه همسایه ین فاصله از نزدیکمیانگ

  ).2001و همکاران،  1آلبرتی(گیري هستند  ها قابل اندازه کهمین و لکاربري و پوشش سرز

و  ها آنان بودن محاسبه گیري کمی، آس هاي سیماي سرزمین به دلیل قابلیت اندازه دهد که سنجه مطالعات نشان می

هستند  ها ناهاي فیزیکی و زیستی بوم سازگ هاي خوبی براي بخش گیري، شاخص عدم نیاز به زمان زیاد براي اندازه همچنین

هاي سیماي سرزمین با استفاده از  گیري سنجه سهولت اندازه). 1388؛ آذري دهکردي و همکاران، 1386ماهینی،  سلمان(

 ها آنهاي با ارزش  از ویژگی ها نابا کارکرد بوم سازگ ها آنهاي اطالعات جغرافیایی و نیز رابطه  اي و سامانه ماهواره تصاویر

توان برآوردهایی از نظر تغییرات عملکرد  در واکنش به توسعه مورد نظر، می ها آنست، از این رو با مطالعه و شناخت تغییر ا

  ).1386، ماهینی سلمان(به عمل آورد  ها نابوم سازگ

 شیپا و یـابیارز بـراي ـدیجد کردهـايیرو بـه توجه لزوم و یستیز طیمح هاي بیتخر افزون روز شیافزا به توجه با

 کیاکولوژ هاي ستمیس سـالمت نیـیتع جهـت مؤثر ابـزاري عنـوان بـه سـتمیاکوس سـالمت یـابیارز هـا، ستمیاکوس تیوضع

 ها آن کمک با که است ییها هینما و هـا اخصش به ازین ها ستمیاکوس سالمت تیوضع نییتع منظور به. است دهیگرد مطرح

 هاي گونه روي بر ها آن از یبرخ که افتهی گسترشی متنـوع هـاي نمایه خصـوص ـنیا در. داد انجـام را یـابیارز کـار بتـوان

 در يدیکل اطالعات دهنده نشان دیبا ها شاخص مجموعه آل، دهیا حالت در). 1392، عرفانی و دانه کار( دارنـد تمرکز شاخص

  :ی شاملاصول راستا، نیا در. باشد خاص یابیارز نیا از هدف يبرا و عملکرد و ستمیاکوس دهی سازمان

  ستمیاکوس سالمت ي کپارچهی و منسجم یابیارز - 

  ستمیاکوس کی بیتخر بیان - 

  ستمیاکوس کی دهی سازمان و عملکرد بازتاب - 

  همراه انسان يها ستمیاکوس يداریپا شینما - 

لو و ( شوند استفاده يدیکل يها شاخص انتخاب يبرا است ممکن ،ستمیاکوس و یعیطب منابع تیریمد از هدف - 

  ).2015همکاران، 

تواند زمینه ارزیابی توان و  می) ، مرتع و کشاورزيجنگل(هاي متنوع  در این راستا ارزیابی سالمت اکوسیستم با کاربري

  .هاي طبیعی را فراهم نماید اکوسیستم احیاءهاي مدیریت و  بندي برنامه نیز اولویت

                                                
1. Alberti 
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  اکولوژي سیماي سرزمین -2- 1-2

 ها آنبه الگوها و فرآیندهاي اکولوژي و چگونگی تداخل ، مطالعه و استفاده از اطالعات مربوط اکولوژي سیماي سرزمین

آمیز شامل تعیین محدوده منطقه مورد  الزامات کلیدي براي تحلیل موفقیت. هاي مختلف است با شکل زمین در مقیاس

هر کدام از این عوامل در ارتباط با . مطالعه، حد تفکیک، اجزاي مورد توصیف و اندازه و سرعت تغییر در سیماي سرزمین است

اي جداگانه از  اي، معموال جزیره جا که هر ناحیه با این حال، از آن. گیرند قرار می ذاتی سیماي سرزمین ساختارهدف تحلیل و 

هدف اصلی . تر از منطقه را نادیده گرفت تر و کوچک هاي بزرگ محیط اطرافش نیست، در تحلیل نباید الگوهایی با مقیاس

و چگونه پویایی تغییرات در زمان، حال و  کند هاي اکولوژیکی، دانستن این مطلب است که اکوسیستم چگونه عمل می تحلیل

براي تعیین کیفیت سیماي سرزمین نیاز به . به همین دالیل باید عناصر متشکل را با دقت شناخت. گذارد آینده بر آن اثر می

توان سیماي سرزمین را از نظر اکولوژیکی تحلیل  ي میها آنهاي رای هاي توصیفی یا مدلسازي با روش. هایی است شاخص

پذیر  هاي توصیفی امکان ي نیاز به اطالعاتی است که بستر الزم آن با استفاده از روشا هناهاي رای براي استفاده از مدل. کرد

  ).1382بل، (گردد  می

  هاي سیماي سرزمین سنجه -1-2-2

مداوم در حال توسعه و تغییر بوده و این تحوالت  طور بهسیماي سرزمین و ترکیب آن در بعد مکان و زمان  دهی سازمان

منحصر  هاي لفهمؤآن باعث تغییر در پایداري  نتیجههاي انسانی است که  مربوط به تعامل پیچیده محیط طبیعی و فعالیت

 پدیده این که) 2013و همکاران،  2تاپکوا ؛1990و همکاران،  1ایکساو(سیماي سرزمین شده است  مکانی ساختارفرد  به

 ساختارهاي زیادي بین  شباهت .)2002، 3واکر( دارد پی در نیز را متعددي محیطی زیست و اجتماعی - اقتصادي پیامدهاي

و همکاران،  4امسالوا(اراضی و تغییرات سیماي سرزمین، تغییرات کاربري اراضی وجود دارد   کاربري ساختارسیماي سرزمین، 

هاي سرزمین در یک منطقه و  هاي محلی یا کاربري ه در آن ترکیبی از اکوسیستمسیماي سرزمین چیدمانی است ک). 2006

هاي  در واقع سیماي سرزمین، سطحی از زمین است که لکه). 2002و همکاران،  5آپان(اند  در یک فرم مشابهی تکرار شده

و  8گاریگال مک(شود  نامیده می 7سیماي سرزمین هاي مؤلفه چیدمانیا  6ها ی از لکهچیدمانمختلفی را در بر دارد و با عنوان 

  ). 2002همکاران، 

                                                
1. Xiao  
2. Tlapakova  
3. Walker 
4. Amsalu  
5. Apan  

6. Mosaics of patches  
7. Mosaics of landscape elements  
8. McGarigal  
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 اطراف به يکشاورز انتقال و ییزدا جنگل از یناش یاراض يکاربر يالگو رییتغ اثرات مورد در ینگران ر،یاخ يها سال در

هاي اقتصادي و  فعالیت). 2001، 2وود و هندلی ؛2012و همکاران،  1لین( است شده جدي بحران جادیا موجب آب منابع

مقیاس مکانی مناسب براي  عنوان بهگیرد و سیماي سرزمین  عمده در مقیاس سیماي سرزمین صورت می طور بهانسانی 

در نهایت  در طبیعت هاي انسانی تمامی فعالیت. باشد هاي انسانی می فعالیت نتیجهمحیطی در  مطالعه بر روي تغییرات زیست

، بنابراین سیماي سرزمین بازتابی از )2006و همکاران،  3ماتسوشیتا( شود هاي اراضی می ت مکانی کاربريمنجر به تغییرا

گرفته  کار بهقالبی زنده و پویا براي کاربري اراضی پایدار  عنوان بهگذارد و  کاربري اراضی انسانی در گذشته را در اختیار می

، 5تکه شدگی تکهشامل تفکیک و یا  مکانی فرآیندي و پوشش توسط چندین تغییر کاربر). 1998، 4ایکسائو و ژانگ(شود  می

دهد  رخ می 12و در برخی موارد به هم آمیختگی 11، سائیدگی10نظمی ، بی9، پراکندگی8شدگی ، قطع7، شکاف6شدگی سوراخ

، 14آهرن و آندره( استکه مبناي اصلی براي محاسبات کمی کردن سطح سیماي سرزمین ) 2012و همکاران،  13گاش(

هاي موجود در سیماي سرزمین براي نشان دادن فعالیت انسان در طبیعت در فرآیندترین  یکی از مهم شدگی تکه تکه). 2003

، سیماي شدگی تکه تکه فرآینددر ). 2003آهرن و آندره، (و عملکرد سیماي سرزمین است  دهی سازمانایجاد اختالل در سطح 

هاي انسانی در  شود از این رو آگاهی از انواع پوشش سطح زمین و فعالیت تري تقسیم می هاي کوچک سرزمین به لکه

از  زمانی سیماي سرزمین - در تحلیل خصوصیات مکانی هاي پایه عنوان داده ي مختلف و یا نوع کاربري زمین بهها بخش

 همچنین). 2017و همکاران،  17ماتوس؛ 2017، 16ریواس آلرانو؛ 2012و همکاران،  15کرمی(اي برخوردار است  اهمیت ویژه

 - مکانی تغییرات سازي مدل و تفسیر در سرزمین سیماي هدهند تشکیل هاي لکه یده سازمان و مکانی خصوصیات تحلیل

همتا طوسی و همکاران،  بی( استضروري  گیري زمانی کاربري اراضی و درك ارتباط فاکتورهاي محیطی و انسانی در تصمیم

  ).2012لین و همکاران،  ؛2001، 18هرزاگ و الس ؛2012

                                                
1. Linh 
2. Wood & Handley  
3. Matsushita 
4. Xiao & Zhong  
5. Fragmentation 
6. Perforation  
7. Incision  
8. Dissection  
9. Dissipation 
10. Shrinkage 
11. Attrition 
12. Coalescence 
13. Ghosh 
14. Ahern & Andre  
15. Karami 
16. Alerano-Rivas 
17. Matos 
18. Herzog & Lausch   
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هاي  چیدمانهاي کاربري اراضی و  ها، کالس که براي کمی کردن خصوصیات مکانی لکه 1هاي سیماي سرزمین سنجه

 عنوان بههاي مختلف هستند و نیز  مناسبی براي مقایسه وضعیت سیماي سرزمین روشروند،  کل سیماي سرزمین به کار می

 ).2002گاریگال و همکاران،  مک(روند  بندي شده به کار می هاي طبقه هاي توسعه یافته براي یافتن الگوي نقشه شاخص

براي  3هاي منفرد، کالس هاي مکانی و بافت لکه براي ویژگی 2هاي سیماي سرزمین در سه سطح لکه معمول سنجه طور به

ها و طبقات در کل محدوده تعریف و محاسبه  هاي لکه براي برایند ویژگی 4اي خاص و سیما هاي مربوط به طبقه لکه  مجموعه

سناریوهاي متفاوت سیماي سرزمین، یا شناخت تغییرات وضعیت سیماي  مقایسهتوانند مبنایی براي  ها می این سنجه. شوند می

هاي  و عملکرد کاربري دهی سازمانها ابزار مناسبی براي طراحی و یافتن ارتباط دقیق بین  سنجه. سرزمین در طی زمان باشند

  ). 2006و همکاران،  5بوتیگایال(مختلف سیماي سرزمین هستند 

. اشاره نمود Patch Analayst و Fragstats افزارهاي توان به نرم سیماي سرزمین می هاي سنجه محاسبهاز ابزارهاي 

تر  هاي سیماي سرزمین معمول ي از سنجهتر بیشو محاسبه تعداد  تر بیشقابلیت  دلیل به Fragstats افزار اما استفاده از نرم

هاي سیماي سرزمین در  روش تجزیه و تحلیل سنجه. )2002 همکاران، و گالیگار مک؛ 2009مک گایگال و همکاران، (است 

ي مختلف از اهمیت ها انهاي مختلف و در زم ها در مقیاس مکانی لکه دهی سازمانتفسیر  منظور بهها  مقایسه با دیگر روش

هاي مکانی مربوط به آن  هاي کاربري و تجزیه و تحلیل موضوع کمی کردن الگوي پراکنش لکه. ي برخوردار استتر بیش

تواند  هاي تولید، تشدید و یا کنترل رواناب میفرآیندبراي درك تغییر و تحوالت سیماي سرزمین در آینده و نیز ارتباط آن با 

  ).2015مکاران، و ه 6یان(راهگشا باشد 

  پژوهش يها سؤال - 1-3

ـ  سـتم یسـالمت اکوس  نیـی امکان تع ایآ. 1 ـ ریمنطقـه ا  یجنگل و  دهـی  سـازمان تـوان،   يهـا  بـا اسـتفاده از شـاخص    لی

  وجود دارد؟ يریپذ انعطاف

  دارند؟ يبهتر تیوضع ستمیمنطقه مورد مطالعه از نظر سالمت اکوس يها حوزه ریاز ز کیکدام . 2

جنگل، مرتع و  يبا کاربر( لیریمنطقه ا ستمیاز سالمت اکوس يبهتر فیمورد استفاده توص يها از شاخص کیکدام . 3

  دهد؟ یارائه م) يکشاورز

                                                
1. Landscape Metric  
2. Patch  
3. Class  
4. Landscape  
5. Botequila  
6. Yuan  
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  پژوهش يها هفرضی - 1-4

  :دشون هاي زیر آزمون می در این پژوهش فرضیه

و  دهـی  سـازمان تـوان،   يهـا  منطقـه مـورد مطالعـه بـا اسـتفاده از شـاخص       یجنگل ستمیسالمت اکوس نییامکان تع. 1

  .وجود دارد يریپذ انعطاف

  .برخوردار هستند يباالتر یستمیاز درجه سالمت اکوس لیریا ي در منطقه یپوشش جنگل يدارا يها حوزه. 2

  .دهد یارائه م ستمیاز سالمت اکوس يبهتر فیشاخص توان توص. 3

  اهداف پژوهش - 1-5

  :باشد هدف از تحقیق حاضر موارد زیر می

  لیریمنطقه ا يها        حوزه                   ریدر ز ستمیسالمت اکوس یابیارز نییتع. 1

  ستمیاساس سالمت اکوس بر لیریمنطقه ا يها حوزه  ریز يبند تیاولو نییتع. 2

  لیریمنطقه ا ستمیسالمت اکوس نییدر تع مؤثر يها شاخص. 3

  ضرورت و اهمیت پژوهش - 1-6

ـ ن ســتم یسالمت اکوس رود، یکل بدن به کار م طیاست که براي شرا یمفهوم یبراي بشر، سالمت که يطور همان بـه   زی

ـ  ـلیدل نیهم و به گردد یم بر ستمیکل اکوس طیشرا ـ گ بــراي انــدازه   ســتم یاکوس فیمطالعـه و توصـ سـالمت   حیصـح  ـريی

سـالمت  . مسـأله را دو چندان کـرده اسـت   ـنیا ـتیاهم سـت،یز طیمحـ هاي بیروند رو به رشد تخر. است یاساس ستمیاکوس

 سـتم یاکوس کیـ  ياسـت، بـرا   یبه نفع جامعـه انسـان   يو اقتصاد یکه از نظر ارزش اجتماع یمنظور ارائه خدمات به ستمیاکوس

 ینگـ و خـدمات فره  ت،یـ حما م،یتنظـ . نیتـأم : شـوند   یم میبه چهار دسته تقس یطور کل به ستمیخدمات اکوس. است يضرور

ناسـالم   سـتم یعرضه خدمات، اگـر اکوس  ییمطلوب و توانا ستمیاکوس کیبر  یخدمات متک نیتام) 1997همکاران، کاستانزا و (

. )2006 ،و همکـاران  2؛ بالوارنا2006، و همکاران 1وارم( یستیرفتن تنوع ز نیاز ب قیمثال از طر يباشد مختل خواهد شد، برا

. مطالعه متفاوتنـد  اسیکـه با توجه به مق شـود یاستفاده م ییها و شاخص ها هیاز نما ستمیسالمت اکوس تیوضع یابیارز تجه

در  یعنـوان شـاخص مهمـ    است و بـه  ستیز طیمهم در مباحث مربوط به مح يها از بخش یکی ستمیاکوس يداریسالمت و پا

 يهـا  مختلـف، مـورد تـنش    يها اسیدر مناطق مختلف جهان و در مق ها ستمیاز اکوس ياریبس. شود یمحسوب م داریتوسعه پا

ـ علـت مباحـث مربـوط بـه ارز     نیهمـ  بـه . اسـت  افتـه یکاهش  ها آنو خدمات  ییاند و کارا قرارگرفته یگوناگون سـالمت   یابی

                                                
1. Worm  
2. Balvarena 
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 یمبتنـ  يها روشوجود دارند که  ستمیسالمت اکوس یابیارز يبرا یمختلف يها روش. اند کرده دایپ يادیز تیاهم ها ستمیاکوس

 يهـا  شـاخص  ،یکیمختلف اکولـوژ  يها شاخص يرا بر مبنا ستمیهستند و سالمت اکوس ها آن نیتر ها مهم شاخص ستمیبر س

ـ ارز ياقتصـاد  - یو اجتماع يریپذ و برگشت دهی سازمانعملکرد، : شامل) VOR( سالمت منظـور   امـروزه بـه  . کننـد  یمـ  یابی

و  یاطالعـات مکـان   يهـا  سـتم یکـه س  رنـد یگ یبهـره مـ   دیـ جد يهـا  يورهـا و فنـا   مختلف از روش يها به شاخص یابیدست

  .باشند یم ها آن نیتر جزو مورد توجه ازدور سنجش

. نتواند ادامه داشـته باشـد   ندهیآ داریپا دیدر تول یجهان هاي ستمیاکوس ییاست که توانا دهیموجب گرد یانسان هاي تیفعال

اگـر چـه انقـراض    . فراتـر رفتـه اسـت    1987از سال  نیزم کیاکولوژ تیاست و از ظرف شیانسان رو به افزا کیردپاي اکولوژ

 شیافـزا  1800شده در سال از دهه  دیهاي ناپد تکامل است، اما تعداد گونه یعیبط دهیاز پد یو جانوري بخش یاهیهاي گ گونه

  . ددار ستیز طیانسان بر مح هاي تیو اثرات فعال تیارتباط با رشد جمع میطور مستق داشته است و به ريیچشمگ

و  وانـات یدرصـد ح  2/19 بـاً یاساس تقر نیها بوده که بر ا درصد کل گونه 1/40، قرمز ستیدر خطر انقراض ل هاي گونه

ـ تغ ب،یاز تخر یناش ستگاهیبه از دست دادن ز میطور مستق قرار دارد که به دیشد دیدر طبقه تهد اهانیدرصد گ 9/20 تکـه   ر،یی

 هـاي  یکشـاورزي فشـرده، شـکار و آشـفتگ     هـاي  کیتکن ،ییایمیاز حد از مواد ش شیاستفاده ب قیاز طر ستمیتکه شدن اکوس

  .ارتباط دارد یانسان

ها براي احداث جنگل یا  ایده طراحی و مدیریت اکوسیستم، بر اساس درك خصوصیات فرآیندهاي طبیعی و آشفتگی

شود،  از آنجا که اعمال هر گونه مدیریتی، موجب تغییر منظر می. )1382بل، ( مدیریت مناطق حفاظت شده تعریف شده است

الزم است تا قبل از هر اقدامی، جهت و خصوصیت چنین تغییري مشخص شود تا این اطمینان به دست آید که شرایط 

یات سیماي ي وقوع آشفتگی، به همراه تحلیل خصوصها ناریزي مک برنامه. آید حفظ شده یا به وجود میدلخواه اکولوژیکی 

هاي متفاوتی براي تحلیل الگوها،  ها و روش شیوه .تواند به عنوان واحدهاي مدیریت آتی مورد استفاده قرار گیرد سرزمین می

هاي  اي براي طراحی، مدیریت اکوسیستم عنوان پایه توانند به ها وجود دارد که می فرآیندها و عملکردهاي زیربنایی اکوسیستم

دسترسی کامل به توان اکولوژیکی سرزمین بدون فهم خصوصیات منظر و . تخریب شده به کار روند نواحی احیاءموجود و 

و  یکپارچگیحفظ  ،یعیراه براي حفظ بازده محصوالت و خدمات منابع طب نیتر مطمئن. بیان بصري آن غیر ممکن است

و توان  ستمیسالمت اکوس نییراستا تع نیکه در ا کند، یم دیرا تول ها آناست که  کیاکولوژ هاي ستمیوري از س بهره

  .است یاساس يها ازین شیآن از پ کیاکولوژ

  



 

  

  

  

  

  

  فصل دوم

  پژوهش پیشینه
  

  

  

  

  مقدمه - 2-1

. و رفاه خود ما است زیست محیط تیفیک تیحفاظت و تقو يعمده برا شده یسازمانده يالگو کی ستمیسالمت اکوس

 يبرا دیجد يتوسعه راهکارها يبرا یمفهوم اساس کو ی مهم است اریبس ستمیسالمت اکوس يحفظ و نگهدار نیبنابرا

ارزیابی سالمت از این رو مطالعات متعددي در . )2008سو و همکاران، ( است یطیمح ستیمنابع ز تیریو مد یابیارز

با توجه به اهمیت . انجام گرفته است اي سرزمین در کشور و خارج از آنو ارتباط آن با کاربري و کمی کردن سیم اکوسیستم

یابی به روشی کاربردي در این فصل  و دست تر بیشمرور مطالعات انجام شده در زمینه پژوهش حاضر جهت آشنایی و درك 

  .گردد برخی از مطالعات انجام شده بررسی می



11 

 

 در زمینه سالمت اکوسیستمپژوهش  ینهپیش - 2-2

هایی از موارد مـرتبط   در زیر به نمونه. در خصوص تعیین و ارزیابی سالمت اکوسیستم انجام شده است بسیاريتحقیقات 

  .اشاره شده است

  خارج از کشور مطالعات -2-2-1

ــورت و همکــاران    ــخــود ارز يدر مطالعــه مــرور) 1988(راپ ــا حــوزه ســالمت  ســتمیســالمت اکوس یابی در رابطــه ب

ـ در ا. نمودند یرا بررس یکیزیوفیب يندهایبا فرآ یانسان يها ارزش يساز کپارچهیبه  ازین یو انسان ياقتصاد ،محیطی زیست  نی

و  محیطـی  زیسـت کاهش خـدمات   ،یجهان محیطی زیست راتییو تغ يا منطقه ،یانسان يها تیفعال نیارتباط ب انیپژوهش با ب

 بـر  نیـ درك مـا از ا  شیافـزا . اسـت  شرفتیپ يدارا یو جوامع انسان ياقتصاد يها سالمت انسان، فرصت يآن برا يامدهایپ

 یاساسـ نقـش   زیست محیطپزوهش  نیدر ا. و سالمت باشند یعلوم اجتماع ،زیست محیط نیتر ب فعال يبه همکار ها کنش هم

  .دارند يزوریو کاتال

ـ در ترک رییتغ یاشکوب به بررس ریپرندگان ز، با مطالعه )2005(و همکاران  1ایکرذ ـ   گونـه  بی در سـه نـوع    یهـا و فراوان

کـه   ،يکنار ای یفرع يها که تعداد گونه افتندیشده پرداختند و در يبردار ساله بهره 10و  5جنگل  ،کهنسالجنگل  یعنیجنگل 

در مقابل . بود افتهی شیشده افزا يبردار و حشره خواران بودند، در جنگل بهره ارانخو وهیم يمتعلق به راسته  ها آناز  ياریبس

ـ بـه ا  ها آن. بود افتهیشده کاهش  يبردار ه خصوص حشره خوارها در جنگل بهرهجنگل، ب یداخل يها گونه  دندیرسـ  جـه ینت نی

 سـتم یعنـوان شـاخص سـالمت اکوس    مناسب به يبردار بهره يها تیبا توجه به فعال رتریپذ بیو آس رتریپذ انعطاف يها که گونه

  .جنگل مورد استفاده قرار گرفتند

 تیریو مـد  ستمیسالمت اکوس يها شاخص انیارتباط م جادیا نهی، با پژوهش در زم)2007(و همکاران  2کسونیار مونوز

مشـترك بـا اسـتفاده از     ينـدها یفرآ جینتا یابیارز يدهنده برا دیچارچوب نو کیجامع،  ستمیشاخص سالمت اکوس یمشارکت

 بر اساس تجربـه  تیدر نها. نظارت در طول زمان را مورد مطالعه قرار دادند يبرا یو تعامل یاجتماع ،یزیست محیط يها شاخص

ـ  نشـان دادن  يمتحده، برا التیا زونا،یدر شمال آر یقاتیگروه تحق يجامعه بر مبنا کی، تراست ابلویخود همراه با د يکار  کی

  .کردند یطراح نفعانیز يازهایبر ن یمبتن ندیفرآ کی دیتول قیمدل انتخاب شاخص از طر

و  RSبا استفاده از سنجش از  رییتغ صیشرح منظر، تشخ ،یاهیگ ، به مطالعه شاخص پوشش)2008(ران و همکا نگید

GIS نیسـرزم  يمایسـ  میاز مفـاه  یو برخـ  ،یتـ یجمع يهـا  و داده یجامع با ادغام اقتصـاد اجتمـاع   یابیعوامل ارز. پرداختند 

                                                
1- Zakaria 
2- Muñoz-Erickson 
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 اوردوس ي در منطقـه  سـتم یسـالمت اکوس  لیو تحل هیداد که تجز ننشا شانیا جینتا. شدند یمعرف ندیفرآ نیدر ا ستیز طیمح

ـ هـا و ارز  اسـتخراج شـاخص   ،يریانسان، واکنش، انعطاف پـذ  ياثر ردپا ستم،یاکوس دهی سازمان لیو تحل هیتجز قیاز طر  یابی

  .خواهد بود ریپذ امکان ستمیسالمت اکوس

را مـورد   2هوانگتـو  در فـالت  1جینگـه  رودخانه حوزهدر مطالعه خود، ارزیابی سالمت اکوسیستم ، )2008( سو و همکاران

 و خـاك،  فرسـایش  ،)زایـی  بیابـان  رویـه،  بـی  چـراي  زدایی، جنگل جمله از( انداز چشم گیاهی پوشش تخریب .بررسی قرار دادند

 سـالمت  و بـر هـم اثـر گـذار هسـتند      مشـکل  سه این. هستند اکوسیستم سالمت حفظ براي اصلی مشکالت از آب رفت هدر

 سـالمت  ارزیابی مناسب روش یک ارائه نتایج ایشان نشان داد که. دهند می قرار تأثیر تحت را جینگه رودخانه حوزه اکوسیستم

 یـک  در نتیجـه . بـود  متفـاوت  توپوگرافی با مناطق در جینگه رودخانه حوزه ترکیبی سالمت وضعیت سنجیدن براي اکوسیستم

 .بود منابع مدیریت استراتژي و مناسب یزیست محیط احیاء تعیین منظور به معتبر مبناي

تـوان   يریگ اندازه ،یاسیصورت جامع، چند مق به ستیز طیمح یو مهندس ستمیسالمت اکوس ی، با بررس)2012( کاستانزا

بـا   ينمودار سـه بعـد   کیرا به شکل  يریپذ و انعطاف دهی سازمانسه مشخصه توان،  ،يریپذ و انعطاف دهی سازمان ستم،یس

ـ   دیرسـ  جهینت نیداد و به ا شانو مرتبط با هم ن یاز مواد معدن یسطوح شکننده، متبلور و غن از  یکـ یشـدن بعنـوان    یکـه غن

بـا   ییهـا  سـتم یسـپس اکوس  شـود،  یو ارتجاع م دهی سازمانو باعث کاهش  سمیمتابول شیافزا انگریعدم سالمت ب يها نشانه

  .تر هستند سالم جهیباالتر و در نت سمیمتابول زیو ن تر بیشتنوع و موجودات  يدارا یعیشدن طب یغن ندیفرآ

از تـوان،   يمـدل سـه بعـد    کیـ مدل اصالح شده و تجسـم سـالمت در    ی، با هدف آزمون عمل)2013(و همکاران  یل

بـا اسـتفاده از    یمدل مفهـوم . به مطالعه پرداختند نیدر چ تبتان - ينگایفالت چ يزارها در سبزه يریپذ و انعطاف دهی سازمان

کـه بـه شـدت     یمهم مراتـع جهـان   يها ومیاز ب یکی تبتان - ينگایفالت چ یدر مراتع کوهستان يمطالعه مورد کی يها داده

مرتـع در سـطوح    ي سالمت مرتع در چهار قطعـه  يها شاخص. شده بود، نشان داده شد بیتخر یعیو طب یتوسط عوامل انسان

ـ گ اندازه يبا استفاده از روش اصالح شده برا بیمختلف تخر نشـان داد کـه حـداقل     شـان یا جینتـا . محاسـبه شـد   VOR يری

ارائه شـده در سـه بعـد چـارچوب     سالمت  يها شاخص نیعالوه بر ا. سالم بود نسبتاًها  قطعه ریمورد نظر به سا قطعه یتگآشف

  .افتندیکاهش  بیش یسازگار در سراسر چهار قطعه در امتداد آشفتگ يا وهیبه ش يریپذ و انعطاف دهی سازمانتوان، 

و اصول  اریرا مورد مطالعه قرار دادند، و مع يداریبه سمت پا ستمی، در پژوهش خود سالمت اکوس)2015(و همکاران  لو

ـ گ انـدازه  يشـاخص بـرا   نیتـر  مناسـب  ستم،یانواع مختلف اکوس يها برا شاخص يبند انتخاب شاخص، طبقه يبرا یاصل  يری

 يریپـذ  و انعطـاف  يداریـ محـرك، پا . را ارائـه دادنـد   ستمیاکوس متسال یابیارز يمختلف برا يها و روش ستمیاکوس يداریپا

                                                
1- Jinghe 
2- Huangtu 
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نشـان داد کـه شـناخت     شـان یا جیارائـه نتـا  . آن در نظر گرفتـه شـد   یابیو ارز ستمیسالمت اکوس يبرا یاتیعنوان عوامل ح به

و  نـه، یزم نیدر ا یکه هنوز هم چالش اصل یعموم يها استیو س یستیز ،یکیزیوفیب ،ياقتصاد ،یبا ابعاد اجتماع زیست محیط

  .است ندهیدر آ يدیچالش کل کی ستمیو حفظ سالمت اکوس دنیرس يبرا یعمل يها يابداع استراتژ

از  ستمیاکوس اسیو مق دیسالمت جنگل شامل ادغام فوا فیخود به تعر يدر مطالعه مرور) 2015(و همکاران  1ترومبور

از  یبه برخ یبوم يها اگرچه جنگل. پرداختند یمکان يها اسیاز مق یعیوس فیجنگل و عملکرد، اجرا در سراسر ط طیشرا

هوا، و آفات  یآب و هوا، آلودگ رییدر قالب تغ یطوالن نشبا ت ها اکنون اقتباس شده است، همه جنگل ها آشفتگیسطوح 

است  یچالش بزرگ علم کی و دهد یقرار م ریجنگل را تحت تاث ریتنش س دیتشد یچگونگ صیتشخ. مهاجم روبرو هستند

  .است یسالمت جنگل جهان یابیارز يدر حال توسعه برا يها ستمیبه س ازیکه ن

با استفاده  در جنوب چین 2سالمت اکوسیستم در ناحیه کارست خود به ارزیابی کمی در مطالعه) 2016(چن و همکاران 

مطالعه موردي به عنوان یک  4گویژو در استان 3در منطقه هواجیانگاین تحقیق . پرداختند GISاز ارائه یک مکانیزم مبتنی بر 

سنجش و اجتماعی و اقتصادي بر اساس تصاویر  محیطی زیستهاي سالمت زمین شناسی،  اي از شاخص مجموعه. انجام شد

 مکانیکه تشخیص  داداین مطالعه نشان . میدانی، هیدرولوژیکی و هواشناسی تهیه شد هاي نظارت با استفاده از دادهدور  از

بر اساس  مکانیهاي  با استفاده از تکنولوژي پوشش .متر است میلی 5× 5در مقیاس شبکه  GISدر محیط  زایی بیابان

نتایج تجزیه و تحلیل نشان  .ساله ردیابی شد 10زمانی و مکانی سالمت اکوسیستم در مدت زمان  پویاییهاي شبکه،  داده

 .زمان به طور کلی بهبود یافته است اي متفاوت است و در طول به صورت منطقه هواجیانگدهد که سالمت اکوسیستم در  می

با این حال، مناطق ناسالم . افزایش یافته است 2010درصد در سال  8/2 به 2000درصد در سال  7/3نسبت مناطق سالم از 

  .دهند درصد از کل مساحت را تشکیل می 7/78همچنان  2010تا سال 

هاي جامع از جمله  اي از شاخص ، مجموعه(PSR) پاسخ - حالت - بر اساس یک چارچوب فشار) 2016( 5لیو و هاو

، 8، استان نینگشیا7، لس پلوتو6براي ارزیابی سالمت اکوسیستم شهرستان یوانژورا هاي طبیعی، اجتماعی و اقتصادي  جنبه

و سیستم  (RS) اقتصادي، و سنجش از دور - هاي اجتماعی و داده TMلندست  تصویر و دادندقرار  مطالعهچین مورد 

 سالمتن داد که شرایط نتایج نشا .هاي تصویر مورد استفاده قرار گرفت براي پردازش داده (GIS) اطالعات جغرافیایی

                                                
1- Trumbore 
2- Karst 
3- Huajiang 
4- Guizhou 
5. Liu & Hao 
6. Yuanzhou 
7. Loess Plateau 
8. Ningxia 
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هاي شهرستان یوانژو در سطح متوسط بوده و سه شهر در سطح سالم بوده و تنها دو شهر در سطح  اکوسیستم اکثر شهرك

  .قرار دارند ناسالم

هاي ساحلی را با توجه به تغییرات زمانی به  عوامل مؤثر بر ارزیابی سالمت اکوسیستم آب) 2017(و همکاران  1ژانگ

تجزیه و تحلیل آماري بر اساس . دسته عوامل طبیعی، اثرات مستقیم انسان و اثرات غیر مستقیم انسان تقسیم نمودندسه 

EHA) ارزیابی سالمت اکوسیستم هاي تحقیقات قبلی براي تعیین شاخص
براي  .دو دسته اول مورد استفاده قرار گرفتدر  (2

ی در هاي انسان فعالیتبه علت تغییرات  (EHA) ارزیابی سالمت اکوسیستم هاي بالقوه رده سوم، از الگوهاي زمانی شاخص

 هاي مختلف بدین ترتیب، روش .است استفاده شدههاي زمانی  دورهدریایی و در  سیمايدر طول  ها آنتوزیع فضایی و زمانی 

به کار اکوسیستم  بر خاص اثرات وی انسانهاي  تفسیر و تجسم فعالیتبراي (GIS)  تجزیه و تحلیل اطالعات جغرافیایی

 .ها شناسایی شدند ترین شاخص جامع، مناسب (EHA) ارزیابی سالمت اکوسیستم براي ایجاد یک چارچوب .شدند گرفته

چشمگیري تغییرات سالمت به طور  2014تا  2005از سال هاي  3هاي ساحلی استان ژجیانگ مطالعه موردي در آب

ارزیابی  شدید انسانی در روش آشوبدر نظر گرفتن برتري کرده است و نشان دهنده  نمایانها  اکوسیستم را در طول سال

  .سنتی است روش نسبت به (EHA) سالمت اکوسیستم

 داخل کشور مطالعات -2-2-2

اي اکولوژیـک جهـت دسـتیابی بـه     هـ  تـرین شـاخص   با استفاده از مدل سالمت مرتع، مهم) 1386(مهدوي و همکاران 

بدین منظور در رویشگاه استپی رودشور ساوه سه سـایت قـرق   . کردندتعیین را هاي مناسب ارزیابی سالمت و وضعیت  شاخص

شـاخص سـالمت مرتـع در قالـب سـه       17در داخل هر سـایت  . میان مدت، قرق بلند مدت و منطقه چراي شدید انتخاب شد

داد در  نتایج نشـان . جودات زنده مورد ارزیابی قرار گرفتویژگی پایداري خاك و رویشگاه، عملکرد هیدرولوژیکی و سالمت مو

عملکـردي، تولیـد، ترکیـب و توزیـع پوشـش گیـاهی، خـاك لخـت،          - ساختارهاي  هاي گروه منطقه قرق میان مدت شاخص

ترین تاثیر را بر روي سـالمت مرتـع داشـتند کـه سـهم شـاخص        فرسایش بادي، پایداري خاك و تخریب خاك سطحی بیش

هـاي   هاي مرگ و میر گیاهان، گـروه  در منطقه قرق بلند مدت شاخص. استتر از بقیه بوده  عملکردي بیش - ساختارهاي  گروه

هـاي   ایشی، پایداري خاك به عنوان شـاخص هاي فرس اجم، خاك لخت، فرسایش بادي، ستونعملکردي، گیاهان مه - ساختار

ترین سهم را در تغییرات ایجاد شده در  گ و میر گیاهان بیشها، شاخص مر رد مدل شدند که در میان این شاخصتاثیر گذار وا

 - سـاختار هـاي   هـایی نظیـر گـروه    شاخص بررسی شده شـاخص  17از میان  در منطقه چراي شدید. سالمت مرتع داشته است

                                                
1. Zhang 
2. Ecosystem Health Assessment 
3. Zhejiang 
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تـرین   عملکردي، گیاهان مهاجم، خاك لخت، کوبیدگی خاك، فرسایش بادي، پایداري خاك و تخریـب خـاك سـطحی بـیش    

ت سـالمت  عملکردي در تغییـرا  - ساختارهاي  اند که سهم شاخص گروه ت ایجاد شده در سالمت مرتع داشتهدر تغییرا سهم را

هر سه ویژگی اکوسیستم مرتع در ایجاد تغییرات سالمت مرتـع تـاثیر گـذار هسـتند     . ها بوده است مرتع بیشتر از سایر شاخص

  .ها بوده است یژگیوجودات زنده بیشتر از سایر وولی سهم ویژگی سالمت م

سـبت پرتـاران فرصـت طلـب بـه      ن شـاخص  فهرط کی انسیوار زیدر پژوهش خود، به آنال) 1393(و همکاران  يزاویحو

را نشان  يدار یاختالف معن BOPAکه مقدار شاخص  افتندیمختلف پرداختند و در يها ستگاهیا نیدر ب BOPA1)( ناجورپایان

ـ اکولوژ فیضـع  تیوضع C ستگاهیمتوسط و ا تیوضع B ستگاهیا BOPAبر اساس شاخص ). P<0.05( دهد یم  نشـان را  کی

ـ در ا. دهنـد  یرا نشان م یعال تیوضع Gو  F يها ستگاهیو ا کیخوب اکولوژ تیوضع Eو  A ستگاهیا دهند، یم مطالعـه در   نی

ـ اکولوژ انهیو م فیضع تیوضع BOPA، شاخص C ،B ستگاهیهستند مانند ا تر کینزد یکه به منابع آلودگ ییها ستگاهیا را  کی

 BOPA-mتوسـط شـاخص    یمیاسـکله پتروشـ  . دهنـد  یرا نشان م کیاکولوژ خوب تیوضع ها ستگاهیا ریو سا دهد ینشان م

 تیوضـع  یو کانـال خورموسـ   یرانیاسـکله بنـادر و کشـت    ک،یمتوسط اکولوژ تیوضع یو اسکله نفت کیاکولوژ فیضع تیوضع

ـ بـه ا . را نشان دادند کیاکولوژ یعال تیواقع در سواحل بحرکان وضع يها ستگاهیو ا کیخوب اکولوژ کـه   دندیرسـ  جـه ینت نی

ـ بهتر ارز يا گونه يرا نسبت به شاخص تنوع و غنا کیاکولوژ تیوضع BOPAشاخص  کـرده اسـت و در واقـع شـاخص      یابی

BOPA است تر نانهیخوشب يا گونه ينسبت به شاخص تنوع و غنا .  

 تیریمـد  يبـرا  يشهر يها ستمیسالمت اکوس یابیخود مفهوم ارز ي، در مطالعه مرور)1393( يوطایو شح آبکنار یبابائ

و  نگـادائو یآن، ک يز ن،یتـانج یگوانگژو،  ،يقرار داشتند، شامل پکن، شانگ ها نیشهر که در مناطق مختلف چ 26در  يشهر

ـ تر ارزمؤثر يداد که به منظور اجرا شانن قیتحق نیحاصل از ا جینتا. نمودند یرا بررس رهیغ  سـتم یسـالمت اکوس  يتئـور  یابی

 سـم یمتابول يهـا  یژگـ یبر اسـاس و  يشهر ستمیسالمت اکوس تیوضع نیالزم است رابطه ب ،يشهر یعمل تیریدر مد يشهر

 يهـا  از جنبـه  يشهر ستمیعملکرد اکوس فیتوص يشاخص برا 11. مشخص شود يشهر ستمیاکوس یو عملکرد خارج یداخل

ـ   زیآنـال . انتخـاب شـد   یطیمح ستیز تیو ظرف ،يتوسعه اقتصاد ،یمنابع، تمدن اجتماع طیشرا سـالمت   تیوضـع  نیارتبـاط ب

شـاخص   11بـر اسـاس    سـتم یاکوس تیو وضع يماده و انرژ يها نایجر دیاز د Emergyبر اساس شاخص  يشهر ستمیاکوس

اسـاس منـابع و سـطح    . به کـار بـرده شـد    يشهر ستمیاکوس یجو عملکرد خار یداخل یکیزیوفیب انیبن نیرابطه ب افتنی يبرا

اسـت کـه    نیارتباط دارد که نشان دهنده ا Emergyبر اساس شاخص  يشهر ستمیسالمت اکوس تیبا وضع يتوسعه اقتصاد

                                                
1. Bentic Opportunistic Polychaete and Amphipda 
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 یصـنعت  دهـی  سـازمان و  يتوسـعه اقتصـاد   يالگـو  میاز منـابع، تنظـ   مـؤثر و  نـه یو استفاده به يبردار بهره زانیم يریگ اندازه

  .داشته باشد يشهر ستمیاکوس تیریمد يساز نهیو به يشهر ستمیبه بهبود سطح سالمت اکوس يتر بیشتوجه  ستیبا یم

اسـتفاده شـده    يهـا  و شـاخص  هـا  هیبه مطالعه نما ستمیسالمت اکوس تیوضع یابی، جهت ارز)1392(کار  و دانه یعرفان

 سـتم یاز اکوس یو جامع یکل دیهاي انرژي که د شاخص يمطالعه مرور نیدر ا. مطالعه متفاوتند اسیپرداختند که با توجه به مق

  .شدند یمعرف ستمیاکوس متسال یابیجهت ارز دهند، یقرار م اریر ا در اخت

کـه بـا اسـتفاده از     پرداختنـد مراتـع شـمال سـبالن     نییپـا  هـاي  دامنـه  تیوضع یابیارز ، به)1394(قربانی و همکاران 

 یژگـ یپـنج و  يمتـر  50بـا اسـتفاده از سـه ترانسـکت     . شـد مرتع انجـام   يعملکرد هاي یژگیخاك و و یسطح يها شاخص

ـ پا خصـه فاکتورها در قالب سه مش نیا. شدند يرگی سطح خاك اندازه یژگیو 11و  یده سازمان و چرخـه   يرپـذی  نفـوذ  ،يداری

 بـراي . گرفـت  انجام انداز عملکرد چشم لتحلی روش از استفاده با ها داده يآمار لیو تحل هیتجز. شد بندي طبقه ییعناصر غذا

ـ اکولوژ يهـا  نشان داد متوسط تعداد لکه جینتا. استفاده شد یو آزمون توک انسیوار هتجزی از ها شاخص داري یمعن سهیمقا  کی

 نیانگیـ م نیتـر  بـیش  داراي هـا  لکـه  ریخاك لخت نسبت به سا. عدد است 35و  57برابر  بیترت به علفی برگان و پهن انیدمگن

 شـاخص  و 31/0 برابـر  انـداز  چشـم  سـاختار مقدار شاخص . درصد است 10/21با  انیدرصد و پس از آن گندم 23/56طول با 

مختلـف و خـاك لخـت در     یشیرو هاي فرم يسطح خاك برا یابیرزا هاي شاخص ریمقاد سهمقای. است 01/0 برابر لکه سطح

ـ اکولوژ هـاي  را داشته و بـا لکـه   يداریمقدار پا نیتر بیش انیگندم یشیچشم انداز نشان داد که لکه با فرم رو الشـبرگ و   کی

ـ مقـدار پا  نیتر کمخاك لخت با . دارد) P>05/0( داري یخاك لخت اختالف معن ـ اخـتالف م  ياز نظـر آمـار   ،يداری  داري یعن

)05/0<P (خاك نشان داد که لکـه   يریشاخص نفوذپذ ریمقاد سهیمقا. دارد علفی برگان و پهن انیگندم کیاکولوژ هاي با لکه

بـا   يخاك لخت از نظر آمار. مقدار را داشته است نیتر کمو خاك لخت  يریمقدار شاخص نفوذپذ نیتر بیش ،علفی برگان پهن

قطعات منجرشده، بـه نوبـه خـود، باعـث کـاهش       بیدام که به تخر يچرا). P>05/0(دار است  یمعن کیقطعات اکولوژ ریسا

  .شده است زین شگاهیو عملکرد نامناسب رو يداریپا

، به بررسی و امکان سنجی ایجاد یک روش نوین جهت پایش و ارزیابی سالمت اکوسیستم )1394( یتهران زاده عباس

نتایج تحقیق . رداخته استبا تکیه بر شاخص هاي مکانمند حاصل از فناوري سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی پ

اهی با تواتر ها، نقشه پوشش گی سالمت و پایداري اکوسیستم بیهاي سنجش از دوري ارزیا که از میان شاخص دهد نشان می

این . یدنما ر برآورد سالمت اکوسیستم ایفا میترین نقش را د بیش LAI وNDVI هاي گیاهی مانند  زمانی مناسب و شاخص

فشار  وردمانند برآ(هاي غیر سنجش از دوري  تلفیق شاخصو تنوع زیستی، همچنین هاي منظر  تحقیق، به کارگیري متریک
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اکوسیستم پیشنهاد تر سالمت  ورد دقیقآاي عنوان شده را جهت بره با شاخص) یسه با ظرفیت برد منطقهزیستی در مقا محیط

  .نماید می

شهرستان فریدون هاي طبیعی  ي سالمت مرتع و جنگل در اکوسیستمها رزیابی شاخصبه ا) 1395(ی و همکاران صفای

 شامل سالمت موجودات زنده، توابع با هدف تعیین سه ویژگی اکوسیستم این مطالعه .اصفهان پرداختند شهر استان

سایت مرتعی و جنگلی از  12شاخص سالمت استفاده شد تا میزان انحراف  17رویشگاه ،  هیدرولوژیک و پایداري خاك و

به  با توجه به نبودن آمار دراز مدت این مفهوم. ویتنی تعیین گردد - ز آزمون منها با استفاده ا این اکوسیستم سایت مرجع

  .نطقه ارزیابی اجرا گردیدمنطقه مرجع اکولوژیک و م شکل مدلی کیفی وسریع بیان و در دو

  هاي سیماي سرزمین الگوي کاربري اراضی و سنجه زمینهپژوهش در  پیشینه - 2-3

در زمینه پایش و بررسی تغییرات سیماي سرزمین و کمی کردن آن مطالعات متعددي در ایران و خارج از کشور انجام 

هاي طبیعی فرآینداز  تر بیش زیست محیطهاي انسانی در ایجاد تغییرات پوشش و تخریب  شده که در اکثر موارد سهم فعالیت

  .مورد تأکید بوده است

  شورخارج از ک مطالعات -2-3-1

 مطالعهسازي سیماي سرزمین در خارج از کشور  الگوي کاربري اراضی و کمی زمینهمطالعات انجام شده در  جملهاز 

اي به  هاي سیماي سرزمین براي پایش تغییرات سیماي سرزمین در منطقه از سنجه ها آن. است) 2001(هرزاگ و الس 

هاي سیماي سرزمین براي کل منطقه در سطح  در این مطالعه سنجه. آلمان استفاده کردند شرق کیلومترمربع در 700وسعت 

کمی برخوردار بوده و به  هاي کاربري از تنوع نشان داد که لکه ها آنلکه، کالس و سیماي سرزمین محاسبه شد و نتایج 

  .رود سیماي سرزمین پیش می تر بیششدن هر چه  هتک سمت تکه

سانتا  منطقههاي سیماي سرزمین در  اي و استخراج سنجه ، به پردازش تصاویر ماهواره)2002(هرولد و همکاران  

براي تحلیل تغییرات کاربري استفاده  4و تراکم لکه 3ترین لکه ، شاخص بزرگ2هاي مساحت لکه پرداخته و از سنجه 1باربارا

  .نمودند

                                                
1. Santa Barbara 
2. Patch Area (PA) 
3. Largest Patch Index (LPI)   
4. Patch Density (PD) 
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، تراکم لکه، توزیع و همسایگی تخریب 2هاي اندازه لکه، شکل لکه از سنجه، با استفاده )2005(و همکاران  1روسبا دي

 2020این روند تا سال  ادامهبررسی نمودند و به این نتیجه رسیدند که در صورت  3هاي آمازون را در راندونیا سریع جنگل

  چشمگیري از جنگل نابود خواهد شد وسعت

شهري را در ایاالت متحده با استفاده از  توسعه، تغییرات الگوي سیماي سرزمین در پاسخ به )2007( 4ونگ ،همچنین

  .بررسی نمود 7و درصد سیماي سرزمین 6، تراکم لکه، شاخص یکنواختی شانون5هاي میانگین اندازه لکه سنجه

سیماي سرزمین در سه منطقه از ایاالت  ساختار، به تعیین خصوصیات )2008(و همکاران  8کاشمناي،  در مطالعه

جزء مستقل استفاده کرده و با استفاده از  17جزء مستقل و در سطح سیما از  24در سطح کالس از  ها آن. متحده پرداختند

9و انجام  Fragstatsافزار  نرم
PCA فرد در  هاي سیماي سرزمین داراي توصیف منحصر به بیان کردند که تنها برخی از سنجه

  .دهند طح کالس و سیما از خصوصیات سیماي سرزمین بوده و اغلب اطالعات مشابهی را ارائه میس

 در ها آن. اند پرداخته آمازون جنگل در آن تیریمد و يکاربر راتییتغ یبررس به ،)2008( 10لهی و اسپینال همچنین

 يمایس يها سنجه انواع با را جنگل وسط از شهر عبور و يکاربر رییتغ نتیجه در جنگل شدن تکه تکه قاتیتحق از یبخش

 کناره طول کاهش ها، لکه اندازه متوسط کاهش که داد  نشان ها آن جینتا. دادند قرار یبررس موردصورت گرافیکی  به نیسرزم

  .است بوده يکاربر رییتغ و جنگل بیتخر اثر در جنگل، يها لکه نیب فاصله شیافزا و جنگل کل

سازي الگوي سیماي سرزمین و تغییرات آن براي پایش و ارزیابی  با تأکید بر ضرورت کمی ،)2008(و همکاران  11شی 

هاي تراکم لکه، میانگین اندازه  سنجه 2000و  1990هاي  هاي انسانی، براي سال نتایج اکولوژیکی تغییر کاربري و دخالت

، 14، شاخص پراکندگی مجاورت13ن همسایهتری ، میانگین فاصله نزدیک12خوردگی لکه لکه، میانگین وزنی مساحت بعد چین

 ها آننتایج . آوردند دست بهچین  17هایهه حوزهو شاخص یکنواختی شانون را براي  16، شاخص تنوع شانون15شاخص سرایت

                                                
1. De Barros  
2. Shape Index 
3. Rondonia  
4. Weng  
5. Mean Patch Size  
6. Shannon’s Evenness Index (SHEI) 
7. Percentage of  Landscape (PLAND) 
8. Cushman  
9. Principle Components Analysis (PCA) 
10. Aspinall & Hill  
11. Shi  
12. Area-Weighted Mean Fractal Dimension Index(FRAC_AM)  
13. Mean Nearest Neighbor (MNN) 
14. Interspersion Juxtaposition Index (IJI)  
15. Contagion Index (CONTIG) 
16. Shannon’s Diversity Index (SHDI)  
17. Haihe 
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برداري شدید  بهره دلیل بهسیما  دهی سازمانها و تغییر شکل پیچیده در  کاهش علفزارهاي منطقه، پراکندگی لکه دهنده نشان

  .و بازسازي منطقه به وسیله انسان بوده است

افزار تحلیل  با استفاده از تکنیک سنجش از دور و نرم چین 1در تحلیل تغییر کاربري و اثرات اکولوژیکی آن در ووهان

-1994هاي  دوره هاي اکولوژیکی را در دو سطح سیما و کالس براي سنجه ،)2011( 2، سیمبی کابا و لیFragstatsمکانی 

ترین لکه، درصد  ، تراکم لکه، شاخص بزرگ3تعداد لکه(  سنجه 5در سطح کالس  ها آن. آوردند دست به 1994-2005و  1987

ترین لکه، شاخص  تعداد لکه، تراکم لکه، شاخص بزرگ( سنجه 7و در سطح سیما ) 4سیماي سرزمین و شاخص پیوستگی لکه

را با در نظر گرفتن هدف مطالعه و ) 6شاخص سرایت و میانگین بعد چین خوردگی، 5تنوع شانون، شاخص تنوع سیمسون

-1994هاي اکولوژیکی سطح سیما بیان کردند که در دوره  سنجهها انتخاب کردند و بر اساس  سنجهشناخت همبستگی بین 

  .تر بوده است ضعیف 1994-2005جداشدگی شدیدتر و در دوره  1987

تغییر کاربري در هند را ناشی از شهرسازي غیر اصولی دانسته و از سنجش از دور و  ،)2012(و همکاران  7راماچاندرا

کیلومتر بافر از مرز شهر  3با  2009و  1999، 1989، 1973زمانی  دوره 4هاي مکانی براي تحلیل تغییر کاربري در  سنجه

سیماي سرزمین به این نتیجه رسیدند که رشد  سنجه 11جهت و محاسبه  4بندي منطقه در  با تقسیم ها آن. استفاده کردند

رشد انبوه شهر با شکلی ساده در مرکز شهر و  دهنده نشانها  سنجهدار بوده و تحلیل  اخیر معنی دوره 4شهري در طی این 

  . بوده است 2009تا  2000رشد پراکنده با شکلی پیچیده در اطراف شهر از سال 

سیماي سرزمین دانسته و  دهی سازمانهاي سیماي سرزمین را ابزاري براي ارزیابی  سنجه، )2013(تاپکوا و همکاران 

 ها آنتحلیل نتایج . هاي سیماي سرزمین را محاسبه نمودند سنجه 8کدر هاستاپ 2006و  1968، 1825هاي  براي سال

ها کاهش تعداد لکه و افزایش  اخصروند استفاده از سرزمین براي کشاورزي در دراز مدت بوده و ارزیابی ش ادامه دهنده نشان

 .دهد الگوي سیماي سرزمین را نشان می لکهمساحت 

، شاخص یکنواختی شانون، 10هاي شاخص تنوع شانون، چیرگی سنجه محاسبهبعد از  ،)2013(و همکاران  9کانگ 

ژاپن به  12در اورایک 2002و  1961، 1909، 1888هاي  ، تراکم لکه و میانگین اندازه لکه در سال11درصد سیما، تراکم حاشیه

                                                
1. Wuhan   
2. Simbay Kabba & Li 
3. Number of  Patches (NP) 
4. Patch Cohesion Index (COHESION) 
5. Simpson’s Diversity Index (SIDI) 
6. Mean Fractal Dimension Index (FRAC_MN) 
7. Ramachandra  

8. Hustopece 
9. Kang 
10. Dominance Index  
11. Edge Density (ED) 
12. Oguraike 
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هاي بزرگ  این نتیجه رسیدند که تنوع در سیماي سرزمین کاهش یافته و نواحی شهري، علفزار، شالیزار و مرتع در داخل لکه

  .اند و جداشدگی مربوط به عوارض آبی بوده است متمرکز شده

ر منطقه رویشی زاگرس انجام دادند و و الگوي کاربري اراضی را د دهی سازمانسازي  ، کمی)2014(کرمی و همکاران 

با بررسی  ها آن. ها مربوط به کاربري کشاورزي بود ین لکهتر بیشلکه کاربري اراضی را ثبت کردند که  2783در مجموع 

  .الگوي کاربري منطقه بیان کردند که تخریب اراضی طبیعی مانند جنگل و مرتع باید کاهش یابد

  داخل کشور مطالعات -2-3-2

ي مازندران، گلستان و ها نااست محدودهواقع در  نکا زیآبخ حوزه در نیسرزم مايیس راتییتغ روند یبررس منظور به

 و یجنگل هاي نیزم گسترده تبدیل ،نیسرزم مايیس هاي سنجه لیتحل و هیتجز با، )1388(طالبی امیري و همکاران  ،سمنان

 ها لکه تعداد شیافزا همچنین ها آن. گزارش نمودند 1381تا  1356هاي  در طی سال رای مرتع پوششه ب منطقه در کشاورزي

 یشیافزا صورت به را نیسرزم مايیس تجزیه و بیتخر روند و بوده هیتجز مهم شاخص دو مساحت نیانگیم کاهش و

   .گزارش نمودند

 رویشی  هناحی اهمیت چنین هم و آینده در آن تغییرات روند و سرزمین سیماي اولیه دهی سازمان، )1390(کرمی و فقهی 

 تراکم و درصد چه هراین بود که  دهنده نشانرا بررسی کردند که نتیجه حاصله  بویراحمد و کهگیلویه در استان زاگرس،

 سیماي پیوستگی و اتصالو  لکه اندازهو  افزایش ها لکه شکل سنجهو  لکه تراکم باشد تر بیش منطقه در مسکونی مناطق

   .ابدی می کاهش هم سرزمین

 استخراج و سرزمین پوشش هاي نقشه  تهیه از پس، )1391(میرزایی و همکاران  ،استان مازندران اي در مطالعه در

 تغییرات تحلیل در مناسب هاي سنجه انتخاب جهت )PCA( اصلی هاي مؤلفه تحلیل از سیما، و کالس سطح دو در ها سنجه

 افت و جاده مرتع، کشاورزي، مسکونی، هاي پوشش در مساحت افزایش از حاکی نتایجکردند و  استفاده سرزمین، سیماي

   .است بوده استان هاي جنگل در شدید

 فرآیندسازي الگوي مکانی و زمانی را براي درك اثرات اکولوژیکی و  ، کمی)1391(طوسی و همکاران همتا بی

شهري، کشاورزي، آب، (کالس کاربري  5براي  2010و  1990هاي  گیري مهم دانسته و براي شهر اصفهان در سال تصمیم

ترین لکه و سرایت را با  هاي سیماي سرزمین شامل درصد سیما، تعداد لکه، شاخص بزرگ سنجه) اراضی بایر و توسعه نیافته

Fragstats افزایش اراضی شهري و کاهش اراضی بایر بوده است دهنده نشان ها آننتایج . محاسبه نمودند.   
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هاي  سنجهدویرج استان ایالم از  حوزهبررسی روند تغییرات سیماي سرزمین در  منظور به، )1393(زاد  آرخی و فتحی

 ها آن. اده کردندترین لکه، تعداد لکه، میانگین اندازه لکه، تراکم لکه و تراکم حاشیه لکه استف مساحت طبقه، شاخص بزرگ

 Fragstatsافزار  انداز در سطح کالس را با استفاده از نرم هاي متنوع الگوي چشم سنجهانداز،  براي آنالیز گسستگی چشم

ها و کاهش میانگین مساحت دو شاخص مهم تجزیه بوده و  نشان داد که تعداد لکه ها آنآمده  دست بهنتایج . محاسبه کردند

   .یماي سرزمین به صورت افزایشی بوده استس تجزیهروند تخریب و 

هاي مهم اقتصادي و اجتماعی دانسته که تأثیرات بسیار  شهرها را یکی از پدیده توسعه، )1394(عسگریان و همکاران 

هایی از  شهر ساري و بخش توسعههاي اکولوژیکی دارند و در این راستا به بررسی الگوهاي رشد و  زیادي در عملکرد سامانه

ترین لکه،  هاي شاخص بزرگ سنجهبا کمی کردن  1389و  1381، 1377، 1371هاي  در سال ها آن. اند پیرامون آن پرداخته

نسبت ( R سنجه توسعهدرسطح کالس و  1ترین همسایه متوسط اندازه لکه، تراکم لکه، تراکم حاشیه و فاصله اقلیدسی نزدیک

 ArcGIS 9.3در محیط ) هاي قدیمی ها با لکه اند و محیط مشترك این لکه ه تازگی توسعه یافتههایی که ب نسبت محیط لکه(

 هتوسع انگریپژوهش نما نیحاصل از ا جینتا .آن را بررسی کردند توسعهوي ، تغییرات کاربري سکونتگاهی و الگدر سطح لکه

 ریمقاد شیافزا( افتهی توسعه یمیقد يها است که با رشد لکه ریاخ يها شده در سال مطالعه هدر منطق یسکونتگاه يکاربر

MPS ،ED  وLPI و کاهش P  وENN(همراه  یرونیرشد ب يالگو شیآن افزا یکاهش و در پ یرشد درون ي، کاهش الگو

  .بوده است

ی سیماي دهی سازمان هاي مؤلفهنیز، با هدف ارزیابی روند تغییرات ترکیب و پیکربندي ) 1394(دژکام و همکاران 

هاي تعداد لکه، تراکم لکه، شاخص شکل سیما، شاخص  سنجه 1390و  1378، 1366هاي  سرزمین شهرستان رشت در سال

ترین لکه، شاخص تنوع شانون، شاخص پیوستگی، تراکم حاشیه و درصد پوشش سیماي سرزمین را در دو سطح  بزرگ

تر،  تر، شکل پیچیده تکه سیماي سرزمین تکهایجاد  دهنده نشان ها نآنتایج . سرزمین و کالس کاربري محاسبه نمودند

   .هاي اخیر بوده است ها و تنوع کاربري و پوشش در سال ناپیوستگی تکه

تاالب چغاخور  محدوده، پایش تغییرات کاربري اراضی و الگوي سیماي سرزمین در )1394(تندروان زنگنه و همکاران 

هاي  سنجه ها آن. را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند) 2003-2009(شش ساله  دورهدر استان چهارمحال و بختیاري در یک 

محاسبه نمودند و به این نتیجه  Fragstatsافزار  ترین لکه را با نرم درصد سیما، تعداد لکه، تراکم حاشیه و شاخص بزرگ

 دورهدر  انسان ساختهاي  د از سطح تاالب کاهش یافته، در حالی که اراضی کشاورزي و سازهدرص 2/17رسیدند که حدود 

  .شش ساله افزایش یافته است

                                                
1. Euclidean Nearest Neighbor Distance (ENN) 
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Abstract: 
Assessing ecosystem health to monitor the degradation of natural resources and exploring the causes of 

degradation is considered as an effective step in management and utilization of ecosystems. Recently, the 

need to provide comprehensive indicators for assessing the current status of ecosystem and predicting future 

scenarios has become especially important. In this regard, the ecosystem health index is presented to evaluate 

ecosystem health. In this study, the ecosystem health index was calculated by considering vigor, organization 

and resilience criteria in sub-watersheds of Iril watershed in Ardebil province. The aim of this study was to 

evaluate the factors affecting the health of ecosystems comprehensively, considering three main landscape 

characteristics including: vigor, structure, and resilience in the iril watershed, Ardebil province. In this 

regard, the values of vigor (NDVI, erosion and runoff), were quantified. The TerSet software was used to 

obtain the NDVI values through band combinations, and the EPM and SCS models were used to erosion and 

runoff estimation. The landscape structure (continuity, degree of division, patch density and density edge) 

and resilience (different landuse classes, the largest patch index and aggregation index) were quantified using 

the Fragstats Software. The results were compared using radar charts among different multidimensional 

components through sub-watershed of study area. The ecosystem health index was then evaluated using 

different weightING approaches. In the next step, different sub-watersheds were prioritized according to 

different weights to each criterion. According to the results of vigor component, the S8 and S1 sub-

watersheds had the highest 0.89 and 0.13 scores, respectively. The S7, S2 and S3 sub-watersheds had a 

favorable condition in terms of structure, having 0.73, 0.63, and 0.63 scores, while the other sub-watersheds 

had not a good condition. The resilience index values of S1, S3 and S8 sub-watersheds are more than other 

parts of the study area. In summary, the results showed that the highest variability is related to resilience 

component over the study area. Based on the results, the average value of the vigor, structure, and resilience 

components were calculated to be 0.40, 0.55, and 0.55, respectively, and the S1 sub-watershed had the 

highest average value of calculation indices in the study area. The results also showed that the ecosystem 

health index varies in different weighting approaches in range of 0.32 to 0.79 in the studied sub-watersheds. 

Based on the equal weighting to the ecosystem health index, the S5 sub-watershed with the value of 0.34 had 

the lower health status and S1 sub-watershed with a value of 0.77 had the higher health status than the other 

sub-watersheds in the Irish watershed. The average value of the ecosystem health index over all sub-

watersheds was 0.50, which is relatively undesirable according to the classifications of ecosystem health 

status. Considering the multidimensional nature of the ecosystem health index and taking into account all the 

factors affecting ecosystem restoration or destruction as well as economic and social characteristics, it can be 

a useful tool in prioritizing critical areas as an effective step in ecosystem management. The ecosystem health 

index indicates the combined effect of factors affecting ecosystem degradation and regeneration, which 

allows the prioritization and compilation of management decisions for different regions. In codusion, the 

ecosystem health degree of the Iril watershed was assessed as undesirable (exept the forested sub watershed 

according to the used indices). 
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