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 چکیده

. از طرفی دنبال داشته استزیست محیطی را به سازگان طبیعی، مسائل و مشکالت گستردههای گسترده انسان بر بومتاثیر فعالیت
 در همین راستا، سازگان از اهمیت قابل توجهی برخوردار استتوان بومشناختی در تعیین عوامل مؤثر بر کاهش ارزیابی امنیت بوم

ی مربوط درق واقع در استان اردبیل با در نظر گرفتن معیارهاشناختی حوزه آبخیز بیلهموپژوهش حاضر با هدف مطالعه و تحلیل امنیت ب
شاخص الگوی  ابتدا ،زیرحوضه انجام شد. برای این منظوردر سطح کالس کاربری و ترتیب به سیمای سرزمین یهاویژگیو  الگوبه 

چنین شاخص هم و Patch Densityو  Splitting Index ،Dominance Indexes ،Edge Densityبا استفاده از معیارهای  سیمای سرزمین
 Landscape Division Index ،Meanمعیارهای با استفاده از پذیری سیمای سرزمین شاخص آسیب مبتنی بر سیمای سرزمینهای ویژگی

patch shape index ، Aggregation Index  وFractal Diension Index شناختی برای حوزه شاخص امنیت بوم سپس. شدندحاسبه م
های مورد تر سنجهدر بیش 5که زیرحوضه  نشان داد درقبیلههای آبخیز زیرحوزهها در نتایج سنجه شد.و ارزیابی محاسبه درق آبخیز بیله

وضعیت  1توان به تعدد کاربری در این زیرحوضه دانست و در زیرحوضه باشد که علت آن را میشناختی کم میبررسی دارای امنیت بوم
خص نتایج نشان داد که تغییرات شاعالوه بر این، ها مشاهده شد. نسبت به سایر زیرحوضهشناختی از لحاظ شاخص امنیت بومبهتری 
 از بین  شش زیرحوضه مورد مطالعاتی کند.تغییر می 28/0تا  03/0درق بین شناختی سیمای سرزمین برای حوزه آبخیز بیلهامنیت بوم

شناختی را به خود اختصاص ترین مقادیر شاخص امنیت بومترین و کمبیش 03/0با مقدار  5و  28/0با مقدار  3 هایترتیب زیرحوضهبه
 دادند.

 

 های سیمای سرزمین هسنجشناسی آبخیز، الگوی کاربری اراضی، بومپذیری، آسیب کلمات کلیدی:
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کیه  نحیوی بیه  .[1] رونید شمار میی به ،1سازگانبومو تخریب  تغییراصلی  عامل و مهم اجزای از یکی انسانی و تصرفات هافعالیت

دنبیال داشیته   محیطیی را بیه  زیست سازگان طبیعی، مسائل و مشکالت گستردهبوم درهای گسترده انسان فعالیت اثرات مختلف

 ها و مراتع برای توسعه روستائی، شهری و صینعتی بیدون در نظیر گیرفتن اسیتعداد و پتانسییل      تخریب جنگلبرای مثال،  .است

هیا و فرسیایش   لغیز  های کشاورزی، وقوع گسیترده زمیین  سالیها، افزایش خشك، موجب تخریب اراضی، افزایش سیالبمراتع

گستر   [.9] تهدید امنیت غذایی شده است ایتاًنههای تولید و و افزایش هزینهخاك، کاهش حاصلخیزی اراضی، کاهش تولید 

داشیته اسیت. در    2سییمای سیرزمین  ، تأثیر زییادی بیر   های انسانیفعالیت مختلف ابعاد رشد سریعدر اثر  جمعیت و شهرنشینی

و فرهنگیی خیود را از دسیت     زیسیتی غنای  و و مناظر زیبا گرفتهتدریج تحت تاثیر قرار سازگان بهنتیجه، ساختار و عملکرد بوم

زندگی انسان شده و به توسعه پاییدار جامعیه انسیانی آسییب      محیطچنین موجب تلفات شدید در این تغییرات هم [.6] اندداده

  [.8] گرفته استقرار در معرض خطر امنیت عمومی و پایداری توسعه اجتماعی ، امنیت محیطیترتیب به این رسانده و

منطقه عنوان یك وضعیت محیط زیستی ضروری برای توسعه جامعه بشر یا یك توان بهدر حالت کلی امنیت محیطی را می

 ایجزیکی از ا 3شناختیبومامنیت ارزیابی  [.17] خطر از تهدید و تخریب قرار داردبی توصیف کرد که در حالت امن یا تقریباً

و  [6] استبسیار مورد توجه قرار گرفته در سراسر جهان اخیراً است که  شناختیبومریسك و شکنندگی ارزیابی  اتمطالع

 و Dai در همین راستا،  [.12] شودمحسوب می یکم و بیست قرن در بشری جامعه پایدار توسعه برای جدیدی موضوععبارتی به

. در این شهر چانگینگ چین پرداختند شناختی درای بر اساس اثرات بوممنطقهبه ارزیابی امنیت محیط زیستی  [5] همکاران

اساس یك رویکرد پایه  بر 2007تا  1996چونگینگ از سال شناختی شهر محاسبات مصرف، تولید و ظرفیت بوم پژوهش

تجزیه و شاخص امنیت محیط زیست نیز از این نتایج محاسبه شد و عوامل موثر بر امنیت با استفاده از  شناختی انجام شد.بوم

اقتصادی و صنعتی و در اصل -اجتماعیعوامل  به عمدتاً شناختیبومکه زوال امنیت  دادنشان  نتایج .ارزیابی شدندتحلیل عاملی 

 ،"فرآیند-کیفیت-ساختار"با یك چارچوب تحلیلی ای مطالعهدر  [9] همکاران و Liuچنین . همشودتغییر کاربری مربوط می

سطوح مصنوعی عامل  نتایج نشان داد که تبدیل زمین کشت به .نمودندارزیابی  راحوضه رودخانه لیائوس  شناختیبومامنیت 

پویا از  سیمای سرزمینیك  ،"فرایند-کیفیت-ساختار"ارزیابی  ها اذعان داشتند کهآنگیر در منطقه بوده است. تغییرات چشم

را در نظر  سازگانبومهای چنین روابط و عملکرد ساختارهای داخلی و فرآیندکند و همامنیت محیط زیست را فراهم می

تراکم  معیارهایشناختی مناطق شهری پرداختند. در این پژوهش از به بررسی امنیت بوم [ نیز16] همکاران و Yu گیرد.می

های ، بعد فراکتال و گسستگی سیمای سرزمین استفاده شد. نتایج نشان داد که دخالت انسان و افزایش زمینلکه، تراکم حاشیه

 امنیت ارزیابیبه  [5] همکاران وWu اخیراً  .شودشناختی سیمای سرزمین میکشاورزی در منطقه باعث کاهش امنیت بوم

 توجه با ارزیابی شاخص سیستمپرداختند. در این تحقیق  چین غرب جنوبدر  آنتروپی ماده-عنصر مدل اساس بر شناختیبوم

انجام شد. نتایج نشان  چین غربی جنوب در اقتصادی و اجتماعی مرکز یك عنوانبه کونمینگ شهرستان فشار تحمل و فشار به

 .است داده اختصاص خود به را مساحت کل از درصد 10/89 ،مناسب شناختیبوم وضعیت دارای طبقه  منطقهداد که 

ضروری حوزه آبخیز سازگان بومسازی ساختارها و فرآیندهای بهینهبندی نمود که توان جمعبر اساس سوابق موجود میبنابراین 

. ایین امیر از   خواهد شید  شناختیبومالگوهای ایمنی  و تدوین تبیینمنجر به اقدامات اساسی و محتوای کلیدی از طریق است و 

 قیی تحقهمین منظور بهیابی است. سازگان با تاکید بر مشکالت حاکم بر محیط مورد مطالعه قابل دستطریق ارزیابی امنیت بوم

 .رییزی شید  برنامه استان اردبیل شرقیواقع در قسمت  درقلهیب زیآبخ هایدر زیرحوزه یشناختبوم امنیت یابیارزبا هدف حاضر 

مورد اسیتفاده قیرار    کشور آبخیز هایشناختی در مقیاس حوزهبندی سالمت و امنیت بومتواند در اولویتمیدست آمده نتایج به

 گیرد.

 
1- Ecosystem 

2- Landscape 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X19301669#!
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 مواد و روش .2

 منطقه مورد مطالعه

مختصیات  در قسمت جنوبی شهرستان نمیین و قسیمت شیرقی شهرسیتان اردبییل واقیع شیده و دارای         درقحوزه آبخیز بیله

عیرض شیمالی اسیت. منیاطق      38 ˚، 9΄، 17"تیا   38، 5، 10"طول شرقی و  48 ˚، 40΄، 27"تا  48 ˚ ،33΄، 17"جغرافیایی 

ایین حوضیه    مسیاحت و محییط   شوند.درق شامل میدرق را روستاهای بقرآباد، یایچی، دمدمه و بیلهمسکونی حوزه آبخیز بیله

متیر و بیارترین    1619درق ترین ارتفاع حوزه آبخییز بیلیه  پایینچنین است. هم کیلومتر 33هکتار و  4/3456 ترتیب برابر بابه

 دهد.( موقعیت منطقه مورد مطالعه را نشان می1شکل ) متر نسبت به سطح دریا است. 2642آن ارتفاع 

 

 
 درق در استان اردبیل و ایرانموقعیت حوزه آبخیز بیله(: 1شکل )

 

 روش تحقیق

[. 1]شود استفاده میمنطقه مورد مطالعه  مقیاس مختلف مبتنی بر هایاز شاخصسازگان بوم امنیت وضعیت ارزیابی برای

 با درقبیله زیآبخ یهارحوزهیز از كی هر در شناختیبوم امنیت یابیمفهوم ارزتحقیق ابتدا در این ، یعنوان مطالعه موردبه

 Fragstatsافزار منظور، با استفاده از نرمبدین مورد ارزیابی قرار گرفت.( 2010و همکاران ) Zhang یشنهادیپ رو  از استفاده

و تراکم  4تراکم حاشیه ،3شاخص چیرگی ،2شدگیتکه معیارهای از استفاده با ،1سیمای سرزمین جامع الگوی شاخص ابتدا

و  1شاخص میانگین شکل لکه، 7اساس معیارهای گسستگی بر 6سیمای سرزمین فرآیند محور جامع شاخصسپس  و 5لکه

 
1- Integrated Landscape Pattern Index 

2  - Splitting Index 

3- Dominance Indexes 

4- Edge Density 

5- Patch Density 

6- Integrated Landscape Process Index 

7- Landscape Division Index 
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به شرح درق برای حوزه آبخیز بیله شناختیامنیت بوم شاخص اساسهمین  بر. ندمحاسبه شد 3و بعد فراکتال 2تجمعشاخص 

داده شده نشان  حاضر تحقیق مراحل انجامنمایی کلی از ( 2شکل ) در .قرار گرفت بررسیمورد های بعدی ارائه شده در بخش

 .است

 

 
 [16] درق، استان اردبیلحوزه آبخیز بیله سیمای سرزمینشناختی مراحل ارزیابی امنیت بوم(: 2شکل )

 

 سیمای سرزمین جامع الگوی شاخص

مورد شدگی، شاخص چیرگی، تراکم حاشیه و تراکم لکه تکهشامل سنجه چهار  سیمای سرزمین برای بررسی شاخص الگوی

نوعی و بهترین فرآیندهای موجود در سیمای سرزمین یکی از مهمگر بیان( SPILT)شدگی تکهبررسی قرار گرفت. سنجه 

س مفاهیم بر اسا .[4] است بوده ساختار و عملکرد سیمای سرزمین درایجاد اختالل  وفعالیت انسان در طبیعت  گرنمایان

رو آگاهی از انواع از این .شودتقسیم میشدگی تکهدر اثر تکه تریهای کوچكسیمای سرزمین به لکهحاکم بر این سنجه، 

های پایه در تحلیل عنوان دادههای مختلف و یا نوع کاربری زمین بههای انسانی در بخشپوشش سطح زمین و فعالیت

درصدی از سیمای سرزمین ( LPI) 4ترین لکهشاخص بزرگ. [2] داردای زمانی سیمای سرزمین اهمیت ویژه-خصوصیات مکانی

گیری میزان اتصال و پیوستگی برای اندازه. [17] گیری ساده از چیرگی استاشغال شده، یك اندازه ترین لکهکه توسط بزرگ

صورت معکوس با سنجه تراکم ها بهترتیب که اتصال بین لکهبدیناستفاده کرد. ( PD)تراکم لکه  توان از سنجهها، میکاربری

 شوندتر میها کوچك و منظمپیوستگی سیمای سرزمین کاهش و لکهلکه ارتباط دارد. یعنی با افزایش تراکم لکه، اتصال و 

[17.]  

 سیمای سرزمین جامع فرآیند محور شاخص

 
1- Mean patch shape index 

2- Aggregation Index 

3  - Fractal Dimension Index 

4- Largest Patch Index 

Patch 

Density 

Edge 

Density 

Splitting 

Index 

Largest 

Patch 

Index 

Mean patch 

shape index 

Landscape 

Division 

Index 

Fractal 

Diension 

Index 

Aggregation 

Index 

 (Eiسیمای سرزمین ) جامع فرآیندمحور شاخص (Pi) سیمای سرزمین الگویجامع  شاخص

 (LESI) سیمای سرزمینشناختی شاخص امنیت بوم
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، شیاخص  شاخص میانگین شکل لکیه گسستگی،  شاملسنجه چهار  سیمای سرزمینهای برای بررسی شاخص ویژگی

 یشیی نما ییك عنیوان متر بیه ( SHAPE_MN) شیکل لکیه   ییانگین شیاخص م مورد بررسی قرار گرفت. تجمع و بعد فراکتال 

 یفتوصی  اشیاره بیه   (DIVISION) سینجه گسسیتگی سییما   . [13] ییرد گیمورد استفاده قرار م سیماشکل ساختار  یچیدگیپ

بعید فراکتیال   . [14] داردمانده یباق یهااندازه یعاساس عملکرد توز بر سیمای سرزمین [10] انسجام یزانم وها انسان دخالت

(FRAC) ییك تیر از  بیزرگ  بعد فراکتیال ( است. لکه)اندازه  مکانی یهایاساز مق یعیوس یفشکل در ط یچیدگیدهنده پنشان 

 .[10] است یدسیدهنده خروج از هندسه اقلنشان یدو بعد لکه یبرا

 

 سیمای سرزمین شناختیبوم تشاخص امنی

منظور حذف بزرگی معیارهیای محاسیبه   مشخص شد، به سرزمین سیمای شناختیبوم امنیتکه معیارهای شاخص پس از این

طرییق  از سیپس   [.13] شید  ای استفادهسازی فاصلهاستاندارداز ، سرزمین سیمای شناختیبوم امنیتشده در ارزیابی شاخص 

در  سیرزمین  سییمای  محور فرآیند جامع و سرزمین سیمای الگوی جامع شاخص دومعیارهای مورد بررسی، هندسی میانگین 

شناختی سییمای سیرزمین   ( شاخص امنیت بوم1و در نهایت طبق رابطه ). ندبرآورد شد درقبیلههای آبخیز هر یك از زیرحوزه

 .[17] مورد محاسبه قرار گرفت درقحوزه آبخیز بیلهبرای 

 

 (1رابطه )
𝐿𝑆𝐼 =∑

𝐴𝑘𝑖
𝐴𝑘

(1 − 10 × 𝐸𝑖 × 𝑃𝑖)

𝑁

𝑖=1

 

ه، مسیاحت  ضی زیرحو، مساحت هیر  شناختی سیمای سرزمینترتیب، شاخص امنیت بومبه iPو  LSI ،kiA ،kA ،iEدر این رابطه، 

 نیچنی هیم  باشید. ه، شاخص جامع الگوی سیمای سیرزمین و شیاخص جیامع فرآینید محیور سییمای سیرزمین میی        ضکل حو

 ب،یی رتتبیه طبقیه   سیه در  درقبیلیه  زیی آبخ یهارحوزهیاز ز كیدر هر  سرزمین سیمای شناختیبوم امنیتشاخص  یبندطبقه

 در نظر گرفته شد. ادیشدت کم، متوسط، زبا  19/0 -28/0 و 11/0 -19/0، 03/0 -11/0

 

 و بحث نتایج. 3

و  (2)شکل  است. شده تقسیم کشاورزی، مرتع و مسکونی ،سنگی برونزدباغ،  کاربری نوع پنج به درقبیله آبخیز حوزه سیمای سرزمین

 دهد.درق نشان میترتیب نقشه کاربری اراضی و مساحت هر کاربری را در حوزه آبخیز بیلهبه (1)جدول 
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 درق، اردبیل: نقشه کاربری اراضی حوزه آبخیز بیله(2)شکل 

 

 ، اردبیل(: مساحت کاربری اراضی حوزه آبخیز بیله درق1جدول )

 کشاورزی مرتع مسکونی برونزد سنگی باغ کاربری اراضی نوع

 07/57 1/2905 25/11 98/273 3/201 )هکتار( مساحت

 64/1 84/83 32/0 87/7 8/5 درصد

 

  سرزمین سیمای الگوی جامع تجزیه و تحلیل شاخص

 استفاده شد که شاخص چیرگی، تراکم حاشیه و تراکم لکه شدگی،تکهتکه معیارهای سیمای سرزمینبرای شاخص الگوی 

 .مورد مقایسه قرار گرفت( 2به شرح ارائه شده در جدول )زیرحوضه  شش های مورد بررسی درنتایج سنجه

 

های در زیرحوزهسرزمین  سیمای الگوی شاخص جامع تحلیل و (: نتایج حاصل از محاسبه معیارهای مورد استفاده در تجزیه2جدول )

 ، اردبیلدرقآبخیز بیله

 سنجه

 زیرحوضه

 تعداد لکه

 (NP) 

 تراکم لکه

PD)) 
 

 شاخص بزرگترین لکه

 (LPI) 

 تراکم حاشیه

ED)) 

 شدگیشاخص تکه

SPLIT)) 

1 3 1/24 91/83 14/55 1/18 

2 15 2/52 87/06 28/19 1/31 

3 28 2/62 90/04 21/45 1/23 

4 8 2/14 91/08 18/55 1/20 

5 13 2/01 33/17 34/52 4/14 

6 12 2/31 50/29 35/95 2/94 

 1/40 27/83 84/29 1/65 57 کل حوضه



 

7 

 

 

شدگی نیز شده تکهدهنده تخریب کاربری اراضی است که باعث افزایش تکهها نشاندر زیرحوضه( PD)وجود تراکم باری لکه 

برای حوضه مورد  36/0و  65/0شاخص تراکم لکه با میانگین و انحراف معیار  ،(2)ترتیب با توجه به جدول است. به این

 24/1تراکم لکه با مقدار حداقل با ، 1و زیرحوضه  62/2تراکم لکه با مقدار حداکثر  3زیرحوضه  دست آمد، کههمطالعه ب

با توجه به جدول . [3] سرزمین استتر سیمای تکه شدگی بیشمعنی تکهارزیابی شد. پایین بودن سنجه بزرگترین اندازه به

ترین آن در های مرتع و باغ و کمبا کاربری 83/91با مقدار عددی  1در زیرحوضه  (LPI) ترین لکه، مقدار شاخص بزرگ4

دهد که دست آمد. این نشان میهای کشاورزی، مسکونی، باغ، برونزد سنگی و مرتع بهو با کاربری 17/33با مقدار  5زیرحوضه 

های مورد مطالعه همین دلیل در بین زیرحوضهباشد. بهمی LPIترین های مختلف دارای کمعلت داشتن کاربریبه 5زیرحوضه 

تر باشد بیش( ED)هر چه تراکم حاشیه  ه خود اختصاص داده است.شناختی سیمای سرزمین را بترین امنیت بومکم

ها را دارد و در حداکثر اتصال بین لکه 6، در زیرحوضه 4شود. بنابراین با توجه به جدول تر میپیوستگی سیمای سرزمین بیش

 با توجه به شاخص تکه شدگی شود.شدگی مشاهده میتکهترین تکهحداقل تراکم حاشیه و در نتیجه بیش 1زیرحوضه 

(SPLIT) 18/1از  معیار ین. ادست آمدبه 28/0 ± 42/0برابر با  درقبیله یزآبخ یبرااین معیار  مقدار میانگین و انحراف معیار 

  است. بوده یرمتغ 5حوضه یردر ز 14/4و  1 هضحویردر ز

 

 
 استان اردبیل، درقهای آبخیز بیلهزیرحوزهها و مقادیر مساحت در هر یک از : تعداد لکه3شکل 

که این زیرحوضه باشد در حالیمی 1وضه رحترین آن در زیو کم 3 زیرحوضهدر ترین تعداد لکه ، بیش3با توجه به شکل 

 شود.ترین مساحت را در حوضه مورد مطالعه شامل میبیش

  

  سرزمین سیمای فرآیند محور جامع تجزیه و تحلیل شاخص

استفاده  شاخص گسستگیو  بعد فراکتال، میانگین شکل لکه ،تجمع معیارهای سیمای سرزمین فرآیند محوربرای شاخص 

 .مورد مقایسه قرار گرفت( 3به شرح ارائه شده در جدول )های مورد بررسی در شش زیرحوضه نتایج سنجه شد که
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در سیمای سرزمین  فرآیند محورجامع  شاخص تحلیل و استفاده در تجزیه(: نتایج حاصل از محاسبه معیارهای مورد 3جدول )

 ، اردبیلدرقآبخیز بیله هایحوزهزیر

 سنجه

 زیرحوضه

 شاخص تجمع

AI)) 

 میانگین شکل لکه

(SHAPE_MN) 

 بعد فراکتال

FRAC)) 

 شاخص گسستگی 

DIVISION)) 

1 99/35 2/07 1/12 0/15 

2 98/33 1/77 1/10 0/24 

3 97/83 1/50 1/07 0/19 

4 98/89 1/73 1/09 0/17 

5 97/57 1/87 1/09 0/76 

6 97/49 1/94 1/10 0/66 

 0/29 1/06 1/55 95/38 کل حوضه

 

 ین. ادست آمدبه 01/0 ± 03/0درق برابر با بیله یزآبخ یبرا با مقادیر میانگین و انحراف معیار( AI)شاخص تجمع ( 3با توجه به جدول )

با  5 برای زیرحوضه( DIVISION)ترین گسستگی سیما بیش است. یرمتغ 6حوضه یردر ز 49/97تا  4 هضحویردر ز 35/99از  شاخص

در و ها شیده  . تعدد کاربری در یك زیرحوضه باعث افزایش فواصل بین لکهمحاسبه شدتوجه به تعدد کاربری در این زیرحوضه 

مییانگین شیکل لکیه     و( FRACبعید فراکتیال )   هیای دهید. نتیایج سینجه   شیناختی آن حوضیه را کیاهش میی    نتیجه امنیت بوم

(SHAPE_MN)  ها پیچیده هست.های مورد مطالعه شکل لکهنشان داد که در تمامی زیرحوضه 
 

 شناختی سیمای سرزمینامنیت بومشاخص 

طبقه  سهدر  درقیبله زیآبخ یهارحوزهیاز ز كیدر هر  سرزمین سیمای شناختیبوم امنیت ی شاخصبندطبقهدر این مطالعه 

 درقبیلههای آبخیز در هر یك از زیرحوزهی سازگان مطالعاتمعرف بودن بوم یزانمبندی بعد نقشه طبقه 3صورت گرفت. شکل 

 دهد.سازگان را نشان میها در طبقات میزان معرف بودن بومنحوه قرارگیری زیرحوضه (4) چنین جدولهمارائه شده است. 

 

 ، استان اردبیلدرقهای آبخیز بیلهدر زیرحوزه شناختی سیمای سرزمین(: نتایج حاصل از محاسبه شاخص امنیت بوم4جدول )

 بندیاولویت ((LESI شناختی سیمای سرزمینشاخص امنیت بوم زیرحوضه
1 06/0 5 
2 12/0 3 
3 28/0 1 
4 09/0 4 
5 03/0 6 
6 23/0 2 

تغییر  28/0تا  03/0درق بین بیلهشناختی سیمای سرزمین برای حوزه آبخیز با توجه به نتایج تغییرات شاخص امنیت بوم

شناختی را به خود اختصاص ترین مقادیر شاخص امنیت بومترین و کمبیش 5و  3 ترینهای بیشترتیب زیرحوضهکند. بهمی

 دادند.
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درقبیلههای آبخیز در هر یک از زیرحوزه سرزمین سیمای شناختیبوم امنیت :3شکل  

، 1هیای  و زیرحوضهرا دارند سرزمین  سیمای شناختیبوم امنیتترین بیش 6 و 3های زیرحوضه 4جدول  و 3شکل  با توجه به

بیا   سیرزمین  سییمای  شیناختی بیوم  امنیتدست آمده تغییرات نتایج بهتوجه به  . باهستندکم شناختی امنیت بومدارای  5و  4

 سییمای  شیناختی بیوم  امنییت هایی که در طبقه زییاد  چنین زیرحوضهدست آمد. همبه 10/0و  14/0میانگین و انحراف معیار 

درصد از مساحت کیل حوضیه    67در حالت کلی  .هستندمرتع و باغ  هایکاربریمساحت  حداکثردارای قرار گرفتند  سرزمین

 باشد.کم میشناختی بومدرصد دارای امنیت  21شناختی زیاد و مورد مطالعه دارای امنیت بوم

 

 گیرینتیجه. 4

دو درق واقع در استان اردبیل با در نظر گرفتن شناختی حوزه آبخیز بیلهموپژوهش حاضر با هدف مطالعه و تحلیل امنیت ب

، شدگی، شاخص چیرگیمعیارهای تکهانجام شد. برای این منظور  سیمای سرزمینالگوی  جامع و جامع فرآیندمحور شاخص

افزار با استفاده از نرم ، شاخص میانگین شکل لکه و شاخص تجمع و بعد فراکتالسیما گسستگی ،تراکم حاشیه و تراکم لکه

Fragstats جامع فرآیند محورو  سیمای سرزمین جامع الگویدو شاخص  مده ازآدست به با توجه به نتایج. ندمحاسبه شد 

که علت آن را  دارد در بین شش زیرحوضه مطالعاتی راترین مقدار کم 5زیرحوضه شناختی در امنیت بوم سیمای سرزمین

نسبت به سایر وضعیت بهتری شناختی امنیت بوم 1زیرحوضه  در چنین. همکاربری در این زیرحوضه دانستتوان به تعدد می

 سیمای شناختیبوم ترین امنیتقرار گرفتن در اولویت اول، دارای بیش و 28/0با مقدار  ،3زیرحوضه  .شد ارزیابیها زیرحوضه

 سیمای شناختیبوم ترین امنیت، کم6قرار گرفتن در اولویت و  03/0مقدار ، با 5زیرحوضه  چنینهم سرزمین معرفی شد.

طور ناگزیر در طول جامعه انسانی و توسعه نیست و ناگزیر منجر به شناختیبومبرداری از منابع توسعه و بهرهسرزمین را دارد. 

برداری از توسعه و بهره، دنشناختی باشبومی انسانی در حد مجاز امنیت هافعالیتکه صورتیدر نیست،  شناختیبومبه تغییر 

منجر به  شناختیبوممطالعات مربوط به امنیت بنابراین انجام . خریب نخواهند شدمنجر به تطور ناگزیر به شناختیبوممنابع 

 .شودحفاظت از محیط زیست شکننده و توسعه پایدار محلی محیط زیست می
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Abstract 
The impact of extensive human activities on natural ecosystems has led to widespread 

environmental issues and problems. On the other hand, ecological security assessment is 

important in determining effective factors on reducing the ecosystem potential. Accordingly, 

the present study was conducted with the aim of studying and analyzing the ecological 

security of the Bilehdargh Watershed in Ardabil Province, taking into account the criteria 

related to the pattern and process of the landscape, respectively, at the level of land use class 

and sub-watershed. For this purpose, firstly, the landscape pattern index using splitting index, 

dominance index, edge density and patch density criteria, as well as the landscape process 

index based on the landscape divide index, using the landscape division index, mean patch 

figure index, aggregation index and fractal diension index were calculated. Then the 

ecological security index was calculated for . The results of the metric analysis in the sub-

watersheds of Bilehdargh Watershed showed that sub-watershed 5 has low ecological safety 

in most of the study metrics. This finding could be attributed to the high number of land use 

in this sub-watershed, and in sub- watershed 1 it was observed better than other sub-
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watersheds. In addition, the results showed that  the ecological security index for the 

Bilehdargh Watershed vary from 0.03 to 0.28. Accordingly, the sub-watersheds 3 and 5 were 

with the highest and lowest ecological index, respectively. With regard to the results of 

prioritization, the sub- watershed 3 with value of 0.28 was recognized at the first priority, and 

sub- watershed 5 with value of 0.03 and  priority 6, has the least ecological security index.  

Keywords: Land Use Pattern, Landscape Metrics, Vulnerability, Watershed Ecology 


