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  30/2/99 ؛ تاریخ پذیرش:  1/6/98تاریخ دریافت: 
  چکیده

و ممکن  شدههاي آن  تخریب پوشش گیاهی و فرسایش کناره باعثها  هاي طبیعی و مخرب بر رودخانه فعالیت
 حاشیه جوامع گیاهی پوشش مکانی تغییراتبررسی با هدف  پژوهشاین  .ناپذیري داشته باشد جبرانپیامدي  است

با در نظر گرفتن معیارهاي مربوط به الگـو و  و  هاي سیماي سرزمین براساس سنجه سو استان اردبیل قرهرودخانه 
 مختلـف  هـاي  سـنجه  بـین  میانگین مقایسه ابتدا در ي سیماي سرزمین در سطح سیما و لکه انجام شد.ها ویژگی
 تفاوت تعیین براي سپس ،دگردی انجام واریانس آنالیز از استفاده با مختلف اراضی کاربري چهار در سرزمین سیماي

 مقـادیر  نتـایج،  براساس .ستفاده شدا دانت روش به طرفه یک واریانس تحلیل ، ازها سنجه مقادیر بین داري معنی
 تـا  00/0 بـین  مختلـف   اراضی هاي کاربري و مطالعاتی مختلف هاي بازه در CONTAG سنجه تغییرات میانگین

باغ بـا  و  )00/0بازه با کاربري مسکونی و مرتع (مربوط به  میانگین حداقل و حداکثر مقادیر .آمد دست  به 80/69
 به 97/27تا  93/9لف بین مختکاربري اراضی ) در بازه با SPLITمیانگین تغییرات شاخص ( .است )80/69مقدار (

  بـه اما یوستگی است ین پربیشتداراي باغ  کاربري اراضیهاي حاشیه رودخانه در بازه با  که اگرچه لکه دست آمد، 
) AIشاخص تجمع ( چنین نتایجهم رودخانه افزایش یافته است؛ هاي حاشیه حالت تکه درآمده و گسستگی بین لکه

در سطح لکه  .پیوستگی باالیی دارند مختلف  اراضی هاي کاربري و مطالعاتی مختلف هاي بازه درها  لکهنشان داد که 
 مقادیر. آمد دست  به 96/36تا  75/25 بین سو استان اردبیل قرهرودخانه  براي AREA_CPS سنجه مقدار میانگین

کاربري  بیندر مجموع است.  متغیر) بازه با کاربري باغ( 96/39 تا) بازه با کاربري کشاورزي( 75/25 از ENN سنجه
 از رودخانه حاشیه جوامع پیوستگی و وجود دارد. وجود لکه و سیما سطح در داري معنی ها تفاوت کاربريبا سایر  باغ

 هـاشیـح یــگیاه پوشش احیاي و حفظ لذا ،است رودخانه اکوسیستم به بخشیدن تنوع و پیچیدگی ایجاد املوع
 مسـیر  تغییـر  از ناشـی  هاي خسارت شدت از زیستی، محیط هاي ارزش تقویت و حفظ بر عالوه تواند می رودخانه
 ساخت انسان هاي لکه طریق از بیشتر تخریب از جلوگیري براي شود می پیشنهاد .بکاهد سیالب وقوع نیز و رودخانه

  .شود رعایت رودانه حاشیه جوامع حریم کشاورزي، و
  

Fragstats1 شدگی، تکه تکه رودخانه، حاشیه نوار پیوستگی،لکه،  اندازة :هاي کلیدي واژه

                                                             
 raoofmostafazadeh@uma.ac.ir نویسنده مسئول:*



 219-234: صفحات/  99  زمستان/ هشتم و  سی مسلسل شماره/  دهم سال/  فضا جغرافیایی آمایش مجله                                                 220

  مقدمه
 طبیعـت  پویـاي  اشـکال  از هـا  رودخانـه : طرح مسئله

 هــاي مکـان  در و ویـژه  زمــانی در مقـاطع  کـه  هسـتند 
 هــاي ویژگــی محیطــی، بــا عوامــل رابطــه در مختلــف،
 در تعـادل  برقـراري . دهنـد  نشـان مـی   خود از متفاوتی

 و اسـت  وابسـته  مختلفـی  به عوامل زهکشی هاي شبکه
 بـه  زهکشـی  شـبکه  در اجـزاي  نیـز  برقرار شده تعادل
دهد (احمـدزاده   رخ می طور طبیعی به یا و انسان دست

هــا  رودخانــه جوامــع حاشــیه). 53 :1399و همکــاران، 
قبیـل   (ازمحیطهـاي آبـی   مناطقی هستند که در کنار 

قـرار   هـا)  ها، مناطق مرطوب، دریاچه و آبراهـه  رودخانه
 Krueper et( ها دارند که تاثیر متقابلی بر آب اند گرفته

al., 1998; 322(.    یک روش پایه براي حفاظـت آبراهـه
است که در حالـت   "حائلنوار "از اثرات کاربري اراضی

جنگل هستند. یـک قـانون    ال، نوارهایی از پوشش ایده
معمول در استرالیا این اسـت کـه قطـع درخـت نبایـد      

متر به آبراهه انجام شود کـه ایـن کـار     20تر از  نزدیک
متــري در اطــراف آبراهــه  42باعــث یــک نــوار حائــل 

ــی ــطفی  م ــود (مص ). 221 :1396زاده و همکــاران،  ش
 از بســیاري طــورکلی  بــههــا  ه رودخانــهجوامــع حاشــی

. دهنـد  مـی  انجـام  را محیطـی  زیسـت  مهم فرآیندهاي
 جنگـل  پوششاز ها  جوامع حاشیه رودخانهکه  هنگامی

 اهمیـت  از بـه دالیلـی   منـاطق  این ،تشکیل شده باشد
 ,.Macfarlane et al( شـوند  مـی  برخـوردار  بسـیاري 

 در ها جوامع حاشیه رودخانه بردن بین از .)449 ;2016
 مهـار  درایـن منـاطق طبیعـی     توانایی ساحلی، مناطق

 ,Ekness and Randhir( کنـد  مـی  مختـل  را سـیالب 

اي  نوارهاي حائـل باعـث ایجـاد منطقـه     .)1470 ;2007
شوند کـه جریـان    نفوذپذیر با زبري هیدرولیکی باال می

سطحی به داخل این منطقه وارد شده و توسـط زبـري   
کنـد و آبراهـه را در مقابـل     فرصت نفـوذ پیـدا مـی   آن 

ــی    ــظ م ــابش حف ــی از ت ــاي ناش ــرات دم ــد  تغیی نمای
مجـــراي ). 222 :1396زاده و همکـــاران،  مصـــطفی

تند کـه  هس هاي دینامیکی هاي آبرفتی سیستم رودخانه
ند). در ایـن رابطـه   در معرض تغییرات مختلفـی هسـت  

مخـاطراتی از  جابجایی مجرا و فرایندهاي مرتبط باعث 
هاي ارتباطی و  ها، تخریب جاده شکستگی پل قبیل: آب

ــی  ــتن اراضــی م ــین رف ــري از ب ــود (خی زاده آروق و  ش
 سـرزمین  سـیماي  هـاي  سـنجه ). 78 :1396 همکاران،

 یـا  ها، کالس ها، لکه مکانی خصوصیات کردن یکم براي
 ،رونـد  مـی  کـار بـه  سـرزمین  سیماي کل هاي موزاییک

 ايــسیم تــوضعی مقایسه براي مناسبی راه چنینهم
ــرزمین ــاي س ــف ه ــتند مختل ــز و هس ــه نی ــوان  ب  عن

 هـاي  نقشـه  الگوي یافتن براي یافته توسعه هاي شاخص
 ,.McGarigal et al( رونـد  مـی  کاربه شده  بندي طبقه

 مقایسـه  براي مبنایی توانند می ها سنجه این ).4 ;2002
ــا ســرزمین ســیماي متفــاوت ســناریوهاي  شــناخت ی

ــان طــی در ســرزمین ســیماي وضــعیت تغییــرات  زم
 یـافتن  و طراحـی  بـراي  مناسبی ابزار ها سنجه. دـباشن

 هـاي  کـاربري  عملکـرد  و ساختار بین دقیق اطــبــارت
 ,.Botequila et al( هسـتند  سـرزمین  سیماي مختلف

هـاي سـیماي    سنجهروش تجزیه و تحلیل  ).10 ;2006
منظـور تفسـیر   ها بـه  سرزمین در مقایسه با دیگر روش

در  هـاي مختلـف و   هـا در مقیـاس   ساختار مکـانی لکـه  
 ,.Yuan et al( دتري دارشاهمیت بی فهاي مختل زمان

2015; 4 .(  
  

  مبانی نظري
هاي کاربري  کردن الگوي پراکنش لکه یموضوع کم

هاي مکانی مربوط بـه آن بـراي درك    و تجزیه و تحلیل
 زیــنتغییــر و تحــوالت ســیماي ســرزمین در آینــده و  

کنتـرل   ایـ و  دیتشـد  د،یـ تول ينـدها یارتباط آن با فرآ
 )،Yuan et al., 2015; 5( اشدگشا ب تواند راه رواناب می

ثیر ها تحت تأ در همین راستا الگوهاي مختلف رودخانه
عوامل مختلفـی نظیـر اقلیمـی، لیتولـوژي، تکتونیـک،      

ــی    ــانی م ــل انس ــش عوام ــدرولوژیکی و نق ــد هی  .باش
ساماندهی رودخانه، برداشت شـن و  سدسازي، عملیات 

غیره باعـث تغییـر    ماسه از بستر رودخانه، احداث پل و
، 1396 ،شود (اصـغري سراسـکانرود   قدرت رودخانه می

 قهــــــ منط نــوع  بــا  متفــاوت  عوامــل  ایــن  ).117
 هــا رودخانــه الگــوي شــکل بــر متفــاوتی راتــــ اثیــت

ــی ــد مـ ــودي( گذارنـ ــاران، و مقصـ  ).10 :1396 همکـ
 ریـ نظ يا نامناسـب از منـابع رودخانـه    يهـا  يبردار بهره

 يهـا  تیفعال ،یستیتور يها جنبه آب، هیرویبرداشت ب
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 يکشاورز تیفعال ،يا مصالح رودخانه برداشت ،یالتیش
از رودخانــه  یاصــول ریــغ يریــآبگ رودخانــه، میدر حـر 

 ودخانهاز ر یراصولیغو نامناسب  تیریاز مد ییها نمونه
رودخانـه  بـه محـیط    یخسـارات  ایجـاد  است که باعـث 

تغییـرات   .)127 :1392 و همکـاران،  یوسـف ی(د شو یم
تواند بـه سـبب عوامـل طبیعـی و      می نیسرزم يسیما

درختـان،   قطـع انسانی به وجود آینـد، احـداث جـاده،    
 ۀا، افزایش حجم ساخت و ساز و توسـع ه تخریب جنگل
هاي انسانی  توان از جمله فعالیت را می یمناطق مسکون

را تغییـر داده و  نام برد که سـاختار سـیماي سـرزمین    
ــ ــیأعملکــرد آن را مت  McGarigal and( ســازد ثر م

Marks, 1995; 75 37 :1395اکبري و همکاران، ؛.(   
  

  پژوهش پیشینه
ــه 2002و همکــاران ( 1آرمانــدو و نــدي ب نقشــه)، ب

 اریـ در سـاختار دره الک  یاهیپوشش گ راتییتغ لیتحل
مـاهواره   ریبـا اسـتفاده از تصـاو    ایاسـترال  نزلندیئدر کو

 یابیـ و ارز بـرداري  نقشه هاي کیلندست و با هدف تکن
 راتییـ و مقـدار تغ  تیـ ماه يرگیـ  مناسب جهت انـدازه 

 نیـ پرداختند و به ا اریالک یحلسا ۀدر منطق يساختار
 یاهیـ پوشـش گ  يکـه در منـاطق دارا   دندیرسـ  جهینت

 لیاز تبـد  یناشـ  یتـوجه قابـل مساحت کاهش  یجنگل
 2در ادامه مکفـرلن  .است گرفته صورت گاه رابه چ نیزم
  به گیاهی پوشش بررسی به ،)447: 2017( همکاران و

ــوان ــاخص عنـ ــرایط شـ ــوایی و آب شـ ــرب در هـ  غـ
ـــآم ــا شــمالی ریکايــ ــاهواره تصــاویر از اســتفاده ب  م

ــت ــد لندس ــا و پرداختن ــدف ب ــخیص ه ــاخص تش  ش
ـــپ ــاهی وششـ ــه نســبت اي هــــرودخان گی  پوشــش ب

 بـه  ،هــــ منطق یـک  در موجـود  یـساحل بومی گیاهان
 پوشـش  شـاخص  تخمـین  دقت که رسیدند نتیجه این

چنـین  ؛ هـم اسـت  بـوده  درصـد  85 میـزان  بـه  گیاهی
 نوسانات اثر بررسیبه  ،)26 :2017( همکاران و 3وسیپا
 بـا  رودخانـه  گیـاهی  پوشش پویایی بر رودخانه جریان

 یـاصلـ  نقـش  تشخیص هدف با و Themain مدل ارائه
ــانات ــی نوس ــان دب ــین در جری ــزان تعی ــی، می  فراوان

                                                             
1. Armando 
2. Macfarlane 
3. Vesipa 

 بـه  و پرداختنـد  گیاهـان  مختلف هاي گونه و اتـترکیب
ــن ــه ای ــیدند نتیج ــه رس ــیط ک ــان مح ــک در گیاه  ی

 و  اسـت  اخـتالل  بر مبتنی رودخانه حاشیه اکوسیستم
. اسـت  انهـــ رودخ جریان نوسانات اختالل، اصلی منبع

 ی)، بــه بررســ1390( یمــیکــاوه و ابراهدر ایــران نیــز 
 هیحاشـ  یاهیـ پوشـش گ  ۀپهن یو مکان یزمان راتییتغ

دوره  5 یطـ  ردواقع در شـهرکُ  مرطوب رودخانه آقبالغ
 اي مـاهواره  ریو تصـاو  ییهـوا  هـاي  با استفاده از عکـس 

مرطـوب رودخانـه    هیگرفتند حاشـ  جهیپرداختند که نت
داشته است  يادیز راتییتغ یمختلف زمان هاي در دوره

از برداشـت آب از   یناشـ  تـوان  یرا مـ  راتییـ تغ نیکه ا
 يمصارف کشاورز ياطراف رودخانه برا ینیرزمیز ةسفر

 يکشاورز یمرطوب به اراض هیحاش لیتبد ایو شرب و 
ــو غ ــت رهی ــمدانس ــین ؛ ه ــاران يازچن ــد و همک محم

 یاراضــ يکــاربر راتییــرونــد تغ ی)، بــه بررســ1394(
) در 1382 اتـ  1333( ۀپـنج دهـ   یرودخانه طـ  هیحاش
 هـاي  عرصه داریو پا نهیبه تیریبا هدف مد GIS طیمح

ــاورز ــابع طب يکش ــیو من ــتفاده و مقا  یع ــا اس ــهیب  س
 اي مــاهواره ری، تصــاو1955 ســال ییهــوا هــاي عکــس

کـه در   دندیرسـ  جـه ینت نیـ لندسـت پرداختنـد و بـه ا   
ــال ــاي س ــ 1334 ه ــاحت از  1381 یال ــع و مس مرات
زراعت، -(مرتعی بترکی سطح بر وشده  کاسته ها جنگل
 زودهــاف) زراعت-لــجنگ جنگل،-زراعت مرتع،-زراعت

 :1396زاده آروق و همکاران ( خیريچنین ؛ همشود می
ــه  76 ــرات جــانبی مجــراي رودخان ــل تغیی ــه تحلی )، ب

هـاي ژئومورفـومتریکی بـا     رود با استفاده از روش زرینه
ــرات هــدف دینامیــک  ــه تغیی جــانبی مجــراي رودخان

سال پرداختند و بـه ایـن نتیجـه     30رود در طی  زرینه
دلیـل کـاهش شـدید دبـی رودخانـه و      رسیدند که بـه 

گیـر دینامیـک جـانبی    فت چشـم هاي انسانی، اُ فعالیت
در مجــرا در طــی چنــد ســال گذشــته مشــاهده شــد. 

ثیر تغییرات پوشش گیاهی توان گفت که تأ مجموع می
حاشیه رودخانـه بـر مورفـومتري مجـراي رودخانـه بـا       

از  هــاي سـیماي ســرزمینی  سـنجه اسـتفاده از تحلیــل  
  ي است.ربیشت هاياست که نیازمند پژوهشمواردي 

، هـا  جوامع حاشـیه رودخانـه   تغییراتکه  از آنجایی
 غیرقابـل  طـرز   به سیالب در مقابله با را رودخانه تعادل
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 بـه  منجـر  گـاه  کـه  ،کنـد  مـی دچار اختالل  بینی پیش
 جلـوگیري  براي راه شود. مؤثرترین زیادي می خسارات

ــروز از ــین ب ــه از محافظــت و صــدماتی چن ــا رودخان  ه
بـه  هـا   جوامع حاشیه رودخانـه حفاظت و یا بازگرداندن 

 بـه  ايویـژه  توجـه  یک وضـعیت طبیعـی اسـت، بایـد    
 درهـا   جوامع حاشیه رودخانـه  پوشش رساندن حداکثر
 هـاي  دامنه دلیل به کهشود مناطق مرتفع  هايرودخانه

 شـرایط  تشـدید  براي را پتانسیل ینربیشت ها، آن تندتر
 نفـوذ  ظرفیـت  کـاهش  هنگـام  در سـیل  شـدن  جـاري 

 و اکسی( دارندها  جوامع حاشیه رودخانه حذف دلیل به
ــدیر،  ــه .)1471، 2007ران ــره رودخان ــو ق ــی س  از یک
 مسـیرهاي  از کـه  است اردبیل استان مهم هاي رودخانه
 تغییـرات  و کند می عبور اراضی کاربري انواع با مختلف

ــوژي ــیات و مورفول ــش خصوص ــاهی پوش ــیه گی  حاش
. اســت انسـانی  مختلـف  تغییــرات معـرض  در رودخانـه 

 هـحاشی اراضی کاربري خصوصیات میان ارتباط ارزیابی
 از اراضـی  مختلـف  کـاربري اراضـی   و سـو  قره رودخانه

 خصوصـیات  اسـاس،  ایـن  بـر . است این پژوهش اهداف

 هاي سنجه از استفاده با رودخانه حاشیه گیاهی پوشش
 هــــمقایس مــورد و محاســبه ســرزمین ســیماي کمــی
 هـاي  ویژگـی  مقایسه راستا این در. گیرد می قرار آماري

 از رودخانـه  حاشیه گیاهی پوشش در سرزمین سیماي
    .است این پژوهش در اهمیت حائز موارد دیگر

  
  تحقیق روش

 ینتـر  از مهـم  یکـى سـو   قـره : مـورد مطالعـه   منطقۀ
اسـت  شهر  ینمشگدشت اردبیل و  ۀهاى منطق رودخانه

هـم   رودخانه از بـه  ین. ایزدر که به رود مرزى ارس مى
 هاى شمال غربى کوهسـتان  دامنه سرشاخهپیوستن دو 

بزغـوش بـه   هـاى  هاى شمال شـرقى کوه  تالش و دامنه
خانـه از  مختصـات جغرافیـایی ایـن رود    آیـد.  وجود مى

 تـا  48˚01´44˝المـاس   روستاي ارباب کنـدي تـا پـل   
ــول جنــــوبی و   48˚11´33˝  تــــا 38˚09´23˝طــ
) 1 ،شـــکل(در  عـــرض شـــمالی اســـت. 38˚29´41˝

  مورد مطالعه ارائه شده است. موقعیت منطقۀ

  

  
  سو استان اردبیل قرهرودخانه  موقعیت منطقۀ :1شکل 
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 استخراجارث براي افزار گوگل از نرم در این پژوهش
ممـی و   (کاکه هاي حاشیه رودخانه استفاده شد پوشش

کنـــدي  . از روســتاي اربــاب  )123 :1396اران، کــ هم
 الماس شهر اردبیـل تمـامی   مشگین شهر تا روستاي پل

گـون   صـورت پلـی    هاي گیـاهی و مسـکونی بـه    پوشش
گـون در حاشـیه    پلـی  2613شـدند، حـدودا    استخراج

سو از فاصله ارباب کنـدي تـا پـل المـاس      رودخانه قره
پوشش حاشیه  کاربري اراضی براساس ها بازهرسم شد. 

مختلـف   کـاربري اراضـی  بـا در نظـر گـرفتن     رودخانه،
شامل مرتع، کشاورزي، باغ،  که اطراف حاشیه رودخانه

کشـاورزي   در بـازة بـود انجـام شـد،    مناطق مسـکونی  
 رـبستـ  شیب کاهش دلیل  به شهر از خروج رودخانه با

 در آب رفـــ مص بـراي  یــــ انسان و اخـتالل  رودخانه
 و شـاخه  چنـد  صـورت   بـه  مسـیر رودخانـه   کشاورزي

 :1387زاده،  کـوکبی و امـین  اسـت (  آمـده  در منشعب
از  کـه  خشک رودخانۀ از مسکونی قسمتی بازة .)112
یـا روسـتا    شـهر  از و کند می عبور سر دشت القعر خط
بـاغ و   ). بازة112 :1387زاده،  کوکبی و امینگذرد ( می

 شـامل  آن را بسـتر  و رودخانـه  اولیه هاي مرتع قسمت
 بـوده، سرمنشـأ   کوهستانی ربیشت قسمت این د.شو می

 با را شهر رودخانه به ورود از قبل پهنۀ و است رودخانه
 بسـتر  بدنۀ .دهد می تشکیل زیادي طبیعی باز هاي لکه

در  و بـوده  طبیعـی  پهنـه  ایـن  در رودخانـه  هاي لبه و
زاده،  کـوکبی و امـین  است ( یافته فرسایش نقاط برخی
بازه براي کـاربري مرتـع،    16در نهایت،  .)112 :1387

بـازه بـراي کـاربري     5بازه براي کاربري کشاورزي،  20
در  بازه بـراي منـاطق مسـکونی تعیـین شـد.      13باغ و 
 بـر  سـیماي سـرزمین   مختلـف  هاي سنجه مقادیرادامه 
 Fragstatsافـزار  نـرم  از استفاده با پژوهش هدف اساس

نظرنـژاد و  ( شـد  اسـتخراج  لکـه  و سـیما  سطح در 4.1
ــاران،  ــراي ).57 :1398همک ــبه ب ــنجه محاس ــاي س  ه

 وارد img فرمـت  بـا  کاربري اراضی نقشۀ ابتدا مختلف،
 انتخـاب  ها سنجه استخراج سطح سپس و شده افزار نرم
 فرمـت  بـا  نتـایج  و شد استخراج ها سنجه ادامه در. شد
txt، افزار نرم به بعدي مرحله در و ذخیره Excel انتقال 

 ذکـر  قابل. )364 :1397(میرزایی و همکاران،  شد داده
 و درونی ارتباط با سیماي سرزمین هاي سنجه که است

 اـاوئم( شدند حذف بررسی ادامۀ از زیاد خودهمبستگی
زاده و همکـــاران،  عبـــدالعلی ؛73 :2009 ،همکــاران  و

ــراین براســاس هــدف پــژوهشعــالوه ).2019 و نیــز  ب
هـاي   سنجهتغییرات مرتبط با پوشش گیاهی رودخانه، 

ــؤ ــتثر انتخــاب شــدند. در مــرتبط و م ــرات  نهای تغیی
و نیـز واریـانس    هـاي مـورد پـژوهش    ها در بـازه  سنجه

  استتغییرات مدنظر بوده 
 گیـاهی  پوشـش  مکـانی  تغییـرات تحلیل روابط 

سـیماي  هـاي   سـنجه بـا  رودخانه  حاشیه جوامع
 سیماي سـرزمین هاي  سنجهدر این مرحله، : سرزمین

ــه  ــیما ک ــطح س ــاخص در س ــاخص  ش ــایگی، ش  همس
و  لکـه  کل، تعـداد  تجمع، مساحت شدگی، شاخص تکه

شـاخص  کـالس،   توزیـع  درصـد  شاخص در سطح لکۀ
 و فاصـله  شـکل  سرزمین، شاخص سیماي توزیع درصد

عنوان متغیر مسـتقل،    بههمسایه  نزدیکترین اقلیدسی
  بـاغ، مرتـع، مسـکونی و کشـاورزي بـه      ارضـی  کاربري

 ایـن  به توجه با عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد.
کـاربري   بـه  مربـوط  هاي سـیماي سـرزمین   سنجه که

هاي  سنجهمقادیر  تفاوت بنابراین؛ بودند مختلف اراضی
 مـورد  SPSSافزار نرم با ،کاربري اراضی چهار در مختلف
 بـین  میـانگین  مقایسـۀ  ابتـدا  در. گرفـت  قـرار  بررسی

ــنجه ــاي س ــف ه ــیماي مختل ــرزمین س ــار در س  چه
 واریـانس  آنـالیز  از استفاده با مختلف راضیا ريـــکارب
  نـبی داري معنی تفاوت تعیین براي سپس شد. امــانج

 روش بـه  طرفه یک واریانس تحلیل ، ازها سنجه مقادیر
Dunnett مزایـاي آزمـون   . ستفاده شـد اDunnett   ایـن

ن، اخـتالف میـان   بـار آزمـو  تنها با انجام یـک ست که ا
، مـورد  هاي کلیه متغیرهاي موجود در پژوهش میانگین

) 1 ،جـدول ( .)3 :1396، بابـایی ( گیـرد  بررسی قرار می
هاي مورد بررسـی را نشـان    سنجهبرخی از خصوصیات 

  دهد. می
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  )1398نظرنژاد و همکاران، (قتباس از  سرزمین در سطح سیما و لکههاي سیماي  : خصوصیات سنجه1جدول 
  واحد حروف اختصاري سنجه  نام فارسی

  درصد Contagion Index CONTAG  شاخص همسایگی
  بدون واحد Splitting Index SPLIT  شدگی شاخص تکه

  درصد Aggregation Index AI  شاخص تجمع
  هکتار Total Area TA  مساحت کل

  بدون واحد Number of Patches  NP  لکهتعداد 
  درصد Percentile of the Class Distribution AREA_CPS کالس توزیع درصد

  درصد Percentile of the Landscape Distribution AREA_LPS سیماي سرزمین توزیع درصد
  بدون واحد Shape Index SHAPE  شاخص شکل

  متر Euclidean Nearest-Neighbor Distance ENN  فاصله اقلیدسی نزدیکترین همسایه
  

  و بحثنتایج 
مختلـف بـا اسـتفاده از     کـاربري اراضـی  آنالیز واریانس 

مقـادیر  و در سـطح سـیما   هاي سیماي سرزمین  سنجه

هاي سیماي سرزمین هر یک از واحـدهاي   سنجه کمی
ــه  ــدرولوژیکی رودخان ــرههی ــو  ق ــلس ــتان اردبی در  اس

  ارائه شده است.) 2 ،شکل( ) و2 ،جدول(
   

  هاي سیماي سرزمین سنجهمختلف با استفاده از  کاربري اراضی: آنالیز واریانس 2 جدول
 تغییرات منبع آزادي درجه مربعات مجموع مربعات میانگین Fآمارة  داري معنی سطح

0/001 6/96 6917/59 20752/77 3 CONTAG 
0/018 3/70 447/93 1343/80 3 SPLIT 
0/000 14/13 14639/75 43919/25 3 AI 

003/0  40/5  81/15  44/47  3 TA 
027/0  36/3  73/1668  19/5006  3 NP 

  

    
 ب) شاخص همسایگی شدگی ) شاخص تکهالف

  
 د) شاخص تجمع  ج) مساحت کل
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 ) تعداد لکهـه

 سو استان اردبیل قرههاي سیماي سرزمین در سطح سیما هر یک از واحدهاي هیدرولوژیکی رودخانه  سنجه کمیمقادیر : 2شکل 
  
 از کـه  دهـد  می نشان نتایج) 2( شکل نتایج به توجه با

جوامع حاشیه رودخانه  هاي لکه همسایگی شاخص نظر
 بـاغ  و پیوسـتگی  ینرکمتـ  داراي مرتـع و مسـکونی   در

 ارزیــابی. اســت ســاختاري پیوســتگی ینربیشــت داراي
 اـهـ  لکـه  تعداد در تغییر بیشترین داد، نشان لکه تعداد

 لکـه بـاغ   افـزایش  کـه  است بوده کاربري باغ به مربوط
که  است سرزمین در اختالل وجود و بیانگر خردشدگی

سـاخت  انسـان  و کشـاورزي  اراضـی  گسترش نتیجه در

  .است شده ایجاد
 روش بـه  طرفـه  یـک  واریـانس  تجزیهمقایسه 
Dunnett : در سـطح   ها سنجهتحلیل هر یک از مقادیر

 یک واریانس تحلیلبراساس مقایسه  به ترتیب و سیما
  ترتیب ارائه شده است. به Dunnett روش به طرفه

ترتیب  ) به3 ،جدول(: )CONTAGیگی (شاخص همسا
  کاربري اراضـی آنالیز واریانس و مقادیر را در هر یک از 

  دهد. نشان می
  

  مختلف اراضی کاربريدر  بازةبا  CONTAG سنجهآنالیز واریانس  :3جدول 
  داري معنی سطح  میانگین  بازه

  006/0  - 94/51  کشاورزي  باغ
  322/0  - 85/17 کشاورزي  مسکونی

  302/0  - 85/17 کشاورزي  مرتع
 

شــاخص همســایگی، ارتباطــات مکــانی یــا پیوســتگی 
کنـد (راهنمـاي    هـا را در یـک لکـه ارزیـابی مـی      سلول

بین صفر  FRAGSTATS ،2009 .(CONTAGافزار  نرم
و وقتی برابر با صفر است که سـطح   تا یک متغیر است

بـا توجـه بـه     سیما تنها از یک لکه تشکیل شده باشـد. 
که میانگین کاربري مرتع و  داد) نتایج نشان 3 ،جدول(

اما میان میـانگین   ،)Sig>0.05ندارد ( یمسکونی تفاوت
تفـاوت   کـاربري اراضـی  کاربري باغ با میـانگین سـایر   

با توجه بـه نتـایج    ).Sig<0.05وجود دارد ( داري معنی
بازه بـا  در  شاخصتغییرات این میانگین ، )2 ،شکل(در 

دسـت    بـه  69/ 80تا  00/0مختلف بین   کاربري اراضی
بـازه  مربوط بـه   میانگین آمد. حداقل و حداکثر مقادیر

بـاغ بـا مقـدار    و  )00/0با کـاربري مسـکونی و مرتـع (   
 هـاي  دهـد کـه لکـه    باشد. این نشـان مـی   می )80/69(

ین رتداراي بیشـ  بـاغ  بازه با کاربريدر  حاشیه رودخانه
    .استپیوستگی 

ترتیـب آنـالیز    ) بـه 4جـدول  (: )SPLIT(شـدگی   تکه
نشـان  کاربري اراضی واریانس و مقادیر را در هر یک از 

  دهد. می
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  مختلف اراضی با بازه در کاربري SPLIT سنجهآنالیز واریانس  :4جدول 
  داري معنی سطح  میانگین  بازه

  038/0  23/14  کشاورزي  باغ
  702/0  - 80/3 کشاورزي  مسکونی

  725/0  - 57/3 کشاورزي  مرتع
  

 است و یتجمع هاي لکه یعاساس توز برشدگی  تکه
ثابـت   ةبـا انـداز   ییها لکهتعداد  یاثر ؤم شبکۀعنوان   به

). McGarigal and Ene, 2013( شـود  یم یرتفس یزمان
 سـیماي سـرزمین  که  وقتی ).2013گاریگال و انه،  (مک

حـداکثر  ، این معیار شود یم یمکوچک تقس يها لکهبه 
 لکـه  یـک  سـلول کـه هـر    یزمـان  یعنـی  را دارد؛مقدار 

بــا توجــه بــه ). 2006گاریگــال،  باشــد (مــکجداگانــه 
میانگین کاربري مرتع و ) نتایج نشان داد که 4 ،جدول(

اما میان میـانگین   )،Sig>0.05مسکونی تفاوتی ندارد (
تفـاوت   کـاربري اراضـی  کاربري باغ با میـانگین سـایر   

نین با توجـه  همچ )؛Sig<0.05معنی داري وجود دارد (
 شـاخص میانگین تغییرات ایـن  ، )2 ،شکل(در به نتایج 

 97/27تـا   93/9مختلف بـین   کاربري اراضیدر بازه با 
مربـوط  دست آمد. حداقل و حداکثر مقادیر میانگین   به

. ایـن نشـان   و بـاغ اسـت   مسـکونی کـاربري  به بازه بـا  
هاي حاشیه رودخانه در بـازه بـا    دهد که اگرچه لکه می

حالـت    امـا بـه   ین پیوسـتگی را دارد، ربیشت باغکاربري 
رودخانـه  هاي حاشیه  تکه درآمده و گسستگی بین لکه

 حاشـیه  هاي  لکه که داد نشان نتایج .افزایش یافته است
 بیشـتر  چـه  هـر  شـدن  تکـه  تکـه  سـمت  بـه  رودخانه

 و ماتسوشــیتا. رودمــی پــیش ســرزمین ايــــسیم
ـــهمک ــرات بررســی در )2006( ارانـ ــۀ در تغیی  منطق

 یـــــــشدگتکــهتکــه و تجزیــه ژاپــن، کاســمیگاوراي
 در تغییـر  مشخصـۀ  نـریـ ــت مهم را نــسرزمی سیماي

 کـه  کردنـد  عنـوان  منطقـه  در انسـانی  هاي دخالت اثر
 رونـد  و شـدگی تکـه تکـه  بـه  نیـز  مـذکور  هاي پژوهش
 تطـابق  انـد، کـرده  اذعـان  که سرزمین سیماي تخریب

  .دارد
ترتیـب آنـالیز     ) بـه 5جـدول  (: )AIشاخص تجمـع ( 

نشـان   کاربري اراضیواریانس و مقادیر را در هر یک از 
  دهد. می

  
  هاي مختلف کاربري اراضیبا بازه در  AI سنجهآنالیز واریانس  :5جدول 

  داري معنی سطح  میانگین  بازه
  067/0  - 97/37  کشاورزي  باغ

  000/0  -06/74 کشاورزي  مسکونی
  757/0  - 96/9 کشاورزي  مرتع

  
 متغیر اسـت  100، بین صفر تا )AI( تجمعشاخص 

یـک  نزد 100که هر چه مقدار عددي این شـاخص بـه   
راهنمـاي  ( دهندة افـزایش پیوسـتگی اسـت    شود نشان

 ،جـدول (با توجـه بـه    .)FRAGSTATS ،2009افزار  نرم
 بـاغ کـه میـانگین کـاربري مرتـع و      داد) نتایج نشان 5

امـا میـان میـانگین کـاربري      ،)Sig>0.05ندارد ( یتفاوت
ــا میــانگین ســایر  مســکونی تفــاوت  کــاربري اراضــیب

با توجه بـه نتـایج    ).Sig<0.05وجود دارد ( داري معنی

در بازه بـا   شاخصمیانگین تغییرات این ، )2 ،شکل( در
دسـت    به 47/75تا  09/36مختلف بین  کاربري اراضی

 در هـا  ) نشان داد که لکهAI(شاخص تجمع  نتایجآمد. 
مختلف   اراضی هاي کاربري و مطالعاتی مختلف هاي بازه

  .  پیوستگی باالیی دارند.
ترتیب آنالیز واریانس   ) به6جدول ( :)TAمساحت کل (

  دهد. ها نشان می و مقادیر را در هر یک از کاربري
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  مختلف کاربري اراضیبا بازه در  TA سنجهآنالیز واریانس  :6جدول 
  داري معنی سطح  میانگین  بازه

  002/0  97/3  کشاورزي  باغ
  998/0  -09/0 کشاورزي  مسکونی

  969/0  -23/0 کشاورزي  مرتع
 

کـل   یـزان ، مسیماي سرزمین يالگو یابیبا توجه به ارز
 سـیماي سـرزمین   يالگـو  یابیبا ارز یسهمنطقه در مقا

را  سـیماي سـرزمین   یـزان م یـرا نـدارد، ز  یاديارزش ز
با توجـه   ).McGarigal and Ene, 201کند ( یم یینتع

) نتـایج نشـان داد کـه میـانگین کـاربري      6، جدول(به 
امــا میــان میــانگین  ،مرتـع و مســکونی تفــاوتی نــدارد 

داري  کاربري باغ با میانگین سایر کاربري تفاوت معنـی 
ین ربیشـت ، )2 ،شـکل (در وجود دارد. با توجه به نتـایج  

بـاغ بـا    کـاربري اراضـی  میانگین این شاخص در بازه با 
ــددي (  ــدار ع ــایج،   36/4مق ــه نت ــه ب ــا توج ــت. ب ) اس

نشان داد  مساحت کلدست آمده براي ي به ها کاربري 
بـاغ  کـاربري  هاي حاشـیه رودخانـه در بـازه بـا      که لکه
ین مسـاحت و در بـازه بـا کـاربري مرتـع      ربیشتداراي 

  .ین مقدار را داردرکمت
ترتیب آنالیز واریـانس    ) به7 جدول(: )NPتعداد لکه (

  دهد. ها نشان می و مقادیر را در هر یک از کاربري
  

  مختلف کاربري اراضیبا بازه در  NP سنجهآنالیز واریانس  :7جدول 
  داري معنی سطح  میانگین  بازه

  050/0  50/27  کشاورزي  باغ
  803/0  - 39/6 کشاورزي  مسکونی

  690/0  -66/7 کشاورزي  مرتع
 

 و دهد نشان می را معین کالس یک هاي لکه تعداد
 بـه  سیماي سرزمین گسستگی میزان گیري براي اندازه

اسـت.   یـک  مسـاوي  یا تر آن بزرگ رود. مقادیر می کار
 سـرزمین  که سـیماي  یک است، برابر مقدار این وقتی
 کیـانی و فقهـی،  باشـد ( شـده   تشکیل لکه یک از فقط

) نتـایج نشـان داد   7 ،جدول(با توجه به  .)135، 1394
امـا   ربري مرتع و مسکونی تفاوتی ندارد،که میانگین کا

میان میانگین کاربري بـاغ بـا میـانگین سـایر کـاربري      
شـکل  با توجه بـه نتـایج    داري وجود دارد. تفاوت معنی

ها  لکهتعداد ین ربیشتتوان گفت  در حالت کلی می، )2(
محاسبه شـد.   مرتع يبرا آن ینرکمتو  باغبراي اراضی 

دهـد کـه در گسسـتگی پوشـش      این نتایج نشـان مـی  
  است. ربیشتاراضی حاشیه رودخانه در کاربري باغ 

ــتفاده از   ــا اس ــف ب ــاربري مختل ــانس ک ــالیز واری آن
 ارزیـابی : هاي سیماي سرزمین در سـطح لکـه   سنجه

کالس با میانگین و انحراف معیار  توزیع درصد شاخص
دست آمد که براي کاربري   به 58/5302و  61/11200

نـین  ؛ همچدسـت آمـد   هب 58/38 با میانگینکشاورزي 
سرزمین با مقدار عـددي   سیماي توزیع درصد شاخص

ین مقدار را دارد. ربیشتبراي کاربري کشاورزي  95/38
بــراي  ســرزمین ســیماي شــکل شــاخص ارزیــابی
 دـده می انـنش را بیشتري عدد کشاورزي هاي کاربري

کشـاورزي   تغییـرات  کـه  اسـت  موضـوع  این بیانگر که
 نظمی شکل بی افزایش و بیشتر هاي پیچیدگی به منجر
در همـین راسـتا آنـالیز واریـانس کــاربري      .اسـت  لکـه 

هـاي سـیماي سـرزمین در     مختلف با استفاده از سنجه
هاي سـیماي سـرزمین    سطح لکه و مقادیر کمی سنجه

سـو   قـره هر یک از واحـدهاي هیـدرولوژیکی رودخانـه    
) ارائـه شـده   3) و (شـکل،  8در (جدول،  استان اردبیل

  است.
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  هاي سیماي سرزمین در سطح لکه سنجه: آنالیز واریانس کاربري مختلف با استفاده از 8جدول 
 تغییرات منبعه آزادي درجه مربعات مجموع مربعات میانگین Fآمارة  داريمعنی سطح

0/002 5/02 6795/13 20385/41 3 AREA_CPS 

0/001 5/61 7554/94 22664/84 3 AREA_LPS 

000/0  54/43  23/4  69/12  3 SHAPE 

013/0  32/4  93/5105  87/1021  2 ENN  
  

  
 سرزمین سیماي توزیع درصد ب) کالس توزیع درصد شاخص الف)

 ترین همسایه اقلیدسی نزدیک ۀفاصل د) ج) شاخص شکل

 سو استان اردبیل قرههاي سیماي سرزمین در سطح لکه هر یک از واحدهاي هیدرولوژیکی رودخانه  سنجه کمیمقادیر : 3شکل 
  

  ) بــه9 ،جـدول (: ) AREA_CPS( کـالس  توزیـع  رصـد د
ــک از     ــر ی ــادیر را در ه ــانس و مق ــالیز واری ــب آن ترتی

  دهد. ها نشان می کاربري
  
 

  مختلف کاربري اراضیبا بازه در  AREA_CPS سنجهآنالیز واریانس  :9جدول 
  داري معنی سطح  میانگین  بازه

  000/0  - 45/11  کشاورزي  باغ
  879/0  -83/1 کشاورزي  مسکونی

  786/0  -15/2 کشاورزي  مرتع
 

پیوسـتگی   باشد، باالتر AREA_CPS مقدار هرچه
) نتـایج نشـان داد   9با توجه به جدول (شود.  می بیشتر

امـا   ربري مرتع و مسکونی تفاوتی ندارد،که میانگین کا
میان میانگین کاربري بـاغ بـا میـانگین سـایر کـاربري      

) 3بـه شـکل (  بـا توجـه    داري وجود دارد. تفاوت معنی

ــراي AREA_CPS ســنجه ارزش میــانگین ــه  ب رودخان
 دسـت  بـه  96/36 تـا  75/25 بـین  سو استان اردبیل قره
 AREA_CPS سـنجه  مقـدار  باالترین براین،عالوه. آمد
 نــینچهم. شــد داده نســبت بــازه بــا کــاربري بــاغ بــه
  .است بازه با کاربري مسکونی براي مقدار ینرکمت
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: )AREA_LPS( ســیماي ســرزمین توزیــع درصــد
ترتیب آنالیز واریانس و مقادیر را در هر   ) به10 جدول(

  دهد. ها نشان می یک از کاربري

  
  مختلف کاربري اراضیبا بازه در  AREA_CPS سنجهآنالیز واریانس  :10جدول 

  داري معنی سطح  میانگیناختالف   بازه
  000/0  - 17/12  کشاورزي  باغ

  287/0  - 69/4 کشاورزي  مسکونی
  190/0  -01/5 کشاورزي  مرتع

  
 و تجزیـه  از حاصـل  نتـایج ) 10با توجه به جدول (

 در لکـه  سطح در سیماي سرزمین توزیع درصد تحلیل
 در یکنواخـت  توزیع AREA_LPS سنجه که داد نشان

) نتـایج  10جـدول  (با توجه بـه  . دارد آبریز حوضه کل
 یتفـاوت  مسکونیکه میانگین کاربري مرتع و  دادنشان 
بـا میـانگین سـایر     باغاما میان میانگین کاربري  ،ندارد

با توجه به شـکل   .داري وجود دارد کاربري تفاوت معنی

 متغیـر درصد  95/38 تا 94/28 از سنجه این قدار) م3(
مـورد   منطقـۀ  از متوسطی حالت دهندةنشان که است،

   لکه دارد. سطح در پیوستگی نظر از نظر
ترتیب آنالیز   ) به11جدول (: )SHAPE( شکل شاخص

هـا نشـان    واریانس و مقادیر را در هـر یـک از کـاربري   
  دهد. می
 

  
  با بازه در کاربري اراضی مختلف SHAPEآنالیز واریانس سنجه  :11جدول 

  داري معنی سطح  اختالف میانگین  بازه
  000/0  -28/0  کشاورزي  باغ

  000/0  -14/0 کشاورزي  مسکونی
  022/0  - 06/0 کشاورزي  مرتع

  
 یشـی نما سـنجه عنـوان   بـه  شاخص شـکل لکـه  به 

مـورد اسـتفاده قــرار    ســیماشـکل سـاختار    یچیـدگی پ
 ،جـدول ( مطـابق  ).Uuemaa et al., 2011( یـرد گ یمـ 

 تفـاوت  هـا  با سایر کـاربري میانگین کاربري مرتع )، 10
و  بـاغ امـا میـان میـانگین کـاربري      ،دنندار داري معنی

چنـین بـا   هم ؛داري وجـود دارد  تفاوت معنـی  مسکونی
 04/1 از SHAPE سـنجه  )، مقـادیر 3 ،شـکل (توجه به 

) بازه با کاربري کشاورزي( 29/1 تا) بازه با کاربري باغ(
 که ستها کاربري تمام در یک از ربیشت که است متغیر

 اوئما نتایج. است لکه شکل نظر از نامنظم نسبتاً نشانگر
 لکـه  شـکل  شـاخص  که داد نشان) 2011( همکاران و

 منـاظر  بـر  انسـانی  ثیراتتأ پیامدهاي ترین مهم از یکی
 در لـــشک شاخص که داد نشان نتایج چنینهم ؛است

 باشـد،  مـی  هـا  کـاربري  سایر از بیش کشاورزي کاربري

) 1398( همکـاران  و نظرنژاد نتایج با پژوهش این نتایج
ــه ــابی ک ــراي ســرزمین ســیماي شــکل ســنجۀ ارزی  ب

 دهـد  مـی  نشان را ريبیشت عدد کشاورزي هاي کاربري
 کشـاورزي  تغییـرات  کـه  اسـت  موضـوع  این بیانگر که

 شکل نظمی بی افزایش و ربیشت هاي پیچیدگی به منجر
 داد نشـان  نتایج کلی حالت در. دارد مطابقت است، لکه
 شهر از که مطالعه مورد منطقۀ باالدست مناطق در که

 پراکنـدگی  هـا  بـازه  از برخـی  در کنـد،  می عبور اردبیل
 مشاهده اصال سو قره رودخانۀ اطراف در گیاهی پوشش

 و انسـانی  هـاي  دخالـت  علـت  بـه  توانـد  مـی  ایـن . نشـد 
  . باشد برداري بهره

تـرین همسـایه    اقلیدسی نزدیک میانگین فاصلۀ
)ENN( :) ترتیب آنالیز واریانس و مقـادیر    ) به12جدول

  دهد. ها نشان می را در هر یک از کاربري
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  با بازه در کاربري اراضی مختلف ENNآنالیز واریانس سنجه  :12جدول 
  داري معنی سطح  اختالف میانگین  بازه

  960/0  -80/0  کشاورزي  باغ
  058/0  85/5 کشاورزي  مسکونی

  016/0  66/6 کشاورزي  مرتع
  

 ید بـه شـا را  یدسـی اقل یههمسا ترین یکنزد ۀفاصل
تـوان   مـی  لکـه انـدازه از چـارچوب    ینتـر  سـاده  عنوان 

 یـري گ انـدازه  يبرا يا طور گسترده  و به محسوب نمود
 تـرین  یـک نزد . معیـار اسـتفاده شـده اسـت    لکه يانزوا

 یدسـی با استفاده از هندسه سـاده اقل  یگیفاصله همسا
و  مرکـزي  لکه ینب یممستق ۀفاصل ینتر عنوان کوتاه  به

 شـده اسـت   یـف آن کـالس تعر  یهن همسـا تـری  یکنزد
ــه،  (مــک )، 12 ،جــدول( مطــابق .)2013گاریگــال و ان

 داري معنـی  تفـاوت  و مسـکونی  بـاغ میانگین کـاربري  
ــندار ــا ســایر د. امــا میــان میــانگین ن کــاربري مرتــع ب

چنـین بـا   هم ؛داري وجـود دارد  تفاوت معنی ها کاربري
 75/25 از ENN ســنجه )، مقــادیر3 ،شــکل(توجـه بــه  

بـازه بـا کـاربري    ( 96/39 تا) بازه با کاربري کشاورزي(
 حـداکثر  مطالعـه  مـورد  منطقـۀ  براياست.  متغیر) باغ

 با بازه براي اقلیدسی همسایه ترین نزدیک فاصله معیار
 ريـــ کارب با ازهــب براي آن مقدار حداقل و باغ کاربري

 در) 1394( فقهـی  و کیـانی . آمـد  دسـت   به کشاورزي
 از سفیدرود، آبخیز حوزة اراضی پوشش ساختار بررسی

 اسـتفاده  همسایه ترین نزدیک اقلیدسی فاصله میانگین
ــد ــان. کردن ــه ایش ــن ب ـــنتیج ای ــیدند هـ ـــک رس  هـ

ـــیربیشت ــرکم و نــ ــتگی ینت ــه گسس ــب  ب  در ترتی
 پراکنـدگی  ینربیشـت  و بـاغ  و کشـاورزي  هـاي  کاربري

 آن میـزان  ینتـر کم و مرتـع  کـاربري  بـه  مربوط ها لکه
 هـسنجـ  نتـایج . اسـت  بـوده  اغـــ ب کـاربري  بـه  مربوط

 دستهب یک از بیش ها کاربري همۀ براي شکل شاخص
 منطقـه  تمـام  در نظمـی  بـی  دهد می نشان این که آمد

 هـاي  دخالـت  از حـاکی  توانـد  مـی  امر این و دارد وجود
  .باشد انسانی

 کلـی بـا توجـه بـه نتـایج ایـن پـژوهش        در حالت
حاشـیه   فت تغییرات پوشش گیـاهی جوامـع  گتوان  می

نی بـه  هاي زراعـت و مسـکو   سو در کاربري رودخانه قره
هاي انسانی دچار گسستگی  برداري و استفاده علت بهره

 ایـن رونـد ممکـن اسـت،     ر صورت ادامۀشده است و د
ود که از کارکردهاي زیستی و ایجاد ش يرتخریب بیشت

 ایـن  کنترلی جوامع حاشـیه رودخانـه خواهـد کاسـت،    
 کـه ) 2007( سـال  در رـراندیـ  و اکسـی  نتایج با نتیجه
 تحـت  رودخانـه  حاشـیه  جوامـع  پتانسیل کردند اذعان
 در اخـتالل  و جـانبی  و طولی هاي شیب در تغییر تأثیر

  .دارد مطابقت ،است زمین کاربري
  

  گیري نتیجهبندي و  جمع
ــژوهش ــن پ ــابی در ای ــاي ارزی ــدگی معیاره  پراکن

سـو اسـتان    قـره رودخانه  حاشیه جوامع گیاهی پوشش
 سطح در معیارهاي محاسبۀبا  مکانی صورت به ،اردبیل

 انجـام  Fragstatsافـزار   نـرم  بـا اسـتفاده از   سیما و لکه
 تغییـرات  میـانگین  مقـادیر  نتایج نشان داد کـه . دگردی

 و مطالعـاتی  مختلـف  هـاي  بـازه  در CONTAG سنجه
 بـه  80/69 تـا  00/0 بـین  مختلـف   اراضـی  هاي کاربري

 به مربوط میانگین مقادیر حداکثر و حداقل. آمد دست 
 مقـدار  بـا  باغ و) 00/0( مرتع و مسکونی کاربري با بازه

) AI( تجمع شاخص نتایج چنینهم ؛باشد می) 80/69(
 و مطالعـاتی  مختلـف  هـاي  بـازه  در ها لکه که داد نشان

 در. دارنـد  بـاالیی  پیوستگی مختلف  اراضی هاي کاربري
 بـراي  AREA_CPS سـنجه  مقـدار  میانگین لکه سطح

 بـه  96/36 تا 75/25 بین اردبیل استان سو قره رودخانه
 بــا بــازه( 75/25 از ENN ســنجه مقــادیر. آمــد دســت 

) بـاغ  کـاربري  بـا  بـازه ( 96/39 تـا ) کشـاورزي  کاربري
 سـرزمین  سـیماي  پیوسـتگی  سنجه نتایج. است متغیر

 این طی منطقه این در درصد 49/95 به درصد 52/91
 و یکپـارچگی  افزایش دهندةنشان که است بوده ها سال

 اســت؛  سـرزمین  سـیماي  در شـدگی تکـه تکـه  کـاهش 
نسـبت   الیه با کاربري باغنتایج نشان داد که  چنینهم
و  ندین پیوستگی هسـت ربیشتداراي ها  سایر کاربريبه 

ــه  ــیه رودخان ــع حاش ــکونی و   جوام ــاربري مس ــه ک ک
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پراکندگی پوشش گیاهی در اطراف  ،کشاورزي داشتند
 نتایج طبق. شدت کاهش یافته است  سو به رودخانه قره

 پیوسـتگی  از که مناطقی شود می استنباط پژوهش این
 فرسـایش  معرض در تواند می هستند برخوردار يترکم

 بهبـود  راسـتاي  در. گیـرد  قرار اي رودخانه کناره شدید
 در کـاري  درخت به نسبت توان می مناطق این وضعیت
 ثیرتـأ  کـه  اسـت  ذکر قابل. نمود اقدام رودخانه حاشیه

 ســرعت کنتــرل در رودخانــه حاشــیه گیــاهی پوشــش
 اراضـی  بـه  سـیالب  هـاي  خسـارت  کاهش نیر و جریان
 پوشش طرفی، از. گیرد قرار توجه مورد تواند می اطراف
 در تواند می که است مواردي از رودخانه حاشیه گیاهی
 نقش هـانـرودخ هاي ارهــکن و بستر مورفولوژي تثبیت

ــین ــده تعی ــته اي کنن ــد داش ــش. باش ــ پوش  اهیـگی
 قـمناط در مطالعه مورد ۀـمنطق در رودخانه هـیـاشـح

ـــمرط ــاً را وبـ ــه غالب ــاي گون ــی ه  در و بیــد درخت
 زـــــ گ درخت والًـمعم مرتع، کاربري با هایی محدوده

 گیاهان از پوششی وجود براین،عالوه. دهد می لـتشکی
 پوشــش ترکیـب  قمـیش،  و نـی  ماننـد  پسـند،  رطوبـت 

 در. دهـد  مـی  لـتشکی را رودخانه هـــاشیــح اهیـگی
 هـاي  شـاخص  که  جایی  آن از :گفت توان می وعـمـمج

 بـر  تاثیرگـذار  مختلف ابعاد عنوان  به سرزمین، سیماي

 توانـد  مـی  شـود،  می گرفته نظر در اکوسیستم مدیریت
ــه ــوان ب ــزاري عن ــؤثر اب ــراي م ــل ب ــارچگی تحلی  یکپ

باید اشاره شـود  . گیرد قرار استفاده مورد وسیستمـــاک
ارزیـابی  که ادغام مفاهیم اکولوژي سیماي سرزمین بـا  

توانـد در کـاهش    مـی  ،رودخانـه  يابعاد مختلـف احیـا  
هـا نیـز مـورد توجـه      خطرات مرتبط با حاشیه رودخانه

 حاشـیه  گیـاهی  پوشـش  اهمیت به توجه باقرار گیرد. 
 منــاطق بــین ارتبــاطی پــل یــک عنــوان  بــه رودخانــه
 باعـث  توانـد  مـی  آن پیوسـتگی  دست، پایین و باالدست

 عنــوان  بــه محلــی و شــده ارتبــاطی هــاي داالن ایجــاد
 اکوسیسـتم  در جـانوري  و گیـاهی  هـاي  گونـه  پناهگاه
 جوامـع  پیوسـتگی  و وجـود  مجمـوع  در. باشد رودخانه
 تنــوع و پیچیــدگی ایجــاد امــلوع از رودخانــه حاشــیه

 و حفـظ  لـذا  باشـد،  رودخانـه  اکوسیسـتم  به بخشیدن
 توانـد  مـی  رودخانـه  حاشـیه  گیـاهی  وششـــپ احیاي
 از زیسـتی، محـیط  هـاي  ارزش تقویـت  و حفظ بر عالوه
 نیـز  و رودخانه مسیر تغییر از ناشی هاي خسارت شدت
 جلـوگیري  براي شود می پیشنهاد .اهدـبک سیالب وقوع

 و سـاخت  انسـان  هـاي  لکـه  طریـق  از بیشتر تخریب از
  .شود رعایت رودانه حاشیه جوامع حریم کشاورزي،

    
 منابع
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