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 چکیده

قوع وزیست هده اتت، این امر تب  امروزه گسترر  هررا  و ووتر ا  تب  سسط  یشترر اسس   یر میش 

 سغششرات میشطی یسش وی هده اتت. ادف از این پژواش یروتی سغششر زم سی و فض یی چر و هرر ت حطی

ا ی آم یش ی  یه ک وگشری ترجه وه(، یردو م اترر، آی دا  و ورمترر(ن شریوماتتر   ووزتتر   نیردو ام  

وو  ی هد. می راتششسغ یزم س– یمک س یاهگو قشدق نششسع ییرا 4998-0248تت هه  02دووه  یط تترزمشن

از  ا ادهداترخراج سقتة پوهش اواضی  ییرا. اتت اترقراییح کم یر آ   و مرطقیوده  یح ضتر کم قشسیق

 یا که سوت  ترجرده 4998و  0248مرعطق یه دوت ل هردتت  ح صل از م اواوة یام اواوه ریسصت و قیطر

OLI و MSS5 پوهش  ینهرر(، مر طق داوا یمسکوس یدو چر و طبقة اصط ریاتتت، سص و یرداهتت هتده

ا ی پوهتش ترزمشن از هتدسد. پ  از سرشه سقتته ییرددتتره یروودو سه( و ی مرطوب ن یا نش، زمی اشگ

ا ی تشم ی تتترزمشن دو دو تتتطک کتتتط   و جرت اترخراج ترجه  TerrSat و Fragstatsافتتااو سر 

 ی اهگویداوا نشترزم یم شهرر آی دا  دو تکه  دادسر یج سیقشق ست   می تتتتتتتشم  اتتتتتتترد ده هتتتتتتد.

Aggregation, Attrition  وDissection وه( ن شریومهتتترر یردو ام    دوAggregation, Attrition 

 ,Creationیردو م اتتترر تتته هتت وص  و دو Dissectionو  Creation, Attrition یورمتتترر داوا

Attrition  وAggregation دو ار چر و هرر موود یر مس حت مر طق مسکوسی  امچرشن. هودیمت اده م

 دو ی زه زم سی افاوده هده اتت.

 .، ک ویری اواضیFragstats افااوسر ا ی تشم ی ترزمشن، زم سی، ترجه -سغششرات فض یی :هاواژهکلید
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 مقدمه -8

 تکیو د نشتترزم یا یک ویر ت ی یمیط ا یسرمشاکوت از یبتشسرک دو آ اتتتت کتته ی تتدم سشچ، نشترزم م یشت

 طوویهاتت و اسس     یپو یسرمشت نشترزم یم شت(. Apan et al,2002ن استدسکتراو هتده یو دو فتتر  متت یر مرطقتته

ه یر آ  واود ک یراسششداود، فتتت و و سغ نشتتترزم یم شتتت یر که اسستت   یاثر هتتدتیه. یستتره گذاودیم رشمداو  یر آ  سأث

 یم شتتت (.Gökyer,2013ی هتتد نیدو طول زم   م نشتتترزمی م شتتت رششآ  سغ یجهشسرکه  کردیم داشپ شیافاا هتتودیم

قری، کرمی و فن رسدششسغدو ح ل  ترعتیهیه واتتطة وهتد هتررستشری و افاایش جمعشت،   شدو تترس تتر دس نشتترزم

 ایت یقهییهد واتت. دو چرد داه گذهره، گسرر  هررا  ی   یو اسس س یعشطب یاز اجاا یبشسرک یمر ظر هترر .(4092

 یرره یا سرمشآ  یر اکوت قشعم راتشسأث ع،یترسوتعه  نیعمده ا یتتراتتر جر   ود داده اتت. سگراس یدو هتررا 

ت ور و  ییه یروتتت ،اکوهوژی میقق   نشعط قه ی شیامر موج  افاا نی. اتیه عطت سکه سکه هتد  اتت یستریو سروع ز

 یشن سع مل .(Fan & Myint, 2017) هتتده اتتتت ا هتتررکی سوتتتعه فشای میشطیزیستتت ی مدا شو پ یمر ظر هتترر

ه آ  ی تشم ی ترزمشن ا یهر  یو از مب حث مرمی اتت، که  میشطیزیستاهگوا ی تتشم ی ترزمشن و فرآیردا ی 

 ,Buyantuyev)ی هد میسع مل  نیا ی دوگ   مرم ییفض این اهگوی  یکم ا یو سعششن ویژگی( Wu,2009ن پردازسدمی

& Wu, 2010)از ی تتترزمشن، تتتشم  ا ی ستتتکشل داردة دو دوو سیطشل هتتکل، اسدازه و وصتتوصتتش ت مک سی هکه

، تتشسرم ازدووتترجشا یی م سرد این مط هع ت ی  سوتتعه وهتره .(Plexida et al, 2014) موضتوع ت مرم ووز اتتت

. (Meliadis, & Kassioumi, 2010)اتتتت اطط ع ت جغرافش یی و اکوهوژی تتتشم ی تتترزمشن یشتتترر گستترر  ی فره 

 رشگوقت  ًعمومیرداوی زمشری، ا ی اواضی و پوهش اواضی م سرد سقتها ی تترری یرای یروتتی سغششرات ک ویریوو 

ا ی گذهتتره اطط ع ت زی دی دوی وه تتتطک دو داه ب ًیسقرا ی و ص سش ز داود، وهی و پراایره یوده اتتتت و یه مر وت

 ی فضتتت یی و اوایی سرشه هتتتده اتتتتت که این وود مراو  سوتتتتعه عطم اا ی آ  سوتتتت  تتتترجردهزمشن و پدیده

ا ی مرروع یرای یروتی ووسد ا  و اهگوویرمامام   ی  این سغششرات سشا وو ی هتد. ا ی اوشر می، دو داهازدووتترجش

یرای کمی کرد  ا یی که اهگوویرم ازجمطه(. 01 :4091 ،و امک وا  سظرسژاداتتتتت نا  یه وجود آمده یسغششرات ک ویر

ا ی تتتتشم ی هتتتود، تتتترجها ، کط   و ی  کل تتتتشم ی تتتترزمشن یه ک و گرفره میوصتتتوصتتتشت ت مکت سی هکته

 .مخرطف اتت یا نشترزمی م شتعشت وضة سیمق  یاواه یر نیا  یرررهجتر (Miller & Brewer, 2018).اسدتترزمشن

 تعشوض راتششهتر وت سغ  ی ن،شتترزمی م شت تتمرد و یوا یتتر و ستهیمق   اتت  عروا یه سواسردیم ا هجتتر نیا

عمطکرد  ت ور و و نشی شقدقط اوسب   فرنیو  یطراح ییرا یا  ایااو مر تبهجی هترد. تتر زم  ی دو ط نشتترزم یم شتت

مرسب  کرد  اهگوی مک سی گسرر  هرری یه . (Fan & Myint, 2017)استررد  نشتترزمی م شتت فرطخم یا یک ویر

و  یمراداتتتت نمک سی و کمی  وسیطشلسجایها ی تتتشم ی تتترزمشن سش زمرد اتتترد ده از وو هتتر تتتی فرآیردا ی یو 

   (.4091 ،امک وا 
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 دو و ک ویرد آسر  نشتترزم م یشا ی تتتتتترجه  ییماا رهشزم دو  دییمط هع ت ز را یدو جر   و ا رشا ی اوتت لدو 

ا ی عطمی اکوهوژی تشم ی ترزمشن دو یث. یاسج   هده اتت یاواضت پوهتش یمک س عیو سوز یزم س راتشسغ ییروتت

، امشری، و افراوره جب وی   گر،سوحهاتتتت نافاایش ی فره  تتترعتیه 4992مشط دی مطرح هتتده و دو داة  4982داة 

( اتت و یسش وی از 4988ن O’Neill et alا ی تشم ی ترزمشن دو پژواش اهبره ویتتة اصتطی اترد ده از ترجه (.4091

 Briassoulisدو طول زم   یرای اهگوا ی مرد وت تتشم ی تترزمشن سوتتعه پشدا کرده اتتت. ا  ا  و تترجههت وص

ای وا گ سهته یهر تپردازی، گوسهظریهتترت س  وشیر اتت   مع ن،شزم یک ویر رششسغ یطشسیط یاهگوا  بدو کر  ( 0222ن

 ت.تتر4 :کت و گرفرته اتتتیته یتتطته قطمتترو اصا ی موجود سغششر ک ویری/ پوهش زمشن دو یردی سئووییرای دتره

تتترت . 0(؛ ی تتتش د تتتصتتنو اقر یهتتر ورج معه یپردازطریهتتترت س.0 ؛یاو مرطقه ی د هتتررصتتاقر یپردازسظریه

ا ی اسدازه، ( ی  اتترد ده از تتترجه0222ن De Barros Ferraz et al(. طبشعت –ج معه نی  اسست    –پردازی طبشعت طریهس

ا ی آم زو  وا دو ووسدوسش  یرزیل یروتی کردسد و اظر و داهررد مس یگی سخری  تریع جرگلهتکل، سراکم، سوزیع و ا

( ی  0229ن Deng et al ا  وو یه س یودی ووااد وفت.دو صتتووت ادامه این ووسد وتتتعت چتتتمگشری از این جرگل

اکم قبشل سعداد هکه، سر ا ی تشم ی ترزمشن از، آهتک و تت زی سغششرات و تترجهازدووتترجشا ی اتترد ده از سکرشک

هکه، سراکم ح هتشه، هت وص تتاوگررین هکه، مش سگشن مست حت هکه، ه وص هکل تشم ی ترزمشن و ه وص سروع 

دو هترر ا سگاو تتتواحل هرقی  0226اهی  4996هت سو ، یه اوزی یی سغششرات تترزمشن دو یک دووه ده تت هه واقع دو 

 (آب و مرستع، کتت ووزینا  ا یی از ت یر ک ویریس هی از سغششر هکه سر یج آسر  وهد تتتریع هتترری واچشن پرداوررد. 

زمشره تشم ی ترزمشن از کتتت ووزی یتته هترری  ت ل، پ  یه ک ویری هرری سم یش داد و یش   داهررد دو طول این ده

رین و یرررین این ترجه تشم ی ترزمشن یه اسرخ ب ک وآمدس 41( ی  اترد ده از 0241ن Plexida et al اتت. کرده سغششتتتتر

ه ا  ستتت   داد کآ  وسیطشلسجایها ی س امگوسی فضتت یی دو مر طق یوس   پرداوررد. سر یج هتت وص عروا یها  تتترجه

هت وص سراکم ح هتشه، ایع د فراکر ل، ار ی سستبی و امبسرگی یرای سوصشف مر طق موود مط هعه صرف سظر از مقش   

ا ، ا ، مستت حت هکها ی سراکم ح هتتشه، سعداد هکهی  اتتترد ده از تتترجه (0241ن Fan & Myint ی هتترد.سر میمر تتت 

ا  یه یروتتی سغششر ک ویری اواضتی دو هترر فوسشک  دو جروب ارب آمریک  پرداوررد. سر یج آسر  ست   امبسترگی هکه

 Milleraاتتتت. ا ی ک ویری هتترری دو طی ی زه زم سی موود مط هعه افاایش ق یل سوجری داهتتره داد که سعداد هکهمی

& Brewer ر یج سق هرری جروب اسگطسر   پرداوررد. ا  یه اوزی یی پ یش تتشط ب دو مر ط( ی  اتترد ده از تترجه0248ن

دارده ف صتتطه ا ی تتتشم ی تتترزمشن که ستتت  داد یرآوود هتت وص تتتشط ب ی  اتتترد ده از تتترجها  ستتت   میآ 

 سواسد یربود ی ید.میهرری اتت،  مبسرگی آسر  یه مر طقا  و ااشدووهوژیکی سسبت هکه

ا  صتتووت گرفره اتتتت که دو بیل یه یروی از آسر  اهتت وه ووااد تتت ل دو ایرا  سشا سیقشق ت متت یری دو طی این

ا ی تتتشم ی تتترزمشن دو حد ظت از اهگوی ک ویری یه یروتتتی کرد  کمی کرد  تتترجه (4092هتتد. فقری و کرمی ن
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و یویراحمد پرداوررد. سر یج ح صل از این سیقشق ست   داد که ارچه دوصد و سراکم اواضتی پ یداو دو اتتر   کرگشطویه 

رگی و اسدازة هکه اسصتت ل و پشوتتتی ید، ا  افاایش میه و هتتکل هکهمر طق مستتکوسی دو مرطقه یشتتترر ی هتتد، سراکم هک

 نشترزمی م شمررخ  ت ی اترجه ( ی  اتترد ده از4090ن و امک وا  سژادتتطشم   ی ید.تتشم ی تترزمشن ام ک اش می

که، ه نیتتتطک هکه، هتت وص یاوگرر نش سگشم ن،شتتترزم یم شهتت مل نتتتطک طبقه، سراکم هکه، دوصتتد مستت حت از تتت

یه  هت وص هکل هکه( نش سگشم ه،یامست  نیسرکیساد یدوتتشف صتطه اقط نش سگشم ن،شتترزم یم شتت هت وص هتکل

 یریرر یمک س یاز اهگو یامیطه یا پ و داد   ستتتت   میاا ی سررا  پرداوررد. سر یج آ یروتتتتی اهگوی مک سی پ و 

سد. دو مق یل داد اوائهطبقه  نیا یوا یرا یسریه سستتبت مططوب جیسر  ا تتترجه ا  یروووداو یوده وطبقه ریسستتبت یه تتت 

 نیا یمک س تشوضتتع نیسرس مر تتت   سگرشی ،یامرطقهی ا پ و  یا  یرادتتتت آمده از می تتتبه تتترجه یه یکم جیسر 

ترجة  40( ی  اترد ده از 4096ن و امک وا  وض یی .دو تتطک هترر سررا  یود یتته طبقه موود یروتت   شا  دو مپ و 

زم سی هتکل هتررا ی تت حطی و اشرتت حطی اتتتر   م زسداو   -تتشم ی تترزمشن یه یروتتی مشاا  سغششرات فضت یی

 ةدارد  ست هک  فره،ی شیاااف ییروت وودم رره  ورچ یطبقة کتت ووز ییرا NP ستت   داد مقداو تترجة جیسر پرداوررد. 

 یتیااووسد اف ا  فرهی ن،یاتت. عط وه یر ا یکتت ووز یو وجود اورط ل دو ک ویر یوتترگشک اش پ ،یوردهتدگ دةیپد

دو هتترر اتتتت.  نیدو ا یااداسهیوجود تتت ور و و ی یو ی یطستتر ستتت   داد که گو ق ئمتتترر رروا دو دو هتت  اسعداد هکه

 نشی یسد وت ی وز ،یکط طوویهی ه  اتتتت.  تیداردة مرکاستتت   ق ئمتتترری رای ENN-MN رجةتتت  اشک ن،شامچر

 .ستد مت ادهی دگشچشو پ یردگفت یا از جربه یرت حطشو ا یت حط یهررا 

ت ل  02 دو زم سی – ییفض  راتششووسد سغ ییروتت ،قشسیق نیهتده ادف ا  دیی  سوجه یه مست ئل  ،پژواش نیدو ا

که یرای اوهشن وورمترر اتت  نوه( یرومش ام   یردو ، م اترر،آی دا  دو هتررا ی تت حطی  ( 0248س   4998از ن رشاو

 یایو مهیرسدو جرت یربود  یوااک وا  واوائه واابردا  و لشوسیط هیسجایه  نشترزم شیآم ا ی اتترد ده از تترجه ی ی و 

 ،یی یص دوات و واودات دو ف و ، جشوط یدو ت حل اترراسژیه عطت قراو گرفرن  این هتررا . پذیردصتووت می یدشک

ی   یامجواو ،یمشپرروهتتا ی ک وو سه ،ا ستتر  وسخط یکتتت ووزا ی وجود زمشن ،سدت تتتگ هیوجود هتترکت پ ه 

 یرم عاج ،اقرص دی -ی تشت هی ظاز  یگردهگر یا ج بیه و ی دشوص دشمر ت  ص  یهرا ،تیعراق وکو یکتتووا 

ه مط هعه ی یامرطقه نشدو چر یاواضتت یک ویر تیریمد نییر یرا؛ یروووداو اتتتت ییی ه  یاقرصتت د و یواابرد تشاز اام

 ت  اطط ع ت مر یکم رهیسوا  ی  صترف وقت واایم ازدووتترجش کشواتتر  سکر نشدو ام .داود  زشس یقشدق ی ییواوز

 .مرطقه اوائه داد ردهیآ تیرییربود مد جرت مر ت  وا یریریمد یوااک وا  اوائه و یکروسگذهره و تیریاز ووسد مد

 منطقه مورد مطالعه -1

ارب ایرا  دو اتر   دو جروباکر و  2801 یمس حر ی  نوه( یرشومیردو ام   ،م اترر آی دا  وورمتترر، یهتررا 

 یرشداهرن ظرف ی هد که ی یم تیعراق وکو یی  کتتووا  یدو امجواو این مر طق .(4اسد نهتکل ووزتتر   واقع هتده
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 یسج و و یمرطقه آزاد صتترعر .وووداو اتتتتیر یاژهیو تشاز اام ییاوا و یی یدو و یطیو ،یاحمل وسقل ج ده لشاز قب

دو چردا  کرده  هتترر وا دو نیگذاو ارشس ث تشوموقع تشاام رشاو یا آی دا  وورمتتترر دو تتت ل یهتتررا  دواووسد 

 و یاقرصتت د کیاتتترراسژ تشاز اام ،تتتوو عراقک ف و  و جشورمتتترر یه جرت واقع هتتد  دو مج ووت وط .اتتتت

م اترر دو قسمت هرقی هررا ی آی دا  و  و وه(ن یرشومهررا ی یردو ام    .یروووداو اتت ژهیو ی تتشتت و یسج و

ش و اتترراسژی یساسد و یه هی ظ داهترن موقعشت یردوی و وجود مر طق ویژه پرروهتشمی از اامشت ورمتترر واقع هتده

 .ی ه ئی یروووداوسد
 

 
  مطالعهعیت مناطق مورد موق -8شکل 

 هاو روش مواد -9

 یاز آ  یرا و اتتتت دیشسوصتت قشسیق ردیکاتتتت. وو یی کم یر آ  اتتترقراحو مرطق  هکمی یود از سوع قشوو  سیق

 دو ت ل ردتت مرعطق یهه م اواوة ل ازح ص یاهم اواو ریسصت و یقاز طر ا داده. هتودمیه موضتوع اتترد د تشفرم م ا

 یآووعرر جمم 02 ککشاتت، ی  سوا  سد  ههد یرداهت MSS5و  OLI  ی اکه سوتت  ترجرده یط دشم 4998و  0248

 ENVIافااو  دو سر ریسص و نیا سبدیل هد. ENVI 5.3افااو مرر دو سر  42یه سوا   8ای هردتت که سصویر م اواوه هتد

 راتششسغ ی وت زکهآ اتترخراج سقتتة پوهش اواضی و یهتدسد. یرا ییردرم ل طبقهحداکثر اح رمیگووهیراتت   ا 5.3

ا ی شن، زمی نهرر(، مر طق داوای پوهش گش ایی مسکوسطبقة اصتط چر و دو ریسصت و ،ییرد صتل از طبقهح ریسصت و

یه دتتتت آمده از  یا دقت سقتتتهتتت   . هتتدسد ییرددتتتره ( و ی یر ی  سوجه یه پوهتتش تتترزمشنوودو سهمرطوب ن

جرت اترخراج  4Fragstatsافتتتااو ا ی پوهش ترزمشن از سر پ  از سرشه سقته. دیرم ل یرآوود گرداححداکثر رمیاهگوو

                                                           
4  FRAGSTATSردشگیطوو گسررده موود اترد ده قراو میه رهشزم نیاتت که دو ا یسر  افااو .FRAGSTATS لشسیط هییرس مه سجا کی 

 یهده یرا یطراح یوسرشک م  یافااویرس مه سر  کی ت.ات نشترزم یم ش( تعیو سوز  شمث ل سرک یکرد  ت ور و نیرا یکم ییرا ییفض  یاهگو
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 تتترجه جرتتت 8ع دو مجمتتو تتتتتشم  اتتتتترد ده هتتد. کتتتتط   وا ی تشم ی تتترزمشن دو دو تتتطک ترجه

 آووده هده اتت. 4گشری هتدسد کته وتصوصش ت آسرت  دو جتدولتتت زی تتتشم ی تتترزمشن اسدازهکمتتی
 

 های مورد استفاده در این مطالعههای محاسباتی سنجهفرمول -8جدول 
 محدوده تغییرات واحد فرمول محاسباتی مخفف سنجه

TA TA=A مس حت 
1

10000
 TA>0 اکر و 

ا سعداد هکه  NP NP=N واحد سداود NP≥ 1 

PLAND 𝑃𝐿𝐴𝑁𝐷 پوهش تشم ی ترزمشن =   
∑ 𝑒𝑖𝑗𝑚

𝑘=1
 PLAND <100 >0 دوصد      100

LPI  𝐿𝑃𝐼 هکه ینسریاوگ =
𝑚𝑎𝑥𝑗=1 

𝑛 (𝑎𝑖𝑗)

𝐴
 LPI<100 >0 دوصد             (100) 

ED  𝐸𝐷 سراکم ح هشه =
 ∑ 1 𝑒𝑖𝑘𝑘

𝑖

𝐴
 ED>0 مرر دو اکر و                                

TE  TE کل ح هشه = ∑ 𝑒𝑖𝑘

𝑚

𝑘=1

≤ TE  مرر         0 

NE  𝐸 ت زی آسرروپی سرم ل = − ∑(𝑃 ∗ 𝑙𝑛(𝑃))/𝑙𝑛(𝑛)    0  سداود ≤ 𝑁𝐸 ≥ 1 

0 دوصد RR R=n/nmax*100 ار ی سسبی ≤ 𝑅𝑅 ≤ 100 

 (4096نمخر وی و تش ح سش ، 

 نتایج و بحث-4

 یاماهوارهبندی تصاویر طبقه

و  سه گش ای، وودوپوهش مستکوسی، مر طق داوای یردی سصت ویر سواسستت چر و کط   ک ویری هت مل، مر طقطبقه

 0248و  4998ا ی ضی ت لیرای سقته پوهش اوا 4سدکشک سم ید. ضتری  ک پ  ا ی ی یر یرای مر طق موود مط هعهزمشن

 ا ی سوهشد هده اتت. ( سم ی سگر صیت ی ه ی سقته0نجدول 

  

                                                           
مررتر هد. از آ   4992عمو  دو ت ل  ییرا یاتت. سسخه اصط یسقته طبقه یرد یا اهگو ییرا نشترزم یم شت یا کیاز مرر یاگسررده فشط

 .کردیم یب سشوا پتر یافااو اردو فرمت وکروو و وتررسر  نی. اکرردیسر  افااو اترد ده م نیزم   صدا  سدر از مرخصص   از ا

1 Kappa Coefficient 
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 بندی ارزیابی صحت طبقه -1جدول 

 شهر
8911 8931 

 ضریب کاپا صحت کلی ریب کاپاض صحت کلی

 91/2 98/2 90/2 91/2 یردو م اترر

 96/2 91/2 94/2 91/2 وه(ن یرشومیردو ام   

 92/2 91/2 91/2 91/2 ورمترر

 91/2 96/2 90/2 96/2 آی دا 

 (4091سگ وسدگ  ،  -ا ی سیقشقنی فره

 

 
 (8931، نگارندگان -ترسیم) مطالعهنقشه کاربری اراضی مناطق مورد  -1شکل

 

 در سطح کلاس هاسنجه وتحلیلتجزیه

 یرشومیردو ام     طقدو چر و مر   0248  و 4998 دو تتت لا  دو تتتطک کط   دو می تتتبه تتترجه جیسر  0لدوج

 Fragstatsافااو  ، از سره آمد دتتتت یه یمط یق ی  پ وامررا داد. ، آی دا ، ورمتتترر و یردو م اتتترر وا ستتت   میوه(ن

ا  یدین گوسه اتتتت که دو کط   هتتود،میه متتت اد 0لکه دو جدو ام سطوو 4CAاوز   اا شکرد م  طرب سوا  اتتترمی

مشاا  مست حت مر طق مستکوسی دو ار چر و هترر دو طی این چر و تت ل افاایش داهتره اتتتت و یر مس حت مر طق 

                                                           
 چه کردمی یش   اتت، ترزمشن تشم ی سرکش  داد  ست   یرای ا ترجه گوی سرین از یکی Total (Class) Areaمس حت تطک کط  .  4

 فاایرده ووط یه مریوطه طبقة که اتت معر  این یه کرد، مشل صدر تمت یه چه ار که اتت هده اهغ ل طبقه یک سوت  ترزمشن تشم ی از مقداو

 .اتت س ی ب شنترزم تشم ی تطک دو
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ا  وو یه ک اش یوده مستکوسی افاوده هتده اتتت. مشاا  مست حت ک ویری پوهتش گش ای دو دو هرر ورمترر وآی د

 اتت و 
 

 ش( 8911-8931م )1181تا   8331های در طی سال ها در سطح کلاسمحاسبه سنجه جینتا -9جدول 
 CA NP PLAND LPI TE ED کاربری سال شهر

دا 
آی 

 

49
98

ن
40
11

) 

 4/42 021082 2/02 9/28 20 2006 ی یر

 4/44 000292 9/1 0/09 10 9/1162 گش ه

 6/1 021082 1/2 0/8 24 0022 مسکوسی

 2/0 441012 1/0 2/0 40 0/204 آبمر یع

02
48

ن
40
91

) 

 06 4261222 6/08 4/60 120 1/2221 ی یر

 0/06 116682 0 9/41 066 2/0462 گش ه

 6/2 162862 6/8 0/41 012 2/0190 مسکوسی

 1/8 028192 8/0 2/2 61 6/662 آبمر یع

رر
مت
ور

 

49
98

ن
40
11

) 

 2/42 090042 4/02 9/62 08 8011  ی یر

 0/2 014262 1/6 6/04 00 0290 گش ه

 2/9 061921 0/2 2/40 00 6/4461 مسکوسی

 0/9 401102 1/0 8/1 0 9/261 آبمر یع

02
48

ن
40
91

) 

 0/9 021122 0/01 2/62 02 8/1211 ی یر

 9/44 002012 6/2 1/01 82 6/0920 گش ه

 8/2 460122 1/8 9/2 81 0/0110 مسکوسی

 1 440012 1/0 1 40 0/611 آبمر یع

م  
و ا
رد
ی

ن یرشوم
 وه(

49
98

ن
40
11

) 

 1/41 99922 1/18 0/82 41 8/0191 ی یر

 1/41 80892 0/4 4/8 12 2/020 گش ه

 0/9 20982 2/1 9/8 09 110 مسکوسی

 1/0 42692  9/0 6/0 8 9/06 آبمر یع

02
48

ن
40
91

) 

 0/41 98202 2/60 0/12 04 6/0022 ی یر

 8/42 92612 6/4 9/42 12 9/002 گش ه

 9/9 26102 8/44 1/40 04 0/120 مسکوسی

 0/4 6942 1/2 9/2 8 1/42 آبمر یع

رر
ات
 م 
دو
یر

 

49
98

ن
40
11

) 

 0/6 14122 0/84 1/84 0 6016 ی یر

 1 16202 9/4 8/0 00 0/060 گش ه

 1 12812 0/2 4/8 40 4/902 مسکوسی

 9/2 44002 0/6 0/6 4 0/048 آبمر یع

02
48 ن

40
9 1) 

 1/40 416122 4/11 2/11 1 4/2248 ی یر
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 9ادامه جدول 
 CA NP PLAND LPI TE ED کاربری سال شهر

  

 2/42 404262 4/4 6/2 68 0/249 گش ه

 4/9 421082 9/1 4/41 14 4/4600 مسکوسی

 9/4 00062 0/2 6/2 6 0/090 آبمر یع

 (4091، سگ وسدگ  ا ی سیقشق، نی فره
 

 یرشومیردو ام    که دو دو هرردو ح هیگش ای مرطقه ک تره هده اتت. پوهش ووسد ساوهی داهتره اتتت و از مشاا 

 فاودها مرطقه گش ای پوهتش مشاا  یر و اتتت داهتره افاایش یه وو ووسد گش ای پوهتش ک ویری م اتترر یردو و( وهن

 .  اتت هده

سرین سغششر دو طول این ی زه زم سی دو سعداد که دو مط هعه ح ضتتر دو ار چر و هتترر موود مط هعه یشش 4PNتتترجه 

ورط ل ایوده اتتت که این افاایش یش سگر وردهدگی، ک اش پشوترگی و وجود ا  مریوط یه کط   مر طق مستکوسی هکه

ت. مق یسه سراکم هکه دو تطک کط   دو تترزمشن اتتت که دو سرشجه گسترر  اواضتی مر طق مسکوسی ایج د هده ات

ش ای ا ی پوهش گا  و سغششرات ک ویری موج  هتده سراکم هکهستت   داد گسترر  مر طق مستکوسی، سوتتعه فع هشت

گش ای دو کط   پوهتتش NPا  داهتتره ی هتتد. افاایش سری وا سستتبت یه تتت یر کط  سکه یششافاایش ی ید و ح هت سکه

چر و  ا ی کوچکرر دو ارگش ای یه هکها ی یاوگ پوهتتشسکه هتتد  هکهیه سکه کرد چگوسه گستترر  هتتررییش   می

ش ای و گا  دو کط   پوهشهود. افاایش هکهای دو مرطقه مرجر میهترر مرجر هتده که این مستئطه یه تت ور و ویاداسه

ری  و سجایة داردة ووسد سخک اش مست حت آ  دو دو هترر ورمتترر و آی دا  دو هت وص مرم سجایه یوده و ست  

دو هرر م اترر کط   ی یر از یک  وچگی یروووداو اتت. امشن طوو  تتشم ی تترزمشن یه صووت افاایتی یوده اتت.

ووود که این امر یش سگر تت ور و دوهتت داسه اتت. یه چتتم می وه(ن یرشوما  دو یردوام   سکه هتد  هکهسرین سکهکم

آی دا   ی هد که دو هررا یو چر و مرطقه یش سگر این مطط  می( دPLANDن 0نشترزم یم شت یدوصتد پوهتیروتتی 

گش ای دو مرطقه ک اش که پوهتتشر طق مستتکوسی افاایش داهتتره اتتتت دو ح هیو ورمتتترر دوصتتد اواضتتی ی یر و م

 اسد واواضی ی یر ووسد ک اتی داهره وه(ن یرشومکه دو دو هترر م اترر و یردو ام   میستو  داهتره اتتت. دو ح هی

 .اسد. اهبره افاایش پوهش گش ای چردا  میسو  سبوده اتت طق مسکوسی و پوهش گش ای افاایش داهرهمر

                                                           
 یگسسرگ مشاا  گشرییرای اسدازه وود.می هم و یه ترزمشن تشم ی ویاییرس مه دو مرم یسش و عوامل از Number of Patchesا .هکه سعداد 4

 هکه یک کط   یک از فق  ترزمشن که تشم ی اتت 4  یرایر مقداو این وقری. اتت 4  مس وی ی  سرآ  یاوگ مق دیر. وودمی ک و یه ا کط  

 (.406 -4091کش سی و فقری، ن ی هدهده  ستکشل

0 Percentage of Lands   اتت مرغشر 422  س  2 یشن ترجه این مق دیر. اتهده اهغ ل کط   یک سوت  که ترزمشن تشم ی از دوصدی 

 شم یکه ت اتت این معر ی یه صد و کمش ب اتت ترزمشن تطک تشم ی دو ایفاآیرده طوو یه مریوطه کط   که اتت معر  یه این صدر که

 (.406 -4091کش سی و فقری، ن اتت هده ستکشل کط   یک از سرر  ترزمشن
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 LPI4    داردة سخری  یک  وچگی پوهتش اواضتی اتت که دو ایرج  ک اش این یش   کرردة مشاا  اطبة طبقه و ستت

و هرر که هدت این امر د ری اتتگش ای و ی یر یه دهشل افاایش هتررستشداردة سخری  دو کط   پوهتشتترجه ستت  

 یرشومم اترر و یردوام  . دو (6هکل ی هد نوه( و م اتترر مین یرشومیردوام  هتررا ی آی دا  و ورمتترر یشتترر از 

ین که دو آی دا  و ورمترر پوهش گش ای یه ااتت دو ح هیاواضتی ی یر یه دهشل گسترر  هتررستشری ک اش ی فره وه(ن

ش قشمت سواسد افاایگوسه سغششرات میسرشجه گرفت عطت این سوا یماهتتره اتتتت. دو سر یت، دهشل ک اش چتتتمگشری د

ه ین یمستتکوسا ی گش ای یه افراد، افاایش هتتدت تتت وت ویط  و هتترر ا ی پوهتتشاواضتتی، سم یل یه فرو  زمشن

وه( یه دهشل ن یرشومم  یردوا ناین امر دو هرر م اترر و مر جرت یه این هررا  وصتوص دو هترر آی دا  و ورمترر(،

ا ی کت ووزی و وهد صرعری ی هد. یکی از عوامل هود(، وا هد  زمشنوجود صتر یع پرروهتشمی یه یشترر مت اده می

ای داود و از ار چر و جرت سوت  ی هد که ح هت جایرهک اش هتدید پوهتش گش ای دو هترر آی دا  هکل هرر می

 .ی هدگش ای دو مرطقه یه دهشل گسرر  هررستشری میپوهشآب اح طه هده اتت. امشن امر تب  س یودی 

زا ی موجود دو ا  و مرداردة طول هبهیردی اتتتت که ستتت  ا ی پشکره( از تتترجهTEن0تتترجة کل هبه ی  ح هتتشه 

و کرد. دا  وا دو تتطک کط   ی  تتشم ی ترزمشن  یش   میدوو  تتشم ی تترزمشن اتتت. مقداو این تترجه میش  سکه

ا ی پوهش گش ای یدو  میدودیت یشتررین مقداو عددی ترجه وا یه وود اورص ص داده اتت. هترر ورمتترر سکه

 ی دا  اواضتتی ی یر یشتتتررین مقداو وا یه وود اورصتت ص دادهوه( و آن یرشومکه دو هتترر م اتتترر و یردوام   دو ح هی

سکه هتدگی تتشم ی تترزمشن دو هرر آی دا  ی  افاایش سراکم هکه و سراکم ح هشه ق یل مت اده اتت. دو اتتت. اثر سکه

تت   ای هد که این یدین معردو ک ویری پوهش گش ای یشترر از مر طق مسکوسی میاین تترجه سم می چر و هترر مقداو 

دو  TE ی هد که مقداواز دیگر سک ت ق یل سوجه این می .اسدا ی پوهتش گش ای یشتترر موود سشم و واقع هدهکه ح هتشه

هترر ورمتترر دو ی زه زم سی موود مط هعه افاایش سداهتره اتت یطکه ووسد ک اتی وا دو ار چر و کط   داهره اتت، 

  ش داهره اتت. که دو ته هرر دیگر ووسد افاایتی وا دو پشدو ح هی

                                                           
4 Largest Patch Index چشرگی از ت ده گشریاسدازه یک واقع دو و اتت اهغ ل هده هکه یاوگررین سوت  که ترزمشن تشم ی از دوصد 

 طوو فاایردا ی یه کط   دو موجود هکه سرینیاوگ که اتت این یه معر ی صدر که تات مرغشر 422  س  2  یشن سشا ترجه این مق دیر .اتت

 وا زمشنتر تشم ی سم   هکه سرینواقع یاوگ دو و اتت مرطقه کل دو هکه یک ترزمشن کل تشم ی که اتت این معر ی یه صد و ی هد کوچک

 (.   401 -4091کش سی و فقری، ن ی هد پوه سده

0 Total Edge کل ح هشه. اتت مرر یه آ  واحد و اتت یک مس وی یاوگرر آ  مق دیر. اتت معشن کط   یک کل ح هشه طول مططق اسدازه 

 عروا  یه وا تشم ی ترزمشن از مرزی اشچ ترزمشن تشم ی کل دو ک ویر و اتت کط   ح هشه ف قد ترزمشن تشم ی که اتت صدر یرایر ارگ می

  گشرد.سمی رسظ دو گشرد قراو سشم و موود که ایح هشه
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ا  جاء که دو آی دا  و ورمترر سم   کط  ( دو ار چر و هرر مرد وت یوده اتت. یه سیوی(PD 4سراکم هکهتترجه 

م ی ی تتتشسکه هتتدگکط   مستتکوسی دو ی زه موود مط هعه ووسد افاایتتتی یه دسب ل داهتتره اتتتت که یش سگر افاایش سکه

اسد.  وه(  ار چر و کط   ووسد افاایتی وا داهرهن یرشومو یردوام    دو هترر م اتترری هتد. تترزمشن دو این هترر می

 ی هد.و دو آی دا  کمرر از ت یر هررا  مییشترر  وه(ن یرشومهرر یردوام    اهبره ه ز  یه بکر اتت که یک  وچگی دو

 ها در سطح سیمای سرزمینسنجه وتحلیلتجزیه

ر تت که کل مرطقة موود مط هعه یه صووت یک  وچه یوده و یه ا  دو تطک تشم ی ترزمشن یدین معمی تتبة ترجه

ا  دو مقش   مق دیر کمی ترجه 1(. جدول 026 -4091امک وا ،  گر وسوحهاتت نیردی ستتده طبق ت مخرطف سقستشم

ه از ک اترد ده هد  TerrSatافااو یه صووت کشدی از سر  ا ترجهداد. یرای سرشه یروی از تتشم ی تترزمشن وا ستت   می

سرم ل  یآسرروپترجة  1اترد ده هده اتت. هکل  1ی سسبیو ار  0ت زی هده ، آسرروپی سرم ل0تته تترجة سراکم ح هتشه

 2داد. مقداو این ترجة یشن و یردو م اترر ست   می وه(ن یرشومدو چر و هرر آی دا ، ورمترر، یردو ام   هتده یتت ز

هتود یشتررین سغششر کشدی ی زه موود مط هعه مرعطق یه دو هرر آی دا  می کرد. ام سطوو که دو هتکل متت ادهمشل می 4س  

 ی هد که ووسد افاایتی داهره اتت.و م اترر می
 

 های فرآیندهای مکانی تغییرتوصیف شاخص -5جدول 

 شکل توضیح  نام انگلیسی

Aggregation 
افاایش  ا  دو ح ل ک اش یوده وهی مس حت آسر  ث یت ی قی م سده ی سعداد هکه

  ی یدمی

Attrition ا  دو ح ل ک اش  اتت.سعداد و مس حت هکه 
 

Creation ا  دو ح ل افاایش اتت.سعداد و مس حت هکه 
 

Deformation .هکل و فر  دو ح ل سغششر اتت 
 

Dissection ی ید.ک اش می ا آ که مس حت   افاایش ی فره دو ح هیاسعداد هکه 
 

Enlargement ا  دو ح ل افاایش اتت.ا  ث یت یوده وهی مس حت آ سعداد هکه 
 

Fragmentation ک اش ی فره یداًهدا  افاایش و مس حت سعداد هکه 
 

Perforation ا  ث یت یوده وهی مس حت آسر  دو ح ل ک اش اتت. داد هکهسع 
 

                                                           
4 Patch Density 01 -4090سژاد و امک وا ، تطشم  نکرد می سرت ده وا تطوح مخرطف ی  ترزمشن تشم ی مق یسه.) 

2 Edge Density 

3 Entropy of Normalization 

4 Relative richness 
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 5ادامه جدول 
 شکل توضیح  نام انگلیسی

Shift .موقعشت مک سی دو ح ل سغششر اتت 
 

Shrinkage ا  ث یت اتت.مس حت و میش  دو ح ل ک اش یوده وهی سعداد هکه 
 

 (4096مخر وی و تش ح سش ،  -مربعن

 

ر داد. یر این ات   یشتررین سغششتترجة ار ی سسبی دو تشم ی ترزمشن دو مر طق موود مط هعه ست   می 0 هتکل  

  TerrSatافااو دو سر یت یرای سرشه سقتتته فرآیردا ی مک سی سغششر از سر  ی هتتد.و ووسد افاایتتتی مرعطق هتترر آی دا  می

 کرشد. مت اده می 1هکل  6وا دو جدول   یج آ د که سراترد ده ه
 

 
 سنجۀ غنای نسبی در سیمای سرزمین در مناطق مورد مطالعه بر حسب درصد  -9شکل 
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   مطالعههای فرآیندهای مکانی تغییر درمناطق مورد شاخص -4شکل 

 

 0248 – 4998 یزم س ی زه یدو مر طق موود مط هعه دو ط رششسغ یمک س یردا یفرآ یا مستت حت هتت وص 6جدول 

 ی هدمی Dissectionو   Aggregation, Attritionداد. یر این ات   هرر آی دا  دو تشم ی ترزمشن داوای وا ستت   می

اهبره این مرطقه ی   اتت،( ا  دو ح ل ک اش  اتتسعداد و مست حت هکهن Attritionیشتتررین مست حت ی  هت وص  که

 یا  دو ح ل ک اش یوده وهسعداد هکهن Aggregationط یقت داود.هتتت وصات ی اواضتتتی یت یر و مرت یع آب مکطت  

ا  سعداد هکهن Dissectionهتت وص  و ( ی  مر طق هتترری مط یقت داود یدییم شیافاا  یم سده  یمستت حت آسر  ث یت ی ق

یردو ر دو هرد. ی  اواضتی پوهتش گش ای دو مرطقه مط یقت داو ( یدییک اش م ا آ مست حت  کهیدو ح ه  فرهی شیافاا

ی  اواضی ی یر مرطقه  Attritionوووسد. ه وص یه چتتم می   Aggregation, Attritionدو هت وص  وه(ن یرشومام   

 گش ای و مر طق مسکوسی مط یقت داوسد.ی  ک ویری پوهش Aggregationو ه وص 

ی     Attrition. ه وص  هدییم Dissectionو   Creation, Attrition یداوا نشتترزم یم شدو تت ورمتترر هترر

 مستتکوسی و مر یع آب، ی  مر طق  (اتتتت شیا  دو ح ل افااسعداد و مستت حت هکهن  Creation هتت وص، ریی  یاواضتت

 ,Creationدو یردو م اتتترر تتته هتت وص دو مرطقه مط یقت داود. ی اشپوهتتش گ یی  اواضتت  Dissectionهتت وص 

Attrition   وAggregation  وص . ههتودمتت اده می Attrition   ه وصو مر یع آب ،  ریی  یی  اواض Creation    ی 

 دو مرطقه مط یقت داود.مر طق مسکوسی ی    Aggregationه وص  ،  ی اشپوهش گ یاواض
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 1181 - 8331های فرآیندهای مکانی تغییر در مناطق مورد مطالعه در طی بازه زمانی مساحت شاخص -6جدول 
هکتار(مساحت ) خصنوع شا   شهر 

41000 Attrition 

 Aggregation 1221 آی دا 

0/1801  Dissection 

1/1010  Attrition 
وه(ن یرشومیردو ام     

2/4060  Aggregation 

0/46860  Attrition 

0/1826 ورمترر  Creation 

6/6220  Dissection 

2260 Attrition 

9/4681 یردو م اترر  Aggregation 

2/922  Creation 

 

داد. وا ست   می 0248 -4998 یدو مر طق موود مط هعه دو ی زه زم س نشترزم یم شا  دو تتتترجه ریمق د 1دول ج

دو سم می هتررا  ووسد افاایش داهتره اتت و یشتررین افاایش  دو هرر آی دا  و کمررین  NPیر امشن اتت   تترجة 

دو سم می هتررا  جاء ورمتترر ووسد ک اتی وا  LPIجة هتود. تترمتت اده می (وهن یرشوممشاا  دو هترر یردو ام   

اسد و یشتررین مقداو یرای هرر دو سم می هررا  جاء ورمترر ووسد افاایتی داهره TEو  EDا ی داهتره اتتت. ترجة

 ی هد. آی دا  می
 

 1181 -8331ها در سیمای سرزمین در مناطق مورد مطالعه در بازه زمانی مقادیر سنجه -1جدول 
 درصد تغییرات 1181 8331 شهر هسنج

NP  

 1/8 4420 264 آی دا 

 ¾ 498 99 ورمترر

 8/4 426 92 ومشرییردو ام  

 2/0 446 02 م اترر

LPI 

 -1/2 10 0/16 آی دا 

 2/2 9/20 1/22 ورمترر

 -8/2 9/18 2/88 ومشرییردو ام  

 -0/4 1/88 1/421 م اترر

TE  1/1 4920802 914822 آی دا 
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 1ادامه جدول 
 درصد تغییرات 1181 8331 شهر سنجه

 

 -8/4 860162 4200429 ورمترر

 0/2 020812 024162 ومشرییردو ام  

 9/4 091442 412002 م اترر

ED 

 0/0 2/16 2/00 آی دا 

 -0/2 04 6/01 ورمترر

 4/2 11 1/10 ومشرییردو ام  

 1/0 0/01 4/42 م اترر

 

 گیرینتیجه-4

ویاا  وویة هتررستتشری و افاایش جمعشت هررستشن هاو  سوجه یه مس ئل هرری وا یرای یرس مهآسج  که وهتد ییز ا

ا ی هرری مدیریت ووب تتشسرم (.Millera & Brewer, 1992اتتت ناسدوک وا  اموو هترری س گریا کرده و دتتت

(. پژواش ح ضتتر ی  ادف 4096 وا ، وضتت یی و امکداود نسش ز یه دو  دوتتتری از م اشت اجاای تتتشم ی تتترزمشن 

وه( و یردو م اترر چر و هرر ت حطی و ن یرشومیروتتی سغششرات ک ویری اواضتی هتررا ی آی دا ، ورمترر، یردوام   

وااک وی  عروا یهسواسد ا ی آم یش ترزمشن اسج   گرفت. سر یج ح ضر میک وگشری ترجهصترعری اتتر   ووزتر   ی  یه

ا ی سد سغششرات پوهتش ترزمشن دو چر و هرر موود مط هعه و سقتة واای یرای سدوین یرس مهمر تت  یرای یروتتی وو

 مل، مر طق هتت یسواسستتت چر و کط   ک ویر ریسصتت و ییردطبقهیدین مرظوو دو ایردا  یطردمدت یه ک و گرفره هتتود. 

آی دا ، مط هعه ن طق موود مر ییرا ریی  یا نشمر یع آب(  و زموودوت سته ن ،ی اشتگپوهتتتش یمرت طق داوا ،یمستتتکوس

دو سم می هتررا ی یشتررین مس حت مرعطق یه کط   ی یر  .دیسم  کشوه(( سدکن یرشومورمتترر، یردو م اتترر و ام   

 .کردسوا  اتررب ط می Fragstatsافااو  ،یه دتت آمده از سر  یمط یق ی  پ وامررا یوده اتت. 

 De (،4091ن ک وی سی و امک وا ، (،4096نامک وا  ضتتت یی و ون ،مق یستته سر یج این پژواش ی  تتتت یر مط هع ت

Barros Ferraz et al0222ن،) Deng et al 0229ن،) Fan & Myintمستت حت مر طق  اا شمداد، می ستتت   ((0241ن

افاوده هده  یداهتره اتتت و یر مست حت مر طق مستکوس شیچر و تت ل افاا نیا یدو ار چر و هترر دو ط یمستکوس

 اتت. 

 یو ووسد ساوه دو دو هتترر ورمتتترر وآی دا  وو یه ک اش یوده اتتتت ی اشگپوهتتش یمستت حت ک ویر اا شم 

ک وا ، امشری و امکه ی  سر یج سیقشق نط هبیمرطقه ک تتتره هتتده اتتتت  ی اشگپوهتتش اا شداهتتره اتتتت و از م

و هتترر یردوام   دو د کهیدو ح هسط یق داود.  ((4092ن یفقرکرمی و   (،4096امک وا  نوضتت یی و  (،4088ن

 ی اشگپوهش اا شو یر م تداهتره ات شیووسد وو یه افاا ی اشپوهتش گ یوه( و یردو م اتترر ک ویرن یرشوم
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تت که ا نشو وجود اورط ل دو ترزم یوترگشک اش پ ،یوردهتدگ  سگرشیکه این امر  مرطقه افاوده هتده اتتت

   هده اتت. ج دیا یمر طق مسکوس یگسرر  اواض جهشدو سر

 ت ور و   سگرشامر ی نیای هد که می یروووداو یشتترری سستبت یه ت یر هررا  یک  وچگیاز وه( ن یرشومم  یردو ا

 .ی هدمی هررا  ت یر از کمررای یود  یه دهشل جایره  آی دا  دو کهدو ح هی دوهت داسه اتت

 ت کط  ا ی مستت حمرریک ا ی موود اتتترد ده از سیقشق سشا یش سگر ک وآییآمده از ک ویرد مرریکسر یج یدتتتت ،

سیقشق ت  ا ی یدتت آمده ازهت وص یاوگررین هکه، سعداد هکه دو یروتتی و سیطشل سغششرات اتت که ی  ی فره

Millera & Brewer 0248ن) ،Fan & Myint 4091(، کش سی و فقری ن4096امک وا  نوضتتت یی و  ،(0241ن ،)

 مط یقت داود. 

 ت زی هده و ار ی سسبی ی  سر یج سیقشق رروپی سرم لا ی آسآمده از تترجهسر یج یه دتتتPlexida et al0241ن) 

 مط یقت داود.

 از  ریشتتت هه گذهتتره، یرای جطوگیشستتت دووه  یطی و زواع یمستتکوس یستتتده اواضتتی  سوجه یه وهتتد کرررل

بع س هس یودی تتت ور و و ی  یتتتب  فروافت  سواسدیم که ،گش ایا ی حدظ پوهتتش نشو امچر تتتررشی  یسخر

  یمشیر مبر ی عر صتتر تتت ور وی تتت نشتتترزم شیآم . هتتودیم تتترر دشک وکرد و ودم ت آسر  هتود، پ فروافت

 ا ی تشم ی ترزمشن دو طول زم  ای ه وصیروتی مجموعه .اسج   هود نشترزم م یشت مشو مد ا نشتترزم

و FRAGSTATSا ی  هاترد ده از یرس م کرد ، سوصشف، تتترجش و سغششتتر و سیتوه تمدشد اتت. یرای کمی

GIS Arc  وTerrSat مریوط یه دو  و  دتتتتتت آوود  اطط عتتتت تیستش و ک ویردی اتت. یر یراین یرای یتتتته

یطشتتل س مدیرا  مر یع از ه وصر ی تشم ی تتتترزمشن یتتترای سجایته و هود.ا ، سوصشه میمدیریت اکوتشسرم

ا ی جرگطی دو طول زم   ی  سوجه اکوتشسرم د دواتت ی زادآووی موجتتوسغششتتتتر و پویتت یی اهگتتوی هکتته

 .ا ی اسس   و سأثشر  یر مرطقه اترد ده هودو چگوسگی فع هشت یه سأثشر عوامل مخرطف

 ا ی جرویی کتوو یر مبر ی تر ویوا ی مخرطف تت زی سوتعة هررا ی اتر  هتود مدلطوو پشتترر د میامشن

رر یه ک و ویای سوتعة هسر دو زمشرة مدیریت و یرس مهی مر تت گشرسوتتعه اسج   گشرد و سر یج آ  یرای سصتمشم

 .گرفره هود

 کتابنامه

و  یتتت حط یهتتکل هتتررا  یزم س -ییفضتت  راتششسغ .4096؛ پوو، ا هتتمف طمه، فط حرک و، تتت مره، دادا  ،ییوضتت 

 ةهم و .سرم ةدوو .نشترزم شیمجطه آم  .نشترزم یم شتت یا تترجه یرشاتتر   م زسدوا  ی  یه ک وگ یرتت حطشا

 21-19 .اول
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سررا   یا پ و  یمک س یاهگو ییروتتتت .4090؛ مروچرر   ،شراسشسم د،شمخدو ، مج ر،شجر سگ ،یفقر ط ،شه سژاد،م  شتتتتط

 02 - 01  .9 هم وه . 2ت ل  .ستیز شمی یا مجطه پژواش . نشترزم یم شت یا سوت  ترجه

سیطشل سخری  تشم ی  .4088؛ ی ف، تشدوض شدحمشدوض ، صوفامشری، هتشم ، آبوی داکردی، فرود، ص دقی، تط هبی
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