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مقایسۀ مؤلفههای مختلف وضعیت سالمت زیستبوم در حوزۀ آبخیز ایریل،

انیس جعفری ،1فرشاد کیوانبهجو ،2رئوف مصطفیزاده

*3

تاریخ پذیرش/1/۹1 :؟6931

تاریخ دریافت6931/9/۹2 :

چکیده
یکی از اجزای مهم و عامل اساسی تغییر در زیستبوم ،انسان بوده و زیستبومهای تخریبشده نتیجۀ فعالیتهای انسانی است.
وجود یک زیستبوم سالم برای تأمین خدماتی که موردنیاز انسان و محیط طبیعی و نیز حفظ ارزشهای اقتصادی و اجتماعی
ضروری است .برای ارزیابی سالمت زیستبوم ،به بررسی کیفیت شرایط زیستبوم با استفاده از انواع شاخصها نیاز است؛ زیرا
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استان اردبیل

مجموعه شاخصها باید نشاندهندۀ اطالعات کلیدی در ساختار زیستبوم و عملکرد و برای هدف از این ارزیابی خاص باشد.
هدف این مطالعه ،ارزیابی مؤلفههای مؤثر بر سالمت زیستبوم بهصورت جامع ،در قالب سه معیار توان ،ساختار و تابآوری در
تکهتکهشدگی ،تقسیمشدگی ،درجه تفکیک ،تراکم لبه و شاخص تنوع سیمپسون تغییریافته و تابآوری (درصد کاربریهاای
مختلف ،شاخص بزگترین لکه و شاخص تجمع بهصورت کمی محاسبه شد و در ادامه ،با ارائۀ نتایج در قالاب نمودارهاای
راداری ،امکان مقایسۀ مؤلفههای مختلف و چندبعدی در زیرحوضههای موردمطالعه فراهم گردید .براساس نتایج مقادیر معیاار
توان در زیرحوضههای  0/98( S1و  ، 0/13( S8بهترتیب باالترین و سایینترین امتیاز را دارند .زیرحوضههای  S2 ،S7و  S3از
نظر معیار ساختار با مقادیر  0/33 ،0/33و  0/33در شرایط مطلوبی قرار دارند و سایر حوزهها در وضعیت نامناسبی قرار دارند.
مقدار معیار تابآوری در زیرحوضههای  S3 ،S1و  S8بیشتر از بقیۀ زیرحوضههاست .درمجموع ،نتاایج نشاان داد کاه مؤلفاه
تابآوری دارای باالترین تغییرات در زیرحوضههای منطقۀ موردمطالعه بوده است .براساس نتایج ،مقدار متوسط مؤلفههای توان،
ساختار و تابآوری بهترتیب برابار  0/55 ،0/00و  0/55باوده و درمجماوع ،زیرحوضاۀ  S1دارای بااالترین مقادار متوساط
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حوزۀ آبخیز ایریل استان اردبیل است .دراینباره ،مقادیر مؤلفههای توان ( ،NDVIفرساای

و روانااب  ،سااختار (سیوسات ی،

شاخصهای محاسباتی است.

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد جن ل شناسی و اکولوژی جن ل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانش اه محقق اردبیلی
 .2دانشیار گروه منابع طبیعی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانش اه محقق اردبیلی
 .3استادیار گروه منابع طبیعی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانش اه محقق اردبیلی ،نویسندۀ مسئولEmail: raoofmostafazadeh@uma.ac.ir /
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واژههای کلیدی :تابآوری زیستبوم ،سیوست ی اکولوژیک ،ساختار زیستبوم ،ارزیابی سالمت ،توان زیستبوم.
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ارزیابی جامع تعریف شود (لی 10و همکاران . 2013 ،باتوجهبه

مقدمه
امروزه با افزای

آلودگی و ناابودی محایط زیسات جهاانی،

باتوجه به افزای

روزافزون تخریبهای محیطزیستی و لزوم

است (فالنری 1880 ،2و به یک شاخص مهم توسعۀ سایادار

وضعیت زیستبومهاا ،ارزیاابی ساالمت زیستبوم باهعناوان

منطقه ای تبدیل شده است (ردمن . 1888 ،3انسان از اجازای

ابازاری ماؤثر برای تعیاین ساالمت سیستمهاای اکولوژیاک

مهم زیست بوم است و ساامانههاایی را کاه خاود جزئای از

مطرح شده است .بهمنظور تعیین وضعیت سالمت زیستبومها

آن هاست ،تغییر میدهد (دیاموناد . 2005 ،0مفهاوم ساالمت

نیاز به شاخصهاایی است که با کماک آن هاا بتااوان کااار

زیست بوم اولین بار بهعنوان یک سیستم اکولوژیاک ساالم و

ارزیاابی را انجاام داد؛ از طرفی مطالعۀ سیچیدگی ارتباط درون ی

عاری از عالئم تن

(راسورت و بوهم 1888 ،5و دارای ثبات

رواناب ،فرسای

و کاربریهای مختلف و عوامل مؤثر بر آن،

محیطزیست ،مفهوم سالمت زیستبوم به یک مفهوم جامع و

و همکاران . 2015 ،در ایان خصاوص شاخصهاای متناوعی

تلفیقی از ابعاد اکولوژی ،اقتصاد و جمعیات بساط داده شاده

گسترش یافته که برخی از آنها روی گونههای شاخص تمرکز

است (دینگ 3و همکاران . 2009 ،سالمت زیستبوم بهعنوان

دارناد (عرفانی و دانه کار . 2013 ،در حالت ایدئال ،مجموعه

یک تفکر و راهحل دقیق برای ارزیابی زیستبومهاست (فان و

شاخصها بایاد نشااندهنادۀ اطالعاات کلیادی در سااختار

لی . 2003 ،3بااینحال ،باتوجهبه سیچیدگیهای یک زیستبوم،

زیستبوم و عملکرد و برای هدف از این ارزیابی خاص باشد.

تعیین و انتخاب شاخصهاای محایطزیساتی مناساب بارای

دراینباره ،ارزیابی سالمت زیستبوم با کااربریهاای متناوع

اندازه گیری سالمت زیست بوم دشوار است (زو 9و همکاران،

(جن ل ،مرتع و کشاورزی میتواند زمینۀ ارزیابی توان و نیز

1888؛ سو 8و همکااران . 2009 ،تواناایی حفاظ سااختار و

اولویت بندی برنامه های مدیریت و احیاای زیساتباومهاای

عملکرد در طول زمان در مواجهه با فشارهای خارجی بهمنظور

طبیعی را فراهم کند (کرمی و همکاران . 2012 ،در راساتای

توسعۀ یک چاارچوب بارای ارزیاابی ساالمت را ،ساالمت

ارزیابی سالمت زیست بوم و معیارهای آن ،مطالعات متعددی

زیست بوم گویند (کاساتانزا . 1882 ،10ساالمت زیسات باوم

در خارج از کشور صورت گرفته است که به برخی از ماوارد

بهصورت جامع ،چندمقیاسی ،اندازهگیری توان سیستم ،ساختار

اشاره میشود .کاستانزا ( 2012با بررسی سالمت زیستبوم و

و تابآوری شرح داده می شود .سالمت زیستباوم درنتیجاۀ

مهندس ای مح ایطزیساات بااهصااورت جااامع ،چندمقیاساای،

سیوندی نزدیک با ایدۀ سایداری اسات کاه حااکی از تواناایی

اندازهگیری توان سیستم ،ساختار و تابآوری ،سه معیار توان،

سیستم برای حفظ ساختار آن (سازمان و عملکرد (توان در

ساختار و تابآوری را بهشکل یک نمودار سه بعدی با سطوح

طول زمان در برابر فشاارهای خاارجی (تاابآوری اسات.
براساس مطالعۀ کاستانزا ،سالمت زیستبوم میتواند با ترکیب
سه معیار زیست بوم ،توان ،11ساختار 12و تابآوری 13با یاک

شکننده ،متبلور و غنی از مواد معدنی و مرتبط با هم نشان داد
و به این نتیجه رسید که غنی شدن 15بهعنوان یکی از نشانههای
عدم سالمت ،بیان ر افزای
و کاه

تابآوری میشود ،سپس زیستبومهایی باا فرایناد

غنای شادن طبیعای دارای تنااوع و موجاودات بیشاتر و نیاز
متابولیسم باالتر و درنتیجه سالمترند .لی و همکاران ( 2013با
هدف آزمون عملی مدل اصالحشده و تجسم سالمت در یک
12. Organization, V
13. Resilience, R
14. Li
15. Eutrophic
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1. Ecosystem Health
2. Flannery
3. Redman
4. Diamond
5. Rapport & Bohm
6. Ding
7. Fan & Li
8. Xu
9. Suo
10. Costanza
11. Vigor, O

متابولیسم و باعث تخریب ساختار

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.16.9.6

و سایااداری تعریااف شااد (راسااورت 1898 ،و بااا توسااعۀ

نیازمند درنظرگرفتن ویژگیهای مختلف آبخیز است (صادقی
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ارزیابی وضعیت سالمت زیستبوم 1منطقه بسیار موردتوجاه

توجه بااه رویکردهااای جدیااد باارای ارزیااابی و ساای

مقایسۀ مؤلفههای مختلف وضعیت سالمت زیستبوم در حوزۀ...

مدل سهبعدی از توان ،ساختار و تابآوری در مراتاع فاالت
چین ای-تبتان در چین را به مطالعه سرداختند .مدل مفهومی با
استفاده از داده های یک مطالعۀ موردی در مراتاع کوهساتانی
فالت چین ای-تبتان ،یکی از بیومهای مهم مراتع جهانی کاه
بهشدت توسط عوامل انسانی و طبیعی تخریب شده بود ،نشان
داده شد .شاخصهای سالمت مرتع در چهار قطعۀ مرتاع در
سطوح مختلف تخریب با استفاده از روش اصالحشده بارای
آشفت ی قطعۀ موردنظر نسبتبه ساایر قطعاههاا کمتار باود.
عالوهبراین ،شااخصهاای ساالمت ارائاهشاده در ساه بعاد
چارچوب توان ،ساختار و تابآوری به شایوهای ساازگار در
سراسر چهار قطعه ،در امتداد آشفت ی شیب کاه
و همکاران ( 2015در سژوه

یافتند .لو

1

خاود ،ساالمت زیساتباوم

بهسمت سایداری را موردمطالعه قرار دادند و معیاار و اصاول
اصلی برای انتخاب شاخص ،طبقهبندی شاخصها برای انواع
مختلف زیست بوم ،مناسبترین شاخص بارای انادازهگیاری
سایداری زیستبوم و روشهای مختلف برای ارزیابی سالمت
زیست بوم را ارائه دادند .نیروی محرک ،سایداری و تابآوری

مواد و روشها
منطقۀ موردمطالعه
حوزۀ آبخیز ایریل با مساحت  38/09کیلومترمرباع واقاع در
منطقۀ هیر و بخشی از منطقۀ حیران و در مختصات جغرافیای ی
با طول جغرافیایی ΄΄ 09˚ 33΄ 05تا ΄΄ 09˚ 02΄ 00شرقی و
عرض جغرافیایی ΄΄ 39˚ 08΄ 20تاا ΄΄ 39˚ 13΄ 00شامالی
واقع شده است (شکل  . 1روستاهای تفیه ،حور ،سقزچی ،رز
و ایریل در داخل حوزه واقع شدهاند .حداقل ارتفاع 1000متر
و حداکثر ارتفاع  2333متر از سطح دریاست .مراکز جمعیتی
حوزۀ آبخیز عبارت است از :روستاهای سقزچی ،حور ،تفیه،
ایریل و رز که از طریق راههای خاکی و آسفالته که در داخل
حوزۀ آبخیز سراکندهاند ،قابل سیماای

و در دساترساناد .در

خروجی حوزۀ آبخیز ،روستای ایریل قرار دارد .حداکثر دما در
تابستان  25درجۀ سانتیگراد است .حداکثر بارندگی در فصل
بهار و ساییز است .میان ین بارندگی ساالنه  000/50میلیمتار
است (مطالعات جامع مرتع و آبخیزداری حوزۀ آبخیز ایریل،2
. 2015
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اندازهگیری  VORمحاسبه شاد .نتاایج ایشاان نشاان داد کاه

39

بهعنوان عوامل حیاتی برای سالمت زیستبوم و ارزیابی آن در
نظر گرفته شد .نتایج ایشان نشان داد که شناخت محیطزیست
مدیریتی از چال های اصلی درزمیناۀ اباداع اساتراتژیهاای
عملی برای حفظ سالمت زیستبوم در آینده است .براساس
بررسی مرور منابع ،تحقیقات بسایاری درخصاوص تعیاین و
ارزیابی سالمت زیستبوم انجام شده است .باتوجهبه اهمیت
موضوع و نق

سالمت زیستبوم در مادیریت عرصاههاای

طبیعی ،انجام تحقیقات بیشتر در این خصوص ضروری است.

شکل ( :)6موقعیت استان اردبیل و زیرحوضههای آبخیز موردمطالعه در

عالوهبراین ،استفاده از شاخصهای مناسب و قابلدسترس در

استان اردبیل

یک چهارچوب مرتبط با شرایط زیستبومهای کشور ،لازوم
تعیین انجام تحقیق را توجیه میکند .دراینباره ،هدف تحقیق
و نیز تغییرات آن در زیرحوضههای آبخیاز ایریال در اساتان
اردبیل با ترکیبی از انواع مختلف کاربری اراضی است.

روش پژوهش
برای ارزیابی وضعیت سالمت زیساتباوم از شااخصهاا و
شاخصهایی استفاده میشاود کاه باتوجه به مقیااس مطالعاه
متفاوتاند .در این سژوه  ،میزان سالمت زیستبوم با استفاده
از شاخص های سالمت ،ارزیابی می شود .شااخص ساالمت

1. Lu

2. ISWRM
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حاضر تعیین شاخصهای مؤثر در ارزیابی سالمت زیستبوم
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با ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،بیوفیزیکی ،زیستی و سیاستهای
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زیستبوم از سه معیار که هریک چنادین زیرمجموعاه دارد،

موردمطالعه با روش  EPM5محاسبه شد .در این مدل ،عوامل

تشکیل یافته است .درضمن ،برای ارزیابی سالمت زیستبوم

مؤثر در فرسای

خاک وضعیت توسوگرافی ،سانگ شناسای،

از مدل  VORاستفاده شده است .سس از بررسای و انتخااب

خاک و نحوۀ استفاده از اراضی و عوامل اقلیمی در نظر گرفته

سنجههای سیمای سرزمین ،برای کمیسازی سنجههای سیمای

می شود .با این روش ،ضریب شدت فرسای

(رابطاۀ  2در

سرزمین از نرمافزار  Fragstate 4.2در سطح کاالس اساتفاده

سطح حوضه برآورد شد (انصاری الری و انصاری. 2013 ،

شد .در استفاده از سنجههای سیمای سرزمین ،انتخاب سنجۀ
مناسب از میان تعدد سانجههاا دارای اهمیات اسات کاه در
وضعیت سیمای سارزمین ارائاه مایکنناد (ماکگاری اال و
مارکس . 1885 ،1نحوۀ محاسبۀ معیارهای تأثیرگذار بر سالمت
زیستبوم در تحقیق حاضر ،در ادامه ارائه شده است.
 .6معیار توان ( :)Vتوان یک سیستم مقیاسای از فعالیات،

(2

که در آن :Z ،ضریب شدت فرسای  :Xa ،ضریب استفاده از
زمین :Y ،ضریب حساسیت خاک به فرساای  :Ф ،ضاریب
فرسای  :I ،شیب متوسط حوزه برحسب درصد است .سپس
از رابطۀ ( 3فرسای

ویژه بهدست آمد:
⁄

(3

متابولیسم یا بهرهوری اولیه است (کاستانزا . 1882 ،این معیار

کااه در آن :WSP ،فرسااای

فعالیت های اساسی در منطقۀ موردمطالعه را ارزیابی مایکناد

 :H ،m3/Km2/yمتوسط مقدار بارندگی سالیانه برحسب ،mm

(دینگ و همکاران. 2009 ،

 :Tضریب درجه دماا (رابطاۀ  :t ، 0میاان ین دماای سااالنه

الف .شاخص نرمال شدۀ تفاوت پوشش گیـاهی (:)NDVI
شاخص  NDVIنسبتبه تغییر در مقدار بیومس ،مقدار کلروفیل
و تن

در مقدار آب تاج سوش

واکن

2

نشان میدهد (چااان ،

برحسب سانتیگراد است (قیام و همکاران. 2013 ،
(0

انتخاب شده و سی ساردازشهاای طیفای و ژئاومتری موردنیااز

(5

میآید (رابطۀ  1که در آن ،مقدار صافر باه فقیرتارین ساطح از
نظر سوش
سوش

گیاهی و مقدار یک باه شارایط مطلاوب و متاراکم

گیاهی اختصاص مییابد (رحمانی و همکاران. 2011 ،

(1

(

ساالنه حوزۀ آبخیز از رابطۀ ( 0محاسبه

که در آن F ،مساحت حاوزۀ آبخیاز باه کیلومترمرباع و WP

فرسای

کل حوزۀ آبخیز برحسب مترمکعب در سال است.

ج .شــاخص ارتفــا روانــاب :1روشهااای مختلفی برای
محاسبۀ ارتفاع رواناب وجود دارد .یکی از روش های تخمین
رواناب ،روش شامارۀ منحنای رواناب  3SCSاست (جوادی و
همکاران . 2011 ،در روش  SCSبرای تعیین ارتفاع روانااب

که در آن NIR ،بازتاب در باناد فروسارن نزدیاک و RED

انعکاس در باند سرن است.

1. McGarigal & Marks
2. Chen
3. Pettorelli
4. Erosion

عامل بدون بعد به نام شمارۀ منحنی محاسااابه مااایشاااود
(ونیلسیتا 1883 ،9که برایناساس ارتفاع رواناب در هریک از
زیرحوزه ها محاسبه شد.
5. Environmental Management Plan
6. Runoff
7. Soil Conservation Service
8. Wanielista

] [ DOI: 10.22052/6.16.81

ب .فرســایش :2شاااخص مقاادار فرسااای

در منطقااۀ

نیاز به محاسبۀ تلفات بارش اسات که توسط رابطهای با یک

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.16.9.6

مربوط به منطقۀ موردمطالعه در ساال  2015باا کیفیات مناساب

شد:

(ستورلی . 2005 ،3شاخص  NDVIبین صفر تاا یاک باهدسات

)

مقدار فرسای

 . 2002به این منظور ،ابتدا تصاویر ماهوارهای تصااویر لندسات

انجام شد .سپس شاخص  NDVIدر محایط  GISمحاسابه شاد

وی اژۀ سااالیانه حااوزه برحسااب

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-09-30

مواردی سنجهها دارای همسوشانی بوده و اطالعات مشابهی از
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 .۹معیار ساختار ( :)Oساختار یک زیستباوم باه تناوع و
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∑

(9

تعامالت بین اجزای سیساتم اشااره دارد (کاساتانزا. 1882 ،

که در آن Pi ،نسبت مساحت چشمانداز فراگرفتهشاده توساط

ساختار زیستبوم توسط تنوع گونهای و همچنین تعادادی از

لکۀ  iاست.

مختلف تحت تأثیر قرار میگیرد (ماگوئه 1و همکاران. 1889 ،

توزیع تجمعی مساحت لکه محاسبه میشود (رابطۀ  8و

الف .شاخص پیوستگی :۹این شااخص در ساطح کاالس

بهعنوان احتمال اینکه انتخاب دو سیکسل بهصورت تصادفی در

ارتباط فیزیکی لکۀ مربوطه را اندازهگیری میکند (رابطاۀ . 3

چشمانداز در همان لکه واقع نشده باشد ،تفسیر شده است.

بااینحال ،در سطح چشمانداز ،رفتار این سنجه هنوز ارزیابی

زمانی که چشمانداز شامل یک لکۀ واحد است ،مقدار شاخص

نشده است (اسچومکر. 1883 ،3

 .DIVISIONبرابر با صفر است و زمانی به حداکثر مقدار خود

)

(

]

√

[ ]
√

∑ ∑
∑ ∑

میرسد که چشمانداز حداکثر تقسیمشدگی را داشته باشد

[

(مکگاری ال. 2013 ،

(3

⌋ ) (

∑

∑

⌊

که در آن Pij ،محیط لکه  ijدر سطوح سلول aij ،مساحت لکه

(8

در تعدادی از سلول و  Zتعداد کل سلول در چشمانداز است.

که در آن aij ،مساحت لکۀ  ijو  Aمساحت کال چشاماناداز

ب .شاخص تکهتکهشدگی :2شاخص تکهتکهشدگی براساس
توزیع تجمعی مساحت لکه محاسبه میشود و باهعناوان تعاداد
مؤثر شبکه یا تعدادی از لکههای با اندازۀ ثابت تفسایر مایشاود
(رابطۀ  . 3زمانی که چشمانداز شاامل یاک لکاۀ واحاد اسات،
مقدار شاخص  SPLITبرابر با یک است .زمانی که چشمانداز به
لکههای کوچکتر تقسیم میشود ،مقدار شاخص مذکور بهطاور
فزایندهای افزای

مییابد و زمانی که تقسیمشادگی چشاماناداز

حداکثر مقدار خود میرسد (مصطفیزاده. 2010 ،
(3

∑

∑

 aijمساحت لکه  ijو  Aمساحت کل چشمانداز است.
ج .شاخص تنو سیمپسون تغییریافته ( :)MSIDI5زمانی که
چشمانداز تنها شامل یک لکه است ،مقدار  MSIDIبرابر صفر
است .مقدار شاخص تنوع سیمپسون تغییریافته (رابطۀ  9تعداد
انواع لکههای مختلف را نشان میدهد و نیز توزیع متناسب
انواع لکهها در منطقه را بیان میکند (رومه. 1892 ،3

سرزمین براساس توزیع تجمعی مساحت لکه بهدست میآید و
برابر با  1تقسیم بر کل مساحت چشمانداز ضرب در مجموع
مربع مساحت لکه ،در تمام لکههای چشمانداز است (رابطۀ
 . 10حد سایین مقدار شاخص  MESHتوسط اندازۀ سلول
محدود میشود (جاگر . 2000 ،9حداکثر مقدار  MESHزمانی
است که چشمانداز شامل یک لکۀ واحد است (مکگاری ال،
. 2013
(10

∑

∑

 aijمساحت لکۀ  ijو  Aمساحت کل چشمانداز است.
و .شاخص تراکم لکه ( :)PDمقدار شااخص تاراکم لکاه
درنهایت بهوسیلۀ اندازۀ سلول تصویر رستری محدود میشود؛
زیرا حداکثر  PDزمانی به دست میآید که هر سلول بهعنوان
یک لکۀ جداگانه در نظر گرفته شود (رابطۀ  . 11تراکم لکاه
اساساً بیان ر ال وی چشمانداز و تعداد لکه در هر واحد منطقه
است (جاگر2000 ،؛ کرمای و همکااران 2010 ،کاه امکاان
مقایسۀ ال وی سیما در اندازههای مختلف را فراهم مایکناد
(مکگاری ال. 2013 ،
7. DIVISION
8. Jaeger

] [ DOI: 10.22052/6.16.81

1. Mageau
2. COHESION
3. Schumaker
4. SPLIT
5. Modified Simpson's Diversity Index
6. Romme

ه .شاخص درجه تفکیک ( :)MESHدرجه تفکیک سیمای

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.16.9.6

بیشتر شده و در هر سلول یاک لکاۀ جداگاناه قارار گیارد ،باه

است.

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-09-30

مسیرها و ال وهای چرخۀ مواد و تبادل اطالعات بین اجازای

د .شاخص تقسیمشدگی :7شاخص تقسیمشدگی براساس
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(11

(

()

به درصد اسات LPI .زماانی نزدیاک باه صافر اسات کاه

که در آن N ،تعداد کل لکهها در چشمانداز و  Aمساحت کل

بزرگترین لکه از کاربری مربوطه بسیار کوچکتر باشد .زمانی

چشمانداز است.

که کل چشمانداز شامل یک لکه واحد از ناوع لکاه مربوطاه

ز .شاخص  :)ED( Edge densityتاراکم لباه در واحاد

اساات LPI ،براباار بااا صااد اساات LPI .درصااد چشامانااداز

مساحت منطقه برای تسهیل مقایسۀ میان سیمای سارزمین در

تشکیلشده توسط بزرگترین لکه اسات کاه از رابطاۀ (10

اندازههای مختلف بهکار میرود (رابطۀ  . 12زمانی کاه های

بهدست میآید (اسچومکر: 1883 ،

مرزی در چشمانداز وجود ندارد ،مقدار  EDبرابر صفر است
)

(12

(

که در آن E ،طول کل مارز چشاماناداز و  Aمسااحت کال

است.
د .شاخص تجمـع ( :)Aggregation Indexدر محاسابۀ
شاخص تجمع ،زمانی که لکه حداکثر جداشدگی را داردAI ،

چشمانداز است.
 .9معیار تاب آوری ( :)Rتاب آوری یک سیستم به توانایی
آن برای حفظ سااختار و ال اوی رفتااری در ح اور تان
بست ی دارد .یک سیستم سالم دارای تابآوری کاافی بارای
برگشت سذیری در اثر ایجاد آشفت یهای مختلف در مقیااس
کوچک است (هالینگ. 1893 ،1
الف .شاخص درصد جنگل :با اساتفاده از نقشاۀ کااربری
اراضی محاسبه شد (کاظمی و همکاران. 2011 ،
ب .شاخص درصد مساحت جنگل و مرتع ( :)CA۹برابر با
مجموع مساحت تمام لکهها از انواع لکههای مربوطاه اسات
است ،مقدار مساحت کالس موردنظر  CAبرابر با کل مساحت
 TAاست ،زمانی که کل تصویر از یک لکه واحد تشکیل شده
است.
)

(

∑

برابر با صفر ،و زمانی که چشمانداز شاامل یاک لکاه واحاد
است ،معادل  100است که از رابطۀ  15به دست میآید.
)

(15

(] )

([

که در آن gii ،تعداد یال باین سیکسال لکاۀ  iبراسااس روش
تکشمارش max gii ،حداکثر تعداد یال باین سیکسال لکاۀ i

براساس روش تکشمارش و  Piنسبت چشمانداز متشکل از
لکۀ  iاست.
سس از محاسبۀ شاخصهای مذکور ،مقادیر آنها در باازه
صفر تا یک با استفاده از رابطۀ ( 13و ( 13بارای دو گاروه
منفعت و هزینه استاندارد شده است (سعدالدین. 2010 ،3
(13
(13

نتایج

که در آن :aij ،مساحت لکۀ  ijاست.
بزرگ ترین لکاه در ساطح کاالس از درصاد مسااحت کال

زیرحوزه در جدولهای ( 1تاا ( 3نشاان داده شاده اسات.

چشمانداز توسط بزرگترین لکه تشکیل شده است .شاخص

براساس آمار و اطالعات و محاسبات انجامشده ،مقادیر هر یک

 LPIبرابر با مساحت بزرگترین لکه از نوع لکههای مربوطاه

از شاخصهای مربوط به مؤلفۀ توان بهتفکیک زیرحوضهها در

تقسیم بر مساحت کل چشمانداز ،ضرب در ( 100برای تبدیل

جدول ( 1آورده شده است.

1. Holling
2. Class Area

3. Sadoddin

] [ DOI: 10.22052/6.16.81

ج .شاخص شاخص بـزر تـرین لکـه ( :)LPIشااخص

نتایج حاصل از شااخصهاای ارزیاابی ساالمت اکوسایتم 8

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.16.9.6

(رابطۀ  . 13زمانی که کل چشمانداز شامل یک نوع لکه واحد

(13

(10
) (
که در آن aij ،مساحت لکۀ  ijو  Aمساحت کال چشاماناداز

LPI
] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-09-30
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مقایسۀ مؤلفههای مختلف وضعیت سالمت زیستبوم در حوزۀ...
جدول ( :)6مقادیر زیرمعیارهای استانداردسازیشدۀ مؤلفۀ توان در
زیرحوزههای آبخیز ایریل استان اردبیل

براساس نتایج حاصل از جدول ( 2بیشترین مقدار  EDو
 COHESIONدر زیرحوزۀ  S1بهدست آمده است؛ زیرا تراکم

شاخص

Runoff

Erosion

NDVI

و سیوست ی لکه های جن لای در آن بیشاتر اسات .شااخص

S1

00/1

68/0

00/1

 MSIDIبیشترین مقدار را در زیرحوزۀ  S2دارد؛ زیارا تعاداد

S2

43/0

00/1

03/0

S3

70/0

52/0

62/0

لکهها در آن بیشتر است .در زیرحوزههای  S2و  S7شاخص

S4

38/0

67/0

05/0

S5

19/0

38/0

01/0

S6

07/0

52/0

00/0

S7

94/0

39/0

18/0

S8

00/0

30/0

10/0

S9

11/0

00/0

45/0

 MESHبهدلیل اینکه درجه تفکیک لکاههاا ساایینتار اسات،
بیشترین مقدار را دارد .در زیرحوزۀ  S1شاخص DIVISION

شاخص  PDبیشترین مقادار را در زیرحاوزۀ  S7دارد؛ زیارا
تعداد لکهها در آن بیشتر است.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مؤلفاههاای اثرگاذار بار

طبق نتایج جدول ( 1زیرحوضۀ  S1دارای بیشترین مقدار
 NDVIو کمترین میازان روانااب مشااهده مایشاود کاه در
استانداردسازی ،مقدار باالیی به آن تعلق گرفته است کاه باه
سوش

تغییرات تاب آوری ،بهتفکیک زیرحوزههای آبخیز مطالعهشده
در استان اردبیل ،در جدول ( 3ارائه شده است.
جدول ( :)9مقادیر زیرمعیارهای استانداردسازیشدۀ مؤلفۀ تابآوری در

گیاهی متنوع و انبوه آن مرباوط مایشاود .همچناین

S1

0/85

0/03

1/00

1/00

تغییرات ساختار ،بهتفکیک زیرحوضههای آبخیز مطالعهشده در

S2

0/51

0/30

0/11

0/28

استان اردبیل در جدول ( 2ارائه شده است.

S3

0/89

0/03

0/80

0/30

جدول ( :)۹مقادیر زیرمعیارهای استانداردسازیشدۀ مؤلفۀ ساختار در

S4

0/31

0/23

0/08

0/01

زیرحوزههای آبخیز ایریل استان اردبیل

S5

0/93

0/31

0/53

0/00

MSIDI

SPLIT

S6

0/99

0/32

0/39

0/00

S7

0/00

0/00

0/00

0/00

S1

0/00 1/00 1/00 0/00

0/00

1/00

1/00

S8

1/00

1/00

0/93

0/00

S2

0/33 0/00 0/12 1/00

1/00

1/00

0/82

S9

0/93

0/83

0/53

0/00

S3

0/01 0/93 0/20 0/39

0/91

0/88

0/91

S4

0/11 0/31 0/03 0/98

0/31

1/00

0/90

S5

0/13 0/58 0/00 0/98

0/30

0/00

0/00

S6

0/13 0/31 0/05 0/83

0/15

1/00

0/33

S7

1/00 0/30 0/23 1/00

0/32

1/00

0/90

S8

0/03 0/35 0/50 0/00

0/11

1/00

0/99

S9

0/00 0/33 0/23 0/33

0/18

1/00

0/80

گیاهی آن متراکم است.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مؤلفاههاای اثرگاذار بار

شاخص

MESH

DIVISION

ED

PD

نتایج جدول ( 3نشان میدهد که مقادار شااخص  AIو

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.16.9.6

شاخص

AI

LPI

CA

Forest%

COHESION

زیرحوضۀ  S2کمترین مقدار فرسای

را دارد؛ زیارا سوشا

زیرحوزههای آبخیز ایریل استان اردبیل

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-09-30

بیشترین مقدار را دارد؛ زیرا تقسایمشادگی آن کمتار اسات.

 LPIدر زیرحوضۀ  S8بیشترین مقدار را دارد؛ زیرا سراکندگی
شاخص  CAو درصد جن ل بیشتر از زیرحوضههاای دی ار
است؛ زیرا بیشتر مساحت زیرحوضاۀ  S1را جن ال و مرتاع
سوش

داده است.

] [ DOI: 10.22052/6.16.81

لکه های چشمانداز یکنواخت است .در زیرحاوزۀ  S1مقادار
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جدول ( :)2مقادیر معیارهای محاسبهشدۀ مؤلفههای تغییرپذیری سالمت

در زیرحوضه های  S8 ،S6 ،S5و  S9کمترین مقادار را دارد.

زیستبوم در زیرحوضههای آبخیز استان اردبیل

معیار ساختار در زیرحوضههای  S8 ،S5و  S9کمترین مقدار و

معیار

تابآوری

توان

ساختار

میان ین

در زیرحوضههای  S3 ،S2و  S7بیشترین مقدار را دارد .معیار

S1

0/95

0/98

0/53

0/33

تااابآوری در زیرحوضااۀ  S7سااایینتاارین مقااادیر و در

S2

0/02

0/08

0/33

0/51

زیرحوضههای  S3 ،S1و  S8باالترین مقدار را دارد .از میاان

S3

0/38

0/31

0/33

0/39

معیارهای اثرگذار بر سالمت زیستبوم ،دامنۀ تغییرات مقادیر

S4

0/03

0/33

0/55

0/05

S5

0/55

0/18

0/29

0/30

S6

0/55

0/20

0/52

0/02

S7

0/00

0/50

0/33

0/01

S8

0/35

0/13

0/53

0/03

S9

0/33

0/18

0/50

0/05

میان ین

0/55

0/00

0/55

_

معیار تاب آوری در زیرحوضه های مطالعهشده ،باالتر از دی ر
 0/99در تغییر است .معیار ساختار کمترین تغییرات را دارد و
دامنۀ تغییرات آن بین  0/29و  0/33است.

براسااس نتااایج حاصاال از جادول ( ، 0معیااار تااوان در
زیرحوضۀ  S8کمترین و در زیرحوضۀ  S1بیشترین مقدار را
دارد .دلیل وجود این شرایط میتواناد عادم وجاود سوشا
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معیارهاست؛ به طوریکه مقادیر معیار تابآوری در دامنۀ  0تا

جن لی ( 0و حداکثر میزان تکه تکهشدن چشماناداز ( 1در
زیرحوضااۀ  S8باشااد .در مقاباال در زیرحوضاۀ  S1سوش ا
دارد .مقادیر معیار ساختار براسااس مقاادیر هفات زیرمعیاار
 SPLIT ،MSIDI ،PD ،ED ،DIVISION ،MESHو

شکل ( :)۹نقشۀ معیارهای مؤثر بر سالمت زیستبوم در زیرحوضههای
آبخیز ایریل استان اردبیل

 COHESIONدر جداول ( 0ارائه شده است .براساس ایان
مقادیر ،زیرحوضۀ  S5دارای کمترین مقدار معیاار سااختار و

براساس اطالعات شکل ( ، 2نقشاۀ ساراکن

معیارهاای

هستند .در زیرحوضهای که مقدار معیار ساختار در سطح بسیار

زیرحوضههای  S2 ،S1و  S7میزان معیار توان دارای بیشترین

ساااایین قااارار دارد ،زیرمعیارهاااای  SPLIT ،DIVISIONو

مقدار نسبتبه زیرحوضههای دی ر است .معیاار سااختار در

 ،COHESIONمقادیر سایینتری را نسبتبه سایر زیرحوضهها

زیرحوضه های  S2 ،S7و  S3نسبت به معیارهای دی ر بیشتر

دارند؛ درحالیکه در زیرحوضههای  S3 ،S7و  S2مقادیر این

اساات .معیااار تااابآوری در زیرحوضااههااای  S8 ،S5و S9

سه زیرمعیار دارای سطح متوسط به باالسات .مقاادیر معیاار

بیشترین مقدار را دارد .دامنۀ تغییرات معیارهای ساختار ،توان و

تابآوری که از چهار زیرمعیار  CA ،LPI ،AIو درصد جن ل

تابآوری در نرم افزار  Pastدر قالب نمودار جعبهای محاسبه

در زیرحوضهها بهدست آمده ،در زیرحوضۀ  S7کمترین و در

شد.

زیرحوضۀ  S1بیشترین مقدار را دارد .مقادار معیاار تاوان در
زیرحوضههای  S1و  S3بیشتر از زیرحوضههای دی ر است و

] [ DOI: 10.22052/6.16.81

زیرحوضه های  S3 ،S7و  S2دارای بیشترین مقدار این معیار

اثرگذار بر تغییرات سالمت زیستبوم نشان مایدهاد کاه در

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.16.9.6

جن لی و سیوست ی سیمای زیرحوضه در سطح بسیار باال قرار
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معیارهای مورداستفاده در مطالعات مختلف ،میتواند باهدلیال
تنوع دادههای در دسترس در مقیاسهای متفاوت مکانی باشد؛
در این خصوص ،در مطالعۀ شاخصهای سالمت زیستبوم در
اسکاتلند از معیارهایی مانند تنوع گونه ،ترسیب کربن و تهاجم
گونههای غیربومی استفاده شده است و محادودۀ جغرافیاایی
شاخصهای سالمت زیست بوم به زمین و آب محدود اسات.
اطلس دریایی اسکاتلند باعث یک ارزیاابی از کیفیات متناوع
معیارهای مؤثر بر ارزیابی سالمت زیستبوم در زیرحوضههای
شکل ( :)9دامنۀ تغییر در معیارهای مؤثر بر سالمت زیستبوم در
زیرحوضههای موردمطالعه حوزۀ آبخیز ایریل

براساااس مشاااهدات شااکل ( 3دامنااۀ تغییاارات معیااار

مطالعهشده در حوزۀ آبخیز ایریل در استان اردبیال ،باا نتاایج
مطالعات سو و همکاران ( 2009همخوانی دارد .درمجماوع،
مقاادار متوسااط مؤلفااههااای ساااختار ،تااوان و تااابآوری در

تابآوری بیشتر از معیار توان و ساختار اسات .مقادار میاناۀ زیرحوضههای موردمطالعه بهترتیب برابر  0/00 ،0/55و 0/55
اساات .نتااایج نمودارهااای راداری امکااان مقایسااۀ وضااعیت
مؤلفۀ ساختار و تابآوری از مؤلفۀ توان بیشتر است.
مؤلفههای مختلف در میان زیرحوضاههاا را فاراهم مایکناد.

بحث و نتیجهگیری

برایناساس ،درمجموع براساس مقادیر مؤلفههاای محاساباتی

در بررسی این معیارها ،ابعاد مختلاف تأثیرگاذار بار ارزیاابی زیرحوزۀ  S1دارای باالترین مقدار مؤلفههاای ماذکور اسات.
سالمت زیستبوم در نظر گرفته شده و ابزاری مؤثر و جاامع

تجزیه و تحلیل معیارهای مؤثر بر ارزیابی سالمت زیستباوم

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-09-30

آب های اطراف سواحل اسکاتلند شده است .مقادیر متفااوت

برای تحلیل میزان سالمت زیستباوم اسات .در معیاار تاوان نشان داد که معیاار تاابآوری بااالترین تغییارات را دارد کاه
زیرحوضههای  S1و  S8بهترتیب باالترین و سایینترین مقدار را نشان دهندۀ تفاوت زیاد زیرحوضاههاای موردمطالعاه از نظار
بیشترین مقدار را در معیار ساختار دارد .مقدار معیار تابآوری

مطابقت دارد .باتوجهبه نتایج باهدساتآماده از جادول ( 0و

در زیرحوضۀ  S1بیشتر و  S7کمتر از بقیۀ زیرحوضههاست .در

براساس میان ین مقدار مؤلفههای مؤثر بر سالمت زیستباوم،

زیرحوضههای با کاربری جن ل مقادیر  O ،Vو  Rباالتر است زیرحوضههای  S7 ،S5و  S8در حوزۀ آبخیاز ایریال شارایط
که بیان ر باال بودن درجه سالمت زیستبوم جن ل در مقایسه

مطلوبی ندارند .به همین سبب انتظار بر این است که مدیران و

با سایر کاربریهاست .سایین بودن مقادیر  O ،Vو  Rرا میتوان

نهادهای ذیربط به فکر راهکارها و برنامههای مدیریتی مناسب

با مجاورت اراضی کشاورزی و تفکیک شدن لکههای طبیعی باتوجه به شرایط موجود در هر زیرحوضاه ،باهمنظاور بهباود
(مرتع در ساییندست توجیه کرد .از طرفی طبیعی اسات کاه
مقادیر رواناب و فرسای

شرایط کنونی باشند .دراینباره ،نتایج حاصل از چنین مطالعاتی

در زیرحوضههایی با کاربری انسان میتواند در تصمیمگیریهای مرتبط با مدیریت و بهبود سالمت

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.16.9.6

دارند .زیرحوضاههاای  S5کمتارین مقادار و زیرحوضاۀ S7

شاخص مذکور است که با نتایج تحقیق لی و همکاران (2013

ساز بیشتر بوده که باعث تفاوت در مقادیر عددی مؤلفه تاوان زیستبوم در مناطق مختلف کشور تأثیر بسزایی داشته باشد.
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Abstract

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Ecosystems are degraded through human activities and a healthy ecosystem sustains the requirements of
human and natural environment, as well as the conservation of economic and social values. Various
indicators are required to assess the health of ecosystems. This study evaluates the factors affecting the
overall ecosystems health including: vigor, structure, and resilience in the Iiril watershed, Ardabil
province. The values of vigor (NDVI, erosion and runoff), structure (continuity, degree of division, patch
density and edge density) and resilience (landuse classes, the largest patch index and aggregation index)
were quantified and then results were compared at sub-watershed scale. According to the results of vigor
component, the S8 and S1 sub-watersheds had the highest scores of 0.89 and 0.13, respectively. The S7,
S2 and S3 sub-watersheds had favorable structure conditions, having 0.73, 0.63, and 0.63 scores
compared with other sub-watersheds. The resilience index values of S1, S3 and S8 sub-watersheds were
in a high health level. In summary, the highest variability is related to resilience component over the
study area. 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.
Keywords: Ecosystem resilience, Ecological connectivity, ecosystem structure, Health assessment,
Ecosystem Vigor.

1. M.Sc Student in Silviculture and Forest Ecology, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh
Ardabili
2. Assistant Professor, Dept. of Natural Resources, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh
Ardabili
3. Assistant Professor, Dept. of Natural Resources, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh
Ardabili, Corresponding Author; Email: raoofmostafazadeh@uma.ac.ir

