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چکیده
در بومشناسی سیمای سرزمین ،رویکردهای شناسایی و کمیسازی الگوها ی سیمای سرزمین برای نمایش گسسته سیمای سرزمین به خووبی
توسعه داده شدهاند .گسستهسازی اغلب به عنوان کلیسازی و سادهسازی دیده شده است .با این وجود ،الگوهای سیمای سورزمین بوه وسویله
فرایندهای پویا و پیچیدهای شکل گرفتهاند که در مقیاسهای مکانی و زموانی متتلیوی عمول مویکننود .بنوابراین ،هنگوامی کوه سویماهای
سرزمین به عنوان شیبهای تدریجی دیده میشوند و یا به هنگام کمویسوازی مکوانی سوحوت تودریجی لااول از شوبیهسوازی سویماهای
سرزمین ،معیارهای سیمای سرزمین استانداردی که بتواند الگوهای گسسته سیمای سرزمین یا ویژگیهای فردی لکهها را کمویسوازی کنود،
وجود ندارد .این محالعه با هدف شناخت و درک رویکردهای به کار رفته در بومشناسی سیمای سرزمین به منظوور تواوین نواهمگنی مکوانی
اکوسیستمها ،به بررسی و تجزیه و تحلیل رویکردهای متتلیی از قبیل معیارهای سیمای سرزمین ،معیارهای سنجش سحح ،تجزیوه و تحلیول
طییی و موجی ،معیارهای لاال از زمین آمار و زنجیرههای خودکار مارکوف در کمیسازی تغییرات مکانی -زمانی الگوهوا مویپوردازد .وجوود
رویکردها و روشهای متتلن در شناسایی ،کمیسازی و پیشبینی الگوهای سیمای سرزمین بیانگر این است که الگوهای سویمای سورزمین
را نمیتوان تنها با یک معیار یا شاخص خاص ارزیابی یا کمیسازی کرد .بنابراین ،روشهای کمیسازی را بایود بوا توجوه بوه هودف بررسوی
الگوهای سیمای سرزمین و فرایندهای بومشناختی مورد نظر انتتاب کرد.

کلید واژهها :بومشناسی سیمای سرزمین ،کمیسازی الگوها ی سیمای سرزمین ،رویکردهای پیوسوته و گسسوته ،تغییورات مکوانی  -زموانی
سیماهای سرزمین
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سرآغاز
بومشناسوی سویمای سورزمین یکوی از جووانتورین شواخههوای
بومشناسوی اسوت کوه بعود از جنوا جهوانی دوم در کشوورهای
اروپای مرکزی و شرقی پدیدار شد ( )Schreiber, 1990و بعدها
در آمریکا ( )Forman, 1990و آسیا گسترش یافت .ریشوههوای
این رشته در عمق جغرافیا ،زیستشناسوی جغرافیوایی و مودیریت
زمین قرار دارد 266 .سال پیش ،جغرافیدان و دانشومندی آلموانی
به نام الکساندر ون هامبولد ،سیمای سرزمین را به عنووان «تموام
ویژگویهوای یوک نالیووه» در نظور گرفوت (.)Farina, 2008
ااووحالت بووومشناسووی سوویمای سوورزمین اولووین بووار توسووط
زیستگیتاشناس آلمانی کارل تورول در اواخور دهوه  1326بکوار
گرفته شد ( .)Farina, 2008ترول امیدوار بود که علم جدیودی
از ترکیب رویکرد مکانی (افقی) جغرافیدانان با رویکرد کوارکردی
(عمودی) بومشناسان تکامل یابد .بومشناسوی سویمای سورزمین،
زاده یک علم مربوط به انسان است ( Naveh & Lieberman,
 ،)2013; Kim & Weaver, 1994که اخیرا توسط بومشناسان
به عنوان یوک سوحح بسویار نویودبتش از محالعوه بوومشناسوی
پذیرفته شوده اسوت ( Risser, 1984; Forman & Godron,
1986; Turner, 1989; Wiens et al., 1993; Farina,
1993; Forman, 1995; Moss, 2000; Turner et al.,
 .)2001; Farina, 2008یکوی از تیواوتهوای اساسوی میوان

بومشناسی سیمای سرزمین و دیگر شاخههای بومشناسوی ،تاکیود
و تمرکز بر الگوی مکانی اکوسیستمهوای چندگانوه در سویماهای
سورزمین نواهمگن اسووت .اموروزه ،جامعوه بووومشناسوی سوویمای
سرزمین به رویکردهوای تحلیلوی مناسوبی نیواز دارد کوه بتواننود
تکهتکوه شودگی زیسوتگاه را در مقیواسهوای مکوانی متتلون
اندازهگیری کند و به آسانی توسوط طرالوان موورد اسوتیاده قورار
بگیرند .بومشناسی سیمای سرزمین تالش میکند تا معیارهایی را
توسعه دهد کوه بوه طوور مونظم الگوهوای سویمای سورزمین را
تواین و اثرات تغییر الگوها را بر گونههای متتلون پویشبینوی
کنوود ( .)Riitters et al., 1995; Farina, 2008اگرچووه
معیارهای بسیاری براساس الگوی لکه ،راهورو و پوسزمینوه بوه
منظور کمیسازی ناهمگنی سیمای سرزمین ارائوه گردیوده اسوت
اما ،اکثر آنها در تواین فرایندهای بومشونالتی نواتوان هسوتند
(  )Tischendorf, 2001; Girvetz et al., 2007زیوورا
فاکتورهای فراوانی وجود دارد که بر احت و کاربرد آنهوا تواثیر
میگذارد ،از جمله این موارد میتوان بوه اوحت منبوع داده ،اثور
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مقیاس ،تیسیر بومشناسی و سیستم طبقهبنودی کواربری ارایوی
اشاره کرد ( .)Liu et al., 2013همچنین ،عدم قحعیوت مربووط
به طبقهبنودی موی توانود قابلیوت اطمینوان معیارهوای سویمای
سرزمین به دست آمده از نقشههای مویوعی را با مشکل مواجوه
سازد ( .)Fan & Myint, 2014تمامی موواردی کوه رکور شود
بیانگر این است که مدلهوای گسسوته سویمای سورزمین ماننود
الگوی لکه ،راهورو و پوسزمینوه نمویتوانود نمایشوی واقعوی از
ناهمگنی سیمای سرزمین ارائه بدهد و در نتیجه منجر به کواهش
اطالعات اکولوژیکی میشود .شناخت و به کارگیری رویکردهوایی
که سیمای سرزمین را بدون نیاز به طبقهبندی آن موورد ارزیوابی
قرار میدهند  ،کمک فراوانی به جامعوه طرالوان و برناموهریوزان
بومشناسی سیمای سرزمین و در نتیجه لیاظوت از تنووز زیسوتی
وابسته به آن میکنود .در ایون راسوتا ،رویکردهوای جدیودی بوه
منظور کمیسازی الگوهای سیمای سرزمین پیشنهاد شوده اسوت
که به طور وایح فراینودهای اکولووژیکی را بوا تواوییات دیگور
ترکیب میکند.
ویژگیهای اصلی بومشناسی سیمای سرزمین
به منظور استیاده مناسب از معیارهای الگوی سیمای سرزمین،
درک میهوم علمی آنها بسیار اهمیت دارد .درلالی که ممکن
است محدوده کاربردهای معیارهای سیمای سرزمین متنوز باشد،
بیشتر معیارها به طور خاص برای محالعات بومشناسی سیمای
سرزمین توسعه داده شدهاند .بنابراین ،بیشتر طرالان درباره
میاهیم و ااول بومشناسی سیمای سرزمین آگاه هستند و برای
آنها استیاده از معیارهای سیمای سرزمین به طور مناسب
تسهیل میشود  .سیمای سرزمین به عنوان یک منحقه وسیع چند
کیلومتری که در آن اکوسیستمهای محلی و کاربریهای ارایی
تکرار شونده وجود دارد ( ;Forman & Godron, 1986
 )Forman, 1995تعرین میگردد .موزاییک سیمای سرزمین
متشکل از عناار مکانی (لکه ،راهرو ،زمینه) است و معیارهای
سیمای سرزمین به اندازهگیری ،تواین و درک اهمیت این
عناار و الگوی مکانی آنها کمک میکنند .بومشناسی سیمای
سرزمین بر ارتباط میان ساختار و کارکرد سیمای سرزمین و روند
تغییر سیمای سرزمین در طول زمان تمرکز میکند .بدین منظور
باید اساس میهومی ساختار و کارکرد سیمای سرزمین بررسی
گردد.
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ساختار سیمای سرزمین
ساختار سیمای سرزمین تواییی از ارتباطات مکانی میان
اکوسیستمها است ،یا به طور ویژه توزیع انرژی ،مواد و گونهها در
ارتباط با اندازه ،تعداد ،نوز و ویعیت اکوسیستمها است .چندین
روش عمده برای تواین ساختار سیمای سرزمین وجود دارد
هرکدام از این روشها انواز متتلیی از دادهها را به کار میگیرند.
در استیاده از دادههای نقحهای ،ویژگی مورد نظر معموال موقعیت
جغرافیایی هر نقحه است .شبکههای خحی درون یک سیمای
سرزمین ممکن است در محالعه سیستمهای هیدرولوژیکی مانند
رودخانهها ،گذرگاههای لیاتولش ،شبکههای انرژی و لمل و
نقل میید باشند .دادههای پیوسته یا سححی به دلیل شیبها ی
تدریجی برای نشان دادن تغییرپذیری سیمای سرزمین میید
هستند ( .)McGarigal & Cushman, 2005دادهها ی
طبقهبندی شده ساختار لکهای سیمای سرزمین را نشان میدهند
که به طور رایج در نقشههای خاک یا پوشش زمین دیده میشود.
از سه عنصر اساسی سیمای سرزمین به منظور تعرین ساختار
سیمای سرزمین استیاده میشود :لکه ،راهرو و زمینه ( Forman
 .)& Godron, 1986با این سه عنصر هر سیمای سرزمینی را
میتوان تواین کرد .این مدل که این سه عنصر را ادغام میکند
مدل لکه ،راهرو و پسزمینه نامیده میشود (.)Forman, 1995
در رویکرد بومشناسی سیمای سرزمین ،عناار سیمای سرزمین را
تنها میتوان به طور کامل از طریق درک میهومشان فهمید.
اهمیت بومشناختی ویژگیهای مکانی (اندازه ،شکل یا توزیع
مکانی) عناار سیمای سرزمین به تنهایی توسط این ویژگیها
تعیین نشده است بلکه به وسیله در نظرگرفتن اثرات آن ویژگیها
بر یکدیگر و دیگر عناار سیمای سرزمین تعیین شده است .تمام
عناار سیمای سرزمین ارف نظر از نوز کاربری ویژه آنها ،از
طریق ویژگیهای مکانی خود بر کارکردهای سیمای سرزمین
تاثیر میگذارند .این یک رابحه متقابل اساسی و قابل اجرا در هر
نوز سیمای سرزمین (شهری ،روستایی و طبیعی) میباشد.
کارکرد سیمای سرزمین
کارکرد سیمای سرزمین میتواند اشاره به دستههای وسیعی از
خدمات داشته باشد که سیمای سرزمین ارائه میدهد مانند تولید،
لیاظت و تنظیم .خدمات تولید ،نیاز انسان به غذا ،چوب ،تیرج و
لمل و نقل را تامین میکند .لیاظت برای کارکردهای طبیعی
مانند تصییه باران ،تولید اکسیژن و جذب کربن دی اکسید،
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تصییه آب به وسیله خاک و تاالبها ،لریمبندی مواد غذایی
توسط راهروهای رودخانههای و لیظ تنوززیستی .تنظیم،
للقههای پسخور منیی را ایجاد میکند که پایداری کلی سیمای
سرزمین را تضمین میکند ( .)Naveh, 1998همچنین کارکرد
سیمای سرزمین میتوان د به طور خاص اشاره به جریان انرژی،
مواد مغذی ،گونهها ،مردم و در نهایت فرایندهای بومشناسی
مانند تولید بیومس یا تصییه و پاالیش باران و موادی از قبیل آب
یا مواد غذایی مانند کربن ،فسیر و نیتروژن در درون اکوسیستمها
که در میان هوا و ارگانیسمها (کربن) ،خاک و ارگانیسمها (فسیر)
یا بین هوا ،خاک و ارگانیسمها (نیتروژن) جریان مییابند ،داشته
باشد (.)Forman, 1995
پیوستگی سیمای سرزمین
پیوستگی یک ویژگی نوپا از سیمای سرزمین است که به خوبی
ارتباط میان ساختار و کارکرد سیمای سرزمین را شرت میدهد .به
طور کلی پیوستگی اشاره به درجه تسهیل یا ممانعت سیمای
سرزمین در برابر جریان انرژی ،مواد معدنی ،مواد مغذی ،گونهها
و مردم در سرتاسر سیمای سرزمین دارد .پیوستگی یک ویژگی
نوپا از سیمای سرزمین است که از کنش متقابل میان ساختار
(ترکیب و ویعیت موزاییک سیمای سرزمین) و کارکرد (جریانات
آب ،چرخش مواد غذایی و لیظ تنوززیستی) سیمای سرزمین به
وجود میآید .از آنجا که پیوستگی برای کارکرد مناسب
اکوسیستم یروری است ،رابط بزرگی در مدیریت و طرتریزی
لیاظت است ( Naveh, 1994; Forman, 1995; Bennet,
 .)1999به عنوان مثال میهوم گذرگاه سبز ،پیوستگی را به عنوان
کلیدی در تامین راهروهای چند کارکردی برای مدیریت
هیدرولوژیکی ،لرکت گونهها ،تیرج و لراست فرهنگی سیمای
سرزمین در نظر میگیرد ( .)Ahern, 2004شاید آسان ترین راه
فهمیدن میهوم پیوستگی ،در زمینه لرکت گیاهان و جانوران
است .در این زمینه پیوستگی اشاره به درجهای دارد که سیمای
سرزمین لرکت افراد را در میان لکهها ی زیستگاهی تسهیل
میکند .پیوستگی بر میزان لرکت جمعیتهای محلی در
جمعیتی با ساختار مکانی (فراجمعیت) تاثیر میگذارد و از اینرو،
در پایداری جمعیتها در یک سیمای سرزمین تکهتکه شده بسیار
مهم است ( ;Forman & Godron, 1986; Opdam, 1991
;Opdam et al., 1993; Forman, 1995; Bennet, 1999
 .)Naveh, 1994عالوه بر تاثیرگذاری بر نرخهای لرکت و
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الگوها  ،پیوستگی بر جریان ژن که برای بقای بلند مدت
جمعیتها یروری است نیز تاثیر میگذارد ( Selman & Doar,
 . )1992یک تغییر ناگهانی در پیوستگی سیمای سرزمین ممکن
است مانع پراکنش موفق جمعیتها شود و جمعیتهای بزرگ به
طور ناگهانی به جمعیتهای کوچک و ایزوله تبدیل شوند .این
روند ممکن است منجر به کاهشی سریع در اشغال لکه و در
نهایت انقراض جمعیت در سیمای سرزمین شود .بنابراین
پیوستگی اغلب مویوعی بسیار مهم در رابحه با لیاظت از
جمعیتها می باشد .پیوستگی برای جمعیتها ممکن است در
روشهای زیادی لاال شود .اندازه ،تعداد و توزیع لکهها ی
زیستگاهی بر اتصال فیزیکی لکهها در سراسر سیمای سرزمین
تاثیر میگذارد و ممکن است تعیینکننده االی اتصال برای
گونهها باشند ( .)Selman & Doar, 1992; Fritz, 1979این
التمال هنگامی زیاد است که یک ساختار لکه گسسته وجود دارد
که در آن در سیمای سرزمین متشکل از لکههای زیستگاهی و
غیر زیستگاهی است که دست کم توسط گونهها دیده میشود.
در این ویعیت هنگامی که زیستگاه فراوان و گسترده باشد،
پیوستگی تقریبا لتمی شده است .اتصاالت فیزیکی میان
لکهها ی زیستگاهی از طریق راهروها نیز ممکن است بر
پیوستگی جمعیت ها تاثیر بگذارد ( Baudry & Merriam,
 . )1988راهروها کارکردهای متیاوتی با توجه به پیوستگی دارند،
آنها ممکن است زیستگاه تولید مثلی افراد را تامین کنند و
بنابراین پیوستگی جمعیتهای بزرگتر را به وسیله لیظ جریان
ژنی برقرار کنند .آنها ممکن است تنها زیستگاه پراکنش را
تامین کنند ،بنابراین لرکت در بین لکههای زیستگاهی بزرگتر
را آسان میکنند .همچنین راهروها ممکن است به عنوان موانع
یا فیلترهایی عمل کنند که از لرکت ارگانیسم ها در راهروها
جلوگیری میکنند (.)Forman & Godron, 1986
الگوهای سیمای سرزمین
سیمای سرزمین به عنوان منحقهای که از لحاظ مکانی لداقل در
یک فاکتور ناهمگن است ،تعرین میشود ( Turner et al.,
 .)2001این تعرین لداقل ،ناهمگنی را به عنوان میهومی
کلیدی درنظر می گیرد .در لقیقت اکثر سیستمها ی اکولوژیکی
ناهمگن هستند .فاکتورهای محیحی در فضا و زمان تغییر
میکنند و اکثر گونهها به طور غیریکنواخت توزیع شدهاند.
بومشناسی سیمای سرزمین بر کمیسازی ناهمگنی تمرکز میکند

محیطزیست و توسعه ،سال  ،7شماره  ،41پاییز و زمستان 4931

و دالیل و پیامدهای اکولوژیکی آن را در مقیاسهای متتلن
مورد بررسی قرار میدهد ( .)Turner, 2005به هنگام پرداختن
به مویوز ناهمگنی ،به منظور شناخت منابع آن و در نظر گرفتن
مقیاس ،بسیار مهم است که میان انواز متتلن ناهمگنی تمایز
قائل شویم (.)Levin, 1978, 1992; Wiens, 2000
انواع الگوهای سیمای سرزمین
یک سیستم اکولوژیکی یا ویژگی سیستم موردنظر ممکن است
در فضا و زمان ناهمگن باشد .در بومشناسی سیمای سرزمین،
معموال ناهمگنی به عنوان الگوی سیمای سرزمین یا ساختار
سیمای سرزمین اشاره شده است و به طورکلی تغییرات سیمای
سرزمین اشاره به تغییرات الگوی سیمای سرزمین در طول زمان
دارد .امروزه بومشناسان سیمای سرزمین بیشتر به ساختار سیمای
سرزمین توجه دارند تا تغییرات سیمای سرزمین ( Gustafson,
 .)1998ساختار و تغییرات سیمای سرزمین را میتوان با استیاده
از مدلهای پیوسته یا گسسته ناهمگنی ،مورد محالعه قرار داد.
بسیاری از رویکردها فرض میکنند که سیمای سرزمین متشکل
از اشیاء یا لکهها یی گسسته است که متعلق به طبقات یا شرایط
سیستمی خاای هستند و لکهها در یک زمینه همگن و یا در
یک موزاییک جاسازی شدهاند ( ;Forman & Godron, 1986
 .)Forman, 1995این گونه نمایشهای گسسته از سیمای
سرزمین فراوان هستند و برای سادهسازی و کمیسازی سیماهای
سرزمین پیچیده میید هستند .نمایش گسسته سیمای سرزمین در
طین وسیعی از مویوعات بومشناسی سیمای سرزمین بسیار
موفق بوده است ،از جمله تکهتکه شدگی زیستگاه ( Hargis et
 ،)al., 1998تواین سیمای سرزمین )& Haines- Young
 ،(Chopping, 1996پایش تغییرات سیمای سرزمین ( Lausch
 )& Herzog, 2002و لیاظت ( & Thompson
 .)McGarigal, 2002با وجود این ،گیته میشود که بسیاری از
پدیده های طبیعی ممکن است در درجه اول ماهیتی پیوسته و
تدریجی داشته باشند و نمیتوان آنها را به اورت گسسته
نمایش داد ( & Regan et al., 2000; Bolliger
.)Mladenoff, 2005; McGarigal & Cushman, 2005

برخالف الگوی گسسته ،الگوی شیب تدریجی ،تغییرات تدریجی
یک پدیده را نشان میدهد .میاهیم مبتنی بر شیب تدریجی در
نمایش بسیاری از ویژگیهای سیمای سرزمین نسبت به میهوم
گسسته موزاییک لکه مناسبتر هستند ( & Bolliger
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 )Mladenoff, 2005; McGarigal & Cushman, 2005به
طوری که طبقهبند ی متغیرهای پیوسته به والدهای گسسته
ممکن است منجر به کاهش اطالعات شود .اینکه یک پدیده
نسبتا گسسته یا پیوسته به نظر میرسد اغلب بستگی به مقیاس
محالعه دارد ،خصواا ویوت مکانی یا دانه( ،)1ویوت اندازهگیری
و مقیاس سلسله مراتبی ( & Gosz, 1993; McGarigal
 .)Cushman, 2005مبالث میهومی درباره این که ویژگیهای
طبیعی ماهیتی پیوسته یا گسسته دارند مویوز جدیدی نیست و
به ستنان گلیسون و کلمنت در طول نیمه اول قرن بیستم
برمیگردد ( .)Keller & Golley, 2000از نظر روششناسی،
پیوستگی ویژگیهای طبیعی را میتوان با استیاده از منحق فازی
مورد ارزیابی قرار داد .این روش در اال توسط زاده در سال
 1301معرفی گردید و بعدها توسط سایرین توسعه یافت
( ;Bezdek, 1981; McBratney & Odeh, 1997
 .)Minasny & McBratney, 2002در این رویکرد هر والد

یا هر سلول ممکن است یک یا چند تیپ را به خود اختصاص
دهد و درجه عضویت هر تیپ به وسیله یک تابع عضویت بیان
شده است.
الگوی لکه ،راهرو و پسزمینه
امروزه بومشناسی سیمای سرزمین مبتنی بر الگوی لکه ،راهرو و
پسزمین ه است که در آن سیمای سرزمین به عنوان مجموعهای
از لکههای گسسته مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد
( .)Forman, 1995; Turner et al., 2001در این الگو ساختار
سیمای سرزمین به سه عنصر االی پسزمینه ،راهرو و لکه
خالاه شده است (( ،)Forman & Godron, 1986شکل .)1
در این الگو ،سیمای سرزمین به وسیله لکه ،راهرو و پسزمین ه
تواین میگردد و این سه عنصر به طور مستقیم بر الگوها و
جریانات درون سیمای سرزمین تاثیر میگذارند .در چند دهه اخیر
با الگوی لکه ،راهرو و پسزمینه به عنوان یک الگوی کارآمد،
پیشرفتهای سریعی در کمیسازی الگوهای سیمای سرزمین به
وجود آمده است .سادگی الگوی لکه ،راهرو و پسزمینه ،سازگاری
آن با الگوهای دادهای در سامانه اطالعات جغرافیایی مانند چند
یلعیها و در دسترس بودن دادههای سنجش از دور همراه با
روشهای طبقهبند ی ،منجر به استیاده گسترده و فراتر از لد
انتظار از این الگو شده است .رویکرد موزاییک لکه تنها نمایشی
دو بعدی از ساختار سیمای سرزمین را نمایش میدهد ،اگرچه
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تالشهایی بهمنظور ترکیب ابعاد باالتر در نمایش سیمای سرزمین
مبتنی بر الگوی لکه ،راهرو و پسزمینه اورت گرفته است
(.(Hoechstetter et al., 2008; Stupariu et al., 2010

محدودیت دیگر این رویکرد ناشی از ترسیم اجتناب ناپذیر لکهها
به وسیله مرزهای گسسته است .به هر لال ،در طبیعت مرزهای
آشکار میان کاربریهای متتلن نزدیک به هم نادر است .در
عوض ،تغییرات تدریجی یا اکوتونها بیشتر به چشم میخورد.
تبدیل مقادیر سنجندهها به طبقات پوشش گیاهی یا کاربری
ارایی مستعد خحا است و محدودیتهایی از قبیل ویوت مکانی،
زمان مشاهده ،مقیاس و توانایی ما در تحابق زمینی دادهها ی
سنجش از دور را به همراه دارد .بنابراین اختالفی معنیدار میان
نقشههای پوشش زمین مبتنی بر الگوی لکه ،راهرو و پسزمینه و
سیمای سرزمین واقعی وجود دارد .این اختالفات اغلب در تجزیه
و تحلیلهای بعدی نادیده گرفته میشوند ،و این ممکن است
دلیل بینش های محدودی باشد که تاکنون از کمیسازی
بومشناسی سیمای سرزمین به دست آمده است.

شکل ( :) 1نمایش اصالحات پایه در الگوی لکه ،راهرو و
پسزمینه ()Group FISGRW, 1998

الگوی شیب تدریجی
افزایش آگاهی از محدودیتهای الگوی لکه ،راهرو و پسزمینوه،
نبود ارتباط معنیدار میان شاخصهای سیمای سرزمین مبتنی بور
این الگو و متغیرهای پاسخ اکولوژیکی ،موجب ایجاد انگیزه بورای
جستجوی رویکردهای جایگزین در لمایت از کمیسازی سواختار
سیمای سرزمین شد .این تالشهوا منجور بوه توسوعه و شوناخت
الگوی شیب تدریجی شود ( & Müller, 1998; McGarigal
 .)Cushman, 2005; McGarigal et al., 2009الگوی شیب
تدریجی ،ساختار سیمای سرزمین را به اورت پیوسته در الگووی
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دادهای رستری نمایش میدهد (شکل  .)2بنابراین ،هر سولول یوا
پیکسل از داده رستری ،کوچکترین والد همگون و والود مکوانی
گسسته است کوه نموایش تغییورات پیوسوته ویژگویهوای درون
سیمای سرزمین را میسر میسازد .الگووی شویب تودریجی هوی
فرییهای را درباره شکل ،اندازه و ویعیت مناطق همگن در نظور
نمی گیرد و نیوازی بوه ترسویم و تعریون مرزهوای آشوکار میوان
اینگونه مناطق ندارد .نمایشهوای سویمای سورزمین مبتنوی بور
الگوی شیب تدریجی لاوی اطالعات خیلی بیشتوری هسوتند و
بنابراین نمایشی بسیار واقعویتور از سویماهای سورزمین را ارائوه
مویدهود ( .)Lausch et al., 2015همچنوین ،الگووی شویب
تدریجی به طور یمنی نمایش بعد سوم ساختار سیمای سورزمین
را مقدور میسازد .بعد سوم در محدوده مقدار یوک متغیور خواص
قرار گرفته است ،مانند محلوبیت زیستگاه ،ارتیاز یا رطوبت خاک.
نمایش سیمای سرزمین براساس الگوی شیب تدریجی به وسویله
دو رویکرد انجام مویشوود  .1تجزیوه و تحلیول شویب تودریجی
متغیرهای سویمای سورزمین از نقشوههوای طبقوهبنودی شوده و
 .2استیاده از دادههای میودانی پیوسوته کوه معمووال از دادههوای
سنجش از دور به دست میآیند ( .)Cushman, 2010یک مثال
خوب بورای نموایش سویمای سورزمین براسواس الگووی شویب
تدریجی ،نقشههای محلوبیت زیستگاه گونههوا اسوت .بسوته بوه
گستره خانگی یا پراکنش ،ایون نقشوههوای محلوبیوت زیسوتگاه،
سححی پیوسته یا شیب تودریجی از محلوبیوت زیسوتگاه را ارائوه

میدهند .از سوی دیگر ،نمایش هوای الگووی شویب تودریجی از
سیمای سرزمین با خروجی خام سونجندههوا مشوابهت دارد .ایون
نقشه ها مشابه تصواویر رقوومی هسوتند کوه در آن هور پیکسول
نمایانگر ارزش بازتاب یک فرکانس خاص است .شاخص پوشوش
گیاهی تیایلی نرمال شوده ( )NDVIمثوالی خووب بورای ایون
مویوز است که نمایانگر مقدار پوشش گیاهی سبز است .به طوور
کلی ،رویکرد شیب تدریجی در مقایسه بوا رویکورد الگووی لکوه،
راهرو و پوسزمینوه نیواز بوه فریویات کمتوری دارد و نمایشوی
واقعیتر از سیمای سرزمین ارائه میدهد .با این وجود ،الگو هوای
شیب تدریجی ،تنها یوک متغیور از سویمای سورزمین را نموایش
میدهند که میتوان بوه ارتیواز ،محلوبیوت زیسوتگاه یوا توراکم
پوشش گیاهی اشاره کرد .در الگوی لکه ،راهرو و پسزمینوه ایون
پارامترها محابق با یک کاربری یا یوک طبقوه هسوتند .الگوهوای
شیب تدریجی متعددی را میتوان به منظور نموایش جنبوههوای
متتلن یوک سویمای سورزمین در یوک نقشوه شویب تودریجی
رویهمگذاری و یکی کورد .عیوب ایون الگوو در نموایش سویمای
سرزمین ،ستتی استتراج یا محاسبه معیارهای سویمای سورزمین
از نقشههای پیوسوته اسوت .کمویسوازی ویژگویهوای سویمای
سرزمین توسط این الگو در مقایسه با معیارهای سیمای سورزمین
مبتنی بر الگوی لکه ،راهرو و پسزمینه ،کمتر سور راسوت اسوت.
عال وه بر این تیسویر نتوایج معیارهوای لااول از الگووی شویب
تدریجی میتواند مشکل باشد.

شکل ( :)2نمایش ساختار سیمای سرزمین
 .1الگوی لکه ،راهرو و بستر  .2الگوی شیب تدریجی ()Lausch et al., 2015

رویکردهای اندازهگیری تکهتکه شدگی در
بومشناسی سیمای سرزمین
ساختار یک سیموای سورزمین از ویژگیهوای عناار فردی یک

اکوسیستم و ویعیت مکانی آنها به وجود میآیود .ایون عنااور
سیمای سرزمین ،توزیع انرژی ،مواد و گونهها را در یوک سویمای
سورزمین تعیوین مویکننود ( ;Forman & Godron, 1986
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 .)Turner et al., 1989ویژگیهای الگوهای سیمای سورزمین
مانند ویعیت و ترکیب عناار ،کوه اغلوب بوه عنووان نواهمگنی
مکانی یا سیمای سرزمین یاد میشوند ،بر فرایندهای اکولوژکی و
در نتیجه تنوز زیستی تاثیر میگذارند و اثراتی عمیق بور کوارکرد
سیستم های اقتصادی -اجتماعی و اکولوژیکی برجای میگذارنود
( .)Forman & Godron, 1986; Cushman et al., 2010به
منظور تعیین اثورات نواهمگنی سویمای سورزمین بور فراینودهای
بومشناختی از شاخصها استیاده میشود که تواین کننودههوای
کییی یا معیارهای کمی هستند و اطالعوات ارزشومندی را بورای
ارزیابی ساختار ،کارکرد و ترکیب یک سیستم ( )Dale, 2001بوا
بهترین استیاده از منابع موجود ارائه میدهنود .شواخصهوا یوک
سیستم را براساس معیارهایی شناسایی میکنند کوه در زموان یوا
مکان مورد پایش قرار گرفتهاند و اطالعاتی را درباره ویوعیت یوا
لالت سیستم (ایسوتا) ،تغییورات آن (دینامیوک) و رونود آن ارائوه
میدهنود ( .)Dale, 2001شواخصهوا بوه طوور گسوتردهای در
زمینههای تحقیقی متتلن به کارگرفته شدهاند ،از جمله :مدیریت
محویط زیسووت ،سیاسووت و تصومیمگیووری در مووورد مویوووعات
متتلیی مانند آلودگیها محیط زیسوتی ( )Mal et al., 2002و
یکپووارچگی اکوسیسووتم ( .)Grove, 2002در ایوون اینجووا ،بووه
شاخصهایی اشاره میشود که از روشهای متتلون بوه منظوور
کمیسازی و ارزیابی ویژگیهای سیمای سرزمین مشتق شدهاند.
شاخصهای بوم شناختی
شاخصهوای متتلن کاربردهوای متتلیی نیز دارنود ،به عنووان
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مثال ،شاخصهای بومشناختی معموال برای محیط یا گوروههوای
تاکسونومیک خاص در مکانهوای ویوژه ،خیلوی خواص هسوتند
(شکل  .)2این شاخصها معمووال متکوی بوه دانوش کارشناسوی
هستند و از مشاهدات میدانی لااول مویگردنود .شواخصهوای
بومشوناختی شوامل مقوادیر النبورگ ( )Ellenberg, 1988کوه
جزئیات مربوط به نیازهای یک گونه گیاهی خواص یوا جواموع را
محک میزند .این شاخصها به منظور تتموین غنوای گونوههوا
(  ،)Duelli & Obrist, 1998, 2003پووایش تغییووورات
ک واربریهووای ارایووی ( )Cousins & Lindborg, 2002و
ارزیوابی تواثیرات آشویتگی و مودیریت (.)Dale et al., 2002
استیاده شدهاند .پس مزیوت شواخصهوای بوومشوناختی شوامل
اطالعات خیلی خاص از یوک گونوه یوا جمعیوت در یوک مکوان
خاص است .همچنین این شاخصها نمایانگر فراینود یوا پاسوتی
خاص هسوتند کوه تعیوین آنهوا ممکون اسوت بسویار سوتت و
هزینهبر باشد.
شاخصهای سیمای سرزمین
این شاخصها مکمول شواخصهوای بوومشوناختی هسوتند کوه
ویژگیهوا را در مقیواس سویمای سورزمین تواوین مویکننود و
اطالعاتی درباره مقدار و آرایوش مکوانی کواربریهوای متتلون
( Jones et al., 2000; Gergel et al., 2002; Wade et al.,
 )2003و یا کیییت محیطزیسوت ( Forman & Alexander,

 )1998ارائه میدهند.

شکل ( :)3شاخصها ی بومشناختی و شاخصها ی سیمای سرزمین ()Bolinger et al., 2007

شاخصهای سیمای سرزمین اطالعاتی درباره ویژگیهای مورتبط
با سیماهای سرزمین و تغییرات آنها ارائه میدهنود .از آنجوا کوه
سیماهای سرزمین از سحح تجمع بیشتری نسبت به ویژگیهای
فردی لکهها برخوردار هستند .بنابراین ،اطالعوات لااول از ایون
شاخصها کلیتر هستند .شاخصهای سیمای سرزمین از منوابعی

مانند پایگاه داده سامانه اطالعات جغرافیایی ،عکسهای هوایی و
تصاویر سنجش از دور به دست مویآینود .بنوابراین ،مزیوت ایون
شاخصها این است که برای مناطق بزرگ آسانتر و ارزانتور بوه
دست میآیند .ویژگیهای متتلیی را با استیاده از این شاخصهوا
میتوان در سحح سیمای سرزمین اندازهگیری کرد .اهوداف اولیوه
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شاخصهای سیمای سرزمین کمیسازی مقدار و آرایوش مکوانی
کاربریها و فوراهم نموودن مقایسوه میوان سویماهای سورزمین
متتلن هستند .هدف کمیسازی الگوهای سویمای سورزمین بوه
دست آوردن ویژگیهایی است که مهم هستند .بنابراین ،بسوتگی
به سواالت تحقیوق ،اهوداف ،خحاهوای قابول قبوول و دادههوای
موجود دارد .در گذشوته ،تواوین سویمای سورزمین براسواس دو
شواخص بوود  .1توپولوووژی کوه اشواره بووه تعوداد عنااوور دارد و
 .2پراکنش( )2که تعداد عنااور سویمای سورزمین یوا تیوپهوای
زیسوتگاهی را انودازهگیوری مویکنود ( Snacken & Antrop,
 .)1983امروزه سیماهای سورزمین توسوط معیارهوای ترکیوب و
ویعیت تواین مویشووند ( Gustafson, 1998; Turner et
 .)al., 2001ترکیب سویمای سورزمین را مویتووان بوه وسویله
شاخصهایی مانند دراد مسالت اندازهگیری کرد .ویعیت اشاره
به آرایش مکانی عنااور سویمای سورزمین دارد .آرایوش مکوانی
عنااور تعیوین کننووده چگوونگی قرارگیوری تیووپهوای سوویمای
سرزمین نسبت به یکدیگر است و شامل شاخصهای است کوه از
نظریووه اطالعووات( ،)O’Neill et al., 1988( )2هندسووه
چینخوردگی(Milne, 1988; Milne et al., 1992; With, ( )0
 )1994و نظریووه تووراوش(O’Neill et al., 1988; ( )1
;Gustafson & Parker, 1992; Johnson & Milne, 1992
; )Milne, 1998لاال گردیدهاند .همچنوین بیوان شوده کوه

درجه و نوز کنشهای متقابول میوان عنااور سویمای سورزمین،
پویا (زمان)

ماتریس انتقال

*+

زنجیرههای مارکوف

نقش مهمی را در شکلدهی سیستمهوای اکولووژیکی و سویمای
سرزمین اییا میکند ( Taylor et al., 1993; Bolinger et al.,
 .)2003; Bolinger, 2005; with, 1997سیماهای سرزمین را
میتوان به طور گسسته و پیوسوته در مکوان و زموانی مشوتص
اندازهگیری کرد .انودازهگیوریهوای ایسوتا سویمای سورزمین در
مرالل زمانی خاای انجام گردیدهاند درلالی که اندازهگیریهای
پویا به طور پیوسته در زمان انجام شدهاند .تواین ایستا سویمای
سوورزمین معموووال متکووی بووه مشوواهدات تجربووی اسووت (ماننوود
مشواهدات میوودانی ،پایگواه داده سووامانه اطالعوات جغرافیووایی و
عکسهای هووایی) کوه سویمای سورزمین را در مرالول زموانی
خاای نمایش میدهند .لالت و ویوعیت سیسوتمهوای کوچوک
مقیاس را میتوان از طریوق مشواهدات مونظم ماننود هیتگوی و
ساالنه مورد پایش و بررسی قرار داد .بورای سیسوتمهوای بوزرگ
مقیاس مانند سویمای سورزمین ویوعیت سیسوتم را مویتووان از
طریق دادهها ی چند زمانه ماننود تصواویر سونجش از دور پوایش
نمود .به عنوان یک قاعده ،اثرات بلند مدت تغییرات محیطزیستی
در آینده یا گذشته را نمیتوان تنها با استیاده از دادههای تجربوی
اررزیابی کرد .برای ارزیابیهای پویای سیمای سورزمین مودلهوا
ابزار مناسبی برای درک بهتر کارکرد ،الگوو و تنووز سیسوتمهوا و
ارزیابی پیامودهای تغییورات ویژگویهوای فوردی سیسوتم ارائوه
میدهند (شکل .)0
آنتروپی مکانی -زمانی

*+

ایستا (زمان)

معیارهای سیمای سرزمین

+
+

تشتیص از تغییرات غیرخحی
*+
طینهای تواندار
*+

بعد چینخوردگی ،لیرهبندی
*+
پیچیدگی الگوریتمی

*+

معیارهای سنجش سحح

بعد چینخوردگی ،لیرهبندی
*+
زمین آمار
تجزیه و تحلیل موجی

گسسته (فضا)

*+
*+

*+

پیوسته (فضا)

شکل ( :)4معیارهای کمی مورد استفاده در توصیف سیمای سرزمین در فضا و زمان .شاخصها ی نمایانگر سیمای سرزمین
مبتنی بر دادههای تجربی (میدانی و سامانه اطال عات جغرافیایی) با عالمت * مشخص شدهان د .عالمت  +نشان دهنده
شاخصهای است که سیستمها را با استفاده از مدلهای شبیهسازی توصیف میکنند ()Bolinger et al., 2007

شاخصهای ایستا و گسسته سیمای سرزمین
()6

پیچیدگی الگوریتمی
کامپیوتورها الگوریتمهای خاای را برای فشردهسازی فایلها یا

تصاویر گرافیکی مانند نقشههای نمایانگر سیمای سرزمین به کار
میگیرند .اندازه بهینه یک فایل یا تصویر فشرده را می تووان بوه
عنوان تراکم تمام کنش های متقابل میان مولیوههوای دیجیتوال

شناسایی ،کمیسازی و پیشبینی الگوهای سیمای سرزمین در مکان و زمان

تصویر سیمای سرزمین تیسیر کرد .بنابراین ،اندازه را میتوان بوه
عنوووان معیووواری از پیچیووودگی سوویمای سووورزمین براسووواس
الگوریتمهای فشردهسازی تیسیر کورد ( ;Sprott et al., 2002
 .)Bolinger et al., 2003محاسبه پیچیدگی الگوریتمی آسوان
اسووت و مقایسووه میووان تصوواویر متتلوون سوویمای سوورزمین در
زمانهای متتلن را امکانپذیر میسازد .با این وجود ،این معیوار،
معیاری نسبی است و جزئیات مربوط بوه ایون کوه کودام یوک از
عناار سیمای سرزمین موجب افزایش یوا کواهش انودازه فایول
میشود را ارائه نمیدهد.
( )7

معیارهای سیمای سرزمین
از نظر آمواری معیارهوای سویمای سورزمین نمایوانگر سویماهای
سرزمین یا ویژگیهای فردی لکهها هستند و ابزار استانداردی بوه
منظور تجزیه و تحلیول سوواالت مورتبط بوا ترکیوب و ویوعیت
سیمای سرزمین هستند ( Turner et al., 2001; McGarigal
 .)et al., 200معیارهوای ترکیوب سویمای سورزمین ،الگوهوای
سیمای سرزمین را شناسوایی و تواوین مویکننود درلوالیکوه،
معیارهای ویعیت ،آرایش مکانی عناار سیمای سرزمین را موورد
بررسی قرار مویدهنود .ترکیوب سویمای سورزمین بوا اسوتیاده از
معیارهایی مانند تنوز سیمای سرزمین (شوانون و سیمپسوون) یوا
نسبت منحقه اشغال شده توسوط تیوپهوای زیسوتگاهی ارزیوابی
میشود ( .)Turner et al., 2001معیارهوای ویوعیت سویمای
سرزمین شامل مجاورت لکهها( ،)8شکل لکهها یا پیوستگی میوان
لکهها هستند ( .)Turner et al., 2001اندازه و شکل لکهها بور
فرایندهای بومشناختی متتلیی تاثیر مویگذارنود ماننود جریانوات
میان لکهها در استراتژیهوای غوذایابی لیوانوات ( & Zollner
 .)Lima, 1997خصوایات شوکل لکوه را مویتووان بوه طوور
مستقیم با ناهمگنی کلوی سویمای سورزمین مورتبط دانسوت ،در
لالیکه ،مسالت یک لکه رابط بوزرگ بوومشوناختی اسوت کوه
تعیین کننده فضا برای لیظ پایوداری جمعیوت اسوت .معیارهوای
سیمای سرزمین ساختار مکانی لکوههوا ،طبقوات لکوههوا و کول
موزاییووک لکووه (سوویمای سوورزمین) را تواووین و انوودازهگیووری
میکنند .معیارها اطالعات مییدی را ترکیوب و ویوعیت سویمای
سرزمین ارائه میدهند به عنوان مثال ،نسوبت هور نووز کواربری
ارایی موجود و یا اندازه و شکل عناار سیمای سرزمین را نشوان
میدهد .ارزش االی معیارهای سویمای سورزمین در سوودمندی
آنها برای مقایسه ویعیتهای متتلن سیمای سرزمین است به
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عنوان مثال ،مقایسه سویماهای سورزمین متتلون در یوک روش
یکسان ،ارزیابی همان سیمای سرزمین در زمانهای متتلون ،یوا
مقایسووه همووان سوویمای سوورزمین در سووناریوهای متتلوون
( .)Gustafson, 1998معیارهووای سوویمای سوورزمین دو جنبووه
اساسی ساختار سیمای سرزمین را اندازهگیری میکنند :ترکیوب و
ویعیت .ترکیب سیمای سرزمین اشاره به تنووز و فراوانوی انوواز
لکوههوا بوودون توجوه بوه ویژگووی و آرایوش مکوانی آنهووا دارد.
معیارهای ترکیب تعداد لکهها ،فراوانی نسبی هر کدام از لکههوا و
تنوز کلی انواز لکهها را اندازهگیری میکنند .اگر چوه معیارهوای
ترکیب به طور مکانی اریح نیستند اما اثرات مکانی مهمی دارند
( .)Gustafson, 1998در مقابل ،ویعیت سیمای سرزمین اشاره
به ویژگی و آرایش مکانی ،موقعیت و جهتگیری عناار سویمای
سوورزمین دارد .معیارهووای ویووعیت فاکتورهووایی ماننوود شووکل و
فشردگی لکهها ،فااله بوین لکوههوای هموان کوالس (فااوله
نزدیکترین همسایگی) ،انبوهی انواز لکهها و درجه تضاد در طول
لاشیه لکهها را اندازهگیری میکند .ترکیوب و ویوعیت سویمای
سرزمین بر فرایندهای بومشناختی به طور مستقل و متقابل تواثیر
میگذارد  .بنابراین فهمیدن اینکه چه بتشوی از الگووی سویمای
سرزمین به وسیله یک معیار خاص کمیسازی شده اسوت بسویار
مهم است ( .)McGarigal et al., 2002معیارهوای سویماهای
سرزمین را بسته به هدف موردنظر میتووان در چهوار سوحح بوه
کارگرفت .1 :سلول (تنهوا هنگوام اسوتیاده از دادههوای رسوتری)
 .2لکه  .2کالس  .0سویمای سورزمین .معیارهوای سوحح سولول
فعال در بومشناسی سیمای سرزمین به خوبی توسعه داده نشدهانود
و به کار نیز گرفته نشدهاند .مزیوت معیارهوای سویمای سورزمین
شامل محاسبه و یادگیری آسان آنها توسط بومشناسوان سویمای
سورزمین اسوت ( .)McGarigal et al., 2002بوا ایون وجوود،
ارتباط بومشناختی محدوده وسیعی از معیارهای موجود در ارزیوابی
مشکل است و اگر با توجه به میهووم و محودودیتهوا تجزیوه و
تحلیل نشوند منجر به نتایج گمراهکننده مویشوود ( Li & Wu,
 .)2004به عنوان مثوال ،نشوان داده شوده اسوت کوه برخوی از
معیارها ،اگرچه به طور متیاوتی محاسبه شدهانود اموا همبسوتگی
بواالیی دارنود ( ;Ritters et al., 1995; Gustafson, 1998
 .)Turner et al., 2001; Neel et al., 2004سایر محالعوات
نشان دادهاند که مقایسه معیارهوا در مقیواسهوای متتلون نیوز
دشوار است ( .)Wu et al., 2002بنوابراین ،بسوته بوه مقیواس
محالعه ،نتایج متیاوتی در بومشناسی لاال شده است ( Turner
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 .)et al., 2001; Li & Wu, 2004عالوه بر این بیان شده که
روشهای فعلی کمیسازی سیمای سرزمین در مقایسه با توانوایی
ما در تیسیر ویژگیهای سیمای سورزمین مورتبط بوا فراینودهای
بومشناسی پیشرفتهتر هستند ( .)Turner et al., 2001بنابراین،
بررسی ارتباطات میان الگوها و فراینودها نیازمنود ارزیوابی دقیوق
است (.)Turner et al., 2001; Li & Wu, 2004
شاخصهای پیوسته و ایستا سیمای سرزمین
( )9

زمین آمار
زمین آمار روشی برای کمیسازی سحوت پیوسته و ارزیابی میوزان
و گستره همبستگی مکانی( )16است .همبستگی مکوانی شاخصوی
است که پدیدهای را اندازهگیری موی کنود کوه در آن مشواهدات
نزدیک به هم نسبت به آنهوایی کوه دورتور هسوتند مشوابهتور
هستند .فاالهای که در آن همبستگی مکوانی فعالیوت مویکنود،
نشاندهنده مقیاس مکانی یک سیستم است .بنابراین ،مشاهداتی
کووه فراتوور از ایوون فااووله هسووتند دارای همبسووتگی آموواری و
اکولوژیکی نیستند .همبستگی مکانی مثبت ناشی از یوک فراینود
مکووانی ماننوود پووراکنش اسووت .اکثوور رویکردهووای کموویسووازی
همبسوتگی مکوانی در اهووداف کواربردیشووان متیواوت هسووتند،
روشهای زمین آمار به منظوور تتموین پارامترهوای جمعیوت از
مشاهدات وابسته یا درونیوابی مقوادیر در مکوانهوای مشواهده
نشده ،بر ساختار کوواریانس مکانی یک متغیر تمرکز می کننود .از
سوی دیگر هدف آمارههای توسعه یافته در جغرافیا بررسی لضور
یک فرایند مکانی به منظور مدل کوردن ایون فراینود و محاسوبه
همبستگی مکانی به هنگام ارزیابی همبسوتگی میوان متغیرهوای
مکانی است ( .(Fortin et al., 2001با ایون وجوود ،تموام ایون
روشها نیازمند یک فرض ثابت است ،یعنوی سواختار همبسوتگی
مکووانی با یوود در سرتاسوور منحقووه مووورد محالعووه یکسووان باشوود.
مدلسازی واریوگرام( )11به طور گستردهای برای ارزیوابی سواختار
مکانی متغیرهای پیوسته به کارگرفته شده است (.)Haining, 1997
واریوگرام نمودار سمیواریانس( )12میان مشاهدات جیتی در مقابل
فااله جغرافیایی است .این نمودار را میتوان به طور چشومی بوه
منظور ارزیابی چگونگی تغییر واریانس متغیر با فااله تیسیر کرد.
تجزیه و تحلیل طیفی
تجزیه و تحلیل طییی در زمره بهترین روشهای شناخته شده به
منظور تواین دادههای زموانی اسوت .هنگوام تجزیوه و تحلیول

سریهای زمانی ،تجزیوه وتحلیول طییوی بوا فورض همپوشوانی
ساختارهای دورهای با طول موج (بسامد) و دامنههای متیاوت ،بوا
استیاده از تحلیل فوریه سریها را به امواج سینوسی و کسینوسوی
تبدیل میکند .به منظور ارزیابی طین فوریه ،لگاریتم دامنه مربوع
در مقابل لگاریتم بسامد رسم میشوود .تجزیوه و تحلیول سوحوت
مکانی متکی به پریدوگرام( )12است که معیاری از واریوانس اسوت
که در مقابل واریانس رسم میگوردد ( .)Dale, 2000نتوایج بوه
دست آمده از تجزیه و تحلیل طییی را میتوان به طور گرافیکوی
بهوسیله پریدوگرام نشان داد ،کاربرد این شاخصها در بومشناسی
سیمای سرزمین کمک به شناسایی مقیاسهای زموانی و مکوانی
خاص است که به طور معمول در سیمای سرزمین وجود دارند.
()14

چینخوردگیها و حفره
چینخوردگیهوا ( )Mandelbrot, 1983نمایانگرهوای عوددی
پیچیدگی هستند .بسیاری از اشیاء مربوط به تحقیقات بومشناسوی
سیمای سرزمین دارای چینخوردگی در دو یوا سوه بعود هسوتند.
چینخوردگیها ویژگیهای متتلیی دارند ( .)Sprott, 2003بوه
عنوان مثال دارای اشکال هندسی بسیار نامنظم هستند یوا شوبیه
به یکدیگر هستند به این معنی که عناار فردی یک شی مشوابه
تمام شی است .نستههای بیپایان ،عنااور سویمای سورزمین را
میسازند .خودتشابهی( )11به این معنی است کوه شوی مسوتقل از
مقیاس مشاهدات است و الگوهای بزرگ مقیاس را مویتووان بوا
استیاده از ویژگیهای الگوهای کوچک مقیاس پیشبینوی کورد و
برعکس .لد باالیی مقیاس توسط لد شی یوا سویمای سورزمین
تعیین میگردد .لد پایین توسط اندازه دانهبندی تعیین مویشوود.
در محالعات سیمای سرزمین هندسه چینخوردگی را میتووان بوه
منظور کمیسازی پیچیدگی مکانی سیمای سرزمین استیاده کورد
( Mandelbrot, 1983; Milen, 1988, 1991; Milen et
.)al., 1992; Sprott et al., 2002; Bollinger et al., 2003

چینخوردگیها را میتوان به وسیله الگوریتمهایی تواوین کورد
که نسبت فضای هندسی اشغال شده به وسیله چوینخووردگی را
کموویسووازی موویکننوود .چووینخوووردگیهووایی کووه دارای بعوود
چینخوردگی یکسان هستند ممکن است ظواهر متتلیوی داشوته
باشوند ( .)Plotnick et al., 1993در الگوهوای گسسوته ایون
تیاوتها به وسیله اندازه لیورههوا تعیوین مویشووند .بوه منظوور
کمیسازی بافت مرتبط با الگوهای پراکنش مکانی ،انودازهگیوری
لیرهها در ساختار هندسی توسط شاخصهای لیرهبندی اوورت
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میپوذیرد (.)Plotnick et al., 1993; Mandelbrot, 1983
شاخصهای لیرهبندی شاخصهوایی مییود بوا سواختار سوححی
برای دادههای پیوسته سیمای سرزمین هستند که قلهها و درههوا
را اندازهگیری میکنند ( .)Mcgarigal & Cushman, 2005به
عالوه ،این شاخصها ابعاد چندگانه جداشدگی را در مقیواسهوای
متتلن اندازهگیری میکنند (.)Wu & Sui, 2001
()16

تجزیه و تحلیل موجی
تجزیه وتحلیل موجی مشابه تجزیه و تحلیل طییی است اموا بوه
جای نمایش یک الگو به وسیله ترکیب خحی توابوع سینوسوی در
مقیاسهای متتلن ،از توابوع مووجی انعحوافپوذیرتری اسوتیاده
میکند ( .)Percival, 2001تجزیه و تحلیول مووجی جوایگزین
امیدوارکنندهای برای تواین و تقسویمبنودی سویمای سورزمین
هستند و این روش بوه آسوانی دادههوای بزرگوی ماننود تصواویر
سونجش از دور را بوه کوار مویگیورد ( Bradshaw & Spies,
 .)1992; Mcgarigal & Cushman, 2005مزیوت تجزیوه و
تحلیل موجی این است که اطالعات سلسله مراتبی ساختار سوحح
را لیوظ مویکنوود و همزموان تجزیووه الگوو را مقوودور مویسووازد
( .)Bradshaw & Spies, 1992نتایج را میتوان بوه دو گونوه
تیسیر کرد .1 :واریانس موجی ،مقیاسهایی را شناسایی مویکنود
که تاثیر زیادی بر الگو دارنود ،در لوالی کوه درجوه تحبیوق توابع
موجی را میتوان به طور مستقیم از روی دادهها نقشهسازی کرد.
بنابراین ،شناسایی موقعیت مکانی یوک سواختار خواص را فوراهم
میسازد .2 .تجزیه و تحلیل موجی را مویتووان بوه عنووان یوک
متغیر توییحی به منظور پیشبینی پاسوخهوای زیسوتی اسوتیاده
کرد (.)Keitt & Urban, 2005
()17

شاخصهای سنجش سطح
سحوت پیوسته ویژگیهای زیادی دارند و نمویتووان آنهوا را بوه
وسیله رویکردهای زمین آمار که فواال همبستگی را کمیسازی
میکنند یا توسط تجزیه و تحلیل طییی که مقیاسهای مکوانی و
زمانی خاای از ساختارهای دورهای را شناسایی میکنود ،ارزیوابی
کرد .ویژگیهای ایوافه سوحوت پیوسوته عبارتنود از نواهمواری،
چولگی ،انحنا و قلههای محلی .این ویژگیها را باید با اسوتیاده از
شاخصهای سنجش سحح ارزیابی کرد ،این شاخصها مبتنی بور
روشهایی هستند که در فیزیک مولکولی و میکروسکوپی توسوعه
داده شدهاند ( .)SPIP, 2001اخیرا این شاخصهوا موورد توجوه
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جوامع بومشناسان سیمای سرزمین قرار گرفتهانود ( Mcgarigal

.)& Cushman, 2005
شاخصهای پویا و گسسته سیمای سرزمین
اولین مرلله در کمیسوازی تغییورات سویمای سورزمین مقایسوه
میان دو دوره زمانی است .به عنووان مثوال طبقوهبنودی تصواویر
سنجش از دور در مرالل زمانی متتلن .نتایج تغییر بسوامدها بوه
عنوان شاخصی از تغییر سیمای سرزمین است که نمایانگر میوزان
و موقعیت تغییرات مکوانی اسوت .بودیهی اسوت کوه ایون گونوه
مقایسات تنها زمانی معتبر است کوه روش بوه کوار گرفتوه شوده
یکسان باشد یعنی زمین مرجع باشند و الگوریتمهای طبقوهبنودی
و نمونهگیری و قوانین به کار رفته یکی باشند .مقایسوه براسواس
ویژگیهای نقشه یا پیکسلها است (ارزیابی تغییرات از لالتی بوه
لالتی دیگر) .با اسوتیاده از مواتریسهوای تغییور و زنجیورههوای
مارکوف ،تغییر ویعیت هر پیکسل بوین دو دوره زموانی در یوک
ماتریس التمال تغییر تعیین میگردد ( .)Dale et al., 2002این
ماتریس ،ماتریسی مربعی است که سحرها و ستونهای یکسوانی
دارد که ویعیتها را نشان میدهند .یک سلول در سحر Aو یک
سلول در ستون Bبیانگر التمال تغییر یوک پیکسول بوا ویوعیت
اولیه  Aبه ویعیت Bدر یک مرلله زمانی است .التمال تغییر به
وسیله تعداد تغییرات مشواهده شوده  Aبوه  Bتقسویم بور تعوداد
پیکسلهای دارای ویعیت  Aبه دست میآیود .بورای  Kمرللوه
زمانی با فواال زمانی ثابت k-1 ،ماتریس تغییر لاال میگوردد.
ماتریس تغییر ،مقدار تغییرات میان هموه کواربریهوا در مرالول
زمانی را نشان میدهد .تحت این فرض که تغییور یوک پیکسول
بین دورههای زمانی  t1و  t2تنها بستگی بوه ویوعیت پیکسول در
زمان  t1دارد ،ماتریس التمال تغییر ،یک زنجیره موارکوف مرتبوه
اول را تواین میکند ( .)El- Shaarawi, 2002گواهی اوقوات
در بوومشناسوی ایون فورض بوا ایجواد الزاموات زموان نگووهداری
جایگزین میشود ،بدین معنی که یک پیکسل برای ثابت مانودن
در ویعیت  Aلداقل در  Xمرلله زمانی قبل از تغییر به ویعیت
 Bنیواز دارد ( & Acevedo et al., 1995; Yemshanov
 .)Perera, 2002در برخی از لاالت ،زنجیره مارکوف ارفنظر
از شرایط اولیه ،در یک لالت تعادل همگورا مویشوود ( Usher,
 .)1992یک زنجیره مارکوف سنتی ،یک فرایند زمانی یومنی را
ارائه میدهد .درلالی که ،معرفی یک بعود مکوانی وایوح منجور
به زنجیورهای مکانوی -زمانی میشوود که زنجیوره مارکوف را با
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شبکههای خودکار ترکیب میکند (.)Balzter et al., 1998
شاخصهای پویا و پیوسته سیمای سرزمین
شاخصهای پیوسته برای تغییرات سیمای سرزمین را میتووان در
سیستمها ی پویا یا نظریه اطالعات پیدا کرد .در لال لایور ایون
شاخصها متکی به شبیهسازی مودلهوا هسوتند .زیورا دادههوای
تجربی (مانند عکسهای هوایی و دادههوای میودانی) بوه نودرت
اطالعات بلند مدت (سریهای زمانی) را ارائه میدهند .یک مثال
از شاخصها ی پویا و پیوسته ،پیچیدگی مکانی و زمانی است کوه
تغییورات لکووههووای پوشووش گیواهی را کموویسووازی مووی کننوود
( .)Parrott, 2005این شاخص مشابه آنتروپی اطالعات-مبنوای
شووانون( )18اسووت و بووا لکووههووای تجمووع یافتووه ،تصووادفی و
طبقهبندی( )13شده فرق دارد (.)Parrott, 2005
()22

توان لیاپانوف
شاخصهایی به منظور ارزیابی قابلیت پیشبینی یک سیسوتم بوه
وسیله اندازهگیری گسترهای هستند کوه در آن تغییورات کوچوک
بزرگتر شدهاند .بنابراین چگوونگی لساسویت یوک سیسوتم بوه
آشیتگیها و تغییورات را انودازهگیوری مویکننود .در اکثور مووارد
آشیتگیها گرایش به بزرگتر شدن دارنود و اهمیتوی نودارد کوه
آشیتگیهای اولیه چقودر کوچوک بودنود .ایون رفتوار کوه در آن
آشیتگیهای کوچک ،بزگتر میشوند ،به عنووان لساسویت بوه
شرایط اولیه نامیده میشود .توانهای لیاپوانوف نورخ متوسوحی را
بازتاب میکند که در آن آشیتگیها افزایش یا کواهش موییابود.
شمار توانهای لیاپانوف به فراوانی ابعاد فضوا هسوتند ،هور تووان
نشاندهنده این است که آیا آشویتگیهوا در یوک مسویر خواص
افزایش مییابند یا کاهش ( .)Eckmann & Ruelle, 1985در
نتیجه ،کاربرد توانهای لیاپانوف در بومشناسی سویمای سورزمین
ارزیابی در پیشبینی مدلها است .به عالوه ،از آنجا که وابسوتگی
به شرایط اولیه یکوی از نشوانههوای آشووب( )21اسوت ( Sprott,
 ،)2003توانهای لیاپانوف را میتوان به منظور ارزیابی ایون کوه
آیا یک سیستم آشیته است یا نوه بوه کارگرفوت .ارزیوابی جذبوه
زیباشناختی هنر و طبیعوت ( ،)Hunziker et al., 2007نشوان
میدهد که تعادل سادگی و پیچیدگی ،نظم و غیرقابل پویشبینوی
بودن ،بیشتر توسط انسوانهوا تورجیح داده مویشوود ( & Aks
 .)Sprott, 1996نتایج نشان داد که همبستگی میان توانهوای
لیاپانوف (غیرقابل پیشبینی بودن فراینودهای پویوا) و ترجیحوات

زیباشناختی مردم برای الگووهوا ،تووانهوای لیاپوانوف متوسوحی
داشت که متنواظر بوا بسویاری از اشویا طبیعوی اسوت ( & Aks
.)Sprott, 1996
بحث و نتیجهگیری
هدف بومشناسی سیمای سرزمین تعیین مکان و زموان نواهمگنی
و چگووونگی توواثیر آن بوور فراینوودها اسووت (.)Turner, 1989
بنووابراین ،آنچووه کووه بووومشناسووی سوویمای سوورزمین را از سووایر
شاخههای بومشناسی متمایز میکند ،تاکید و تمرکوز بوومشناسوی
سیمای سرزمین بر الگوی مکانی اکوسیستمها است .از آنجوا کوه
الگوهای سیمای سرزمین بر فرایندهای بوومشوناختی اکوسیسوتم
تاثیر میگذارند ،بنابراین ،شناخت ،پیشبینوی و درک ایون الگوهوا
به منظور لیظ تنوززیستی امری یروری و مهم اسوت .مویووز
اساسووی در ایوون زمینووه ،لووول انتتووابهووای یووک محقووق در
اندازهگیری و به تصویر کشیدن ناهمگنی اسوت ،بوه طوور ویوژه،
چگونه این انتتابها تحت تاثیر الگوهایی کوه مشواهده خواهنود
شد ،قرار میگیرند و چه مکانیسمهایی ممکون اسوت بوه عنووان
فاکتورهای بالقوه دخالت داده شوند .در واقوع بوه خووبی شوناخته
شده است که الگوهای مشاهده شده و ارتباطات آشکار آنهوا بوا
متغیرهای پاسخ ،اغلب بوه بسوتگی بوه مقیاسوی دارد کوه بورای
مشواهده ایون الگووهوا انتتواب شوده اسوت (.)Wiens, 1989
موفقیت در درک ارتباطات میان الگو و فرایند منوط به تشوتیص
احیح ناهمگنی در روشی است که به ارگانیسمها یا فراینودهای
مورد نظر مربوط است .با این نگاه ،بومشناسان سویمای سورزمین
یک الگوی والد را اتتار کردهاند ،که این الگوو مودل موزاییوک
لکه ساختار سیمای سرزمین اسوت ( .)Forman, 1995در مودل
موزاییک لکه ،سیمای سرزمین به عنوان مجموعهای از لکههوای
گسسته نمایش داده مویشوود .اکثور ناپیوسوتگیهوا در تغییورات
اساسی محیطزیستی به عنوان مرزهوای گسسوته میوان لکوههوا
نمایش داده شدهاند ،سایر تغییرات یا به وسیله همین لکهها نشان
داده میشوند و یا ااال درنظرگرفته نمیشووند .ایون مودل ثابوت
کرده که کامال کارآمد است .به خصوص ،یک چارچوب سوازمانی
ساده ارائه میدهد که طرت آزمایشی ،تجزیه و تحلیل و مودیریت
سازگار با ابزار را تسهیل میکند .در واقع ،ااول مهم بومشناسوی
سیمای سرزمین امروزی براساس این دیدگاه به وجود آمدهاند (به
عنوان مثال ،مویوعات ساختار لکه ،میهوم لکه ،تغییرات الگوو بوا
مقیاس) .با این وجود ،لتی سرستت ترین لامیان مدل موزاییک
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کاهش ادغام روشهای زمین آماری و چند متغیره به جعبوه ابوزار
.بومشناسی سیمای سرزمین میشود
یاداشتها
1. Grain
2. Chorology
3. Information Theory
4. Fractal Geometry
5. Percolation Theory
6. Algorithmic complexity
7. Landscape metrics
8. Patch adjacency
9. Geostatistics
10. Spatial autocorrelation
11. Variogram
12. Semivariance
13. Periodogram
14. Fractals and lacunarity
15. Self-similarity
16. Wavelet analysis
17. Surface metrics
18. Information-based Shannon entropy
19. Ordered
20. Lyapunov exponents
21. Chaos

لکه میدانند که نمایش طبقهای متغیرهای محیطزیسوتی اغلوب
نمایشی یعین از ناهمگنی واقعی یک سیستم که ممکون اسوت
متشکل از شیبهای تدریجی و پیوسته چند بعدی باشود را ارائوه
، تا کنون مدلهای جوایگزین سواختار سویمای سورزمین.میدهد
براساس تغییرات پیوسوته محویطزیسوتی بوه خووبی توسوعه داده
 اعتقاد بر این است که پیشرفتهای فراتر در بومشناسوی.نشدهاند
سیمای سرزمین به علت فقودان روش و ابوزار تجزیوه و تحلیلوی
برای به تصویر کشیدن و تجزیوه و تحلیول پدیودههوای پیوسوته
 فورض بور.بومشناختی در سحح سیمای سرزمین محدود شدهانود
این است که سوادهسوازی تغییرپوذیری محویطزیسوتی در سوحح
 اندازهگیری ویوت،سیمای سرزمین به نقشههای طبقهبندی شده
ویژگیهای پیوسته را با شکسوت مواجوه مویسوازد و منجور بوه
 مویووعات مشوکل آفورین،کاهش قابول تووجهی از اطالعوات
 توجوه سونتی بور تجزیوه و.رهنیت و موجب انتشار خحا میگردد
، به استثنای دیدگاههای دیگور،تحلیل نقشههای طبقهبندی شده
کارآیی و انعحافپذیری تجزیه و تحلیل کمی پدیدههوای مکوانی
را محدود میکنود و منجور بوه جودایی موداوم میوان روشهوا و
ایدههای جوامع و بومشناسی سیمای سرزمین و همچنین موجوب
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