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چکيدٌ
هغالؼِ دس صهيٌِ الگَي فضايي ٍ پشاوٌؾ پاسن ّاي ؿْشي تِ هٌظَس ؿٌاػايي ضؼفّا ٍ ووثَدّا اهشي ضشٍسي هحؼَب هي-
ؿَد .دس ايي هغالؼِ تِ هٌظَس تشسػي الگَي هىاًي پاسن ّاي ؿْش وشد اص ػٌزِ ّاي ػيواي ػشصهيي اػتفادُ ؿذ  .تِ ايي
هٌظَس ػٌزِ ّاي  ENN-MN ٍ LPI ،LSI ،PD ،PLANDتشاي ّش يه اص پاسن ّاي ؿْشي هحاػثِ ؿذ  .تشسػي الگَي
هىاًي ٍ تَصيغ ٍ پشاوٌؾ پاسن ّا ًـاى داد وِ پاسن ّاي ؿْشي دس هٌغمِ هَسد هغالؼِ اص ًظش ًحَٓ تشوية ٍ تَصيغ فضايي
ؿشايظ هغلَتي ًذاسًذ ٍ هٌاعك هختلف ؿْش دچاس ًَػاًات ؿذيذي هي تاؿٌذً .تايذ ايي تشسػي هٌؼىغ وٌٌذُ ػياػت غلظ
تشًاهِسيضاى ؿْشي رْت هىاًياتي ٍ احذاث پاسنّاي ؿْشي دس هحذٍدُ هَسد هغالغُ هي تاؿذ.

مقدمٍ
فضاي ػثض تِ ػٌَاى يىي اص ارضاء ػيؼتن ؿْشً ،مؾ تؼضائي دس واّؾ تشاون ؿْشي ،ايزاد هؼيشّاي
ّذايتي ،تىويل ٍ تْثَد واسوشد تأػيؼات آهَصؿي ،فشٌّگي ٍ رخيشٓ صهيي تشاي گؼتشؽ آيٌذٓ ؿْش داسد،
لزا اغشاق آهيض ًيؼت اگش گفتِ ؿَد ّيچ عشح راهؼي تذٍى ػيؼتن تشًاهِسيضي ؿذُ فضاي ػثض ؿْشي
واهل ًخَاّذ تَد .فضاّاي ػثض ؿْشي تخؾ رذايي ًاپزيش اص ّش هٌغمِ ؿْشي تَدُ ٍ اّويت صيادي دس
حفظ ويفيت ٍ پايذاسي هحيظ صيؼت داسًذ ) .(Kshama et al., 2012اص آًزا وِ واسوشدّاي فضاّاي ػثض
دس هحذٍدُّاي ؿْشي تؼتگي تِ تَصيغ ٍ پشاوٌؾ آًْا داسد ،ػٌزِّاي هشتَط تِ اوَلَطي ػيواي ػشصهيي،
اتضاس تؼياس هٌاػثي تشاي تياى الگَي هَصاييه فضاّاي ػثض ؿْشي ٍ تغييشات آى دس استثاط تا فشآيٌذّاي
ؿْشًـيٌي ٍ تحت احش تـش ّؼتٌذ ) .(Botequilha & Ahren, 2002پشاوٌؾ هٌاػة اًَاع فضاّاي ػثض دس
ػظح ؿْش ،اص هَضَػات هْن دس تشًاهِ سيضي ؿْشي ٍ تَيظُ هذيشيت فضاّاي ػثض ؿْشي هحؼَب هي ؿَد.
تَصيغ ػادالًِ فضاّاي ػثض تا واسوشد ارتواػي ٍ چگالي هٌاػة ايي فضاّا دس والثذ ؿْش ،تِ عَس هؼتمين
تا فشايٌذ تشًاهِ سيضي ٍ هذيشيت پايذاس ؿْشي هشتثظ اػت (پشيَسّ )1386 ،ذف اص ايي تحميك تشسػي الگَي
هىاًي ٍ ًحَُ تَصيغ پاسنّاي ؿْش وشد ّوچٌيي اسائِ يه هذل هغلَب اص تَصيغ پاسنّاي ؿْشي دس ػغح
واستشيّاي هؼىًَي دس هٌاعك  12گاًِ ؿْش وشد تا اػتفادُ اص ػٌزِّاي هختلف ػيواي ػشصهيي اػت.
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مًاد ي ريشَا
هٌغمِ هَسد هغالؼِ
ؿْش وشد دس حذ فاصل ػشضّاي ؿوالي  35دسرِ ٍ  42دليمِ ٍ  35دسرِ ٍ 53دليمِ ٍ  20حاًيِ ٍ تيي دٍ
عَل 50دسرِ ٍ  50دليمِ ٍ  50حاًيِ تا  51دسرِ ٍ  3دليمِ ؿشلي ، ،دس فاصلِ  48ويلَهتشي پايتخت ٍالغ
ؿذُاػت .سؿذ ػشيغ ؿْش وشد تاػج ؿذُ وِ تؼياسي اص تاؽّا ٍ اساضي وـاٍسصي تا تغييش واستشي تِ فضاّاي
صٌؼتي ٍ هؼىًَي تثذيل ؿًَذ ٍ هؼائل هحيظ تِ ٍرَد آيٌذ  .دس ايي تحميك  12هٌغمِ ؿْشي وشد تِ
ػٌَاى هٌغمِ هَسد هغالؼِ اًتخاب ؿذ.

ضکل  -1مًقعيت جغرافيايی ضُر کرج

ريش تررسی
ايي هغالؼِ هؼغَف تِ پاسنّاي ؿْش وشد اػت .دادُّاي هَسد اػتفادُ دس ايي هغالؼِ ػثاستٌذ اصً :مـِّاي
فضاّاي ػثض هشتَط تِ ػال  1389تا همياع  1:1.000تشگشفتِ اص عشح راهغ فضاي ػثض ؿْش وشد؛ ايي
دادُّاي ٍوتَسي تا اػتفادُ اص ًشم افضاس ً( Arc mapؼخِ  )ESRI ،9/3تِ فشهت سػتشي تا اًذاصُ پيىؼل 2
دس  2هتش تثذيل ؿذ  .دس ايي هغالؼِ تِ هٌظَس تحليل هىاًي ػاختاس پاسنّا اص ؿؾضلؼيّايي تِ ؿؼاع
تمشيثي  700هتش (هؼاحت ّ 150ىتاس) اػتفادُ ؿذ (ؿىل  .)2ؿؼاع ؿؾضلؼيّا تش اػاع فاصلِ دػتشػي
پاسنّا دس همياع تشصى اًتخاب ؿذ ٍ ػپغ پٌذ ػٌزِ دسصذ چـن اًذاص ( ،)PLANDتشاون لىِ (،)PD
ؿىل ػيواي ػشصهيي ( ،)LSIؿاخص تضسگتشيي لىِ ( ،)LPIهياًگيي فاصلِ لىِ ّا ( )ENN-MNدس ّش
يه اص ؿؾ ضلؼيّا هَسد هحاػثِ لشاس گشفت  .پٌذ ػٌزِ اًتخاتي ًـاى دٌّذُ تَصيغ ٍ پشاوٌؾ پاسن ّا دس
هٌغمِ هَسد هغالؼِ هي تاؿٌذ .ػٌزِ ّاي هَسد ًظش تا اػتفادُ اص ًشم افضاس ً( FRAGSTATSؼخِ ( )3/3
 )McGarigal et al., 2002هحاػثِ ؿذ  .تشاي ًمـِ ػاصي ّش يه اص ػٌزِ ّا  ،هماديش اػتخشاد ؿذُ تشاي
ػٌزِّا دس  5عثمِ تِ ؿشح صيش تمؼين تٌذي ؿذ  :عثمِ :1ؿؾضلؼيّاي فالذ پاسن ّاي ؿْشي ؛ عثمِ:2
هماديش وَچىتش اص تفاضل هياًگيي اص اًحشاف هؼياس؛ عثمِ :3هماديش تيي تفاضل هياًگيي اص اًحشاف هؼياس تا
هياًگيي؛ عثمِ :4هماديش تيي هياًگيي تا هياًگيي تؼالٍُ اًحشاف هؼياس؛ عثمِ :5هماديش تضسگتش اص هياًگيي
تؼالٍُ اًحشاف هؼياس.
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ضکل  -2پُىٍتىدی مىطقٍ مًرد مطالعٍ تا استفادٌ از ضص ضلعیَای 150

وتايج
ارائٍ مدلی از ترکية ي تًزيع فضاَای سثس ضُری تر اساس سىجٍَای سيمای سرزميه
پغ اص ًمـِ ػاصي ػٌزِ ّاي هحاػثِ ؿذُ تشاي پاسنّاي ؿْشي ً ،مـِ ّاي حاصل تا ٍصًي يىؼاى تا
يىذيگش تلفيك ؿذ (ساتغِ  ٍ )1گؼتشُ هغالؼاتي دس 4عثمِ پٌِْتٌذي ؿذ .عثمات ًمـِ ًْايي ؿاهل  :ؿؾ-
ضلؼيّايي وِ فا لذ فضاي ػثض اص آى والع هيتاؿٌذ ،ؿؾضلؼيّايي وِ همذاس فضاي ػثض آًْا ووتش اص
هياًگيي  5ػٌزِ تلفيك ؿذُ اػت ،ؿؾضلؼيّايي وِ همذاس فضاي ػثض آًْا دس حذ ٍد هياًگيي  5ػٌزِ
تلفيك ؿذُ اػت ٍ ؿؾضلؼيّايي وِ همذاس فضاي ػثض آًْا تيـتش اص هياًگيي  5ػٌزِ تلفيك ؿذُ اػت .
ًمـِ ًْايي ٍضؼيت تَصيغ ٍ پشاوٌؾ پاسنّاي ؿْش وشد سا تش اػاع  5ػٌزِ اًتخاتي ًـاى هيدّذ (ؿىل
 -3الف) تا تَرِ تِ ايي هَضَع وِ پاسنّاي ؿْشي دس هٌاعك هؼىًَي تَػؼِ هي ياتٌذ دس ايي هشحلِ تا
اػتفادُ اص تَاتغ سٍيْن گزاسي دس هحيظ ً GISمـِ هشتَط تِ تلفيك ػٌزِ ّا اص واستشي ّاي هؼىًَي رذا
ؿذُ ٍ ًمـِ حاصل ٍضؼيت تَصيغ ٍ پشاهٌؾ پاسن ّاي ؿْشي دس ػغح واستشي ّاي هؼىًَي سا ًـاى هي -
دّذ (ؿىل  -3ب).
ساتغِ )1

(CDMC2 =0/2 )PLAND( +0/2 )PD( +0/2 )LSI( +0/2 )LPI( +0/2 )ENN-MN

- Model Composition and Distribution of the different Classes
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ضکل  -3الف -تًزيع پارکَای ضُری تر اساس تلفيق سىجٍ َای سيمای سرزميه ب -تًزيع ي پراکىص پارک-
َای ضُری در سطح کارتری مسکًوی

تحث ي وتيجٍگيری
پشاوٌؾ هٌاػة پاسنّا دس ػغح ؿْش ،اص هَضَػات هْن هذيشيت هٌاعك ؿْشي هحؼَب هيؿَد تَصيغ
ػادالًِ ايي فضاّا دس والثذ ؿْش تا فشايٌذ تشًاهِسيضي ٍ هذيشيت پايذاس ؿْشي هشتثظ اػتً .تايذ تشسػي
ػٌزِّاي هشتَط تِ تَصيغ ٍ پشاوٌؾ پاسن ّاي ؿْشي دس هٌغمِ هَسد هغالؼِ ًـاى داد تيـتشيي اختالف
داهٌِ اسصؿي ػٌزِّا هشتَط تِ ػٌزِّاي  PD ٍ PLAND, CA, ENN-MNهيتاؿذ ايي هغلة ًـاى هي-
ي تَصيغ ٍ پشاوٌـي
دّذ وِ پاسن ّا دس ػغح ؿْش وشد اص ًظش ػغح ،تؼذاد ٍ ؿؼاع دػتشػي داسا
غيشيىٌَاخت هيتاؿٌذ .اختالف دس داهٌِ اسصؿي ػٌزِ ّاي  LSI ٍ LPIتشاي پاسنّاي ؿْشي ًـاى دٌّذُ
تَصيغ ٍ پشاوٌؾ يىٌَاخت پاسن ّا دس همياع ّاي (ّوؼايگي ،هحلِاي ،تشصىً ،احيِ اي ٍ هٌغمِاي) هختلف
اػت تا تَرِ تِ همذاس ػٌزِ ّاي ً LSI ٍ LPIتيزِ هيؿَد پاسنّاي ؿْشي دس همياع ّاي هختلف دساي
تَصيغ ٍ پشاوٌؾ ًؼثتا يىٌَاختي ّؼتٌذ  .تا تَرِ تِ ايي هَضَع وِ ؿؼاع دػتشػي تشاي پاسن ّاي ؿْشي
دس همياع ّوؼايگي ٍ هحلِ اي ووتش اص  700هتش هي تاؿذ تشسػي پاسن ّاي ؿْشي دس ػغح واستشي
هؼىًَي ًـاى داد حذٍد يه ػَم اص واستشي ّاي هؼىًَي ؿْش وشد تا ؿؼاع  700هتشي فالذ ّيچ ًَػي اص
پاسنّاي ؿْشي هي تاؿٌذ ايي دس حالي اػت وِ تٌْا  13دسصذ اص ػغح واستشي ّاي هؼىًَي دس ؿْش وشد
داساي تَصيغ ٍ پشاوٌـي هٌاػة اص پاسن ّاي ؿْشي اػت يگاى ّاي ؿؾ ضلؼي تا تَصيغ ٍ پشاوٌؾ هٌاػة
پاسنّاي ؿْشي تيـتش د س لؼوت ؿوالي ؿْش وشد (هٌغمِ  )8هتوشوض هي تاؿٌذ .تٌاتشايي اوخش هٌاعك
ؿْشداسي دس ؿْش وشد داساي تَصيغ ٍ پشاوٌـي هتَػظ تا هٌاػة اص پاسن ّاي ؿْشي هي تاؿٌذ .تا تَرِ تِ
ًتايذ تذػت آهذُ اص ايي هغالؼِ ،تَصيغ ٍ پشاوٌؾ پاسن ّاي ؿْشي دس اوخش هٌاعك ؿْشداسي ؿْش وشد تا
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اػتاًذاد اختالف صيادي داسد ايي اختالف دس هٌاعك رٌَتي ٍ رٌَبغشتي هٌغمِ هَسد هغالؼِ تيـتش اص ػايش
.هٌاعك هيتاؿذ
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