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بررسی اثر مقیاس بر حساسیت سنجههای سیمای سرزمین
2

علی عسگریان ،1بهمن جباریان امیری

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،رشتۀ منابع طبیعی ـ محیط زیست ،دانشگاه تهران
 .2استادیار دانشکدۀ منابع طبیعی  ،گروه محیط زیست ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت -1392/2/24 :تاریخ تصویب)1392/12/27 :

چکیده
توسعۀ سنجههای سیمای سرزمین در اواخر ده ۀ  1980و پیش رتته ای تن ون س نجز از دور و س اما ۀ اطالع ات غرراتی ایی
توا ستند بعد غدیدی در مطالعات اکولوژی سیمای سرزمین ب هخص و در زمین ۀ ارتب ا ب ین الهوه ای می ا ی و تراین دهای
اکولوژییی بهوغود آورد .بااینحال وابستهی برخی سنجههای سیمای سرزمین به عام مقی ا و ق درت تفیی ه ای متتف
ساما ههای سنجز از دور سبب شد توغه ویژهای به ا تتاب مقیا مناسب در مطالعات اکول وژی س یمای س رزمین و در تیج ه
تفسیر درست ترایندهای اکولوژییی بهوغود بیاید .پژوهز حاضر یز در این راستا به بررسی اثر مقیا بر رو د ترییر مجموع های
از سنجههای سیمای سرزمین پرداخته است .از اینرو با پردازش تصویر ماهوارۀ لندست در شهر اصفهان و پیرامون آن (به مساحت
 480هزار هیتار) به بررسی اثر مقیا در دو بتز گسترۀ میا ی و ا دازۀ سفول بر رو د ترییر برخی سنجههای سیمای س رزمین
در طبقۀ پوشز سبز پرداخته شد .بدین منظور ا دازۀ سفول از  30متر ب ه  240 ،120 ،60و  480مت ر و گس ترۀ می ا ی از 300
هیتار به مقادیر  2400 ،1200 ،600و  4800هیتار اتزایز یاتت تا حساسیت مقادیر سنجههای تع داد لی ه ( ،)NPت راک لی ه
( ،)PDشاخص شی سیمای س رزمین ( ،)LSIمتوس ط ا دازۀ لی ه ( ،)MPSت راک حاش یه ( ،)EDمی ا هین تاص فۀ اقفیدس ی
زدی ترین همسایه ( ،)MNNشاخص متوسط لیه ( )MSIو شاخص ک هستۀ مرکزی ( )TCAIسبت به مقیا بررسی ش ود.
تایج حاص از پژوهز شان از حساسیت بیشتر این سنجهها (غیر از سنجۀ  )TCAIسبت به عام مقیا است .ا جام مطالعات
از این دست و توغه به مبحث مقیا بهمنزلۀ یی ی از مباح ث مه اکول وژییی ق ز مهم ی در شناس ایی آث ار و تراین دهای
اکولوژییی ،پیزبینی عمفیردهای اکولوژییی (مدل سازی سرزمین) و کاهز عدم قطعیت حاص در مطالع ات اکول وژی س یمای
سرزمین خواهد داشت.
کلیدواژگان :اکولوژی سیمای سرزمین ،ا دازۀ سفول ،سنجههای سیمای سرزمین ،گسترۀ میا ی.

 ویسندۀ مسئول ،تففن02632229683 :

Email: Jabbarian@ut.ac.ir
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 .1مقدمه
پیشرتته ای اخی ر در اکول وژی س یمای س رزمین
بهخصو پس از غنگ غها ی دوم ()Farina, 2006
و توسعۀ سنجههای سیمای س رزمین از اواخ ر ده ۀ
 )Herold et al., 2003( 1980توا ست بعد غدی دی
در مطالعات مربو به ارتبا بین الهوه ای می ا ی و
تراین دهای اکول وژییی ب هوغ ود آورد ( Li & Wu,
 .)2004ارتبا بین س نجهه ای س یمای س رزمین و
کارکردهای آن بهطورکفی ،پذیرتت ه ش ده اس ت؛ ب ه
ای ن معن ا ک ه تریی ر مق ادیر س نجهه ای س یمای
سرزمین بهط ور مس تقی ب ر عمفیرده ای س رزمین
اثرگذار اس ت ( .)Salman Mahiny, 2007ت ا کن ون
سنجههای گو اگو ی برای مطالعۀ ترکیب( 1تراوا ی و
2
تن و طبق ات پوش زک ک اربری زم ین) و س اختار
(چیدمان و ارتباطات میا ی طبقات پوش زک ک اربری
زمین) سیمای س رزمین توس عه یاتتن د ( Fortin et
;al., 2002; McGarigal & Marks, 1995

 )Rutledge 2003و از آنه ا ب رای کم یک ردن
خصوصیات و ویژگیهای متتف س یمای س رزمین
3
ازغمفه اهمهنی س یمای س رزمین ( Buyantuyev
4
 ،)& Wu, 2007ارتبا سیمای سرزمین ( Kelly et
5
 )al., 2011و تیهتیهشدگی سیمای سرزمین ( Gao
 )& Li, 2011بهره گرتته شده است.
بسیاری از سنجههای سیمای سرزمین وابسته ب ه
مقیا ا د ( .)McGarigal & Marks, 1995از ای نرو
محاسبه و تفسیر ص حی آنه ا ب ه ا تت اب ص حی
مقی ا ی از دارد ( Gao & Li, 2011; Wheatley,
 .)2010بدین معنا که با تریی ر مقی ا در مطالع ات
اکولوژی سیمای سرزمین ممی ن اس ت ارتب ا ب ین
الهوه ای می ا ی و تراین دهای اکول وژییی ب هخ وبی
مشتص شود ( Kelly et al., 2011; Millington et
 .)al., 2003مقیا بهمنزلۀ معی اری از می زان دق ت
( ،)Bailey, 2005به ا دازۀ کوچ ترین یهان قشه 6و
1. Composition
2. Configuration
3. landscape heterogeneity
4. landscape connectivity
5. Landscape fragmentation
)6. Minimum mapping unit (MMU

گسترۀ میا ی 7اشاره دارد که عموماً با عن وان مقی ا
می ا ی 8مط رح م یش و د ( .)Saura, 2002ا دازۀ
کوچ ترین یه ان قش ه (ی ا پف یگ ون) در مح یط
ب رداری و ا دازۀ س فول در مح یط رس تری ب ه
قش ه
کوچ ت رین پدی دۀ قاب تش تیص در ی
داللت دارد که از پدیدههای اطراف خود تفیی پ ذیر
باشد ( .)Turner et al., 1989گسترۀ می ا ی ی ز ب ه
ک منطقۀ مطالعهشده یا سیمای سرزمین اشاره دارد
که بهوسیفۀ غمعیت مطالعهشده اش رال ش ده اس ت
( .)Turner et al., 1989از س وی دیه ر مطالع ات
بسیاری یز به بررس ی اث ر تریی ر در تع داد طبق ات
کاربریک پوشز زمین ،به عن وان مقی ا کیف ی 9ی ا
تفیی موض وعی،)Simova & Gdulova, 2012( 10
بهعنوان عامفی اثرگذار بر مقادیر سنجهه ای س یمای
س رزمین پرداختن د ( ;Bailey et al., 2007
 .)Buyantuyev & Wu, 2007زی را سیس ت ه ای
گو اگون طبقهبندی کاربریک پوشز زمین بر ساختار
س یمای س رزمین ک ه در قش ه مای ان م یش و د
در هایت بر درک ما از ترایندهای اکول وژییی اثرگ ذار
خواهند بود (.)Bailey et al., 2007
پیشرتته ای اخی ر در تن ون س نجز از دور
به منزلۀ منبعی غنی از دادهه ای می ا ی و س اما ۀ
اطالعات غرراتیایی ب هعن وان اب زاری توا ا ب رای
مدیریت ،تجزیه و تحفی و مایز دادههای میا ی
( )Arnof, 2011ترصتهای غدیدی برای پژوهز
در مورد مباح ث مرب و ب ه مقی ا در اکول وژی
سیمای سرزمین سبت به گذشته ب هوغ ود آورده
است ( .)Farina, 2006بهعنوان اولین مطالع ات در
این زمینه Turner ،و همیارا ز در سال  1989به
بررسی اثر مقیا در مطالع ات س یمای س رزمین
پرداختند و از آن زمان ت ا کن ون مبح ث ا تت اب
مقیا مناس ب در مطالع ات گو اگو ی تحفی و
بررسی شده اس ت ( Thompson & McGarigal,
.)2002; Krummel et al., 1978; Levin, 1992
در پژوهز حاض ر ب ا اس تفاده از تص ویر م اهوارۀ
7. Extent
8. Spatial scale
9. Qualitative scale
10. Thematic resolution
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لندست به تهیۀ قش ۀ پوش ز س بز (ش ام ک اربری
کشاورزی ،پارکهای غنهفی و پارکهای داخ ش هر)
در شهر اصفهان و بتزهایی از پیرام ون آن پرداخت ه
شد تا میزان حساس یت و رو د تریی ر مجموع های از
سنجههای سیمای سرزمین در ارتبا با ترییر مقی ا
در دو بتز ا دازۀ سفول و گسترۀ میا ی بررسی ش ود.
اگرچه در برخی مطالعات صورتگرتته در این زمین ه از
دادههای شبیهسازیش ده ب رای بررس ی اث ر مقی ا
استفاده شده اس ت ( Hargis et al., 1998; Uuemaa
.)et al., 2005

و 55ک 51و 79ک 51درغ ۀ ط ول ش رقی) ب همنزل ۀ
منطقۀ مطالعه شده ا تتاب شد .شی  1ش اندهن دۀ
منطقۀ مطالعهشده است.

 .2مواد و روشها
 .1.2منطقۀ مطالعهشده و دادههای استفادهشده
در ای ن پ ژوهز از تص ویر س نجندۀ  TMم اهوارۀ
لندست در خردادماه  1389و به ش مارۀ ردی  37و
گ ذر  164ب رای تهی ۀ قش ۀ پوش ز زم ین و از
دادههای برداشتشده توس ط دس تهاه موقعی تی اب
غه ا ی ب رای ارزی ابی ص حت آنه ا اس تفاده ش د.
همچنین محدودهای ب ه مس احت  960ه زار هیت ار
واق ع ب ر ش هر اص فهان و زم ینه ای پیرام ون آن
(متتصات بین 63ک 32و 83ک 32درغۀ عرض ش مالی

 .2.2روش کار
ازآ ج اک ه در ای ن پ ژوهز از دادهه ای س ط اول
م اهوارۀ لندس ت اس تفاده ش د (.)Arvidson, 2002
هیچگو ه تصحی هندس ی ب ر روی تص اویر ص ورت
هرت ت .بن ابراین ،ب همنظ ور پ ردازش تص ویر ابت دا
تصحی رادیومتری (براسا روابط ارائهشده توس ط
 )Chander et al., 2009بر روی تصاویر اعم ال ش د.
1
سپس از شاخص تفاوت رمالشدۀ گیاهی ( Arnof,
 )2011بهرهغویی شد تا قش ۀ پوش ز زم ین در دو
طبقۀ پوشز سبز و سایر طبقات بهدست آید .س پس
با مرور منابع و مطالعات مشابه صورتگرتت ه در ای ن
زمینه مجموعهای از پرکاربردترین سنجههای سیمای
سرزمین ا تتاب شد تا عالوه بر بررسی رو د تریی رات
آنها بر اثر ترییر مقیا ب ه مقایس ۀ آنه ا ب ا س ایر
مطالعات یز پرداخته شود .غدول 1مایا هر توص ی
سنجههای س یمای س رزمین اس تفادهش ده در ای ن
پژوهز است.



شکل .1منطقۀ مطالعهشده

1. Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)
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جدول .1توصیف سنجههای استفادهشده در این پژوهش ()UMASS, 2013; McGarigal et al., 2002
نوع سنجه

حروف

رابطه

واحد

متغیر

تعداد لیه
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ni
10000100
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a
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A
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m
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n
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ni
n

c
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n
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 =Eطول ک حاشیۀ کاربری زمین (،)m
 =Aک گسترۀ سیمای سرزمین ()m2
 =hijتاصفۀ لیههای کاربری از ییدیهر (،)m
 =mتعداد ک زدی ترین لیهها به هر لیه

بدون واحد

m

aij

 =aijمساحت لیههای کاربری زمین (،)m2
 =niتعداد لیههای کاربری زمین،




ب همنظ ور بررس ی اث ر مقی ا ب ر حساس یت
سنجههای سیمای سرزمین در گام تست به بررس ی
اثر ا دازۀ سفول بر رو د تریی رات س نجهه ای س یمای
سرزمین پرداخته شد .بدین منظور با ثابت هاهداش تن
ا دازۀ گسترۀ میا ی ،ا دازۀ سفولها از  30مت ر( 1ا دازۀ
سفوله ا در تص ویر پ ردازشش دۀ م اهوارۀ لندس ت)
بهترتیب ب ه  240 ،120 ،60و  480مت ر ات زایز داده
شد .سپس برای بررس ی اث ر گس ترۀ می ا ی ب ا ثاب ت
هاهداشتن ا دازۀ سفولها در ا دازۀ  30مت ر ب ه تریی ر
ا دازۀ گسترۀ می ا ی و بررس ی تریی رات س نجهه ای
سیمای سرزمین در محدودهه ای ،1200 ،600 ،300
 2400و  4800هیت اری پرداخت ه ش د .ب همنظ ور
ا تتاب ای ن مق ادیر عوام متع ددی ازغمف ه ش یب
ترییرات سنجهها در مقیا های متتف م د ظر ق رار
گرتت .همچنین بهمنظور ترییر گسترۀ می ا ی از روش

 .1منظور از  30متر ،ا دازۀ ی ضفع سفول در تصاویر است
که مجذور آن برابر با وسعت سفول است (در اینجا 900
مترمربع یا 09ک 0هیتار)

 =pijمحیط لیههای کاربری زمین (،)m
 =aijمساحت لیههای کاربری زمین ()m2

بدون واحد
درصد

 =aijمساحت لیههای کاربری زمین (،)m2
  aمساحت هستۀ مرکزی لیه کاربری زمین ( )m

c
ij

2

اتزایز مورب 2استفاده شد .بهط ورکف ی ،چه ار روش
برای تریی ر در ا دازۀ گس ترۀ می ا ی وغ ود دارد ک ه
ش ام روش ات زایز م ورب ( & Pascual-Hortal
 ،)Saura, 2007روش ات زایز گ امب هگ ام در واح د
اص فی ،)Baldwin et al., 2004( 3روش واح ده ای
م نظ تودرت و )Wu et al., 2002( 4و روش پنج رۀ
متح رک )Diaz-Varela et al., 2009( 5هس تند.
شی  2شاندهندۀ چهار روش مذکور ب رای تریی ر در
گسترۀ میا ی است (.)Simova & Gdulova, 2012

 .3نتایج
بهمنظور تهیۀ قش ۀ پوش ز س بز در اول ینگ ام ب ا
تبدی مقادیر ارزش سفولها به مقادیر تابز طیف ی و
سپس تبدی این مقادیر به مقادیر تابز زمینی عم
تص حی رادیومتری ب ر روی تص اویر اعم ال ش د.
2. Diagonal increment
3. Step-wise expansion of the original unit
4. Regular nested units
5. Moving window
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سپس ب ا اس تفاده از روش درخ ت تص می گی ری و
تعیین حدود آستا ۀ پوشز سبز در ش اخص تف اوت
رمالشدۀ گیاهی ،قشۀ پوشز س رزمین در منطق ۀ

مطالعهشده تهی ه ش د .ش ی  3ش اندهن دۀ قش ۀ
پوشز سبز در منطقۀ مطالعهشده است.

الف

ب

ج

د

شکل .2روشهای متفاوت تغییر گسترۀ مکانی :الف) افزایش مورب؛ ب) روش افزایش گامبهگام در واحد اصلی؛ ج) روش
واحدهای منظم تودرتو و د) پنجرۀ متحرک

شکل .3نقشۀ پوشش زمین در منطقۀ مطالعهشده

پس از تهیۀ قشۀ پوشز سبز به بررسی رو د
ترییرات مجموعهای از سنجههای سیمای سرزمین
در پاسخ به ترییر مقیا پرداخته شد .ش ی ه ای

 4و  5بهترتیب رو د تریی ر س نجهه ای س یمای
سرزمین را سبت به ترییر ا دازۀ س فول و گس ترۀ
میا ی شان میدهد.
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شکل .4نمودار روند تغییر سنجهها (محور عمودی) در ارتباط با تغییر اندازۀ سلول (محور افقی)
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شکل .5نمودار روند تغییر سنجهها (محور عمودی) در ارتباط با تغییر گسترۀ مکانی (محور افقی)
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 .4بحث و نتیجهگیری
 .1.4روند تغییر سنجهها در پاسخ به تغییـر در
اندازۀ سلولها
در این پژوهز براسا طبقهبندی  McGarigalو
همیاران ( )2002از سنجههای تعداد لی ه ،ت راک
لیه ،تراک حاشیه ،شاخص شی سیمای س رزمین
و متوس ط ش ی س یمای س رزمین ب همنزل ۀ
مایندگان سنجههای بتز سط ک حاشیهک ت راک
استفاده شد .رو د ترییر سنجههای مربو ب ه ای ن
بتز سبت به ترییر در ا دازۀ سفولها عموماً قاب
پیزبین ی اس ت (.)Simova & Gdulova, 2012
چنا یه از تایج این پژوهز و تایج سایر مطالعات
ا تظ ار م یرود ( ;Saura & Castro, 2007
Baldwin et al. 2004; Shen et al., 2004; Wu,
2004; Wu et al., 2002; Delcourt & Delcourt,
; ،)1996عموماً ب ا ات زایز ا دازۀ س فول ،مق ادیر

سنجههای تعداد لیه ،تراک لی ه و ت راک حاش یه
کاهز مییابند زیرا لیههای مشابه ادغام و ح ذف
شده (کاهز مقادیر سنجۀ تعداد لیه و تراک لیه)
و حاشیۀ لیهها سادهتر م یش ود (ک اهز مق ادیر
س نجۀ ت راک حاش یه) ( Simova & Gdulova,
 .)2012همچنین س نجۀ ش اخص ش ی س یمای
سرزمین یز مشابه با تایج  )2004( Wuو  Shenو
همیاران ( )2004با رو د کاهشی هم راه ب ود زی را
و
مقادیر این سنجه با کاهز طول حاشیۀ ی
خا از کال کاربری یا با منظ شدن شی آنها
ک اهز م ییاب د (.)McGariga & Marks, 1995
تیجۀ حاص از ترییر سنجۀ متوس ط ا دازۀ لی ه
همس و ب ا ت ایج  Shen ،)2004( Wuو همی اران
( Wu ،)2004و همی اران ( )2002و  Baldwinو
همیاران ( )2004با ب زر ت رش دن ا دازۀ س فول
بهدلی اتزایز وسعت لیههای کوچ و در تیج ه
اثر بر میا هین کفی آنها ( Simova & Gdulova,
 )2012بهصورت اتزایشی ترییر کرد.
مق ادیر س نجۀ متوس ط تاص فۀ زدی ت رین
همسایه ک ه در بت ز س نجهه ای غ دااتتادگیک
زدیی ی ق رار دارد همس و ب ا ت ایج  Hargisو

همیاران ( Millington ،)2003و همیاران ()2002
و  )1998( Haines-Young & Choppingب ا
اتزایز ا دازۀ سفولهای تصویر اتزایز پی دا ک رد.
اگرچه براسا ظر  Uuemaaو همی اران ()2005
حساسیت این سنجه سبت به اتزایز ا دازۀ سفول
ب هدلی وابس تهی رتت ار آن س بت ب ه س اختار
س یمای س رزمین ()Simova & Gdulova, 2012
بهصورت امنظ ترییر میکند.
شاخص ک هستۀ مرکزی یز بهمنزلۀ شاخصی
از سنجههای هستۀ مرکزی در مطالعات گو اگون،
رتتارهای متفاوتی از خود شان داد .در این مطالعه
رتت ار ای ن س نجه مش ابه ب ا ت ایج  Baldwinو
همیاران ( )2004ابتدا بهصورت اتزایش ی و س پس
ب هص ورت کاهش ی تریی ر ک رد در ص ورتی ک ه
 Millingtonو همیاران ( )2003رو د تریی ر ای ن
سنجه را با اتزایز ا دازۀ سفول بهصورت اتزایش ی
گزارش کرد.
رتتار سنجههای بتز شی سیمای س رزمین
ما ند س نجۀ ش اخص متوس ط ش ی س بت ب ه
تریی رات ا دازۀ س فول قاب پ یزبین ی یس ت
( .)Simova & Gdulova, 2012براسا تایج این
پژوهز و یز ت ایج س ایر مطالع ات ،)2004( Wu
 Shenو همیاران ( ،Wu ،)2004همی اران ()2002
و  Uuemaaو همی اران ( )2005رتت ار س نجۀ
شاخص متوس ط ش ی در براب ر تریی ر در ا دازۀ
سفول بهصورت امنظ ترییر میکند.

 .2.4روند تغییر سنجههـا در ارتبـاب بـا تغییـر
گسترۀ مکانی
براسا تایج بهدستآمده از این پ ژوهز و س ایر
مطالعات صورتگرتته در این زمینه ( Shen et al.,
 )2004; Wu, 2004; Wu et al., 2002با ات زایز
گسترۀ میا ی ،رو د ترییر مقادیر سنجۀ تعداد لی ه
رو د اتزایشی داشت .مقادیر سنجۀ تراک لی ه ی ز
ابتدا بهصورت اتزایشی و سپس بهص ورت کاهش ی
ترییر کرد .چنا ی ه  Baldwinو همی اران ()2004
رو د ترییر مقادیر این سنجه را ب هص ورت رو دی
کاهشی گزارش ک رد .ب راس ا ظ ر & Simova
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 )2012( Gdulovaسنجهه ایی ب ا مق ادیر س بی
ما ند تراک لیه و تراک حاشیه س بت ب ه تریی ر
گسترۀ میا ی حسا یس تند .همچن ین مق ادیر
سنجۀ تراک حاشیه برخالف مقادیر مش اهدهش ده
توسط  Baldwinو همیاران ( )2004که رو د ترییر
آن را ابتدا بهصورت اتزایش ی و س پس ب هص ورت
کاهشی گ زارش کرد د ،رو دی کاهش ی داش ت.
مقادیر سنجۀ متوسط ا دازۀ لیه و ش اخص ش ی
سیمای س رزمین ی ز ک ه در بت ز س نجهه ای
سط ک حاشیه و تراک قرار دار د بهترتی ب رو دی
کاهش ی (مش ابه ب ا  )Baldwin et al., 2004و
رو دی اتزایشی (مشابه با Wu, 2004; Wu et al.,
 )2002داشتند.
س نجۀ متوس ط تاص فۀ زدی ت رین همس ایه و
شاخص ک هستۀ مرک زی ی ز ب هترتی ب ب ا رو دی
اتزایشی و سپس کاهشی همراه بود د .رو د ترییر ای ن
سنجهها سبت به اتزایز گسترۀ می ا ی تنه ا توس ط
 Baldwinو همیاران ( )2004بررسی ش ده اس ت ک ه
تایج ترییر متوس ط تاص فۀ زدی ت رین همس ایه را
بهصورت کاهشی و تایج شاخص ک هستۀ مرک زی را
ب هص ورت اتزایش ی و س پس کاهش ی گ زارش ک رد.
همچنین ت ایج س نجۀ ش اخص متوس ط ش ی ی ز
مشابه با تایج  Baldwinو همیاران ( )2004بهص ورت
امنظ و بدون حساسیت مشاهده شد.
امروزه ییی از چالزهای مه در زمینۀ تحفی
سیمای سرزمین ته ارتبا بین الهوهای میا ی و
تراین دهای اکول وژییی اس ت .از ای نرو مبح ث
مقی ا ب همنزل ۀ یی ی از مه ت رین مباح ث
اکول وژییی ق ز مهم ی در شناس ایی آث ار و
تراین دهای اکول وژییی ،پ یزبین ی کارکرده ای
اکولوژییی (مدلس ازی س رزمین) و ک اهز ع دم
قطعیت حاص از آنه ا دارد (.)Li & Wu, 2004
همچن ین پیش رتته ای تن ون س نجز از دور و
ساما ۀ اطالعات غرراتیایی ب ومشناس ان ،س یمای
س رزمین را ب ا ا ب وهی از س نجهه ای س یمای
سرزمین بهمنظور بررسی ساختار سیمای س رزمین
مواغ ه ک رده اس ت (.)Cushman et al., 2008
بااینحال از طرت ی ا تت اب مناس ب س نجهه ای

سیمای سرزمین و از طرف دیهر ا تت اب مناس ب
مقیا مطالعه شده قز مهمی در شناخت ارتبا
بین الهوهای می ا ی (ک ه ب هص ورت قش ه تهی ه
میشو د) و مقادیر س نجهه ا و در تیج ه ش ناخت
ترایندهای اکولوژییی خواهد داشت.
اگرچ ه معم والً ا تت اب مقی ا در مطالع ات
اکولوژی سیمای سرزمین بهط ور غف ط ،دلبت واهی
تعی ین م یش ود ( )Wiens, 1989روییرده ای
متنوعی برای شناسایی مقیا مناسب در مطالع ات
سیمای سرزمین معرتی شدها د که بهطور مس تقی
به غمعیت یا عمفی رد بررس یش ده بس تهی دار د
( .)Wiens, 1989این روییرده ا در دو دس تۀ کف ی
قرار میگیر د .روییرد معمول ،آ الیز ارتب ا اله و
تراین د )Thompson & McGarigal, 2002( 1ام
دارد که در آن با بررسیهای آماری بین پدیدۀ مورد
ظر و قش هه ایی ک ه در آن ش یبی از ا دازهه ای
3
متنو سفول از مقادیر بزر (درشت) 2ت ا کوچ
(ی سفسفهمراتب مقیا ) وغود دار د و یز استناد
به تجربۀ محقق و مقیا مناس ب ب رای مطالع ۀ
عمفیرد سیمای سرزمین بهدست م یآی د .رویی رد
4
دوم با مفاهیمی همچون همسایهه ای اکول وژییی
5
( )Addicott et al., 1987یا محدودههای پیرامو ی
()Hutchinson, 1953; Haury et al., 1978
شناخته میشود و در آن از تراوا ی توزی ع و تح رک
غمعیت یا تعالیت پدی دۀ مطالع هش ده در س یمای
سرزمین و در ی مقطع زم ا ی مش تص ب همنزل ۀ
پایه و اساسی برای ا تتاب مقیا مناسب اس تفاده
میشود.
در این مطالعه صرف ظر از ارتبا بین ساختار
و و خاصی از عمفیرد و در تیجه ا تتاب مقیاسی
برای مطالعه ،تنها به بررسی رو د ترییرات مق ادیر
سنجههای سیمای سرزمین بر اث ر تریی ر مقی ا
میا ی در دو بتز ا دازۀ سفول و گسترۀ می ا ی و
مقایسۀ آن با سایر مطالعات مشابه ق رار گرت ت ت ا
1. Pattern-process relationship
2. Coarse
3. Fine
4. Ecological neighborhood
5. Ambits
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حساسیت سنجههای سیمای سرزمین قز مهمی
در ته ما از رو د ترییر سنجهها س بت ب ه عام
مقیا و در تیجه ته ما از ترایندهای اکول وژییی
.خواهد داشت
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دیدی کفی از چهو هی ترییرات متقاب مقی ا و
 ا ج ام.سنجههای سیمای سرزمین بهوغ ود بیای د
مطالعات از این دست بهخصو مطالع ات مرب و
به اثر مقیا کیفی (قدرت تفیی موض وعی) ب ر
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