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های محیطی با استفاده از تحلیل گرادیان در مقیاس  معرفی روش کمی برای یافته شاخص

  چشم اوداز

 

2،  ًصرت اهلل الیقی *1حسیي بطری  

 چکیذُ

ّای هحیطی درًظر گرفتِ  تَاًٌذ بعٌَاى جایگسیٌی از هتغیرّا ٍ یا پرٍسِ ّا حاٍی اطالعاتی ّستٌذ کِ هی ضاخص

اس بِ تغییرات بَدُ، سریع ٍ سادُ جوع آٍری ضًَذ ٍ برداضت آًْا در طَل زهاى ضًَذ. ایي هتغیرّا بایستی حس

بیٌی  ّا ٍ پیص ٍ تَسط افراد هختلف بطَر یکٌَاخت اًجام ضَد تا بتَاًٌذ بٌحَ هٌاسبی در هذیریت اکَسیستن

تحلیل چٌذ  ّای هحیطی از تکٌیکْای تجسیِ ٍ تغییرات هحیطی استفادُ ضًَذ. در ایي هقالِ برای یافتي ضاخص

ّای هحیطی هَرد استفادُ قرار گرفتِ  کِ در هَارد زیادی تاکٌَى از آى در ضٌاسایی ضاخص هتغیرُ استفادُ گردیذ

ّا ضٌاسایی ضذُ ٍ سپس با استفادُ از آًالیسّای  است. در ایي رٍش ابتذا گرادیاًْای هختلف هَجَد در دادُ

ّای  ایي هقالِ با استفادُ از هثالی ًحَُ یافتي ضاخص گردًذ. در ّای هحیطی ضٌاسایی هی رگرسیًَی، ضاخص

ضذت چرایی کِ در تعییي ٍضعیت هراتع کاربرد دارًذ تَضیح دادُ ضذُ است. ایي رٍش ایي قابلیت را دارد کِ 

ّای پایص  ّای هحیطی را ًیس در یک چطن اًذاز طبیعی بِ طَر کوی ٍ هٌاسب تعییي کٌذ ٍ در برًاهِ سایر ضاخص

 ط زیست ًیس هَرد استفادُ قرار گیرد.کیفیت هحی

 ٍاشگاى کلیذی: ضاخص، خَضِ بٌذی، گرادیاى هحیطی، چطن اًذاز، ضذت چرایی

 هقذهِ 

ّای هَسد ًیاص ٍ فْن اص اوَسیستن تسیاس  ّای خاظ خَد سا داسد ٍ ضٌاسایی هطىالت، خوغ آٍسی دادُ طثیؼت پیچیذگی 

ضَد تا ًَع تیواسی ضٌاسایی ضذُ ٍ داسٍی  اساى اص اًَاع آصهایطْا استفادُ هیتاضذ. دس ػلن پضضىی تشای هذاٍای تیو هطىل هی

تَاًذ اسىي ضَد ٍ ًمطِ تِ ًمطِ آى تَسط پضضه حارق اسصیاتی  هٌاسة خْت سفغ آى تیواسی تدَیض گشدد. ول تذى اًساى هی
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ای وِ  دُ ٍ اًساًْا حساسیت فَق الؼادُضَد، اها آیا هی تَاى تشای طثیؼت ًیض ایي طَس ػول وشد؟ طثیؼتی وِ تسیاس ٍسیغ تَ

تِ تذى ٍ سالهتی خَدضاى داسًذ تِ طثیؼت ًذاسًذ ٍ اگش طثیؼت تیواس ضَد )ًظیش هطىل گشد ٍغثاس دس وطَس ایشاى( حساسیت 

اص  وٌٌذ. استفادُ ّا خْت یافتي تیواسی استفادُ هی ٍ هیل چٌذاًی تشای هذاٍای آى ًذاسًذ. پضضىاى اص یىسشی ػالین ٍ ضاخع

ضَد. دس  سساًذ ٍ دس ایي غَست ضاًس تْثَدی تیواس ًیض تیطتش هی ضاخع هٌاسة آًْا سا سشیؼتش تِ تطخیع ًَع تیواسی هی

ػثَس وٌٌذ ٍ هطىالت تِ ًحَ غیش لاتل تشگطت دس تیایٌذ  1طثیؼت ًیض اگش صٍد هطىل هطخع ضَد لثل اص ایٌىِ حذّای آستاًِ

 تَاى تِ تیواس وشدى آى پشداخت. هی

ٍضؼیت سستٌیْا دس هذیشیت چشا هَضَػی است وِ تسیاس تذاى ّای هحیط صیست هٌدولِ  ّا دس اسصیاتی ستفادُ اص ضاخعا

 ,Hurt et al, 1993; Bosch and Janse van Rensburg, 1987, Gibson and Bosch) پشداختِ ضذُ است

1996; Van der Westhuizen, 2005)ستشس ًیست، پضضه ػوَهی ًیض تا . ٌّگاهی وِ ّویطِ پضضه هتخػع دس د

وٌذ ًَع تیواسی سا تطخیع دّذ ٍ تیواس سا دسهاى وٌذ. دس ػشغِ ّای طثیؼی ًیض  استفادُ اص یه سشی هؼیاسّا سؼی هی

ّا ّستٌذ وِ تایستی ایي هٌاطك سا هذیشیت وٌٌذ ٍ  ّویطِ افشاد هتخػع دس دستشس ًیستٌذ ٍ ایي خَد هذیشاى ایي ػشغِ

هٌاطك ٍخَد داسد تایذ تِ سفغ آى ّوت وٌٌذ. ایي تذاى هؼٌی است وِ خَد ایي افشاد تایستی تتَاًٌذ تا  اگش هطىلی دس ایي

ّای اسصیاتی ٍ پایص وِ  تشسسی یىسشی ضاخع هٌاسة لضاٍت هٌاسثی دستاسُ چگًَگی ٍضؼیت هٌطمِ داضتِ تاضٌذ. دس تشًاهِ

ّایی هٌاسة اص ٍضؼیت گیاّاى ٍ  ٍ واس وشدى تا ضاخعخَاٌّذ اًدام دٌّذ داًستي  هذیشاى هٌاتغ طثیؼی خَدضاى هی

ّایی وِ دس ساتطِ تا یه تیواسی خاظ چٌذاى تغییشی ًذاسد  ّای سالهت خان تسیاس حائز اّویت است. تشسسی ضاخع ضاخع

طِ ّایی ًیض وِ چٌذاى ػىس الؼولی دس سات سساًذ. پایص ضاخع فمط ٍلت سا تلف هی وٌذ ٍ پضضه سا تِ تطخیع هٌاسة ًوی

گیش ٍ تذٍى ًتیدِ تَدُ ٍ ایي حساسیت سٍضْای اسصیاتی ٍضؼیت ٍ  دٌّذ ّضیٌِ تش، ٍلت تا ًحَُ هذیشیت اص خَد ًطاى ًوی

ّای هٌاسة تاػث  دٌّذ. استفادُ هٌاسة اص ضاخع ضَد سا واّص هی ّای خوغ آٍسی ضذُ حاغل هی گشایص وِ اص ًتایح دادُ

خَاّذ هٌطمِ تحت هذیشیت خَدس سا اسصیاتی  ٍ دس ایي غَست یه فشد خاظ وِ هیتش ضذُ  سادُ 2ضَد وِ تشًاهِ ّای پایص هی

ّا  ٍ پایص وٌذ ًیاصی ًیست وِ تواهی هَاسد ٍ ػلَم هختلف هشتثط تا هٌاتغ طثیؼی سا تذاًذ ٍ فمط تا تشسسی ّواى ضاخع

ؼیت تْتش ضذُ است ٍ یا تذتش؟ وِ اگش تَاًذ تِ ایي ًتیدِ تشسذ وِ دس ًتیدِ سٍضْای هذیشیتی وِ اتخار وشدُ است آیا ٍض هی

دّذ ٍلی اگش ضشایط تذتش ضذُ تاضذ ضایذ یه گضیٌِ،  ٍضؼیت هٌطمِ تْتش ضذُ تاضذ، ّواى سٍش هذیشیتی گزضتِ سا اداهِ هی

تی تَاًذ تا اسصیا تَاًذ تاضذ. تِ ػثاست دیگش هی تغییش سٍش هذیشیتی تاضذ ٍ گضیٌِ دیگش ًیض تغییش اّذاف هذیشیتی هٌطمِ هی

 یا هذیشیت هٌطثك ضًَذُ تشسذ. 3ّای هٌاسة تِ ًَػی اص هذیشیت تطثیمی ضاخع

ّای هحیطی دسًظش گشفتِ ضًَذ.  تَاًٌذ تؼٌَاى خایگضیٌی اص هتغیشّا ٍ یا پشٍسِ ّا حاٍی اطالػاتی ّستٌذ وِ هی ضاخع

خوغ آٍسی ضًَذ ٍ دس طَل صهاى ٍ  ایي هتغیشّا تایستی حساس تِ تغییشات تَدُ، ٍاضح ٍ هطخع تَدُ، سشیغ، سادُ ٍ اسصاى

 Tongway andاًذاصّا تتَاًٌذ استفادُ ضًَذ) افشاد هختلف تشاٍسد یىساًی اص آًْا داضتِ تاضٌذ ٍ دس هذیشیت اًَاع چطن

Hindley, 2004). 

آى  دس همالِ ای 1995پیطٌْاد ضذُ است ٍ تاش دس سال  1991دس سال  4دس ایي همالِ سٍضی وِ اتتذا تَسط تاش ٍ گاش

ّای هحیطی هَسد استفادُ لشاس گشفتِ است اسایِ  سا تِ طَس خاظ تَضیح دادُ است ٍ دس هَاسد صیادی اص آى دس ضٌاسایی ضاخع
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تاضذ. ایي سٍش تیطتش تشای یافتي  ضذُ است. تِ تیاًی ایي همالِ تشخوِ تِ ّوشاُ اضافات ٍ تَضیحاتی اص ایي همالِ هی

ّای هَخَد دس سستٌیْا ٍ سالهت خان سا تفىیه ٍ گیاّاى  تَاًذ گشادیاى ت ٍ هیّای ٍضؼیت هشتغ اتذاع ضذُ اس ضاخع

ّای  ّای هختلف هشتغ سا تخَتی ضٌاسایی ًوایذ. ایي سٍش ایي لاتلیت سا داسد وِ سایش ضاخع ّا ٍ حالت ضاخع ٍضؼیت

پایص ویفیت هحیط صیست ًیض ّای  اًذاص طثیؼی تِ طَس ووی ٍ هٌاسة تؼییي وٌذ ٍ دس تشًاهِ هحیطی سا ًیض دس یه چطن

 هَسد استفادُ لشاس گیشد.

 ارایِ رٍش هطالعِ

ّای سالهت خان ٍ سستٌیْا تِ ضىل ووی تا استفادُ اص حضَس  تشای سسیذى تِ ّذف روش ضذُ ًیاص است وِ ضاخع

ّای تدضیِ ٍ  تىٌیهضًَذ هطخع ٍ تؼیییي ضًَذ. تشای سسیذى تِ ایي ّذف استفادُ اص  ّا وِ دس هٌطمِ یافت هی ٍ غیاب گًَِ

ّا تِ ضىل یه هاتشیس  تَاًذ استفادُ ضَد. دس ایي سٍش دادُ هی 3ٍ سج تٌذی 2ًظیش سٍضْای خَضِ تٌذی 1تحلیل چٌذ هتغیشُ

تٌظین ضذُ ٍ هَسد تدضیِ ٍ تحلیل لشاس گشفتِ ٍ تِ تخطْا ٍ اخضای وَچىتشی تمسین ضذُ تا تتَاًذ ػاهل اغلی دس تؼییي 

 تَاًذ ضٌاسایی گشدد. ّا هی ّای هختلف هَخَد دس دادُ ا تفسیش ًوَد. تا اًدام ایي واس گشادیاىّا س تغییشات دس دادُ

 ّای هَرد ًیاز دادُ

ّای گیاّی اًذاصُ گیشی  ّای هختلف وِ دس آى فشاٍاًی گًَِ ای اص سایت دس ایي سٍش ًیاص است وِ یه هدوَػِ دادُ

ًذ ًظیش تَپَگشافی، ضیة ٍ خْت ٍ فاوتَسّای هختلف ٍضؼیت خان وِ ضذُ ٍ پاساهتشّای هختلف هحیطی وِ حالت ثاتت داس

تاضٌذ ًظیش فطشدگی خان، تافت خان، هیضاى اسیذیتِ خان ٍ غیشُ تْیِ ضَد. ّوچٌیي دس ایي هدوَػِ دادُ،  تؼضا هتغیش هی

دسغذ ایي  11حذالل داًستي تاسیخچِ هذیشیت هٌطمِ ًظیش تؼذاد دام هَخَد تِ هداص، صهاى چشا، آتص سَصی ٍ غیشُ دس 

 ّا الصم است. سایت

 ضٌاسایی گرٍّْای هحیطی عوذُ

ّایی وِ دس  ّا تایستی تا استفادُ اص تىٌیىْایی وِ تا دادُ ّا، سایت ّا ٍ تطىیل هاتشیس دادُ آٍسی دادُ تؼذ اص خوغ

اص  TWINSPAN  ٍDECORANAوٌٌذ هَسد اسصیاتی لشاس گیشًذ. تىٌیىْایی ًظیش  ّای تضسي خَب ػول هی گشادیاى

ّای تضسي وِ اص چٌذیي چطن اًذاص خوغ آٍسی ضذُ اًذ سا تِ چٌذ تخص  تَاًٌذ سشی دادُ خولِ ایي تىٌیىْا هی تاضٌذ وِ هی

 (.1ػوذُ ًظیش ًَاحی اللیوی، ٍاحذ ّای ػوذُ تَپَگشافی، خْت ، ًَع خان ٍ غیشُ تثذیل وٌٌذ )ضىل 

 یافتي گرادیاى ّای هحیطی

اًذ تِ ػٌَاى یه سشی دادُ خذیذ تلمی ضذُ ٍ  یا صیستگاّی وِ دس هشحلِ لثل ضٌاسایی ضذُّای هحیطی ٍ  ّش گشٍُ

 Reciprocal Averagingّای تیطتش تش سٍی آًْا تا استفادُ اص سٍضْای ًظیش تدضیِ ٍتحلیل هَلفِ اغلی ٍ  تدضیِ ٍ تحلیل

تش  ی وِ داسای گشادیاى وَچىتشی ّستٌذ هٌاسةّای . ایي تىٌیىْا تشای دادُ(Gauch, 1982هَسد اسصیاتی لشاس هی گیشًذ)

ّا تِ  تَلغ تش ایي است وِ دادُ DCA  ٍTWINSPANتاضٌذ. تؼذ اص اًدام آًالیضّای اٍلیِ تا استفادُ اص تىٌیىْایی ًظیش  هی
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ي صیش تخطْا سا تِ ضىل هدضا هَسد تدضیِ ٍتحلیل صیش تخطْایی وِ ضشایط ًسثتا هطاتِ تشی داسًذ تمسین ضذُ اًذ ٍ ها چَى ای

اًذ.  ّای هحیطی وَچىتش ضذُ این ایي گشادیاى ّا سا تِ گشٍُ ّای صیستگاّی هختلف تمسین وشدُ ّا ٍ سایت لشاس هی دّین ٍ دادُ

سج تٌذی اص لحاظ تٌذی )فاوتَس اغلی( تیطتش هَسد هذالِ لشاس گیشد ٍ سایش هحَسّای  تغییشات تایستی تش سٍی هحَس اٍل سج

ّایی وِ تیطتش تحت تاثیش  ضَد تا سایت دٌّذ. اص اًذاصُ ایي هیضاى تالیواًذُ استفادُ هی سیاضی همادیش تالیواًذُ سا ًطاى هی

دٌّذ اص اداهِ پشٍسِ  پاساهتشّای دیگش ّستٌذ ٍ چٌذاى تِ ػاهل هَثش دس گشادیاى هَخَد دس هحَس اٍل اص خَد ٍاوٌص ًطاى ًوی

دسغذ فاغلِ اللیذٍسی اص هحَس اٍل اص  51ّایی وِ هیضاى تالیواًذُ آًْا اص  ّای هحیطی حزف ضًَذ. سایت اخعضٌاسایی ض

ّا خَد سا ًطاى دٌّذ. ایي پشٍسِ  تش دس سایت ّا تضسگتش است حزف هی ضًَذ تا گشادیاى هحیطی تْتش ٍ هطخع هاتشیس دادُ

یاتذ تا دیگش  ّا ّوچٌاى اداهِ هی ّی ٍ تدضیِ ٍ تحلیل هدذد صیش گشٍُگا ّای هحیطی تا تطىیل گشٍّْای صیست یافتي گشادیاى

 (.1ّای وَچىتش تمسین ًوَد )ضىل  ًتَاى آًْا سا تِ ٍاحذ

 

ضٌاسایی گرٍُ ّای زیست گاّی عوذُ در یک هحیط رج بٌذی از یک سری دادُ جوع آٍری ضذُ از یک چطن اًذاز  -1ضکل 

یذى بِ زیر بخطْای ّوگي از ٍاحذ ّای زیست گاّی ٍ ضٌاسایی گرادیاى ّای تجسیِ ٍ تحلیل هوتذ برای رس طبیعی ٍ

 ( Bosch, 1995ّا ) برگرفتِ ٍ تغییر یافتِ از هقالِ  هحیطی در هجوَعِ دادُ
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تَاًذ تیاًگش یه گشادیاًی ضثیِ تِ هیضاى حاغلخیضی، ضذت  آیذ وِ هی دس ّش هشحلِ یه گشادیاى تش سٍی هحَس اٍل تِ ٍخَد هی

 ی، ضشایط سطَتتی خان، تَْیِ خان، ٍضؼیت فشسایص، هیضاى اسیذیتِ خان ٍ غیشُ تاضذ.چشای

 

 ّا ضٌاسایی ضاخص

تَاًذ تش ػلیِ هحَس اٍل سج تٌذی پالت ضَد ٍ اص لحاظ آهاسی تشسسی وشد  ّا هی دس ّش هشحلِ اص تدضیِ ٍتحلیل، فشاٍاًی گًَِ    

ّای گیاّی تِ ػٌَاى  یش. تذیي هٌظَس تشای تؼییي ایٌىِ وذام یه اص گًَِتاضذ یا خ وِ ساتطِ سگشسیًَی آًْا هؼٌی داس هی

ّای  تَاى استفادُ ًوَد. تذیي ضىل ضاخع هی Dّایی ًظیش ضشیة تثییي ٍ آهاسُ  تَاًٌذ هؼشفی ضًَذ اص ضاخع ضاخع هی

تطشیح هی وٌذ وِ گًَِ  2تَاًذ ضٌاسایی ضَد. هثال دادُ ضذُ دس ضىل  گیاّی تشای سستٌیْا ٍ ضشایط خان گًَاگَى هی

Euphorbia helioscopi  ًَِیه ضاخع تشای ًطاى دادى ضذت چشایی صیاد ٍ گBromus tomentellus  ضاخع ضذت

تا افضایص ضذت چشایی افضایص هی یاتذ اها  Poa bulbosaتاضذ. گًَِ گیاّی  چشایی ون دس هشاتغ هٌطمِ فشیذى اغفْاى هی

تَاًذ تِ ػٌَاى گًَِ  ًیض ّیچ استثاطی تا گشادیاى چشایی ًذاسد ٍ ًوی Allium spًَِ دس ضذت چشایی صیاد واّص هی یاتذ. گ

 ضاخع ضذت چشایی هؼشفی ضَد.
 

 
 

ّای گیاّی در اهتذاد یک گرادیاى ضذت چرایی در هراتع  ّای ضاخص با استفادُ از فراٍاًی گًَِ ضٌاسایی گًَِ -2ضکل 

 ًیوِ استپی فریذٍى ضْر اصفْاى

 ًتیجِ گیری

ّای دس دستشس ایي سٍش وِ دس ایي همالِ اسایِ ضذ ایي پتاًسیل سا داسد وِ تشای ضٌاسایی اًَاع دیگش  ا تَخِ تِ دادُت

ّایی وِ  تَاًذ تا استفادُ اص تدضیِ ٍتحلیل دادُ ّای خاوی ٍ یا خاًَسی ًیض هی ّا ًیض استفادُ ضَد. تشای هثال ضاخع ضاخع

خوؼیت تشویة ٍ فشاٍاًی فَى ) تِ ػٌَاى هثال فَى داخل خان ٍ سایش حطشات( ضاهل ًوًَِ ّایی اص خػَغیات خان یا 

ضٌاسایی گشدًذ. الثتِ داًستي اطالػات هذیشیتی ٍ یا تاسیخچِ هذیشیتی ٍ اغالح هٌطمِ ًیض خْت تفسیش ٍ تذست آٍسدى لطؼی 

ّا هی تَاًین هشاحل تغییش سا تٌْگام  تاضذ. تا استفادُ اص ایي ضاخع گشادیاى دس فشایٌذ تدضیِ ٍتحلیل الصم ٍ ضشٍسی هی

 ضٌاسایی ًوَد ٍ هذیشیت هٌطثك ضًَذُ سا اًدام داد.
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Abstract 

Environmental indicators can be defined as a single piece of information that acts as a surrogate for an 

environmental variable or process. Appropriate environmental indicators are sensitive and unambiguous, quick, 

simple and inexpensive, consistent over time and between observers and provide a predictive understanding of 

ecosystem. We proposed an approach to identify environmental indicators using various multivariate techniques 

that frequently has been used in a wide range of application in natural resources management. In this method, 

environmental gradients from a study area will be identified using ordination techniques and then regression 

analysis is employed to identify environmental indicators. In this study, the approach is described using an 

example of grazing gradient analysis. Indicator species of grazing intensities are identified to build a rangeland 

condition assessment. Similar approach can be used to identify other environmental indicators quantitatively and 

assist managers in their monitoring programs. 
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