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 71/72/7931تاریخ تصویب:               23/5/7931تاریخ دریافت: 

  چکیده

 این زا هدفمحیط  تبدیل شده است. زیستکاربری اراضی  به مکلاات اا  برنامه امروزه تغییرات بدون 

 از اسافا ه او ب  ور از سنجشکمک  به سیواوزه آبخیز قره اندازسیاتاار شکی  تغییرات ارزیاب  ،پژوهش

 از اسییافا ه آت  و فعا  هایریزیبرنامه برای، سییا ه 32 زمان  بازه یک  ر سییرزمین سیییمای هایسیینجه

 ایماهواره تصاویر از اراض  کاربری نقکه تهیه برای. است اهمیت اائز پایدار توسیعه جهت  ر سیرزمین

 نای  ر اراض  کاربری تغییرات بررس  منظوربهشد.  اسافا ه 3115 سال  8 ندست  و 1991 سال  5 ندسیت 

 حسط  لّه  ر ترینبزرگ سرزمین، سیمای پوشیش  لّه،  رصید تراک   لّه، تعدا  هایسینجه از زمان  بازه

  ر سییرزمین سیییمای سییطح  ر پیوسییا   و شییانون  لّه، تنوع تراک  ها، لّه تعدا  هایسیینجه از و کااس

 ی  رصدهاسنجه از اسافا ه با ر سطح کااس  نکیان  ا  پژوهش ناایج. شید اسیافا ه Fragstats افزارنرم

 این که هیافا ساتت افزایشانسان کاربری  لّه اندازه ترینبزرگ مساات و  لّه تراک  ها، لّه تعدا  پوشش،

 زمان  کهشده است ( 83/1 به  رصد 3/15 از) مرتع   لّه ترینبزرگ اندازه شدید کاهش موجب موضیوع

 کاهش به منجر سییرزمین سیییمای  ر تغییرات فرایند این .اندبو ه زیا ی یلپارش    ارای و پیوسییاه ه  به

 سطح  رناایج  .اسیت گر یده(  رصیدی 63 نزول) مرتع  اراضی  کااس قطعات شیدن کوشک و باز ه 

 ناصرع یلپارش   میزان نظر از وتر تلهتله سیرزمین سییمای نکیان  ا  کا  طوربه نیز سیرزمین سییمای

 سطح وااد  ر موجو  پوشیش کاربری نوع نظر از و( 25/21 به  رصید 32/28 از) ترناپیوسیاه سیاتااری،

   .است شده( 31/1 به 11/1 از) ترمانوع

 Fragstats افزارنرم سو، کاربری اراض ،سیمای سرزمین، قرههای سنجه: هاواژهکلید

                                                           

                                                                                 Email: h.nazarnejad@urmia.ac.ir 19121235296نویسنده مسئول:   1
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 مقدمه -7

ای بر محیط زیسییت و فرآیندهای آن اثرات قابل توجهپوشییش اراضیی  و تغییرات آن، ماغیرهای مهم  هسییاند که 

 ل توجه  تحتطور قابهای انسییان   رشند  هه اتیر، سییطح زمین را بهگذارند. افزایش جمعیت و توسییعه فعا یتم 

ا رتغییر  ر نوع کاربری اراضیی  و عدم اسییافا ه از اراضیی  ماناسییب با قابایت آن روند تخریب قرار  ا ه اسییت.  ریتأث

ای آن ههای مخااف و هر یک از پیامدبررسیی  ارتباب بین تغییرات ایجا  شییده  ر کاربری رو؛ ازایناسییت  ا هیش افزا

های سینا  برای بررس  شرو .(1682)شیایسیاه و هملاران، یت صیحیح و بهینه آنها ضیروری اسیت  ر راسیاای مدیر

 گیر و پرهزینه بو ه اسییت و بهزمین ، عموماً وقتبر اری های اراضیی  و پوشییش اراضیی  مانند نقکییهتغییرات کاربری

های آن توسط گذشیاه اطااعات زیا ی  رباره سیطح زمین و پدیده های ر  هه های تاص نیاز  ار ، و   تقریباًمهارت

های اتیر ز  ور،  ر  هههای فضییای  و هوای  تهیه شییده اسییت که این تو  مرهون توسییعه عا  سیینجش اسیینجنده

فر  و هملاران، )زاهدییه نقکییه کاربری اراضیی  اسییت ته ر ای های ماهوارهجماه کاربر  تصییاویر و  ا ه، از باشییدم 

های مانوع برای بررسییی  روند تغییرات ها و ا  وریا همزمیان با این تغییرات نیز روش .(1691گر و زارع، نوایه ؛1686

 از  سطح) سیازی سیاتاار فضیای  سیمای سرزمینمّ ها که زمینه کوجو  آمده اسیت. یل  از این روشها بهکاربری

اه  را فر (زمین کاربری و گیاه  پوشییش توپوگراف ، از ایویژه شیدمان،  ار  بر  ر را مخااف  های لّه  که زمین

 هاانسان که نقک  برروی تمرکز با سرزمین سیمای. (Apan et al., 2002) باشدهای سییمای سرزمین م سینجه ،کندم 

 اشییاره باید رو این از. شییو  تعریف تواندم  نیز کنند،م  ایفا اکو وژیک فرایندهای و ا  وها بر ثیرگذاریأت و ایجا   ر

 اهایفض واقع  ر که بو ه، هامحیط آن سیمای  ر تغییر  نبال به همواره باشید، غا ب انسیان که های محیط  ر که شیو 

 است شده یستز محیط ناپایداری سبب فضیاها جای زین  ویژگ  این. کندم  طبیع  فضیاهای جای زین را غیرطبیع 

 نوعت که هساند سرزمین سیمای وضعیت سازکمّ  ابزارهای سرزمین سیمای هایسینجه (.1691 هملاران، و فیروزبخت)

 ا رندق هاسنجه این. است شیده زمین مطا عات با مرتبط هایریزیبرنامه  ر آنها وسییع کاربر  موجب آنها گوناگون  و

 ند،نمای ارائه سرزمین سییمای  هندهتکیلیل اجزای تغییرات و سیاتاار مور   ر زیا ی اطااعات کوتاه  زمان مدت  ر

 از. است تغییرات نحوه شدن مکیخص کندم  جدا هاروش بقیه از را سیرزمین سییمای سینجه هایشیاتص که آنچه

 های لّه و هاکااس )انواع 1سرزمین سیمای گساره کل شامل سطح، سه  ر سیرزمین سییمای هایسینجه  ی ر سیوی 

 )همه 3سرزمین پوشیش و کاربری طبقات سیطح ، هد(م  نکیان یلپارشه صیورتبه را سیرزمین سییمای  ر موجو 

 تعریف منفر  های لّه )برای 6 لّه سییطح و  هند(م  نکییان را پوشییش نوع یک یا کاربری نوع یک که اسییت های  لّه

 ,McGarigal) هسییاند گیریاندازه قابل کند(م  مکییخص را ها لّه بافت و محاوا نوع ملان ، هایویژگ  و شییده

                                                           
1 Landscape 
2 Class 
3 Patch 
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 مساات نسیبت مانند سیرزمین سییمای از )مکیخصیات  1ترکیب ،ا  وی ملان  هایسینجه از تحقیق این  ر .2015(

 3وزیعتو  سییاز (م  پذیراملان را ناهم ن  و بسییار تعیین طریق این از و سیینجدم  را...  و تراک  ها، لّه تنوع ها، لّه

 دس هن و ملان  توزیع به و کندم  بازگو را تاص سرزمین سیمای یک  ر اراض  پوشیش انواع ملان  )مکیخصیات

 با (Forman, 1986) شد تواهد اسافا ه سرزمین سییمای و کااس سیطح  ر مربوب اسیت( اندازه و شیلل مثل ها لّه

 هانج  ر گذشاه هایسال  ر .شو  ارائه اراضی  کاربری تغییرات از روشین  و منطق  تحایل و شیناتت که هدف این

 جامان های سیییمای سییرزمیناز سیینجه اسییافا هبا انداز شکیی  تغییرات گیریاندازه برروی ماعد ی هایپژوهش ایران و

 پایه بر گرا یان آنا یز از (3112)و هملاران  Zhang جهان به پژوهش سییطح  ر توانم  جماه این از که اسییت شییده

 با هاآن. کر ند اسییافا ه شین شییان های اسییاان سییرزمین سیییمای ا  وی کر ن کمّ  برای جغرافیای  اطااعات سییامانه

 رشگسا روند ملان  ا  وی سرزمین، سیمای هایسینجه با آن ترکیب و اراضی  کاربری های ا ه مجموعه از اسیافا ه

 از تر،انوعم ترکیب نظر از شهری، سرزمین سیمای ا  وی که رسییدند نایجه این به و کر ه کمّ  را شیان های شیهرکاان

 ر کاسمی اورا ژاپن با  (3113)و هملاران  Matsushita .اندشیده ترتلهتله اکو وژیک نظر از و ترنامنظ  هندسی  نظر

ج آنها سرزمین ناش  از گسارش شهری پر اتاند. ناایهای سیمای سرزمین به بررس  تغییرات سیمای اسیافا ه از سنجه

ترین مکیخصه تغییر  ر اثر توسعه شهری  ر منطقه بو ه تله شیدگ  سییمای سیرزمین مه نکیان  ا  که تجزیه و تله

های کیف  آب  ر اوزه آبخیز  ون جیان انداز بر ویژگ اثرات ا  وی تغییرات شک  (3113)و هملاران  Zhou اسیت.

 ای بر کیفیت آب  رقیابل ماااظهتیأثیر شین را مور  ارزییاب  قرار  ا نید. براسیییاس نایایج ا  وی کیاربری اراضییی  

 طبیع  پارك  ر جن ا  پوشییش تغییرات (3115) هملاران و Castillo. های ملان  مخااف  اشییاه اسییتسمقیا

 رزمینس سییمای هایسینجه و جغرافیای  اطااعات سییسیا   ور، از سینجش فناوری از اسیافا ه با را اسیپانیا مونلایو

 نایجه ر  شدن تلهتله افزایش  هندهنکان سرزمین سیمای هایسنجه تحایل از آمده  سیتبه اطااعات. کر ند بررسی 

  ر (1691) فقه  و کرم  ککییور نیز  اتل مطا عات  ر .باشییدم  سییرزمین سیییمای سییطح  ر فضییای  تنوع افزایش

 ایجهن این به سییرزمین سیییمای هایسیینجه کمک با بویراامد و کهلیاویه اسییاان  ر اراضیی  کاربری ا  وی بررسیی 

  ار  جو و معلوس ایرابطه سرزمین سیمای پیوسیا   و اتصیال با مسیلون  مناطق تراک  و  رصید بین که رسییدند

 گرنواه .یابدم  کاهش سرزمین سیمای پیوسا   و اتصال باشید تربیش مسیلون  مناطق تراک  و  رصید هرشه یعن 

 گیاان اناسا مرکزی بخش سرزمین سیمای ساتاار ملان ، هایسنجه و کاربری نقکه از اسیافا ه با (1692) هملاران و

 و شافزای سییاتت انسییان های لّه تعدا  و شییده تلهتله هاکاربری سییاتاار که  ا  نکییان آنها ناایج. کر ند بررسیی  را

 شلل زمان  فضای  تغییرات مطا عه به (1693) هملاران و رضای  .است یافاه کاهش و شده گسیسیاه هاجن ل سیطح

 یلتحا برای پر اتاند، سییرزمین سیییمای هایسیینجه کارگیریبه با مازندران اسییاان غیرسییااا  و سییااا  شییهرهای

                                                           
1 Composition 
2 Configuration 
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 که  ا  نکان ناایج. شید اسیافا ه سیرزمین سییمای و کااس سیطح  و  ر سینجه  واز ه از سیرزمین سییمای تغییرات

 نیز (1693) هملاران و برات  .است شده اتااال وجو  و پیوسا   کاهش تر شدگ ، پدیده  شار ککیاورزی کاربری

 هاینجهسیی کارگیریبه با قاضیی کااه واش ایات پناه اه و ما  پارك شییده افاظت مناطق یلپارش   ارزیاب به 

  ر جو مو تعارضات ر اثر   مرتع هایه لّ منطقه، کل  ر  ا  نکیان ناایج پر اتاند، کااس سیطح  ر سیرزمین سییمای

 مجموع  ر. است شیده یلدی ر از هاه لّ این  ورترشیدن باعث ،شیهری و ککیاورزی معدن، هایکاربری مانند منطقه

 است گرفاه صورت مافاوت  رجات با مخااف مناطق  ر سرزمین سیمای ساتاار  ر تغییر، اتتحقیق سیوابق براسیاس

 صا ا عوامل تعیین جهت  ر راهلاری تواندم  سیرزمین سییمای هایسینجه از اسیافا ه با تغییرات این نمو ن کمّ  و

 نمو ن مّ ک ااضر تحقیق هدف. باشید اراضی  کاربری مدیریت ریزیبرنامه بهبو   ر مدیریا  اقدامات ارائه و تأثیرات

 باشد.م  سا ه 32  وره یک  ر سو کرمانکاهانداز اوزه آبخیز قره ساتاار شک  تغییرات

 مواد و روش -2

 منطقه مورد مطالعه -2-7

 طول 22°33' ا   23°33'و شییما   عرض  رجه 62°52' ا   62°61'جغرافیای  مخاصییات با سییوقره آبخیز اوزه

این اوزه با ایسا اه هیدروماری قورباغساان  ر تروج  . است شده واقع ر اسیاان کرمانکاه و  ر غرب ایران  شیرق 

کیاومار مربع و  5328غرب آن قرار  ار . مساات آن های مه  اوزه آبخیز کرته اسیت و  ر شیمالآن، از زیراوضیه

 ر این سییو و تانه اصییا  مرك، رازآور و قرهر سییه مار اسییت. 1321و  6631اداکثر و اداقل ارتفاع آن به ترتیب 

 نای از عبور از پس و گرفاه سرشکمه کرمانکیاه غرب شیمال  ر روانسیر سیراب از سیواوزه آبخیز جریان  ارند. قره

 .ریز م  گاماسیاب رو  به فرامان منطقه  ر شهر
 

  
 سوموقعیت جغرافیایی حوزه آبخیز قره -7 شکل
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 پژوهش  روش -2-2

 تهیه ایماهواره تصییاویر. شیید اسییافا ه ENVI 5.3 ,ArcGIS 10.4 ,Fragstats 4.2 افزارهاینرم از ر این پژوهش 

 و هندسیی  تصییحیحات جهت از  ندسییت ماهواره  سییارس  ر تصییاویر مطاوب کیفیت اسییاس بر 1شییده  ر جدول 

 .شدند اناخاب و منطبق بر منطقه مور  مطا عات  را یوماریل 
 

 سوقره حوزه آبخیز ای مورد استفاده برایمشخصات تصاویر ماهواره -7 جدول
 تقویم میلادی تقویم شمسی منبع ردیف و گذر سنجنده ماهواره

Landsat5 TM 167/36 USGS 12  5 1621تیر Jun 1991 

Landsat8 OLI 167/36 USGS 13  7 1692تیر Jun 2015 

 

)نرم افزار پر ازش  ENVI 5.3ای قابل قبول، تصیییویر باندها توسیییط نرم افزار پس از بارگذاری تصیییاویر ماهواره

 ماعد ، پر ازش طیف  هندسیی ، آنا یزهای تصییحیح بندی،طبقه فیاارها، ها،نظیر انواع تبدیل توابع   ارای که تصییاویر

بهار تکیخیص کاربری اراض ،  ظاهرسیازیها( برای فرمت انواع از پکیایبان  و فراطیف  های ا ه کار با را اری، های ا ه

و برای سیییال  263، ترکیب رن   کاذب 1621بهارین ترکیب باندی )سیییبز، قرمز و ما ون قرمز نز یک( برای سیییال 

ت اطمینان از کیفی با توجه به سییواوزه آبخیز قرهنقکییه کاربری اراضیی   .اناخاب شیید 526، ترکیب رن   کاذب 1692

وگراف  های منطقه و نقکه توپباز ید میدان  برای شیناسیای  کابریل صیحت هندسی  و ریل  تصیاویر و کناررا یوما

 اسییافا ه از گوگل ارو و اکسییانکیینبا  1یاب جهان تطابق نقاب بر اشییت شییده توسییط  سییا اه موقعیت و 11151:1

Arcbrutile  ر ArcGIS، بندی گر ید:طبقه 3ل  ر شهار کااس کاربری اراض   ر جدو 
 

 (7931روش طبقه بندی پوشش / کاربری سرزمین )دژکام و همکاران، -2 جدول

 توضیحات کلاس

 ساختانساناراضی 
 اطراف تط  توسییعه ونقل،امل و ایجا ه شییبله روسییاای ، مناطق مخااف، هایتراک  با شییهری مناطق

 تجاری و صنعا  تدمات ، مراکز ها،گراهزرب و هاجا ه

 عاوفه ککت نها ساان، و شوب زراعت باغداری، کاری،  ی  آب ، زراعت اراضی کشاورزی

 مخاوب و عاف  و ای رتاچه ای،بوته ضعیف، ماوسط، غن ، مراتع اراضی مرتعی

 شور اراض  ها،رو تانه تکک و شن  بسار سن  ، هایز گ بیرون  خت، هایزمین بایر اراضی

 

 

 

                                                           
1 Global Positioning System 
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 Fragstats   4.2افزارمعرفی نرم -2-2-7

مجموعه کاما  از برنامه تجزیه و تحایل ا  وی فضیییای  برای کمّ  کر ن سیییاتاار سییییمای سیییرزمین و  ارای 

های کند و برای ارزیاب  ا  وی ملان   ر محیطهای سییمای سیرزمین اسیت و محدو یا   ر مقیاس ایجا  نم سینجه

)نقکییه کاربری اراضیی  با فرمت  3ل شییل به ازای هر ورو ی  ر نرم افزارناهم ن و شییرایط مافاوت مناسییب اسییت. 

 معان  بهز نی ماون برت  ) ر سیمای سرزمین، کااس،  لّه هرسه فایلناایج شو . ، سیه فایل تروج  ایجا  م رسیاری(

 ,McGarigal) قابل مکاهده و تجزیه و تحایل است Results بخش(  ر شیده است ترجمه منظر و منظره انداز،شکی 

2015). 
 

 
 Fragstats 4.2محیط نرم افزار  -2 شکل

 

 هدف با هاسیینجه تناسییب به توجه با  ر این پژوهش کارشییناسیی ،  انشکسییب  و عام  منابعو مرور  مطا عه با

 برای نسرزمی سیمای شیلل توزیع و ترکیب هایسینجه از ایمجموعه ها،آن مفهوم بین همبسیا   به توجه و تحقیق

 شدند: گر آوری 6 جدول  ر و اناخاب ااضر پژوهش انجام
 

 (McGarigal, 2015) سوقره اندازچشمهای استفاده شده در ارزیابی تغییرات مشخصات سنجه -9 جدول
 فرمول محاسباتی محدوده تغییرات واحد اختصاریعلامت نام فارسی

 1NP - 1 ≤ NP 𝒏𝒊 تعدا   لّه

 

                                                           
1 Number of Patches 
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 9ادامه جدول 
 فرمول محاسباتی تغییراتمحدوده  واحد اختصاریعلامت نام فارسی

 PD > 0 هلاار111تعدا   ر  1PD تراک   لّه
𝒏𝒊

𝑨
(𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎)(𝟏𝟎𝟎) 

2LPI % 0 - 100 𝒎𝒂𝒙(𝒂𝒊𝒋)𝒋=𝟏 ترین  لّهبزرگ
𝒏

𝑨
(𝟏𝟎𝟎) 

پوشش سیمای 

 سرزمین
3PLAND % 0 - 100 

∑ 𝒂𝒊𝒋
𝒏
𝒋=𝟏

𝑨
(𝟏𝟎𝟎) 

4CONTAG % 0 - 100 𝟏 پیوسا   +
∑ 𝒈𝒊𝒌

𝒎
𝒌=𝟏

𝟐𝑳𝒏
(𝟏𝟎𝟎) 

∑ - 5SHDI - 0 ≤ SHDI تنوع شانون (𝒑𝒊 𝐥𝐧 𝒑𝒊 )
𝒎
𝒊=𝟏 

 

 نشان دهنده موارد زیر است: 9جدول ارائه شده در هایمتغیرهای فرمول -2-2-2

inهای نوع کااس: تعدا   لّهi .A.مسییاات کل سیییمای سییرزمین :ij a مسییاات  لّه :ij .mها.: تعدا  انواع  لّه  iP :

: اداقل محیط کااس i .ie min : محیط کااس  لّهieاشغال شده است.  iنسیبا  از سییمای سرزمین که به وسیاه  لّه نوع 

  ر سیمای سرزمین. iهای کااس نوع های  لّه: طول کل ااشیهikg لّه. 

هد اگر تعدا   لّه زیا   نماید و نکییان م ها را  ر سییطح کااس یا سیییمای سییرزمین کمّ  م تعدا   لّه: تعدا   لّه

ان ها را  ر وااد سطح نکباشید آن کااس یا نوع  لّه  شار افارا  و جدائ  شیده است. تراک   لّه: این سنجه تعدا   لّه

شو . تله شدگ  اسافا ه م عنوان شاتص تلهکند و بههای مخااف را فراه  م  هد و املان مقایسیه بین مسااتم 

گیری ترین  لّه  ر سییمای سیرزمین اسیت. شیلل سییمای سرزمین: برای اندازهمسیاات بزرگ ترین  لّه: برابربزرگ

به یک کااس مکییخص که  نیسییرزم یمایاز سیی ی رصید :نیسیرزم یمایپوشییش سیی .باشییدپیچیدگ  شیلل  لّه م 

بر   یتقس هاهیااش   ر ارتباب است و معا ل طول تمام نیسیرزم یمای: با مسیاات سیهیتراک  ااشیاتاصیاص  ار . 

ابل مق  و از نظر مفهوم کند م یریگرا اندازه نیسییرزم یمایسیی یهاسیینجه تنوع شیانون: تنوع  لّه. باشیید مسیاات م

 یمایس یهالّه   لپارش ی رجه  یریگاندازه یهااز سنجه  لی:  وسا یپسنجه  .قرار  ار  نیسرزم یمایس  وسیا یپ

 .است نیسرزم

 

                                                           
1 Patch Density 
2 Largest Patch Index 
3 Percentage of  Lands 
4 Contagion 
5 Shannon’s Diversity Index 
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  نتایج و بحث  -9

از  کییه 1اییداکثر شیییدت ااامییال بییا روشتر بنیدی  قیقای تعایم  جهییت طبقیههیپر ازش، نمونیه ر مرااییه 

ترین یششو  که بور  نظر نسبت  ا ه م کااسی  به پیلسل مبندی اسیت و  ر آن های آماری طبقهشرو پرکاربر ترین

ر ید.  ر پایان مرااه بندی گقهاقدام به طب ،(Richards, 2013)ااامال تعاق پیلسییل به آن کااس وجو   اشییاه باشیید 

ور منظبه گیر ، که اغابصیییورت م ها برای اهداف بعدی سیییازی این  ا همنظور آما ههای  بهپر ازشبندی پسطبقیه

اکبری )باشند م  مور  نظرمنظور نز یک شیدن به شیلل نهای  سیازی ناایج بهبندی یا آما هافزایش کیفیت و  قت طبقه

کاّ   ا و صییحتبندی از معیار ضییریب کاپپر ازش برای تعیین میزان  قت طبقهعمایات پس (.  ر1696و شییلاری با ی،

محاسییبات  2که  ر جدول  ندشیید انجام (Lillesand, 2004) آید سییت م ههای ماتریس تطا بمانکه با اسییافا ه از ا 

 .نکان  ا ه شدند
 

 بندیی و ضریب کاپا حاصل از طبقهدرصد صحت کلّ -1 جدول

 نوع طبقه بندی تاریخ صحت کلّی ضریب کاپا

83/1 2/96 1991 
 اداکثر ااامال

88/1 5/92 3115 

 
 گر ید. اساخراج 6شلل ، نقکیه کاربری اراضی ArcGIS 10.4  و ENVI 5.3افزارهای از نرم گیریبهرهبا  پایان ر 

 مکییخص هاآن برروی مخااف هایکاربری انواع تعیین و 3115 و 1991 هایسییال اراضیی  کاربری نقکییه تهیه از پس

مساات هر  ArcGIS 10.4و همچنین با اسافا ه از نرم افزار   اشیاه تغییر  وره هر  ر اراضی  کاربری سیطو  که شید

سییاتت و ، بایر، انسییان مرتع های، مسییاات کاربری5توجه به ناایج ااصییاه  ر جدول   سییت آمد. باکاربری به

و   مرتعاراض  ترین مساات مربوب به بیش 1991برآور  شده که  ر سال  3115و  1991ککیاورزی مربوب به سیال 

ترین تغییرات مسیاات مربوب به اراضی  ، بیش3115سیال  و  رسیاتت، به اراضی  انسیان ترین مسیاات مربوبک 

ان ساتت سترین تغییرات مساات با روندی افزایک  مربوب به اراض  ککاورزی و انمرتع  با روندی کاهکی  و بیش

 باشد.م 

   
 

                                                           
1 Maximum Likelihood 
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  2175 و 7337 هایسال برای سوقرهاراضی حوزه آبخیز  کاربری نقشه -9 شکل

 

 2175 و 7337های در سالکلاس مساحت اختصاص یافته به هر نوع  -5جدول 

 ساختانسان کشاورزی بایر یمرتع  سال/کاربری

 88/1 13/9 61/21 81/22  رصد 1991

 85/63 15/122 851 96/892 کیاومارمربع 

 53/2 33/28 8/66 13/11  رصد 3115

 29/128 65/952 69/336 3/193 کیاومارمربع 

 

 نرم از سافا ها با های اراض سرزمین  ر سطح کااس برای کاربری سیمای هایسنجه توسیط تغییرات ارزیاب  ناایج

 باشد:م  زیر شر  به  3 جدولو  ر  محاسبه Fragstats 4.2 افزار
 

 2175و 7337 هایسالدر  سودر حوزه آبخیز قرهدر سطح کلاس ها نتایج محاسبه سنجه -1 جدول
 PLAND NP PD LPI کلاس / سنجه سال

1991 

 33/1 16/1 3331 63/1 ساتتانساناراض 

 36/11 92/9 19582 36/21 اراض  بایر

 31/15 18/13 36218 12/25 اراض  مرتع 

 88/1 19/11 31239 32/13 اراض  ککاورزی

3115 

 11/1 15/9 12233 31/8 ساتتانساناراض 

 91/5 85/15 61131 28/66 اراض  بایر

 83/1 33/16 35929 19/9 اراض  مرتع 

 62/12 16/19 62551 51/28 اراض  ککاورزی
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 به وبمرب ها لّه تعدا   ر ترین تغییر  ر طول این بازه زمان بیش  ا  نکیییان ر سیییطح کااس  لّه  تعدا  رزیاب ا

 که تاس سرزمین  ر اتااال وجو  و تر شدگ  بیان ر افزایشاین  که بو ه اسیت ککیاورزی و انسیان سیاتت کااس

  ا  اننک کااس سطح  ر  لّه شیده است. مقایسه تراک  ایجا  سیاتتاراضی  ککیاورزی و انسیان گسیارش نایجه  ر

 تراک  دهش کاربری موجب تغییرات و هافعا یت توسعه و افزایش کاربری ککاورزی، سیاتتاراضی  انسیان گسیارش

ترین کاهش سنجه بزرگ .ها  اشاه باشدتری را نسیبت به سیایر کااستله بیشیابد و اا ت تله کاهش های مرتع  لّه

گسییارش کاربری   ر مرتع  اراضیی  از اد از بیش اسییافا ه بیان ر رصیید  83/1به  31/15از  مرتع  کااس  لّه برای

باشید.  رصید پوشیش سیمای م  سیاتتاراضی  انسیان به مرتع کااس  از  یهاقسیمت تغییر کاربریککیاورزی و 

مور  نظر    ر بازه زمان 51/28به  32/13از  یککییاورز  و اراضیی 31/8به  63/1از  انسییان سییاتت  اراضییسییرزمین 

که  افاهیکاهش  ر این مقطع زمان   28/66به  36/21از  ریو با 19/9به  12/25از   مرتع  و  رصیید اراضیی افاهی شیافزا

ده شبایر و   مرتع اراض  کاهشمنجر به  یو ککاورز سیاتتاراضی  انسیان موضیوع اسیت که گسیارش نیا ان ریب

 است.

تنوع  ،   لّهتعدا   لّه، تراک یهابا اسییافا ه از سیینجه 2 ر جدول  نیسییرزم یمایسی ر سییطح  راتییتغ مقا یر جیناا

  ست آمد:هبه شر  زیر ب  وسا یشانون و پ

 

 سوحوزه آبخیز قرهها در سطح سیمای سرزمین در نتایج محاسبه سنجه -1 جدول

 NP PD CONTAG SHDI سنجهسال/

1991 32391 38/62 32/28 11/1 

3115 113683 35/52 25/21 31/1 

 

 کاهش و تجزیه  هندهسییطح سیییمای سییرزمین نکییان ر  113683به  32391از   لّه تعدا  سیینجه افزایش ناایج

 سازیلارآش را سرزمین سییمای شیدن تلهتله و تجزیه  ر  تیل فرآیندهای توانم  آن کمک با که اسیت پیوسیا  

 بیان ر تعدا   ر صیید هلاار 35/52به  38/62 ر سییطح سیییمای سییرزمین نیز از   لّه تراک ناایج افزایش  شنین، ه کر 

 یوسا  پ سنجه  ر سطح سیمای سرزمین برای .است بو ه مطا عه مور  زمان ط  ر  سرزمین سییمای شیدگ  تلهتله

  هندهنکان شیانون تنوع سینجه برای و  رصید 21به  28از  شیدگ تلهتله افزایش و یلپارش   کاهش  هنده نکیان

 .است شده  31/1به  11/1از  اراض  کاربری تغییرات  ر افزایش تنوع
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 جمع بندی  -1

  هة شندین  ر. اسییت شییده تبدیل محیط زیسییت اا  مکییلاات به اراضیی  کاربری برنامة بدون تغییرات امروزه

 تکدید باعث و پیوساه وقوع به نامطاوب موار  برت   ر و فزاینده سرعت با ایران  ر اراضی  کاربری تغییرات گذشیاه

 انمیز توانم  کاربری، تغییرات بین پیش با بنابراین. (1692پورتباز و هملاران، ) اسییت شییده اراضیی  تخریب روند

و سامان ،  زا هفیض ) کر  هدایت مناسب مسیرهای  ر را تغییرات این و مکیخص، را طبیع  منابع تخریب و گسیارش

هم    طبیع  هایمحیط  ر تغییرات مناطق، اندازسییاتاار شکیی   ر تغییرات روند  رك منظور به کا  طوربه .(1695

ان  مور  نظر نیز  ر بازه زم پژوهشاین   ر شیید  ازم  ذا . ب یر  مور  ارزیاب  قرار زمان  مقطع یک مبنای بر بایسییتم 

 که نکیییان  ا  هاکاربری . تعیینگر   ارزیاب ها صیییورت ب یر  تا تغییرات  ر کاربری تحاییل سییییمیای سیییرزمین

 ایجا  منطقه  رساتت( )ککیاورزی و انسان گوناگون  هایکاربری همان یا ها لّه اتیر هایسیال طول  ر آبخیزنکیینان

سرزمین  سیمای برآور  سینجه پوششبا  1991) ر سیال مرتع   بسیار  ر نامناسیب صیورتبه هااین کاربری اند،کر ه

 تنوع تخریب جهت  ر و کر ه پیدا توسییعه منطقهها( ترین  رصیید نسییبت به سییایر کاربری رصیید،  ارای بیش 12/25

ساتت و های اصیا  این تغییرات، پویای  شییدید کاربری انسییان هد که عامل. تفسییر ناایج نکیان م اندزیسیا  بو ه

 ،زمان  بو ه اسییت که  ر نهایت بازه ر این  سییواوزه آبخیز قره ر  تله شییدن سییرزمین ر غا ب تله ککییاورزی

بررسیی  تغییرات پوشییش   رکه ( 1693 ،هملارانو  میرزای این نایجه با ناایج تحقیق ) .اند اشییاه را تریاثرگذاری بیش

های لّهتر تغییرات ناش  از هض   که بیش بیان کر ند نیسرزم یمایس یهاسنجهاراضی  اسیاان مازندران با اسیافا ه از 

 فاصاه ک  نقاب شهری ر واقع  ساتت و اراض  ککاورزی بو ه است، مطابقت  ار .های انسانجن ل  ر میان پوشیش

تراک ، توسییعه شییبله امل و نقل و رشیید تط  یا نواری مناطق ، سییاتت و سییازهای ک روسییاای  از همدی رو 

ترین اندازه  لّه کاربری ها، تراک   لّه و مسییاات بزرگتعدا   لّهپوشیش،   رصییدسیاتت سییبب شیده اسیت انسیان

 با اورزیکک اراض  افزایش جهت  ر آبخیزنکیینان معیکیا  نیازهای سیاتان مینأت شنینه  وسیاتت افزایش انسیان

ه تو  این کاست،  بو ه اوزه آبخیز این جنوب  ناایه  ر تصوصهب منطقه سیراسر  ر مرتع  اراضی  از کاربری تغییر

که زمان  به ه  پیوساه و  ارای ( 83/1 رصد به  3/15)از ترین  لّه مرتع  موضیوع موجب کاهش شیدید اندازه بزرگ

یمای سییاند. این فرایند تغییرات  ر گسیییخا   شییدهتله شییدگ  و از ه اند  شار فرایند تلهیلپارش   زیا ی بو ه

و   رصیدی( گر یده است 63مرتع  )نزول  اراضی  کااسکوشک شیدن قطعات  وکاهش باز ه  منجر به  سیرزمین

های مرغوب باق  مانده  ر معرض تهدید سییاتت و ین به آن و زمینافزایش  سییارسیی  انسییان   ر سیییمای سییرزم

ندازه ااگرشه  شار کاهش  سور اوزه آبخیز قرهاراض  بای کااس. شیدد نتواه هاو تغییر کاربریسیازهای کنارل نکیده 

 شده است و   روند تغییرات آن وضعیا  بحران  (28/66به  36/21 رصید پوشش )از و  (91/5 رصید به  36/11)از 

 ر  سوقره تواند به عات قرار گرفان عمده پوشش بایر منطقه هد و این م مرتع  را نکیان نم کااس اراضی  شون ه 
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 سرزمین یمایس سطح هایسنجه از اسافا ه با پژوهش ناایج مناطق با شییب و ارتفاع با ا و  ور از  سیارس انسان باشد.

 اتااری،سیی عناصییر یلپارش   میزان نظر از وتر تلهتله سییرزمین سیییمای کا ، طوربه که اسییت آن بیان ر کااس و

 اایجن با ناایج این پژوهش اسییت. شییده ترمانوع سییطح وااد  ر موجو  پوشییش کاربری نوع نظر از و ترناپیوسییاه

( 1691هملاران، و اسییلندری) ، ویرج اسییاان ایاام آبخیز اوزه  ر تخریب تحایل ر ( 1696 ،زا فاح  و آرت ) مطا عات

ارزیاب  تغییر  ر  (Herold et al., 2005)  ر تحایل سییمای سیرزمین  ر روسیاای گسل سفید اساان شهارمحال بخایاری،

، ه  راساا اندنمو ه اشارهسیمای سرزمین  و تخریب عدم پیوسیا  به  که  ر آمریلا سیانااباربارا کاربری شیهر سیااا 

های اجرای برنامه ،سال گذشاه 32ساتت و ککاورزی ط  ه به رشید کنارل نکده کااس اراض  انسان. با توجباشیدم 

، ها اکوسیییسییا مدیریت منظوربه بوم   انش از گیریبهره ،محیط  زیسییت  انش ارتقای با محا  جوامع یوانمندت

یمای و مفاهی  سبر مبنای عناصیر سیاتااری سییمای سرزمین  سیرزمینآمایش ، سیرزمین سییمای پیوسیا   افزایش

 ر  ککییاورزی و سییاتت انسییان هایکاربری برای اری  تعیین و تمرکز باعث آینده که  ر سییرزمین ضییروری اسییت

 تواهد مثبت  تبعات آن کیفیت تنزل و محیط  زیسییت تربیش تخریب از جاوگیری برای منطقه از تاصیی  قسییمت

  ر اراض  هایکاربری مناسب تخصیص منظور به اراضی  کاربری پراکنش بهینه ا  وهای از گیریبهره سیبب و گر ید

 .شد تواهد مطا عه مور  منطقه  ر ایتوسعه هایبرنامه

 کتابنامه

. کاربری اراض  و تحایل سیمای سرزمین  روساای گسل سفید از 1691اسلندری، سعیده؛ مرا ی، ایوب؛ او ا ی، جعفر؛ 

 . 133-162، 2، شماره 6. آمایش سرزمین،  وره GISو  RSنظر زیست محیط  با اسافا ه از 

 افزارای با اسییافا ه از نرمماهوارههای . پر ازش و اسییاخراج اطااعات از  ا ه1696اکبری، ا هه؛ شییلاری با ی، عا ؛ 

ENVI ،صفحه. 332. نکر  انک اه  فرهمند 

 از اسییافا ه با ایاام اسییاان  ویرج آبخیز اوزه  ر تخریب تحایل و مطا عه. 1696 اسیین؛ زا ، فاح  صییا ح؛ آرت ،

 شماره ،31  وره ایران، بیابان و مرتع تحقیقات(. GIS و  ور از سنجش) سیرزمین سییمای اکو وژیل  هایماریک

6، 233-281 . 

 به با شیییده افاظت مناطق یلپارش   ارزیاب . 1693 رای ان ، بهزا ؛ بهزا ؛ جهان ، عا ؛ زبر سیییت،  عبت؛ برات ،

 .(قاضیی  کااه واش ایات پناه اه و ما  پارك: مطا عه مور  منطقه) سیرزمین سیییمای اکو وژی رهیافت کارگیری

 .138-156 ،1 شماره ،9  وره سرزمین، آمایش

سازی تغییرات . رویلر  آمایک   ر مدل1692پورتباز، امیدرضیا؛ محمدیاری، فاطمه؛ اقدر، اسین؛ توکا ، مرتض ؛ 

، 3، شماره 2ای شند زمانه. آمایش سرزمین،  وره کارگیری تصیاویر ماهوارهکاربری اراضی  شیهرسیاان بهبهان با به

182-312 . 
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 اسافا ه با سرزمین سیمای تغییرات پایش. 1692 صفت، عا  اصغر؛ رویش بهمن؛امیری،  صا  ؛ جباریان سیید  ژکام،

 شماره ،38  وره طبیع ، زیست محیط(. رشت شهرساان: مور ی مطا عه) ایماهواره تصاویر و سینوپایک تحایل از

3، 335-368. 

 غیرسااا  و سااا  شهرهای للش زمان -فضای  تغییرات. 1693 پور، هاش ؛ ا اش فاطمه؛ فاااالار، سامره؛ رضای ،

  .29-52 ،1 شماره ،9  وره سرزمین، آمایش سرزمین. سیمای هایسنجه کارگیریبه با مازندران اساان

 تهیه  ر TM سیینجنده رقوم  های ا ه کاربر . 1686 اامد؛ ا دین؛ جاا یان،سییید جمال ا دین،تواجه ندا؛ فر ،زاهدی

 شماره ،8  وره طبیع ، منابع و ککاورزی فنون و عاوم. بازفت شهرکر  رو تانه آبخیز اوزه اراض  کاربری نقکیه

3، 91-115. 

 تو ید و اراض  کاربری تغییر رابطه بررس . 1682 سرادی، عا ؛ سعید؛ ساطان ، امیدرضا؛ زا ه،امین؛ کری  شیایساه،

 ککور. بر ارینقکه ، سازمان82همایش ژئوماتیک .اصفهان مندرجان آبخیز اوزه  ر رسوب

 توسعه رویلر  با شهر محیط  زیسیت سیاتاار راهبر های. 1691 و   ا ه؛ فر،ربیع  اکبر؛ عا ؛ پرهیزکار، فیروزبخت،

  .369-316 ،81 شماره ،22  وره انسان ، جغرافیای هایپژوهش(. شهرکرج: مور ی مطا عه) شهری پایدار

سییازی تخریب اراضیی  ککییاورزی بر اثر رشیید و توسییعه شییهری با ل. مد1695زا ه، بخایار؛ سییامان ، سییعید؛ فیضیی 

، 8ای  ر محدو ه شییهری ارومیه. آمایش سییرزمین،  وره پایه پر ازش تصییاویر ماهوارههای شیی کارگیری روشبه

 .313-122، 3شماره 

کاربری  های سیییمای سییرزمین  ر افاظت از ا  وی. بررسیی  کمّ  کر ن سیینجه1691کرم ، آرش؛ فقه ، جهان یر؛ 

 .88-29، 31، شماره62اراض  پایدار مطا عه مور ی: که یاویه و بویراامد. محیط شناس ،  وره

. بررس  تغییرات 1693فر ، مهدی؛ میرزای ، محسین؛ ریاا  بخایاری، عایرضیا؛ سیامان ماهین ، عبدا رسیول؛ غاامعا 

. اکو وژی 1636-1689های بین سالهای سییمای سیرزمین پوشیش اراضی  اسیاان مازندران با اسیافا ه از سینجه

 .52-62، 2، شماره 3کاربر ی،  وره 

 با گیاان مرکزی بخش  ر سییرزمین کاربری تحایل. 1692 افراتاه، روشیینک؛ امیری، بهمن؛ اامد؛ جباریان گر، نواه

  .312-192 ،15 شماره ،5  وره شهری، آمایش و جغرافیا سرزمین. سیمای اکو وژی رویلر 

 از اسافا ه با تکک نیمه و تکک مناطق  ر تاك شوری هایپهنه اسیاخراج. 1691نواه گر، اامد؛ زارع، غاامرضیا؛ 

-29، 1، شماره 1 اراب(. جغرافیا و مخاطرات طبیع ،  وره  شیهرسیاان :مور ی مطا عه)  ور از سینجش یها ا ه
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