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 استفاده با کرگانرود، آبخيز حوزه سرزمين کاربري/پوشش تغييرات روند بررسي
   سرزمينسيماي يشناسبوم هايسنجه از

  
  ۴ و جهانگير فقهي۳، عبدالرسول سلمان ماهيني۲، افشين عليزاده شعباني*۱مهدي شيخ گودرزي

   تهران، ايران، دانشکده منابع طبيعي، دانشگاهستيط زي محدانشجوي کارشناسي ارشد ۱
  ، دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه تهران، ايرانستيط زي محاستاديار ۲

  ، دانشگاه گرگان، ايرانستيط زيالت و محيش، دانشکده ستيط زي محدانشيار ۳
  ، دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه تهران، ايراني جنگلداردانشيار ۴

  )٦/٧/٩٠:  ، تاريخ تصويب٢٠/٢/٩٠: تاريخ دريافت(
  

  چکيده
عـدم   دليـل  بـه  اخير هاي درسال. سرزمين دارداي بر سيمايهاي انساني، اثرات گستردهناشي از فعاليت اراضي کاربري/پوشش تغييرات
از  ناشي منفي آثار به توجه بنابراين با. است داشته به رشدي رو روند کشور در سرزمين از استفاده نوع در و تغيير منطقي، تبديل استفاده
 و ريـزي طـرح  منظور به زمان، گذر در سرزمينسيماي تغييرات شناختآکاهي و سرزمين و تغيير کاربري سرزمين،  از نامناسب دهاستفا

-طي سـال  کرگانرود آبخيز حوزه سرزمينسيماي تغييرات روند بررسي با هدف مطالعه  اين.است ضروري سرزمين پايدار اجراي مديريت
، Landsat (MSS) ايمـاهواره  تـصاوير  از تغييـرات،  تحليـل  و سـرزمين  پوشـش  هاينقشه تهيه نظورم به. شد   انجام١٣٨٦‐١٣٥٤هاي 

IRS/P6 (LISS III)  کـالس  هـاي مـساحت   سـنجه و)CA(  تعـداد ،)NP(   ميـانگين انـدازه ،)MPS ( دار شـده شـکل لکـه    و نمايـه وزن
)AWMSI(  اين دوره نشان از ايجاد تغييرات گسترده در نـسبت و            سرزمين طي هاي سيماي سنجهنتايج حاصل از مقايسه     . استفاده شد 

هـاي منـابع طبيعـي    و کـاهش در عرصـه  ) کشاورزي، شهر و اراضي باير(هاي اختاللي ها به صورت افزايش مساحت لکه    پراکنش کاربري 
 وقوع تخريب و ان کنندهيبلکه،  همراه با افزايش پيچيدگي شکل و کاهش اندازه ،روند کلي افزايش در نمايه تعداد. دارد) جنگل و مرتع(

توانـد  ريزي صحيح کاربري سرزمين، مـي ادامه اين روند در صورت عدم مديريت و برنامه      . باشدسرزمين مي کاهش يکپارچگي در سيماي   
ش هـاي آمـاي    ضـرورت تهيـه و اجـراي طـرح         ان کننـده  يب  آمده به دست نتايج  . ناپذيري به ساختار اکوسيستم وارد نمايد      جبران اتلطم

  .جهت تعيين تناسب ميان عرضه و تقاضاي زمين و کاهش تخريب منابع طبيعي است  در منطقهسرزمين
  

 کرگـانرود، اسـتان   آبخيـز  حـوزه اي، تصاوير مـاهواره سرزمين، سيماي هايسنجهسرزمين،  کاربري/پوشش تغييرات :کليدي واژه هاي
  .النيگ
  
  

 E-mail: goodarzi.9091@gmail.com  ۰۲۶۱‐۲۲۲۷۷۶۵۰:فاكس  ۰۹۱۲۳۴۶۷۲۹۲:تلفن  :مسئول نويسنده *
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  مقدمه
 از ترکيبـي  آن در کـه  اسـت  چيـدماني  سـرزمين، سيماي

 يـک  در سـرزمين  هـاي کـاربري  يا محلي هاياکوسيستم
 Apan et (انـد شده تکرار مشابهي يشکل ها در و منطقه

al., 2002(. درنتيجـه  سـرزمين  کاربري/پوشش تغييرات 
 عملکردي و ساختاري فاکتورهاي پيچيده انفعاالت و فعل

 اثـرات  اجتماعي، ارتباطات و يتوان فناور  تقاضا، با مرتبط
 ,.Matsushita et al (دارد سـرزمين سيماي بر ايگسترده

 از منطقي استفاده عدم دليل به اخير هاي درسال .)2006
 در سـرزمين  از اسـتفاده  نوع در تغيير و تبديل سرزمين،
-زمـين  رفتن بين از. است داشته رشدي به رو روند کشور
 زايـي بيابـان  گـسترش  و شهرنشيني توسعه جنگلي، هاي
 با  ). Makhdoum, 2006 ( است هاتخريب اين از هايينمونه
 سـرزمين،  نامناسـب  استفاده  ازناشي منفي آثار به توجه

 منظـور  به زمان طي در سرزمينسيماي تغييرات شناخت
 در .اسـت  روريضـ  سرزمين پايدار مديريت و ريزيطرح
 ايران  در مطالعاتي سرزمين کاربري تغييرات بررسي زمينه

 انساني  توسعه تاثير آنها اکثر در که گرفته صورت جهان و
 از اسـتفاده . اسـت  شـده  تاييـد  زيـست محـيط  تخريب در

 پايش  در طبقات مساحت و حاشيه تنوع شکل، هايسنجه
 در Herzog (2002)و   Lausch توسـط  سرزمين تغييرات
-مـدل  بـه  هـا سنجه از يک هر کارايي که داد نشان آلمان
 نتايج .است وابسته موجود اطالعات و استفاده مورد هاي

 ژاپـن  کاسـوميگاراي  در Matsushita  (2006) مطالعـات 
 کـاهش  و هـا لکـه  تعداد افزايش به توجه با که داد، نشان

 مهمتـرين  سـرزمين سـيماي  تجزيه ها،آن اندازه ميانگين
 يامـشابه  تحقيـق  نتـايج  .است منطقه در ييرتغ مشخصه
 بـا  مـالزي،  در Nakagosh (2006)  وAbdullah توسـط 
 تعـداد  و انـدازه  ميانگين لکه، غناي هايسنجه از استفاده

 توسـعه  واکنش در سرزمينسيماي تجزيه ان کننده يب لکه
-سـيماي  الگـوي  تغييـرات . بـود  سـاخت  انسان سيماهاي
 از اســتفاده بــا هري،شــ توســعه بــه واکــنش در ســرزمين

 شــاخص لکــه، تعـداد  لکــه، انــدازه ميـانگين  هــايسـنجه 
 Weng  توسط سرزمين سيماي درصد و شانون يکنواختي

 در نيـز،  ايـران  در. شـد  بررسي متحده اياالت در (2007)

 انجـام  مطالعـاتي  اراضـي  کـاربري  تغييرات بررسي زمينه
 Azari Dehkordi  (2008)  و Khazaee .اســت گرفتــه

 تخريـب  ميزان نظر از اکوسيستم وضعيت بررسي به اماقد
 سـرزمين  سـيماي  يبـوم شناسـ    هـاي سنجه از استفاده با

 عنـوان  به زيستگاه شدگي تکهتکه مطالعه اين در. نمودند
 هـاي سـنجه  گـرفتن  نظـر  در با تخريب ايجاد اصلي عامل
 نظـر  در هـا، لکـه  بنـدي ترکيـب  و فضايي توزيع به مربوط
 در (2009)و همکـــاران   Talebi Amiri.شـــد گرفتـــه
 حـوزه  سـرزمين سيماي تخريب تحليل به مشابه پژوهشي

 ســرزمينسـيماي  هـاي سـنجه  از اسـتفاده  بـا  نکـا  آبخيـز 
 افزايـشي  روند ان کننده يب آمده به دست  نتايج. پرداختند
 کاهش و تعداد افزايش با همراه سرزمين کاربري تغييرات
 تحقيق اين هاييافته .بود سرزمينسيماي در هالکه اندازه
 کـاهش  جهـت  منطقـه  در کـاربري  ضعو به توجه لزوم بر

ــر وارده فــشار  Mokhtari. دارد تاکيــد طبيعــي منــابع ب

 کـاربري  تغيير گراديان بررسي به تحقيقي در نيز  (2009)
 در اصـفهان  شـهر  سرزمينسيماي سازي کمي و سرزمين

  .پرداخت ساله ٥٠ دوره يک
 ريزيبرنامه در سرزمينسيماي يبوم شناس هاييويژگي از

 نـشان  بـراي  افقي فضاي مفهوم از استفاده زيست،محيط
 سطح در اختالل ايجاد در طبيعت در انسان فعاليت دادن

 ,.Apan et al (اسـت  سـرزمين سيماي عملکرد و ساختار

 تر کاربردي را سرزمينسيماي  هايسنجه که آنچه).  2002
 مختلف هايرزمينس سيماي مقايسه امکان است ساخته

-سـيماي  يـک  در ارزيـابي  مشابه، روش يک از استفاده با
-سـيماي  مقايـسه  و مختلـف  دفعات براي خاص سرزمين
ــا مــشخص ســرزمين ــه ب ــاوتم هــايگزين    اســت تف

)McGarical & Marks, 1995(. تحقيق در منظور ينه اب 
 بـه  سـرزمين سـيماي  يبـوم شـناخت    هـاي سنجه از حاضر

 تغييـــرات رونـــد شکارســـازيآ يبـــرا ابـــزاري عنـــوان
 هـاي سـال  طـي  کرگـانرود  آبخيـز  حـوزه  کاربري/پوشش
  .دش استفاده ١٣٨٦‐١٣٥٤
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  هامواد و روش
  معرفي منطقه مورد مطالعه

 حوزه آبخيز کرگـانرود بـا وسـعتي         ،محدوده مورد مطالعه  
   کيلــومتر مربــع در محــدوده جغرافيــايي   ٦٤٥حــدود 

 ۳۷ °۵۶'تــا  ۳۷°۴۲'طــول شــرقي و  ۴۸ °۵۶' تــا ۴۰°۴۸' 
حـداقل  ). ١شـکل ( اسـت در استان گـيالن   عرض شمالي

از  متـر    ٢٩٥٠ ي بلند  و حداکثر آن در     متر ‐٣٥ارتفاع در   
متوسـط بارنـدگي سـاالنه      .  آزاد قـرار دارد    يسطح آب ها  

 درجـه   ١٦ ساالنه   يدمامتر و ميانگين    ميلي١٣٦٥منطقه  
 معتـدل و  ، اقلـيم منطقـه بـا روش دومـارتن       وگراد  سانتي
جمعيت بخش شهرنـشين بـر اسـاس آمـار          .  است مرطوب

هاي گسترش راه . باشد نفر مي  ٤١٦٨٥  با  برابر ١٣٨٥سال  
 آسـتارا و رشـد      ‐تالش ‐ توسعه محور انزلي   ژهيبوارتباطي  

 چنـد دهـه اخيـر، شـهر         درسريع جمعيت در اين حـوزه       
 ‐بـه يکــي از مراکـز بـزرگ اقتــصادي   را کوچـک هـشتپر   

  .ستکرده ال يبدتاجتماعي در استان 
  

  هاي مورد نيازها و تهيه نقشهسازي دادهآماده

 نيـاز  پـيش  عنوان به سرزمينسيماي ساختار کمي سازي
تهيـه   يـا  تفسير  نيازمند،در سيما تغيير و عملکرد مطالعه
هـاي   داده.)McGarical & Marks, 1995( اسـت  نقـشه 

 يکـاربر /پوشـش  نقـشه  تهيـه  مورد اسـتفاده بـه منظـور   
 ايتـصاوير مـاهواره   ييرات عبـارت از تحليل تغ و سرزمين

Landsat (MSS) و IRS/P6 (LISS III)   مربــوط بــه
 ياراضـ  کـاربري  نقـشه  ،١٣٨٦ و ١٣٥٤ هايتابستان سال

.  اســت١٣٥٤هــاي هــوايي ســال و عکــس) ١٣٨٤ســال (
  .است  شدهشينما ٢شکل در مراحل انجام تحقيق

اي پـس از انجـام تـصحيحات هندسـي بـا            تصاوير ماهواره 
 دســته ٥هــاي موجــود در منطقــه در  بــه کــاربريتوجــه

بنـدي  ، طبقه )کشاورزي، شهر، جنگل، مرتع و اراضي باير      (
هـاي توليـد شـده بـا اسـتفاده از           برآورد صحت نقشه  . دش

 ١کاپـا و  هاي صحت کلـي     ماتريس خطا و محاسبه شاخص    
در انجام مراحل مختلف اين تحقيـق از نـرم          . انجام گرفت 

                                                            
1 Kappa 

 و IDRISI 15.0، ArcGIS 9.3،8.6  ERDAS هـاي افـزار 

FRAGSTATS 3.3 استفاده شد.  
  

  روش بررسي

سرزمين، يک پيش توانايي تشريح کمي ساختار سيماي
سرزمين شرط براي مطالعه کارکرد و تغيير در سيماي

 خصوصيت كه هستند هاييشاخص هاسنجه. است
 ساختاري اجزاي توزيع و پراكنش هندسي، ماهيت

کنند به صورت کمي بيان مي را سرزمين سيمايدمانيچ
)Lausch & Herzog, 2002( .ها با توجه به نقش سنجه

هاي در آشکارسازي تغييرات، در تحقيق حاضر سنجه
، ميانگين اندازه )٣NP(، تعداد لکه )CA2(مساحت کالس 

) AWMSI5(دار شده شکل لکه و نمايه وزن) MPS4(لکه 
-ار سيمايسازي ساختهايي جهت کميبه عنوان نمايه

هاي مورد اطالعات مربوط به سنجه. انتخاب شدسرزمين 
  . آورده شده است١استفاده در جدول

  
  گراديان ليتحل

 تغييرات ها،کاربري گسترش شدت تواندمي هاگراديان
 به را زيستمحيط بر انساني اثرات بازتاب و اکوسيستم

 توصيف يبرا ابزاري گراديان، ليتحل. دهند نشان خوبي
       است سرزمينسيماي متن در تغييرات کيفي و کمي

)Wang et al., 2008.( پراکنش الگوي به نگاهي با 
 که دشومي مشخص خوبي به حوزه، سطح در هاکاربري
‐شرقي (طولي محور راستاي در عمدتا تغييرات کلي روند
 متن در تغييرات بررسي منظور به لذا. است) غربي

 با کيلومتر ۳۵ تقريبي طول به ترانسکتي سرزمينسيماي
. گرديد مستقر راستا اين در کيلومتر ۵ عرض به هايبلوک
 شهر مرکز از تا شد انتخاب طوري ترانسکت عبور مسير
  .نمايد عبور توسعه کانون عنوان به

                                                            
2 Class Area 
3 Number of patch 
4 Mean patch size 
5Area weighted mean shape index 
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   موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه‐ ١شکل

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فرآيند تحقيقخالصه  ‐٢شکل

  

  نتايج
  کاربري سرزمين/هاي پوشش نقشهتهيه
-، که ترکيبي از روش    ١دوگانهبندي تصاوير به روش     طبقه

هـاي   اسـت، بـراي سـال      ٣نشده و نظارت  ٢شدههاي نظارت 
سپس بـا توجـه بـه تفـاوت         .  انجام گرفت  ۱۳۸۶ و   ۱۳۵۴

تــوان تفکيــک در تــصاوير مــورد اســتفاده، تغييــر انــدازه 
سـنجنده  (تر ها بر اساس توان تفکيک مکـاني بـاال       پيکسل

LISSIII (ــت ــام گرف ــذف  . انج ــور ح ــه منظ ــت ب در نهاي
 آوردن تصويري يکنواخت    به دست هاي پراکنده و    پيکسل

                                                            
1 Hybrid 
2 Supervised 
3 Unsupervised 

-بندي و نقشه  نتايج طبقه . استفاده شد ) ۳×۳(از فيلتر مد    
 ان کننـده  يـ بکاربري سرزمين تهيه شده که      /هاي پوشش 

بنــدي اســت، در شــکل و در انجــام طبقــه دقــت مناســب
  .ه شده است ارائ۲جدول،

  
  سرزمينتجزيه و تحليل تغييرات سيماي

اي از  سـرزمين مجموعـه   ي، سيماي دمانيچبر اساس مدل    
 اطالعاتي کمي   ،دمانيچ ليتحل. استهاي جدا از هم     لکه
هـا در    خصوصيات ساختاري و الگـوي پـراکنش کـالس         از

از . )Wang et al., 2008(آورد سرزمين فراهم مـي سيماي
 دمانيـ چد تغييرات بر مبنـاي مقايـسه        اين رو بررسي رون   

 سرزمينپوششهاينقشهتهيهواهدادهسازيآماده

 شده توليد هاينقشه صحت ارزيابي

 سرزمينسيماي هايسنجه محاسبه

 سرزمينسيماي در تغييرات تحليل و نتايج تفسير

خزردرياي  

فارس خليج  
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٤٣٥

سيماي سـرزمين در سـطح کـالس هـاي پوشـش انجـام              
  . استدرج شده، ۳گرفت که نتايج آن در جدول

  
  )CA(سنجه مساحت کالس 

اين سنجه درصدي از کل مـساحت اشـغال شـده توسـط             
دهـد، از   سرزمين نشان مـي   کالس مورد نظر را در سيماي     

د شـو بيت استفاده مـي اين سنجه به عنوان شاخصي از غال     
)McGarical & Marks, 1995( . به دسـت بر اساس نتايج 

هاي پوشش در   ، بيشترين مساحت کالس   ۳آمده از جدول  
و کمتـرين  ) ٧٣/٤٤٧٥٥( مربـوط بـه جنگـل      ۱۳۵۴سال  

روند تغييرات  . باشدمي) ٠٨/٣١٨(مساحت مربوط به شهر     
 بـه صـورت کـاهش در جنگـل          ۱۳۸۶اين نمايه در سـال      

هــاي کــشاورزي و افــزايش زمــين) %٢٤( و مرتــع )%٣٢(
ــهر %)۲۲۶( ــاير  %) ۵۰۴(، ش ــي ب ــت%) ۳۷۵(و اراض . اس

بيشترين ميزان رشد در اين روند مربوط به کالس شهر و           
.  کيلومتري از محور شرقي مي باشد      ۳۵ تا   ۲۵در محدوده   

سـرزمين در   گراديان تغييرات اين نمايه در مـتن سـيماي        
  . ترسيم شده است۳شکل، 

  
  )NP(سنجه تعداد لکه 

-ها را در سطح کالس يا سيماياين سنجه تعداد کل لکه
از اين سنجه به عنوان شاخص . کندسرزمين محاسبه مي

  بر مبناي اصول.شودتکه شدگي زيستگاه استفاده ميتکه
هاي سرزمين هرچه تعداد لکه سيماييختبوم شنا

 آن اکوسيستم کمتر باشد و يا هرچه کاربري موجود در
پذيري يکنواخت تر باشد، آن اکوسيستم در معرض آسيب

  ).Gerger & Turner, 2002 (کمتري است

   
  سرزمينهاي سيمايسنجه اطالعات مربوط به -۱جدول 

  سطح مورد بررسي
  سرزمينهاي سيمايسنجه

عالمت 
  کالس  اختصاري

- سيماي
  سرزمين

  نحوه محاسبه  واحد

  هکتار  *  *  CA  مساحت کالس
  

   = NP  *  *  ‐  NP  تعداد لکه

يه
ما
ن

ب
کي
تر

ي 
ها

  
  هکتار  *  *  MPS  ميانگين اندازه لکه

 

يه
ما
ن

ي 
ها يع
وز
ت

  

ميانگين شکل لکه 
  ‐  *  *  AWMSI  دار شدهوزن

  
aij = ،مساحت لکه ni = ،تعداد لکه pi = ،محيط لکه A =سرزمين  مساحت کل سيماي)McGarical & Marks, 1995(  

  
، روند کلي تغييرات مشاهده شده در       ۳ابق نتايج جدول  مط

. هـا بـه صـورت افزايـشي اسـت         اين نمايه در تمام کـالس     
 مربـوط بـه     ۱۳۵۴بيشترين و کمترين تعداد لکه در سال        

بود کـه در سـال      ) ١٧٢(و شهر   ) ٧٨٢(هاي جنگل   کالس
ــاير  ۱۳۸۶ و ) ٣٢٧٥( بيــشترين تعــداد لکــه در اراضــي ب

نتـايج  . دشـ مـشاهده   ) ۱۰۶۲(کمترين در اراضي شـهري      
به اين  ) ۴شکل  (هاي پوششي   بررسي تغييرات کلي کالس   

 نيز  ۱۳۸۶نکته اذعان دارد که گرچه کالس شهر در سال          
% ۶۱۷باشد، لـيکن بـا رشـد        داراي کمترين تعداد لکه مي    

 کيلومتري از محـور     ۳۵ تا   ۲۰ در محدوده    درصدي عمدتاً 
بـه عنـوان    ،  ۱۳۵۴شرقي نسبت به هسته اوليـه در سـال          

گراديـان تغييـرات ايـن    . باشـد پويا ترين کالس مطرح مي 
 ترسـيم شـده     ۴سرزمين در شـکل،     نمايه در متن سيماي   

  .است
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  بندي تصوير نتايج طبقه‐۲جدول

 ۱۳۸۶تصوير  ۱۳۵۴تصوير  بنديطبقه/ شاخص

  ۹۲/۰  ۸۴/۰  دقت کلي
  ۸۵/۰  ۷۳/۰  کاپا

  
  )MPS(سنجه ميانگين اندازه لکه 

. کنـد ها را اندازه گيري مـي     نگين اندازه لکه  اين سنجه ميا  
تغييرات اين سنجه بازخورد مستقيم تغيير در مـساحت و          

سـرزمين اسـت    ها در سطح کـالس يـا سـيماي        تعداد لکه 
)McGarical & Marks, 1995( .   ۳مطـابق نتـايج جـدول ،

جـز  هها ب روند عمومي تغييرات اين نمايه در تمامي کالس       
، بـه صـورت کاهـشي بـود و       ) درصـد رشـد    ۱۲۲با  ( شهر  

% ۷۵بيشترين ميزان کاهش، در اراضـي مرتعـي بـا افـت             
 کيلـومتري از    ۱۰ تـا    ۵ها در محـدوده     ميانگين اندازه لکه  

  . دشومحور شرقي مشاهده مي
هـا در   بر اساس اين سنجه، بزرگتـرين و کـوچکترين لکـه          

هـاي جنگــل   بـه ترتيــب مربـوط بـه کــالس   ۱۳۵۴سـال  
دهـه،  بود، که پس از گذشت سه     ) ۵۰/۱(و شهر   ) ٢٣/٥٧(

جنگــل بــه هــا  همچنــان بزرگتــرين لکــه۱۳۸۶در ســال 
تعلـق  ) ٢٢/١(ها به اراضي بـاير      و کوچترين لکه  ) ٣٥/٢٤(

سـرزمين  گراديان تغييرات اين نمايه در متن سيماي      . دارد
  . ترسيم شده است۵در شکل،

  
  )AWMSI(دار شده لکه سنجه ميانگين شکل وزن

دار شده نسبت محـيط بـه مـساحت         وزناين سنجه نمايه    
هـاي بزرگتـر وزن      معنـي کـه لکـه      نيـ بـه ا  باشد،  لکه مي 

، در  ۱عـدد . گيـرد هاي کوچکتر مي  بيشتري نسبت به لکه   
 و بـا    اسـت هايي با شـکل مربـع       ان کننده لکه  ياين نمايه ب  
نظمي در شکل لکه مقدار اين سـنجه افـزايش          افزايش بي 
 بـر اسـاس   ).McGarical & Marks, 1995 (کنـد پيدا مي

، روند کلي تغييرات اين نمايـه       ۳نتايج ارائه شده در جدول    
ها بـه صـورت افزايـشي بـود و بيـشترين      در تمامي کالس  

درصـدي در   % ۵۱۰ميزان رشد در کالس شهر بـا افـزايش        
 ۳۵ تـا  ۲۵هـا در محـدوده      دار شده شـکل لکـه     نمايه وزن 

تـرين و   پيچيـده . دشـ کيلومتري از محور شرقي مـشاهده       
 بـه ترتيـب مربـوط بـه         ۱۳۵۴هـا در سـال      ترين لکه ساده
، کـه در    است) ۹۲/۰(و شهر   ) ۵۸/۲(هاي کشاورزي   زمين
) ۶۷/۵(و جنگل   ) ۸۱/۵(هاي کشاورزي    زمين ۱۳۸۶سال  

ترين شـکل   داراي ساده ) ۸۶/۱(ترين و اراضي باير     پيچيده
گراديان تغييرات . باشندسرزمين منطقه ميلکه در سيماي

 ترسيم شده ۶سرزمين در شکل   در متن سيماي  اين نمايه   
  .است

  

 
  )ب)                                                                                           (الف(

  )ب (۱۳۸۶و سال ) الف (١٣٥٤هاي کاربري سرزمين تهيه شده مربوط به سال/هاي پوشش نقشه‐٢شکل
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٤٣٧

  
  ۱۳۸۶‐۱۳۵۴هاي سرزمين طي سال سيمايدمانيچليل تح تجزيه و ‐۳جدول

 AWMSI MPS NP CA  سنجه/کاربري  سال

  ٧٤/٩٥٨٦  ٦٦٥  ٤١/١٤  ٥٨/٢  )۱ (کشاورزي
  ٠٨/٣١٨  ١٧٢  ٥٠/١  ٩٢/٠  )٢(شهر 

  ٧٣/٤٤٧٥٥  ٧٨٢  ٢٣/٥٧  ٠٥/٢  )٣(جنگل 
  ٢٨/٨٨٣٧  ٥٨٢  ١٨/١٥  ٢١/٢  )٤(مرتع 

١٣
٥٤

  

  ١٢/١٠٧٣  ٥٤٠  ٩٨/١  ٩٠/١  )٥(اراضي باير 
  ٢٢/٢١٦٢٤  ٣١٦٤  ٨٣/٦  ٨١/٥  )۱ (کشاورزي

  ٤٨/١٠٦٢  ١٠٦٢  ٨٤/١  ٤٨/٢  )٢(شهر 
  ٨٣/٣٠٦١٥  ١٢٥٧  ٣٥/٢٤  ٦٧/٥  )٣(جنگل 
  ٨٤/٦٧٠٩  ١٧٤٤  ٨٤/٣  ٩٩/١  )٤(مرتع 

١٣
٨٦

  

  ٩٤/٤٠١٨  ٣٢٧٥  ٢٢/١  ٨٦/١  )٥(اراضي باير 

  
  

  
  )ب                       ()                                                           الف(

  ۱۳۸۶ سال دمانيچ و ب ۱۳۵۴ سال دمانيچالف . سرزمين در متن سيمايCA سنجه تغييرات ‐۳شکل

  

  
  )ب)                                                                                  (الف(

  ۱۳۸۶ سال دمانيچ ) و ب۱۳۵۴ سال دمانيچ )الف. سرزمين در متن سيمايNP سنجه تغييرات ‐۴شکل
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  )ب)                                                                                  (الف(

  ۱۳۸۶ سال دمانيچ ) و ب۱۳۵۴ سال دمانيچ )الف. سرزمين در متن سيمايMPS سنجه تغييرات ‐۵شکل

  

  
  )ب                                                     ()                             الف(

  ۱۳۸۶ سال دمانيچ ) و ب۱۳۵۴ سال دمانيچ )الف. سرزمين در متن سيمايAWMSI سنجه تغييرات ‐۶شکل

  

  گيرينتيجه و بحث
 شـده  تهيه سرزمين کاربري/پوشش هاينقشه به نگاهي با
 هعمـد  تغييـرات  ،۱۳۸۶ ‐۱۳۵۴ هـاي سال طي منطقه از

 قابـل  خـوبي  بـه  سـرزمين سـيماي  ساختار در شده ايجاد
 هــايســنجه مقايــسه از حاصــل نتــايج. اســت تــشخيص
 ايجـاد  از حکايت) ۳جدول (دوره اين طي سرزمينسيماي
 افـزايش  صـورت  به هاکاربري نسبت در گسترده تغييرات
) بـاير  اراضي و شهر کشاورزي، (اختاللي هايلکه مساحت

. دارد) مرتع و جنگل (طبيعيابعمن هايعرصه در کاهش و
 اوليه هايلکه تبديل منطقه در شده ايجاد تغيير مهمترين

 ترسـيم  گراديـان . است شهري متراکم هسته به پراکنده و
 الگـوي  و مساحت در شده ايجاد تغييرات ۳شکل در شده

-سـال  طي سرزمينسيماي متن در را هاکاربري پراکنش

 در افـزايش  کلي وندر. دهدمي نشان ،۱۳۸۶ ‐۱۳۵۴ هاي
 کـاهش  و تخريـب  وقـوع  ان کننـده  يـ ب لکـه،  تعداد نمايه

 & McGarical( اسـت  سـرزمين سـيماي  در يکپـارچگي 

Marks, 1995; Gerger & Turner, 2002(. بـين  ايـن  در 
 هـاي کـالس  و تغييـرات  بيـشترين  متحمل جنگل کالس
 ايـن  ايجـاد  در را سـهم  بيـشترين  کشاورزي و باير اراضي
بررسـي رونـد تغييـرات در       . دارند عهده بر يماس در تغيير
 افـزايش هاي شکل و اندازه لکه، نيز نـشان دهنـده           نمايه  
بجز کـالس   (ها  کوچک شدن اندازه لکه    با همراه نظميبي
 کلـي  تغييـرات  ۷ شـکل  .سرزمين اسـت  در سيماي ) شهر

 لگـاريتمي  مقيـاس  در دوره ايـن  طـي  را سرزمينسيماي
  .دهدمي نمايش
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  ۱۳۸۶ – ۱۳۵۴ هايسال طي سرزمينسيماي کلي تغييرات ‐۷شکل

  
 کـارايي   ان کننـده  يـ ب آمده از تحقيـق نيـز        به دست نتايج  
هاي مساحت کالس، تعداد لکه، ميانگين اندازه لکه        سنجه

ــه وزن دار شــده شــکل لکــه در بررســي و تحليــل  و نماي
 بـه دسـت  هـاي  سرزمين است که با يافته   تغييرات سيماي 

 و  Nakagoshi (2006)  ،Matsushita و   Abdullah آمده از 
  Herzog و Weng ، Lausch (2007)، (2006)همکـاران  

 مطابقـت  (2009) و همکـاران  Talebi Amiri و   (2002)
هاي تعـداد و ميـانگين انـدازه لکـه در           سنجهکارايي  . دارد

ــط   ــده توس ــام ش ــق انج  Nakagoshi و Abdullah تحقي
(2006) ، (2007) Weng  وMatsushita و همکـــــاران 
دار شده شکل لکه و مـساحت       و کارايي نمايه وزن    (2006)

و  Lausch انجـام شـده توسـط   کـالس نيـز در تحقيقـات    
Herzog (2002)ــ ــارانTalebi Amiriن ي همچن   و همک
  . تاييد شده است(2009)
 افـزايش  معني به شهري نواحي توسعه و جمعيت افزايش
 سـه  طي مطالعه، دمور محدوده در زمين و انرژي تقاضاي
. اسـت  نموده دگرگون کلي به را سرزمين چهره اخير دهه
هاي  زمين هاي طبيعي خصوصاً  گزيني و تبديل عرصه   جاي

 زمين، قابليت و توان به توجه بدون جنگلي طي اين دوره   
 پتانسيل بودن پايين نتيجه در اراضي اين که شده موجب
 آن پيامد و شده رها کشت دوره چند يا يک از پس توليد
 منطقـه  در بـاير  اراضي و کشاورزي هايزمين توام افزايش
-عـدم مـديريت و برنامـه       صورت در روند اين ادامه. است

-هاي جبرانلطمه تواندمي ريزي صحيح کاربري سرزمين، 
 & Gerger( ناپذيري به سـاختار اکوسيـستم وارد نمايـد   

Turner, 2002.( آمايش هايطرح اجراي و تهيه رو اين از 
جهت تعيـين تناسـب ميـان عرضـه و           منطقه در سرزمين

 ضـروري  طبيعـي  تقاضاي زمين و کاهش تخريـب منـابع       
  .است

  

  هاپيشنهاد
در راستاي دستيابي به مديريت پايدار سرزمين در سـطح          

  :دشوحوزه مطالعاتي اقدامات زير پيشنهاد مي
 اســتفاده از رويکــرد آمــايش ســرزمين جهــت برقــراري ‐

و تقاضـاي زمـين و کـاهش تخريـب          تناسب ميان عرضـه     
 ؛منابع طبيعي

ــتفاده از روش‐ ــب   اس ــين تناس ــستماتيک تعي ــاي سي ه
هايي از سرزمين   سرزمين جهت شناسايي و انتخاب بخش     

 ؛باشندهاي حفاظتي ميکه داراي ارزش
 انجام مطالعات بيشتر در زمينه پايش و بررسي تغييرات          ‐

  .ند زمانههاي چتحليلاز سرزمين، با استفاده سيماي
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  ...حوزه  سرزمين کاربري/پوشش تغييرات روند بررسي                                                                                                                           
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Abstract 
Human activities induced changes in land cover/use have extensive impacts on the landscape. In 
recent years, these changes had an increasingly growth due to irrational use of the natural resources 
in Iran. Hence, considering the negative effects of the inappropriate use of land and land-use 
change, understanding of the landscape changes over time is necessary to planning and 
implementation of sustainable management. This study has been carried out aiming to investigate 
trends in the landscape changes in Korganrud watershed during 1975-2007. In order to generate the 
land use/cover map and analysis of the changes, satellite images, including Landsat (MSS), IRS/P6 
(LISS III) were applied and landscape metrics, including Class Area (CA),  Patch Number (PN), 
Mean Patch Size (MPS) and Average Weighted of Mean Shape Index (AWMSI) were used to 
quantify the landscape patterns. Results of the present study revealed an extensive change in the 
landscape metrics in distribution and ratio of the land uses due to the increase in the area of 
disturbing patches (agriculture, urban and barren lands) in expense of decrease in the natural 
resources (forests and rangeland) during the study period. Degradation and reduction of integrity of 
the landscape have also been observed due to the increase in patch number of the land uses that 
were in association with the increase in shape complexity and decrease in the patch size in the study 
area. If such a trend continues, without any appropriate management plan and or land-use planning, 
it could result in adverse impacts on the structure of the ecosystems. Therefore, the results suggest 
the necessity of implementation of land use planning in order to determination of the suitability 
between land supply and demand, and decreasing degradation of the natural resources. 
 
Keywords: Land Cover/Use Changes, Landscape Ecological Metrics, Satellite Images, Korganrud 
Watershed. 
 
 
 
 
 

*Corresponding author:  Tel: +989123467292  Fax:  E-mail: goodarzi.9091@gmail.com 
 


