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ارائه روشی برای کمی سازی تغییرات آشفتگی مکانی بر پایه سنجههای
سیمای سرزمین (مطالعه موردی :منطقه حفاظت شده ارسباران در دوره
زمانی)9616 -9631
وحید نصیری9؛ ماهان قربانی 9و علی اصغر درویش صفت

*2

 -9دانشجوی دکتری جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 -2استاد گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت-80/80/42تاریخ پذیرش)80/08/42

چکیده:
آشفتگی ،نتیجه تبدیل سیمای سرزمین به قطعات کوچکتر با ارتباطات کمتر است که کاهش پایداری آن را در پی دارد .هدف از انجام این
پژوهش ،ارائه روشی برای کمیسازی تغییرات آشفتگی مکانی اراضی جنگلی که اصلیترین پوشش منطقه حفاظت شده ارسباران است ،بر
پایه سنجههای سیمای سرزمین در یک دوره زمانی می باشد .در همین راستا از تصاویر ماهواره لندست برای تهیه نقشههای کاربری اراضی
سالهای  9731و  9717استفاده شد .برای تعیین مساحت بهینه پهنهها ،در  94نقطه تصادفی روی نقشه پوشش سرزمین سال 9717
پهنههایی با مساحتهای مختلف انتخاب و با رسم منحنی نتایج سنجهها در مساحتهای فوق ،اندازه بهینه تعیین شد .سپس برای کمیسازی
عناصر سیمای سرزمین ،سنجههای شکل ،بزرگی ،تعداد ،تراکم ،چگونگی پراکنش و همجواری محاسبه شدند .پس از محاسبه سنجهها مقدار
آنها به روش انحراف معیار استانداردسازی و وارد تحلیل  PCAشد تا سنجههای تاثیرگذار در آشفتگی بر اساس مقادیر ویژه آنها گروهبندی
شوند .سپس بر اساس میزان بارعاملی هر یک از سنجهها ،نقشههای آشفتگی برای هر یک از مقاطع زمانی ایجاد شد .بر اساس نتایج ،در هر
دو مقطع زمانی ،بیشترین آشفتگی (طبقه آشفتگی زیاد) در اطراف مناطق مسکونی و کشاورزی و کمترین آشفتگی در مناطق کوهستانی و
دور از دسترس که عمدتا جنگلهای پیوسته و متراکماند ،مشاهده شد .نتایج نشان داد میزان آشفتگی در سال  9717افزایش یافته است،
که تغییرکاربری از جنگل به مرتع با مساحت  934/20هکتار بیشترین سهم را در افزایش آشفتگی داشته است .روش معرفی شده در این
مطالعه میتواند در راستای ارزیابی ،برنامهریزی و مدیریت مناطق ویژه اکولوژیکی مورد استفاده قرار گیرد.

کلید واژگان:

آشفتگی ،تغییرات کاربری اراضی ،سنجههای سیمای سرزمین ،تجزیه و تحلیل مولفههای اصلی ،ارسباران

* نویسنده مسئول؛ تلفن 42372201792 :

ایمیلadarvish@ut.ac.ir :
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.9مقدمه
عوامل طبیعی مانند آتشسوزی ،سیل ،فرسایش و
لغزش زمین ،بهمن ،آفت و طوفان ،در کنار فشارها و
دخالتهای انسانی برای رفع نیازهای منطقی و بعضا
غیرمنطقی از عوامل ایجاد کاهش سطح و تغییرات در
زیستگاهها و پوششهای طبیعی از جمله جنگلها می-
باشد .این تغییرات سیمای سرزمین را به تدریج دچار
گسستگی میکند و در نتیجه آن آشفتگی مکانی
صورت میگیرد .آشفتگی مکانی یکی از مهمترین
فرایندهای فضایی ناشی از تغییر در سیمای سرزمین
است که شامل تبدیل پوشش یا زیستگاهی خاص به
قطعات کوچکتر و دارای ارتباط کمتر و کاهش پایداری
و زیستپذیری آنهاست ( Darvishsefat et al.,

 .)2017یکی از نیازهای برنامهریزی برای مدیریت موثر
و پایدار ،درک و آگاهی بهتر از پدیده آشفتگی و
الگوهای مکانی آن است (.)Wulder, 2007
با شناخت و بررسی روند تغییرات آشفتگیها در طول
زمان ،میتوان عوامل ایجاد آن را مشخص کرده و
تصمیمات مناسبی برای کاهش آشفتگیها اتخاذ نمود
( .)Nasiri et al., 2019دانستن میزان و نحوه این
تغییرات برای مدیریت و برقراری نظم طبیعی پایدار
اکوسیستمها ضروری است ( Karami & Feghhi,

 .)2011این در حالی است کاربرد بوم شناسی سیمای
سرزمین در زمینههای مختلف برنامهریزی شهری
نشان دهنده قابلیت تحلیل و بیان کمی نتایج حاصل
از تعامل انسان و محیط زیست است ( Jabbarian,

 .)2014به این معنی که این رهیافت از طریق شناسایی
عوامل ساختاری و جریانات فرآیندهای اصلی و عوامل
ایجاد تغییرات در سیمای سرزمین ،درک مناسبی از
ارتباطات و تغییرپذیری سیمای سرزمین به منظور

استفاده در برنامهریزی و مدیریت و پایش این تغییرات
ایجاد میکند (.)Larijani et al., 2014
با توجه به اینکه برنامهریزی در سرزمین نیازمند گستره
وسیعی از اطلاعات همه جانبه است لذا هرچه اطلاعات
دقیق و بهنگام باشد میتوان کیفیت برنامهریزیها را
بالاتر و شاخصهای مناسب و متناسب با محورهای
توسعه پایدار را شناسایی نمود تا هدف حفظ آن تحقق
و تداوم یابد .فناوری سنجش از دور با کمک دادههای
چندطیفی ،با اندازه تفکیکهای مختلف و بهنگام و
وسیع بطور روزافزون در اکثر زمینههای علوم زیستی
بکار میرود و اطلاعات وسیعی از وضعیت محیط در
اختیار مدیران قرار میدهد .از سویی دیگر سنجههای
سیمای سرزمین ( )Landscape metricsشاخص-
هایی هستند که خصوصیت شکلی ،هندسی و چگونگی
پراکنش و توزیع اجزای ساختاری سیمای سرزمین
(لکه و کریدور) را قابل تعریف و بهصورت کمی قابل
مقایسه میسازند (.)Lausch and Herzog, 2002
در بوم شناسی سیمای سرزمین به کمک سنجهها که
تلفیقی از اکولوژی و جغرافیا است ،میتوان الگوهای
فضایی عناصر تشکیل دهنده محیطزیست و تغییرات
آنها را در مقیاسهای مختلف کمیسازی نمود .بواسطه
فنون  GISو مشخصات کمی شده ساختار سیمای
سرزمین بر پایه این سنجهها ،امکان بررسی و کمی
سازی الگوهای فضایی عناصر تشکیل دهنده محیط-
زیست و تغییرات آنها در مقیاسهای مختلف فراهم
شده است.در مورد کاربرد سنجههای سیمای سرزمین
و بررسی الگوهای فضایی عناصر تشکیل دهنده محیط-
زیست تحقیقات زیادی انجام گرفته است که میتوان
به پژوهشهای  Zebardastو همکاران (،)2499
( Liu )2497و همکاران ( Castillo ،)2490و
همکاران ( Nohegar ،)2492و همکاران (،)2492
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 )2492( Arekhiو  Tondravanو همکاران ()2492

منطقه مورد مطالعه در بخش شمالی شهرستان کلیبر

اشاره کرد .نتایج این مطالعات بیانگر دقت و توانایی

و در محدوده منطقه حفاظت شده ارسباران قرار دارد

سنجهها در کمیسازی الگوهای پراکنش مکانی

(شکل .)9مساحت منطقه  30444هکتار بوده و در

جنگلها و مشخصات تغییرات در آنها میباشند .از

گستره جغرافیاییً 03َ 71َ 24تا ًَ 03َ 9َ 09طول

سویی دیگر در برخی از این مطالعات با اجرای

شرقی و ًَ 73َ 07َ 09تا ًَ 71َ 3َ 99عرض

مدلسازی ،از سنجهها به عنوان متغیرهای مناسبی یاد

شمالی واقع شده است .منطقه حفاظت شده ارسباران

شده است که میتوانند با کمیکردن الگوهای پراکنش

با مساحت حدود  34910/0هکتار در غرب شهرستان

عارضهها نقش مهمی در تعریف مدل ایفا کنند ،اما

کلیبر و جنوب رودخانه مرزی ارس (جمهوری

هریک از این سنجهها به تنهایی بیانگر میزان آشفتگی

آذربایجان) واقع شده است و بخشی از رویشگاه جنگلی

مکانی در جنگل نمیباشند .به این منظور میتوان

ارسباران به شمار میرود .این رویشگاه با مساحت

مجموعهای از سنجهها را از طریق تحلیل مؤلفه اصلی

 904444هکتار ،دارای شکلهای متنوعی از ارتفاعات،

( )Principal Component Analysisانتخاب

درههای عمیق ،دامنههای بلند و پرشیب ،اراضی

( )Yang et al., 2005و براساس مقادیر ویژه

جنگلی و مراتع کوهستانی و رودخانهها است .این

( )Eigen valueو بارهای عاملی ( )Loadingحاصل

منطقه عمدتا کوهستانی است که با اختلاف ارتفاع بین

از آن ،شاخص آشفتگی را مدلسازی کرد ( Tian et

حداقل (کمتر از  744متر) و حداکثر ارتفاع  2314متر

 .)al., 2011براساس مرور منابع انجام شده در این

موجب بروز تنوع آب و هوایی و بیولوژیکی شده است

مطالعه ،بررسی آشفتگی مکانی برپایه سنجه های

که دارای جهت شیب غالب شمالی ،شمال غربی است.

سیمای سرزمین شاخهای نو در این زمینه در جهان

(.)Sarhangzadeh and Makhdoom, 2002

میباشد و نتایج اولیه نشان بر توانمندی آن دارد .براین

بارندگی سالانه در این منطقه حدود  744تا 344

اساس هدف از انجام این پژوهش ،ارایه روشی برای

میلیمتر است .علاوه بر آن تعداد روزهای مهخیز این

کمی سازی تغییرات آشفتگی مکانی اراضی جنگلی که

منطقه زیاد است و نقش عمدهای در بیلان آب منطقه

اصلی ترین پوشش منطقه حفاظت شده ارسباران است،

دارد .متوسط حرارت سالانه در ارتفاعات کوهستانی 2

بر پایه سنجههای سیمای سرزمین در یک دوره زمانی،

درجه و در حاشیه ارس  93درجه است .درصد رطوبت

به عنوان ابزاری برای پایش و مدیریت منابع میباشد.

نسبی در بالاترین رقم خود در خرداد ماه  32درصد

.2مواد و روشها
.9-2منطقه مورد مطالعه

است .عمده رطوبت منطقه ارسباران ،غربی و مدیترانه-
ای است .بخش شرقی منطقه ارسباران از رطوبت
بیشتری نسبت به بخش غربی برخوردار است و به
همین دلیل ،تراکم پوشش گیاهی آن بیشتر است.
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شکل -1منطقه مورد مطالعه و موقعیت منطقه در ایران

.2-2تهیه نقشههای کاربری اراضی
به منظور تهیه نقشههای کاربری اراضی از دادههای
سنجندههای  TMو  OLIماهوارههای لندست  2و 3
به ترتیب در مقاطع زمانی  9731و  9717استفاده شد.
با توجه به روش طبقهبندی مورد استفاده در این
مطالعه ،این امکان وجود داشت که از دادههای جانبی
مختلف در راستای تهیه نقشههای پوشش جنگلی
دقیق و قابل اطمینان استفاده شود .در همین راستا
تصاویر ماهوارهای برای هر یک از مقاطع زمانی ،در
فصلهای مختلف تهیه شدند .استفاده کردن از تصاویر
ماهوارهای در فصلهای مختلف بدین علت بود که بتوان
از اختلاف بازتاب پدیدهها در شناسایی کلاسههای
مختلف بهره برد .همچنین از نقشههای توپوگرافی
 9:22444و اطلاعات حاصل از بازدیدهای میدانی نیز
استفاده شد .در این بازدیدها ،تعداد  044نقطه با
پراکنش خوب و با استفاده از دستگاه موقعیت یاب
جهانی ( )GPSبازدید و اطلاعات مورد نیاز ثبت شد.
علاوه بر ثبت مختصات نقاط ،با استفاده از دوربین
دیجیتال ،تصاویری از منطقه برداشت و کروکی برخی
مناطق بر روی تصاویر ماهوارهای چاپ شده از منطقه
ترسیم شد .در نهایت تمامی اطلاعات به عنوان کلید

تفسیر در طبقهبندی تصاویر مورد استفاده قرار گرفت.
بررسی کیفیت رادیومتری تصاویر ،با ایجاد ترکیبات
رنگی مختلف و بزرگنمایی انجام شد .به منظور بررسی
کیفیت هندسی تصاویر ،لایههای جادهها و آبراههها از
روی نقشههای توپوگرافی  9:22444استخراج و بر روی
تصاویر ماهوارهای قرار داده شد .فرایند بارزسازی و
ایجاد تصاویر رنگی در محیط نرم افزاری ENVI

صورت گرفت .ترکیبات رنگی مناسبی با استفاده از
باندهای مختلف و بصورت  RGBتهیه و مورد بهبود
کنتراست قرار گرفتند ،در تهیه تصاویر رنگی سعی شد
تا تصاویری ایجاد شود که به طور واضح نشان دهنده
کلاسههای کاربری مورد نظر باشد .علاوه بر آن از ادغام
باند پانکروماتیک با سایر باندها به منظور ایجاد تصاویر
با تفکیک مکانی بهتر استفاده شد .استفاده از این
اطلاعات میدانی گسترده و بکارگیری روش بسیار
زمانبر تفسیر ،اطمینان و صحت لازم در مورد نقشه
های کاربری تولیدی را میدهد .با توجه به هدف
مطالعه ،ضرورت در اختیار داشتن نقشههای دقیق
کاربری از دورههای زمانی مختلف وجود داشت .در
نتیجه با در نظر گرفتن وضعیت کلی منطقه ،کلاسههای
کاربری ،تشابه بازتاب برخی از کاربریها (مانند اراضی
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کشاورزی دیم و مرتع) ،چگونگی پراکنش و الگوی

سرزمین (لکهها) از جمله شکل ،بزرگی ،تعداد ،تراکم،

مکانی آنها ،تصاویر ماهوارهای باید به روشی مورد

چگونگی پراکنش و همجواری مورد مطالعه قرار گرفت.

طبقه بندی قرار میگرفت که در نتیجه آن نقشههای

لذا سنجههایی که توانایی آنها در کمیسازی مشخصات

کاربری دقیق تهیه میشد .با توجه به اینکه روشهای

مکانی لکه ها تایید شده بود ،انتخاب شدند .در این

خودکار نمیتوانست نتایج مطلوبی ارائه دهد ،از روش

مطالعه از  97سنجه سیمای سرزمین شامل،MESH :

تفسیر تلفیقی تصاویر ماهوارهای استفاده شد .این روش

،FRAC-MN ،ED ،LPI ،ENN-MN ،PD ،NP

قبلا در مطالعات استفاده ( ;Vafaei et al., 2013

،CONTIG-MN

،AREA-MN

;Dezhkam, 2012; Darvishsefat et al., 2017
 )Nasiri et al., 2018و بر قابلیتهای آن اشاره شده

 PLAND ،DIVISIONو  SHAPE-MNبه علت

است .درستی نتایج تفسیر تلفیقی به تعداد و نوع
طبقات ،مهارت مفسر ،شناخت منطقه و نوع دادهها
بستگی دارد .در این راستا میتوان از دادههای کمکی
و بازدیدهای میدانی نیز در جهت تهیه نقشه با صحت
بالا و نزدیک به واقعیت بهره برد .پس از انجام
بارزسازیها و تهیه تصاویر رنگی مناسب ،کاربریهای
مختلف شناسایی و در محیط نرم افزار ArcGIS

ترسیم شدند .در نهایت نقشههای کاربری اراضی قابل
اطمینان منطقه در طبقات :کشاورزی (کشاورزی آبی،
دیم و باغ) ،جنگل ،مرتع (انواع اراضی مرتعی) ،شهری
( مناطق شهری و روستایی) ،بدون پوشش طبیعی و
منابع آب (رودخانه و سد) تهیه شدند.

.6-2سنجههای سیمای سرزمین

،SPLIT

توانایی آنها در بیان ویژگیها و الگوی مکانی لکهها در
سیمای سرزمین استفاده شد (جدول .)9

.4-2تعیین مساحت بهینه پهنه
به منظور کمیسازی الگوی مکانی لکههای غیر جنگلی
و مدلسازی آشفتگی در قسمتهای مختلف ،منطقه به
شبکهای از پهنههای به نسبت کوچک تقسیم و
محاسبات در این پهنهها انجام شد .ابتدا برای تعیین
اندازه مناسب پهنه ،با استفاده از چهار سنجه ،ED
 PD ،DIVISIONو  LPIکه کمترین ارتباط
همبستگی را باهم داشته و مشخصات متفاوتی از
سیمای سرزمین را ارائه میدهند ( Subin et al.,

 ،)2011در  94نقطه تصادفی روی نقشه پوشش
سرزمین سال  9717پهنههایی با مساحتهای مختلف
( 244 ،924 ،944 ،24 ،74 ،94و  744هکتار) در هر

سنجههای سیمای سرزمین ساختار فضایی عناصر

نقطه انتخاب و الگوهای مکانی سیمای سرزمین کمی

سیمای سرزمین ،آرایش مکانی و الگوی آنها را به عنوان

گردید (شکل .)Gorbani et al., 2017( )2در ادامه

مجموعهای واحد و دارای هویت معین به صورت کمی

با رسم منحنی نتایج سنجهها در مساحتهای فوق و

بیان میکنند .در مطالعات  Larijaniو همکاران

تحلیل آنها ،اندازه بهینه تعیین شد ،به این ترتیب که

( Karami ،)2490و Mirzayi ، )2499( Feghhi

مساحتی که در آن منحنیهای سنجهها به هم نزدیک

و همکاران ( Wickham ،)2497و همکاران (،)9113

شده و به نسبت به طور موازی و افقی ادامه مییابد،

 Liuو همکاران ( )2490و دیگر محققین ،توانایی

مساحت مطلوب پهنه در منطقه تلقی میشود ( Subin

سنجهها در کمیسازی مشخصات عناصر سیمای

.)et al., 2011
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)McGarigal et al., 2012(  ویژگیهای سنجههای مورد استفاده-1 جدول

حرف اختصاری و دامنه

واحد

نوع سنجه

ویژگی

Abbreviations & Range

Unit
)No unit( بدون واحد

Type of metric
)Number of Patch( تعداد لکه

Property

NP > 0
PD > 0

تعداد در صد هکتار
)Number per hundred hectares(

)Patch’s Density( تراکم لکه

AREA ≥ 0

)Hectare( هکتار

)Patch’s Area( مساحت لکه

/ تراکم/سطح

0 ≤ PLAD ≤ 100

)Percent( درصد

)Patch’s Percentage( درصد لکه

حاشیه

0 ≤ LPI ≤ 100

)Percent( درصد

)Largest Patch Index( شاخص بزرگترین لکه

MESH ≥ مساحت کل چشمانداز

)Hectare( هکتار

)Discontinuity index( شاخص از هم گسستگی

Level /
Density /
Margin

ED ≥ 0

)Meters per hectare( متر بر هکتار

)Edge Density( شاخص تراکم لبه

0 ≤ DIVISION < 1

)Relative( نسبی

)Discontinuity index( شاخص از هم گسستگی

SHAPE ≥1

)No unit( بدون واحد

)Mean of patch’s shapes index( میانگین شاخص شکل لکهها

1 ≦ FRAC ≦ 2

)No unit( بدون واحد

)Mean of fractal dimension index( میانگین شاخص ابعاد فراکتالی

ENN > 0

متر

میانگین فاصله اقلیدیسی نزدیکترین همسایه

)Meter(

)Mean of Euclidean Nearest-Neighbor Distance(

1 ≦ SPLIT ≦ تعداد لکه

)No unit( بدون واحد

)Perforation index( شاخص سوراخ شدگی

0 ≦ CONTIG ≦ 1

)No unit( بدون واحد

)Proximity index( شاخص مجاورت

≥ مساحت پهنه

042 صفحه

شکل
shape

/جدا افتادگی
مجاورت
Contiguity
/ proximity

ارائه روشی برای کمی سازی تغییرات آشفتگی مکانی بر پایه ...

شکل -2نمودارهای مقادیر چهار سنجه انتخابی در  11پهنه نمونه با مساحتهای مختلف.

.5-2مدلسازی شاخص آشفتگی
از آنجایی که هیچ یک از سنجههای سیمای سرزمین
به تنهایی نمیتوانند به طور کامل بیانگر وضعیت
آشفتگی باشند Tian ،و همکاران ( )2499پیشنهاد
کردهاند که همانند یک رابطه چند متغیره ،مجموعهای
از سنجهها با وزنهای متناسب با هم ترکیب شود .این
کار میتواند با اجرای تحلیل مؤلفههای اصلی ()PCA
برروی نتایج سنجهها و استفاده از مقادیر ویژهو
بارعاملی حاصل از آن ،به عنوان ضرایب مدل انجام
شود .از آنجایی که دامنه تغییرات مقادیر سنجهها
متفاوت بود ،برای ورود به تحلیل  PCAو با توجه به
اهمیت تغییرات داده در اطراف میانگین در این نوع
مطالعات ،ابتدا مقادیر سنجهها به روش انحراف معیار

; .)Uuemaa et al., 2005مدل حاصل در تمامی
 224پهنه مربوط به سال  9717به طور جداگانه اجرا
و شاخص آشفتگی جنگل در هر پهنه محاسبه و از
مجموعه آنها نقشه آشفتگی جنگل در منطقه یرای
سال  9717تهیه شد .با اجرای همین فرایند بر روی
نقشه پوشش سرزمین سال 9731نقشه آشفتگی
جنگل برای ابتدای دوره نیز تهیه شد .در ادامه نقشه
های آشفتگی جنگل مربوط به دو مقطع زمانی ،با
توجه به دامنه تغییرات شاخص آشفتگی ابتدا و انتهای
دوره ،به چهار طبقه بدون آشفتگی ،آشفتگی کم،
متوسط و زیاد طبقهبندی شد.
رابطه  -1مدل اولیه شاخص آشفتگی مکانی جنگل
𝐷𝐼 = 𝐸1 × (𝐿𝑖 × 𝑀𝑖 + ⋯ + 𝐿𝑛 × 𝑀𝑛 ) + 𝐸2
⋯ × (𝐿𝑖 × 𝑀𝑖 + ⋯ + 𝐿𝑛 × 𝑀𝑛 ) +
) 𝑛𝑀 × 𝑛𝐿 + 𝐸𝑛 × (𝐿𝑖 × 𝑀𝑖 + ⋯ +

استانداردسازی شده و سپس وارد تحلیل  PCAشدند

 :DIشاخص آشفتگی ()Disturbance Index

( Cumming and Vernier, 2002; Lausch and

 :Eمقدار ویژه مؤلفه ()component’s Eigen value

 .)Herzog, 2002در نهایت برپایه نتایج تحلیل مؤلفه-

𝑖𝐿  :بارعاملی هر سنجه در مولفه ( Loading of each

های اصلی ،سنجههای تاثیر گذار در آشفتگی بر اساس

)metric in the component

مقادیر ویژه آنها گروهبندی شده و با استفاده از

𝑖𝑀  :مقدار استاندارد شده سنجه ( Standardized

بارعاملی آنها بهعنوان ضریب هر سنجه در مدل ،مدل

)value of metric

آشفتگی جنگل برپایه سه مولفه اول در منطقه تهیه

 .3-2بارزسازی تغییرات کاربریها و آشفتگیها

شد .رابطه  9فرم کلی مدل شاخص آشفتگی مکانی

پس از تهیه نقشه آشفتگی برای ابتدا و انتهای دوره

جنگل را نشان میدهد ( ;Herzog et al., 2001

مطالعه و تبدیل ساختار آنها از وکتور به رستر در محیط
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نرم افزار  ،IDRISIتغییرات کاربری و تغییرات
آشفتگی برای دو مقطع زمانی با استفاده از مدل
( LCM )Land Change Modelerمحاسبه گردید.
در ادامه پهنههای دارای افزایش آشفتگی را از نقشه
تغییرات آشفتگی استخراج کرده و با روی هم گذاری
نقشه حاصل بر روی نقشه تغییرات کاربری ،میزان
تغییرات کاربریها در این پهنهها استحراج شد .با
تحلیل مساحت تغییرات کاربریهای بدست آمده،
کاربریهای که موجب افزایش آشفتگی در پهنههای
مذکور شده بود ،شناسایی و تحلیل گردید.

.9-6نقشه پوشش زمین حاصل از تفسیر تصاویر
ماهوارهای
نقشههای پوشش زمین بر اساس روش تفسیر تلفیقی
دادههای سنجندههای  TMو  OLIماهوارههای
لندست  2و  3شامل طبقات کشاورزی ،جنگل ،مرتع،
مناطق مسکونی (شهری و روستایی) ،اراضی بدون
پوشش طبیعی و منابع آب (رودخانه و حریم رودخانه)
تهیه شدند (شکل  .)7بر اساس جدول  2کاربری جنگل
و مرتع برای هر دو مقطع زمانی مطالعه بیشترین سطح
را به خود اختصاص دادهاند.

.6نتایج

جدول  -2مساحت هریک از کاربریها برای سالهای  1631و  1616به هکتار

نوع کاربری

9731

9717

درصد تغییرات کاربری

کشاورزی

97372/14 97124/20

-4/21

مرتع

22292/70 29447/41

9/30

جنگل

70933/33 73327/32

-7/01

مناطق مسکونی

243/32

321/22

4/23

بدون پوشش طبیعی

320/32

332

4/92

آب

9742/92

2722/70

9/09

مجموع

37137/33 37137/33

شکل -6نقشه های پوشش زمین سال های ( 1631راست) و ( 1616چپ) حاصل از روش تفسیر تلفیقی.
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سالهای  9731و  9717نشان میدهند .نتایج تحلیل

 .2-6شش ضلعیها به عنوان واحدهای نمونه
شکل  2نمودار نتایج محاسبه چهار سنجه در  94نقطه
تصادفی در پهنههایی با مساحتهای مختلف (،74 ،94
 244 ،924 ،944 ،24و  744هکتار) را نشان میدهد.
براساس این نمودارها و تفسیر بصری آنها میتوان
پهنههای  944هکتاری را به عنوان پهنههای با سطح
بهینه برای محاسبه سنجهها و تقسیم منطقه به این
پهنه ها انتخاب کرد ( .)Tian et al., 2011همچنین
در شکل  0نقشه تقسیمبندی منطقه به پهنههای 944

 PCAبرروی مقادیر استاندارد شده سنجهها نشان داد
که چهار مؤلفه اول خروجی تحلیل برای سالهای
 9731و  9717یکسان بودند و به ترتیب  32/43و
 32/93درصد از واریانس پراکنش اطلاعات  97سنجه
مورد استفاده را در بر میگیرند .مؤلفه اول شامل
سنجههای ،AREA_MN ،LPI ، PLAND
 ،MESH ،DIVISION ،ENN_MNمؤلفه دوم
شامل

سنجههای

،ED

،SHAPE_MN

 ،FRAC_MNمؤلفه سوم شامل سنجههای PD ،NP

هکتاری آورده شده است.

 .6-6محاسبه شاخص و تهیه نقشه آشفتگی جنگل
پس از کمیسازی و استانداردسازی ،مقادیر سنجهها

و مؤلفه چهارم شامل سنجههای  CONTIG_MNو
 SPLITمی باشد.

وارد تحلیل  PCAشدند .جدول  7نتایج تحلیل را برای
جدول  -6نتایج تحلیل  PCAبرای سالهای  1631و ( 1616چهار مؤلفه اول)

بارهای عاملی استخراج شده
مؤلفه

سال 9717

سال 9731
مجموع

درصد

درصد تجمعی

مجموع

مربعات

واریانس

واریانس

مربعات

درصد واریانس

درصد تجمعی
واریانس

اول

3/343

22/733

22/733

3/330

22/933

22/933

دوم

9/232

92/412

30/021

9/341

92/733

30/237

سوم

9/223

1/009

37/144

9/930

1/941

37/337

چهارم

9/439

3/930

32/430

9/940

3/017

32/933

برپایه مقادیر ویژه سه مؤلفه اول ،مقادیر بارعاملی

تعیین شد .با توجه به مقادیر شاخص آشفتگی ،نقشه

سنجهها به عنوان ضرایب آنها ،مقادیر استانداردشده

آشفتگی جنگل برای سالهای  9731و  9717شکل 0

سنجهها و بر مبنای رابطه  9به نحوی که در رابطه 2

تهیه شد.

نشان داده شده ،شاخص آشفتگی برای یکایک پهنهها
رابطه  -2مدل نهایی شاخص آشفتگی مکانی جنگل

𝐷𝐼𝑖 = 𝐸1 × (𝐿1 × 𝑃𝐿𝐴𝑁𝐷𝑖 + 𝐿2 × 𝐿𝑃𝐼𝑖 + 𝐿3 × 𝐴𝑅𝐸𝐴_𝑀𝑁𝑖 + 𝐿4 × 𝐸𝑁𝑁_𝑀𝑁𝑖 + 𝐿5
× 𝐷𝐼𝑉𝐼𝑆𝐼𝑂𝑁𝑖 + 𝐿6 × 𝑀𝐸𝑆𝐻𝑖 ) + 𝐸2
× (𝐿7 × 𝐸𝐷𝑖 + 𝐿8 × 𝑆𝐻𝐴𝑃𝐸_𝑀𝑁𝑖 + 𝐿9 × 𝐹𝑅𝐴𝐶_𝑀𝑁𝑖 ) + 𝐸3
) 𝑖𝑇𝐼𝐿𝑃𝑆 × × (𝐿10 × 𝑁𝑃𝑖 + 𝐿11 × 𝑃𝐷𝑖 ) + 𝐸4 × (𝐿12 × 𝐶𝑂𝑁𝑇𝐼𝐺_𝑀𝑁𝑖 + 𝐿13
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شکل -4نقشه های آشفتگی سال ( 1631راست) و سال ( 1616چپ)

.4-6آشکارسازی تغییرات آشفتگی در دو مقطع

بیشترین میزان تغییرات کاربریها در این پهنهها از
جنگل به مرتع با سطح  934/20هکتار بود ،در حالیکه

زمانی
با استفاده از تابع مدلساز تغییرات سرزمین (،)LCM
تغییرات آشفتگی صورت گرفته در منطقه در طول
سالهای  9731تا  9717آشکارسازی شد .شکل2
پهنههای دارای افزایش آشفتگی که از نقشه تغییرات
آشفتگی استخراج شده را نشان میدهد .در تحلیل
پهنه های دارای افزایش آشفتگی مشخص شد که

تبدیل اراضی جنگلی به مسکونی با  4/70هکتار
کمترین میزان تغییرات را به خود اختصاص داده است.
همچنین تغییر کاربری جنگل به کشاورزی و جنگل به
بدون پوشش به ترتیب  20/39و  2/23هکتار از
تغییرات را شامل میشوند .در نتیجه آشفتگی جنگل
در طول مدت مطالعه ،در نتیجه تبدیل  244/32هکتار
از اراضی جنگلی به سایر کاربریها اتفاق افتاده است.

شکل -5پهنههای دارای افزایش آشفتگی

.4بحث و نتیجهگیری
منطقه ارسباران ،یکی از رویشگاههای منحصر به فرد
جنگلی از نظر تنوع گونههای گیاهی و جانوری است
که در سالهای اخیر ارزشهای اکولوژیکی ،زیست
محیطی و اقتصادی-اجتماعی آن در سطح ملی و بین
المللی مورد توجه قرار گرفته است .انجام مطالعات

متعدد در راستای پایش سیمای سرزمین و کسب
اطلاعات به روز در مورد روابط بین کاربریها ،لازمه
برنامهریزی و مدیریت پایدار این عرصههاست .بدیهی
است ،کسب اطلاعات دقیق و به روز از وضعیت سیمای
سرزمین نیازمند توسعه روشهای نوین و انجام
مطالعات گوناگون است .به طور کلی هر عاملی که باعث
کاهش سطح پوشش جنگلی شود و یا به عبارت دیگر
صفحه 043

ارائه روشی برای کمی سازی تغییرات آشفتگی مکانی بر پایه ...
مرز مشترک جنگل با سایر کاربریها را افزایش دهد،

سیمای سرزمین منطقه باشد .بر اساس نقشههای

منجر به پدیده آشفتگی مکانی جنگل خواهد شد .بر

آشفتگی در هر دو مقطع زمانی ،بیشترین آشفتگی

همین اساس در این مطالعه تلاش شد تا با ارئه یک

(طبقه آشفتگی زیاد) در مناطق مسکونی به خصوص

روش نوین بر مبنای سنجههای سیمای سرزمین و

در اطراف شهرستانهای کلیبر و جانانلو و همچنین

ترکیب آن با فن تحلیل  PCAتغییرات آشفتگی

اراضی مسطح و حاصلخیر اطراف رودخانه ارس و سد

سیمای سرزمین منطقه ارسباران کمیسازی و تحلیل

خداآفرین مشاهده شد .در حالیکه پهنههای با آشفتگی

شود .برای کمیسازی سنجههای سیمای سرزمین از

کم مناطق کوهستانی و دور از دسترس که عمدتا

روش پهنهبندی شش ضلعی استفاده شد .هدف از

جنگلهای پیوسته و متراکم است را شامل میشود .در

پهنهبندی این است که کل منطقه به واحدهای همگن

طبقه آشفتگی متوسط در هر دو مقطع زمانی ،پهنه-

و مشابه تقسیمبندی شود تا ارزیابی از مقادیر سنجهها

هایی با لکههای جنگلی و مرتعی مشاهده شد که عمدتا

در قالب واحدهای همگن صورت گیرد .شش ضلعیها

در نواحی نزدیک روستاها و جادههای کلیبر-عاشقلو و

با توجه به اینکه نزدیکترین شکل به دایره هستند و

کلیبر-جانانلو قرار گرفتهاند .جادهها یکی از کاربریهای

یک سطح را بدون هیچگونه همپوشانی حتی در امتداد

ناسازگار درون مناطق حساس و تحت حفاظت

حاشیهها پوشش میدهند در اینگونه مطالعات همواره

محسوب میشوند که به علت طول زیاد ،محدوده تحت

مورد استفاده قرار گرفتهاند .علاوه بر آن یک شش

تاثیر و آثار ناشی از آن ،وسعت و پیچیدگی بیشتری را

ضلعی محیط کمتری را نسبت به مربعی با سطح برابر

در پی دارد ( .)Zebardast et al., 2011به نظر

دارد و از این رو خطا را به دلیل اثر حاشیهای کاهش

میرسد جادههای مذکور نیز در فرایند افزایش آشفتگی

میدهد ( .)Sadegh Oghli et al., 2019انتخاب

کاربریهای منطقه ارسباران بیتاثیر نبودهاند ،هر چند

اندازه بهینه شش ضلعیها یکی از موارد قابل بحث در

بررسی دقیق آن نیاز به انجام مطالعات تکمیلی دارد.

این گونه مطالعات است .در این مطالعه از روش

بر اساس نتایج تحلیل پهنههای دارای افزایش آشفتگی،

پیشنهادی ( )Darvishsefat et al., 2017استفاده

تبدیل جنگل به مرتع بیشترین سهم را در افزایش

شد که بر پایه محاسبه مقادیر سنجهها در مساحتهای

میزان آشفتگی در سال  9717به میزان 934/20

متفاوت و رسم منحنی آنهاست .به این ترتیب که

هکتار دارد .دومین عامل افزایش میزان آشفتگی،

مساحتی که در آن منحنیهای سنجهها به هم نزدیک

تبدیل اراضی جنگلی به کشاورزی است که حدود

شده و به نسبت به طور موازی و افقی ادامه مییابد ،به

 20/39هکتار را شامل میشود .مناطق روستایی

عنوان مساحت مناسب پهنهها انتخاب میشود .در گام

ارسباران با توجه به کمبود امکانات رفاهی و

اول بر اساس آشکارسازی تغییرات ،مشخص شد که

زیرساختی ،دوری از مراکز شهری و وضعیت خاص

تغییرات کاربری متعددی در طول مدت مطالعه صورت

توپوگرافی یکی از مناطق محروم استان آذربایجان

گرفته است که باعث کاهش سطح جنگلها و افزایش

شرقی هستند .معیشت روستائیان این منطقه به

سطج مناطق مسکونی و مرتعی شده است .این تغییرات

استفاده از زمین و بهرهبرداری از منابع طبیعی و

میتواند نشان دهنده افزایش آشفتگی مکانی در

جنگلها وابسته است ،و این وابستگی میتواند این
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9711  تابستان،2  شماره،37  دوره، منابع طبیعی ایران،محیط زیست طبیعی
 تخریب.اجتماعی امکان پذیر نخواهد بود-اقتصادی

 تغییرات.منابع و آینده آن را تحت تاثیر قرار دهد

 گسستگی و آشفتگی مکانی آن آثار مخرب و،جنگل

کاربری اراضی میتواند در نتیجه عوامل گوناگون

 به همین دلیل،جبران ناپذیری در پی خواهد داشت

 با این وجود با، اقلیمی و غیره قرار بگیرد،مدیریتی

پایش منظم و دورهای تغییرات آن میتواند گامی موثر

توجه به اینکه بیشترین آشفتگی در محدوده جنگلها

در راستای جلوگیری از تشدید تغییر سیمای سرزمین

و تغییر سطح مراتع و اراضی کشاورزی صورت گرفته

 نتایج این.در مناطق مهم اکولوژیکی محسوب شود

است میتوان آن را در راستای تامین نیازهای

 میتواند در راستای پایش،مطالعه و روش معرفی شده

اجتماعی حاکم بر آن نیز-روستائیان و مسائل اقتصادی

محیط زیست و کسب اطلاعات به روز از آن کارساز

 این موضوع نشان میدهد که حفظ محیط.دانست

 با داشتن اطلاعات دقیق و به روز میتوان به.باشد

زیست به خصوص در مناطق مهم حفاظتی مانند

مدیریت بهینه منابع طبیعی به خصوص جنگلها اقدام

 بدون داشتن اطلاعات مناسب از،منطقه ارسباران

.و از تخریب و گسستگی آن جلوگیری کرد

وضعیت سیمای سرزمین و همچنین رویکرد جامع
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