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  )1994-2015( نیسرزم يمایس يهاکیمتر

 
 

  1همتایندا بو  2ییرزایاله مروح *2و1پارسا راحله دانشمند

  

 )1/8/1397 پذیرش: تاریخ ؛ 13/9/1395 دریافت: (تاریخ

 

  

  دهیکچ

ـ  ؛است یپوشش اراض راتییهنگام در رابطه با تغاطالعات به ران،یان و مدمحقق ازین نیترمهم نکهیبا توجه به ا ـ ا یلذا بررس ـ تغ نی در  راتیی

منظـور بـا اسـتفاده از    نی. بـد کنـد یوجود آمده در مناطق مختلف مبه يهابیاز تخر يریو جلوگ يزیربرنامه به یانیکمک شا یسطح استان

ـ بریروش هبه بختیاري وچهارمحال استان  یپوشش اراض يهاقشهن 2015و  1994 يهالندست در سال ریتصاو زشپردا در شـش طبقـه    دی

ـ  يهاکیو متر يبندپس از طبقه سهیروش مقا يریگکاربهبا  یپوشش اراض راتییشد؛ سپس تغ هیته یاصل ـ مشـخص   نیسـرزم  يمایس . دش

 SHDI ،LPI ،CONTAG يهـا کیو متر  MPS،LPI ،NP PLAND يهاکیدر سطح کالس متر نیسرزم يمایس يالگوها کردن یجهت کم

در سطح کالس  یانسان بیو شاخص نرخ تخر يهر کاربر بیمحاسبه شد. در انتها نرخ تخر نیسرزم يمایدر سطح س SPILIT INDEXو 

 هـا جنگـل  و )درصـد  67/36(مساحت مراتـع   دیشد اهشاز ک یمطالعه در سطح کالس حاک جی. نتادشجداگانه محاسبه  يهر کاربر يبرا

ـ  یطور کل. بهاست درصد 32/39 زانیبه م ریبا يهانیسطح زم شیآن افزا یپ در و درصد) 42/6( مـورد   یدر بـازه زمـان   نیسـرزم  يمایس

ـ حاصله از ا جیانت یتر شده است و درصورت ادامه روند کنونو از نظر نوع پوشش متنوع تروستهیتر، ناپنامنظم ،ترتکهمطالعه تکه مطالعـه   نی

  .است هاستمیکارکردها و خدمات اکوس دیروافت شددهنده فنشان

  

 
  

  دیبریه ک،یسنجش از دور، متر ن،یسرزم يمایس ،بختیاري وچهارمحال : يدیلک يهاواژه
  

 

  

  

  

 

  
  

 اصفهان یدانشگاه صنعت ،یعیدانشکده منابع طب .1

  دانشگاه کاشان ن،یو علوم زم یعیدانشکده منابع طب. 2

   r.daneshmandparsa@gmail.com :یکیترونکال پست اتبات،کم مسئول :*
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  مقدمه

هـاي اخیـر   هاي انسانی در سـال رشد جمعیت و توسعه فعالیت

هاي طبیعی از جملـه مراتـع و   پوشش باعث تغییرات زیادي در

ـ عواملی که باعـث ایـن تغییـر شـده     شده است. هاجنگل را  دان

؛ عوامـل طبیعـی از   کـرد به دو دسته تقسیم  توانیکلی م طوربه

و ... و عـواملی کـه    هـا يسوزقبیل تغییرات اقلیمی، سیل، آتش

، چراي بیش از حد، بشر در آن دخالت دارد مانند توسعه شهري

ساز و توسعه واحداث جاده، قطع درختان، افزایش حجم ساخت

یعـی  هـاي طب ). از جمله عـوارض تخریـب پوشـش   13صنعتی(

توان به افزایش فرسـایش خـاك درنتیجـه افـزایش روانـاب،      می

خاك و کاهش کیفیت هوا و در معرض خطر قرار وافزایش گرد

هاي پرندگان و جانوران در اثـر تخریـب زیسـتگاه    گرفتن گونه

و  هـا جنگـل آمده از سـازمان   دستبه). طبق آمار 6( کرداشاره 

ــور  ــزداري کش ــع و آبخی ــرا2004( مرات ــد 85ن ) در ای از  درص

و مراتع در معـرض خطـر    هاجنگلهاي طبیعی از جمله پوشش

. هسـتند هـاي بـدون پوشـش    نابودي و تبدیل شـدن بـه زمـین   

هاي بـدون پوشـش   هاي طبیعی به زمیندرنتیجه، تبدیل پوشش

ــه ــم  ب ــی از مه ــوان یک ــی عن ــرین و اساس ــکالت  ت ــرین مش ت

  )6( محیطی در ایران و جهان تبدیل شده استزیست

ی سیماي سرزمین با هدف مطالعه تغییـرات  شناسبومفهوم م  

ناهمگنی مکانی سیماي سرزمین ارتباطات و تبـادالت اجـزا در   

مکانی روي فرایندهاي زیستی و سیماي سرزمین، آثار ناهمگنی 

هاي مکانی براي نخستین بـار در  یناهمگنزیستی و مدیریت غیر

شروع شد که  د. این علم نوین با این تفکرشمطرح  1930سال 

هــاي یژگــیوشــدت تغییــر در الگوهــاي ســیماي ســرزمین بــه

). در ایـن علـم   18 و 5(دهـد  یمیر قرار تأثی را تحت شناسبوم

ساختار، عملکرد و تغییرات داراي ارتباط متقابل با یکدیگر بوده 

 دهدیمی سیماي سرزمین را تشکیل شناسبومو شالوده مطالعات 

  ).14و 12(

از علم سنجش از دور و استفاده از تصـاویر   امروزه استفاده

ي کـاربري اراضـی بـا توسـعه و     هانقشهي جهت تهیه اماهواره

توانـد  یمـ ي حاصـله  هـا نقشـه پیشرفت شگرفی مواجه بـوده و  

 کـردن ي پایـه و مبنـا جهـت بررسـی و کمـی      هـا نقشهعنوان به

راحتـی  کـار رود. همچنـین بـه   هاي سیماي سـرزمین بـه  یکمتر

اي که در بحـران تخریـب قـرار    یهناحزیست هر  طیمحتوان یم

ي زمـانی مختلـف   هـا بازهدارد را با مقایسه سیماي آن ناحیه در 

ي سـرزمین در دو  هاي سـیما یکمتر. کردسازي یارزیابی و کمّ

پـردازد کـه در   یمـ مکانی به بررسی تغییرات گروه مکانی و غیر

مقیاس مکانی در سه سـطح لکـه، کـالس و سـیماي سـرزمین      

و در  شـود مـی بررسـی   هالکهیکربندي پخصوصیات پراکنش و 

هاي غیرمکانی به بررسی ترکیب سیماي سـرزمین ماننـد   یاسمق

به سطح کل سیماي  آنهاي هر نوع کاربري یا نسبت هاتکهتعداد 

  ). 15و  10( پردازندسرزمین می

ها در سطوح یاد شـده داراي تنـوع   یکمتربا توجه به اینکه   

د انتخاب متریک جهت بررسی منطقه مورد مطالعـه  باالیی هستن

با توجه بـه هـدف، خصوصـیات سـیماي سـرزمین و ویژگـی       

 ).7(د شونمیفرایندهاي اکولوژیکی مشخص 

در زمینه بررسی تغییـرات سـیماي سـرزمین بـا اسـتفاده از      

ي زمـانی متفـاوت مطالعـات    هـا بـازه هـا در  یکمتریري کارگبه

م شده است که همگی از ترکیـب  مختلفی در ایران و جهان انجا

هـا در راسـتاي هـدف    یـک متر کردني و کمی اماهوارهتصاویر 

مورد نظر انجام شده است. در این زمینـه کشـورهاي آمریکـا و    

کـه تمرکـز زیـادي روي     انـد بـوده چین از جملـه کشـورهایی   

هاي سیماي یکمتریزي و مدیریت سرزمین با استفاده از ربرنامه

   ).20( اندداشتهسرزمین 

ي پوشش هانقشهي و تهیه اماهوارهترکیب پردازش تصاویر   

هاي یکمترهاي مختلف و محاسبه یتمالگوراراضی با استفاده از 

وجه اشتراك تمامی مطالعاتی  آنها کردنسیماي سرزمین و کمی 

هـا  یـک متراست که در این زمینه انجام شده اسـت. اسـتفاده از   

 ساختانساند و توسعه مناطق یر رشتأثجهت پایش تغییرات و 

از جمله مطالعاتی است کـه توسـط الش و هـرزوك در آلمـان     

و نتایج مطالعات ایشان نشان داد بـا توجـه بـه     انجام شده است

هـا  یـک متري استفاده شـده بـازدهی   هامدلاطالعات موجود و 

  ).11( متفاوت خواهد بود
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 مطالعاتی که توسط کن کو و شیو چـرنج در تـایوان جهـت     

ورد تغییـرات پوشـش اراضـی    اهـا در بـر  یکمتربررسی کاربرد 

مناطق جنگلی حوزه آبخیز شـرق تـایوان انجـام شـد حـاکی از      

سوي تغییرات جنگل به کردها در یکمترکارایی و بازدهی باالي 

، و افـزایش  هـا لکـه کوچک شدن، ایزوله شدن و تخریب شدن 

 ).8( نظمی در کاربري جنگل بوده استیب

همراه استفاده طالعات تلفیق تکنیک سنجش از دور بهنتیجه م  

ها جهت آشکارسازي تغییرات شهر هـانگزو واقـع در   یکمتراز 

انجـام شـد نیـز     سواحل شرقی چین که توسط دنگ و همکاران

نشان داد رشد توسعه شهري در منطقه مورد مطالعـه بـه حـدي    

ده ش ساختانسانها تبدیل به کاربري يکاربربوده است که اکثر 

  .)9( است

ي هـا داده یريکارگشرستا و همکاران در منطقه فنیکس با به

هـاي  زمانه پوشش زمین تجزیه و تحلیل گرادیان و متریـک چند

سیماي سرزمین در تخریب الگوهاي سیماي سـرزمین را ناشـی   

از رشد سریع شهرنشینی دانستند. در این پژوهش پـنج فـاکتور   

ـ  نقـل، عوامـل بنیـادي و    ووري حمـل ااصلی پویایی جمعیت، فن

آب بــراي درك فراینــدهاي شهرنشــینی و  ینتوپـوگرافی و تــأم 

  ).16( تخریب الگوها شناسایی شدند

هــا جهــت یــکمترمطالعــاتی کــه در رابطــه بــا اســتفاده از   

شـامل   آنهـا آشکارسازي تغییرات صورت گرفته که تعـدادي از  

هـا  یـک متر آنالیز و بررسی تغییرات کاربري اراضی با استفاده از

عسگریان )،5( )، میرزایی و همکاران2( توسط دژکام و همکاران

) در منـاطق  1( همتـاي طوسـی و همکـاران   ) بی3( و همکاران

مختلفی از کشور ایران انجام شده است و نتایج حاصـل از ایـن   

دهد تغییرات خصوصیات مکـانی در کـارکرد   یممطالعات نشان 

مطالعـات حـاکی از افـزایش     اکولوژیک منطقه اثر داشته و اکثـر 

یر منفی روي دیگـر  تأثبوده که خود  ساختانساندرصد مناطق 

کلی  طوربهبوده است.  هاجنگلها از جمله کاهش سطح يکاربر

هـا  دهد استفاده از متریکیمنتایج حاصل از این مطالعات نشان 

میـزان   کـردن ی مد جهت آشکارسازي و کمّاعنوان ابزاري کاربه

 .ستاتغییرات 

 هاجنگلنظر به اینکه تغییر کاربري اراضی و از بین رفتن سطح 

شـمول اسـت و در ایـران نیـز     و مناطق طبیعی مشـکلی جهـان  

همچنـین اسـتان    اند؛مطالعات فراوانی این موضوع را نشان داده

شـده  دلیل دارا بـودن منـاطق حفاظـت   به بختیاري وچهارمحال 

یار با ارزش و سـطح وسـیعی   المللی، مراتع بسمتعدد، تاالب بین

ین عوامـل حفـظ   تـر مهمي زاگرس که خود یکی از هاجنگل از

ي اخیر دچار تخریب شدیدي بوده هاسالدر  استتنوع زیستی 

است و همین عامل باعث شده تا منطقه حجم پوشش سبز خود 

حد زیادي از دسـت دهـد. بـا توجـه بـه اینکـه تخریـب         را تا

دنبال دارد؛ لذا یري را بهناپذبرانجو مراتع خود عواقب  هاجنگل

وجود آمده در هر ارزیابی وضعیت موجود و بررسی تغییرات به

یـزي و  ربرنامـه گذاران و مدیران براي یاستسکاربري، مورد نیاز 

هاي جلوگیري از تخریب بیشتر در منطقه بوده و کمک به برنامه

  .کردآمایش سرزمین استان خواهد 

ــه   ــا دالیــل ذکــر شــده اســتب ــاري ب ان چهارمحــال و بختی

  2015و  1994اي در دو بازه زمانی گیري تصاویر ماهوارهکاربه

هاي مورد مطالعه قرار گرفت. در این مطالعه پس از تهیه نقشه

گیري روش مقایسه پس کاربهکاربري اراضی در شش طبقه با 

د. شـ هـاي مختلـف مشـخص    بندي تغییـرات کـاربري  از طبقه

هاي مختلف با تغییرات در کاربري ردنکی همچنین جهت کمّ

زمین در سـطح  ها و الگوهـاي سـیماي سـر   یکمترگیري کاربه

طی بازه زمانی بیست ساله تغییـرات   کالس و سیماي سرزمین

  د.شحاصله مشخص 

 

  هاروشمواد و 

  منطقه مورد مطالعه

کـه   بـوده  بختیـاري  وچهارمحـال  محدوده مورد مطالعه اسـتان  

هـاي  مات سیاسی کشور شـامل شهرسـتان  آخرین تقسی براساس

، کوهرنگ و بروجن، لردگان، اردل، فارسان سامان، بن، شهرکرد،

بـا مسـاحت    بختیاري وچهارمحال . استان )1(شکل  استکیار 

درجه و  31در مختصات جغرافیایی کیلومتر مربع  16411حدود 

درجـه و  49دقیقه عرض شمالی و  47درجه و  32دقیقه تا  14
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  ی)نیک(رنگی در نسخه الکترو موقعیت آن در ایران منطقه مورد مطالعه استان چهارمحال و بختیاري و .1شکل 

  

  دقیقه طول شرقی قرار گرفته است. 34درجه و  51دقیقه تا  49

استان چهارمحال و بختیاري داراي پسـتی و بلنـدي زیـادي      

 کیلها تشها و تپهرا کوه درصد آن 74که حدود  يطوربهاست 

ـ دهند و دشتمی هـاي کـم وسـعت    صـورت دشـت  ههاي آن ب

منطقه قلل زردکوه با ارتفـاع   قسمت . بلندتریناستکوهی میان

هـاي  بخـش  منطقهقسمت ترین متر از سطح دریا و پست 4200

   .متر از سطح دریا قرار دارد 700جنوبی با ارتفاع حدود 

  

  روش کار

در چهـار فـریم    تیـاري بخ وچهارمحـال  با توجه به اینکه استان 

ي لندسـت قـرار   امـاهواره  ETM+و  TMهـاي  تصاویر سنجنده

تصـحیحات   ENVI 5.1افـزار  نرم کارگیريبهبا  ابتدا ؛گرفته بود

رادیومتریـک بـا اســتفاده از اطالعـات موجــود در فایـل هیــدر     

 تصحیحات توپـوگرافی و  انجام شد. پس از آنتصاویر لندست 

و صـورت گرفـت   ENVI ط فلـش در محـی  اتمسفري بـا روش  

). پـس  1سازي تصاویر انجام گرفت (جدول نهایت موزاییکدر

سازي تصاویر، محـدوده مـورد مطالعـه بـا     از عملیات موزاییک

جهت تهیـه نقشـه پوشـش     .دشاستفاده از مرز منطقه استخراج 

زمین، تصاویر تهیه شده با استفاده از روش هیبرید و استفاده از 

  د. ششش طبقه تبدیل تصاویر رنگی کاذب به 

با توجه بـه شـناخت از منطقـه و بـا بررسـی تصـاویر         

تعداد و نوع طبقـات پوشـش    ،هاي آني و قابلیتاماهواره

د و منطقه مورد مطالعه به شـش  شاراضی مورد نظر تعیین 

ــع، آب و    ــاورزي، مرت ــش، جنگــل، کش ــدون پوش ــه ب طبق

بـه همـراه    2بنـدي شـد کـه در جـدول     طبقه ساختانسان

  نشان داده شده است.  آنهاصات مشخ

جهت تفکیـک پوشـش جنگـل، مرتـع و کشـاورزي از        

بـا اسـتفاده از    NDVIشاخص تفاوت نرمال شـده گیـاهی   

کـه بـا اسـتفاده    حدود آستانه تعیین شده براي هر کـاربري  

کنترل زمینی و همچنین با استفاده از مرور منابع و بررسـی  

ها تعیین شد، ستانهآماري این آانحراف معیار و پارامترهاي 

  دند. شتفکیک 
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  اي استفاده شدهمشخصات تصاویر ماهواره .1جدول 

  میالدي تاریخ  ردیف و گذر  سنجنده  ماهواره

 TM  5لندست 

37/164  17/07/1994  

38/164  10/07/1994  

37/165  17/07/1994  

38/165  17/07/1994  

  ETM  8 لندست

37/164  18/06/2015  

38/164  18/06/2015  

37/165  18/06/2015  

38/165  25/06/2015  

  

  براي منطقه مطالعاتی آنهاطبقات پوشش اراضی تعریف شده و توصیف  .2جدول 

  توصیف  نام طبقه

  آیش و زیر کشت  کشاورزي

  صنعت و جادهروستا، شهر،  ساختانسان

  و درختان پراکنده 3و  2و 1مراتع درجه   مرتع

  منطقه هايکلیه جنگل  جنگل

  سد، تاالب و رودخانه  آب

  خاك لخت و صخره ها  بدون پوشش

  

ــاهی    ــش گی ــعیت پوش ــاخص وض  NDVI )Normalizedش

Difference Vegetation Index( شود کـه  محاسبه می 1از رابطه

 REDباند طول موج مادون قرمز نزدیـک و   NIRدر این رابطه 

  :استباند طول موج قرمز 

)1(   
 
 
NIR RED

NDVI
NIR RED





 

آب  هشـد  جهت تفکیک پوشش آب از شاخص تفاضـل نرمـال  

NDWI آب با اسـتفاده   هشد استفاده شد. شاخص تفاضل نرمال

باندهاي سبز و  Xgreenشود که در آن محاسبه می )2( هاز رابط

Xnir  استمادون قرمز نزدیک:   

)2(  
 
 

X Xgreen nir
NDWI

 X  Xgreen nir





   

شـده آب و تفسـیر اعـداد     با تهیه نقشه شاخص تفاضل نرمـال 

حاصل از آن، حدود آستانه جـدا کننـده شـاخص آب تعیـین و     

  نقشه پوشش آب تهیه شد.

با توجه به اینکه نواحی سکونتگاهی داراي تنوع رادیومتریک و طیفی 

  آیند.حساب میبندي بهترین مراحل طبقه، یکی از مشکلهستند

از  NDVIابتدا نواحی بدون پوشش با تعریـف حـد آسـتانه      

د. در گام بعد با استفاده از نقشه شیب منطقه شتصویر استخراج 

 8مقدار عددي شیب در نـواحی سـکونتگاهی (شـیب کمتـر از     

درصـد) مشـخص    8درصد) و مناطق کوهستانی (شیب بـاالي  

بندي شده شیب در هر یک از باندهاي شد. با ضرب نقشه طبقه

درصـد   8ر از اي، مناطقی که داراي شـیب بیشـت  تصویر ماهواره

اي تنهـا  هستند نیز از تصاویر جدا شد. در پایان، تصویر ماهواره

 8در مناطق بدون پوشش سبز و منـاطق داراي شـیب کمتـر از    

اي مذکور بـا  درصد، داراي بازتاب بود. سرانجام تصویر ماهواره
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  بختیاري وچهارمحال هاي محاسبه شده در استان یکمتراطالعات  .3جدول 

  سطح

  لعهمطا
  نام متریک

  عالمت

  اختصاري
  توضیحات  دامنه تغییرات  واحد

  کالس

  در سطح کالس هالکهمیانگین اندازه  MPS>0  هکتار MPS  اندازه متوسط لکه

  ین لکه در سطح کالستربزرگنمایه   LPI <100>0  درصد  LPI  ترین لکهنمایه بزرگ

  ستعداد لکه در سطح کال  NP >0  بدون واحد NP  هالکهتعداد 

  نسبت درصد مساحت هر کالس  PLAND ≤100 ≥0  درصد PLAND  درصد پوشش

سیماي 

  سرزمین

  نشان دهنده میزان تخریب  CONTAG>0  متر CONTAG  پیوستگی

  ین لکه در سیماي سرزمینتربزرگنمایه   LPI ≤100 ≥0  درصد LPI  ین لکهتربزرگشاخص 

  هاي سیماي سرزمینوع کاربريمشخص کننده تن  SHDI >0  ندارد  SHDI  شاخص تنوع شانون

 میزان تخریب در سطح سیماي سرزمین  تعداد≥ SPLIT ≥1  ندارد SPLIT  شدگیشاخص سوراخ

  

بنــدي حــداکثر احتمــال بــه دو طبقــه اســتفاده از روش طبقــه

بنــدي شــد. ســایر اراضــی ســکونتگاه و ســایر طبقــات طبقــه

  د.شبندي عنوان اراضی بایر گروهمانده بهباقی

 ArcGISافـزار  هاي تولید شده در نرمیت کلیه نقشهنهادر  

نهـایی کـاربري/ پوشـش     هبا یکدیگر جمع شدند و نقش 10.3

بندي نقشـه  هدست آمد. جهت تعیین میزان صحت طبقزمین به

، مشـاهدات میـدانی و کنتـرل در    2015پوشش اراضـی سـال   

Google Earth   بنـدي سـال   و براي کنترل صحت نقشـه طبقـه

هاي هوایی موجود، تفسیر ي توپوگرافی، عکسهانقشه، 1994

  بصري و تصاویر رنگی کاذب استفاده شد.

هـا در اسـتان در بـازه    براي آشکارسازي تغییرات کـاربري   

مقایسه  CROSS TABزمانی مورد مطالعه، با استفاده از روش 

بندي استفاده شد که با مقایسـه دو نقشـه مسـتقل    پس از طبقه

پوشـش زمـین در دو زمـان متفـاوت      ربري/بندي شده کاطبقه

  د.شهاي دیگر مشخص تغییرات هر کاربري به کاربري

اطالعات  ،بنديبا توجه به اینکه روش مقایسه پس از طبقه  

 کـردن کلی در اختیار پژوهشگر قرار می دهـد؛ جهـت کمـی    

هـاي  ها با استفاده از متریـک تغییرات رخ داده در کلیه کاربري

یـک آشکارسـازي تغییـرات در    ینالیز موزاسیماي سرزمین و آ

افـزار  گیري نـرم کـار بـه سطح کـالس و سـیماي سـرزمین بـا     

Fragstat4.1   انجام شد. در سطح کالس، چهار متریک انـدازه

تعـداد لکـه    ، (LPI)ین لکهتربزرگنمایه ،  (MPS)متوسط لکه

(NP)  و درصــد پوشــش(PLAND)  انتخــاب شــد. در ســطح

،  (CONTAG)ر متریـک پیوسـتگی  سیماي سرزمین نیز از چها

 (LPI)ین لکه تربزرگ، شاخص (SHDI)شاخص تنوع شانون 

  ).3ل استفاده شد (جدو (SPLIT)شدگی و شاخص سوراخ

  

 نتایج

صحت کلـی کـه بـا     ،2015بندي شده سال براي تصویر طبقه

درصد نقاط برداشت شده روي زمـین توسـط    10گیري کاربه

GPS  بندي شده راي تصویر طبقهو ب درصد 96/93 ،انجام شد

هـاي توپـوگرافی و   که با کنترل نقشه ،صحت کلی 1994سال 

بـه دسـت    رصدد 38/90 ،دشهوایی موجود کنترل  هايعکس

 5/89و  2015بـراي تصـویر سـال     درصد 92آمد. ضریب کاپا

طـور کـه نقشـه    آمـد. همـان   دسـت به 1994براي سال  درصد

دهـد از  نشان مـی  کاربري اراضی سرزمین در دو مقطع زمانی

هاي جنگل و مرتع طی این بـازه زمـانی کاسـته    میزان کاربري

 افتهی شیبدون پوشش افزا يکاربر زانیم گرید يسو شده و از

  ). 2است (شکل 

ـ  1994 يهـا سـال  یطـ  راتییتغ یبررس نشـان   2015 یال

ـ  راتییتغ هايکاربر یدر تمام دهدیم  یوجود داشته است، ول

با نرخ  یمنطقه مطالعات يهايه در کاربررخ داد راتییتغ زانیم
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 (ب) (الف)

 به دست آمده از طریق روش هیبرید 1994 ب) و 2015 الف) :هاينقشه پوشش اراضی استان چهارمحال و بختیاري طی سال .2شکل 

  

هاي مختلف رخ داده است. بیشترین تغییرات طـی ایـن   اندازه و

هـاي  ارزش استان به زمـین  ابازه زمانی مربوط به تبدیل مراتع ب

دهـد کـه سـطح    یمـ . همچنین بررسی تغییرات نشـان  استبایر 

هـاي کشـاورزي و   ي استان نیز با کاهش، سطح زمـین هاجنگل

 ). 4رو بوده است (جدول هبا افزایش روب ساختانسانمناطق 

دست آوردن تصویري کلی از منطقه مورد مطالعه از براي به  

در سـطح کـالس   )PLAND )Percentage of Landscapeآنالیز 

نشان داد که در بازه  PLANDنتایج حاصل از آنالیز  استفاده شد.

افـزایش سـطح    درصـد  32/39زمانی مورد مطالعه اراضی بـایر  

 42/6کـاهش سـطح مراتـع و     درصـد  67/36داشته که درنتیجه 

بـوده اسـت. مسـاحت اراضـی      هـا جنگـل کاهش سطح  درصد

و پوشش آب نیز  ساخت انسانی و اراض درصد 2/3کشاورزي 

انـد کـه تغییـرات سـطح آب     با اندکی تغییر افزایش سطح داشته

  دلیل احداث سد در منطقه بوده است. به

نیز در  MPS ،LPI ،NP ،PAFRACهاي یکمترنتایج آنالیز   

نمـایش   5در جدول  2015و  1994سطح کالس براي دو سال 

  داده شده است.

هــاي یـرات رخ داده در کـاربري  همچنـین بـا توجـه بـه تغی      

) و 3گوناگون استان دو شاخص نرخ تخریـب انسـانی (رابطـه    

  ).17د (ش) محاسبه 4(نرخ تخریب هرکاربري رابطه 

)3(  
PPA PA PRP

HIR
A

 
 

 PPA ،هـا توسـط انسـان   نرخ تخریـب کـاربري   HIRکه در آن 

مسـاحت   PA، هبري مورد نظر در زمـان اولیـه دور  مساحت کار

کاربري مصنوعی  PRPزمان کنونی دوره،  کاربري مورد نظر در

کـل   A و که در زمان کنونی دوره به منطقه اضـافه شـده اسـت   

  .است منطقه مورد مطالعه

)4(  
PPA PA

XDR
PPA


  

مسـاحت   PPAنرخ تخریب کاربري مورد نظر،  XDRکه در آن 

مسـاحت کـاربري    PAه و کاربري مورد نظر در زمان اولیه دور
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 2015الی  1994ي هاسالتغییرات مساحت پوشش اراضی استان چهارمحال و بختیاري طی  .4جدول 

پوشش  سکونتگاه

  آب

  بایر  جنگل  زمین کشاورزي  مرتع
2015  

1994  

 بایر 28518/75 7657/74 15466/59 1271/7 1112/49 2655/36

 جنگل 37851/12 51232/95 15407/1 19183/68 165/33  818/01

 زمین کشاورزي 16520/67 475/56 52038/81 585/9 239/67  1061/37

 مرتع 60996/78 13348/26 39831/39 14243/49 1709/1  5257/17

 پوشش آب 2485/08 120/42 1481/32 61/92 3118/14  0

 سکونتگاه 02/745 78/12 92/106 0 0  5266/98

  

  2015و  1994هاي طی سال بختیاري وچهارمحال اي سرزمین در سطح کالس در استان هاي سیمیکمترنتایج آنالیز  .5جدول 

 نام کاربري
  LPIمتریک   MPS(ha)متریک  NPمتریک  PLANDمتریک 

  2015سال   1994سال   2015سال   1994سال   2015سال   1994سال   2015سال   1994سال 

  3428/46  1977/4  9695/9  4625/6  95657  48488  5832/58  2674/19 بایر

  3703/0  7130/0  1566/2  9990/3  89484  74347  8661/11  2811/18 جنگل

  0958/1  3579/0  5738/8  2951/9  14346  7630  5630/7  3608/4 زمین کشاورزي

  7256/3  9320/45  7449/34  6052/12  9676  73992  6717/20  3488/57 مرتع

  2058/0  2001/0  0281/244  7200/329  26  18  3901/0  3649/0 پوشش آب

  4711/0  0937/0  6110/11  2220/23  1297  264  9259/0  3770/0 سکونتگاه

  

  بختیاري وچهارمحال هاي گوناگون در استان نتایج آنالیز دو شاخص نرخ تخریب انسانی و نرخ تخریب کاربري .6جدول 

  خ تخریب کاربرينر  نرخ تخریب انسانی (درصد)  2015مساحت (هکتار)   1994مساحت (هکتار)  نوع کاربري

  -200  -39  3/961356  316075  بایر

  +35  +4/6  46/194634  08/299993  جنگل

  - 70  - 3  16/124067  9/71551  زمین کشاورزي

  +63  +36  37/339215  941006  مرتع

  - 8  - 03/0  93/6401  96/5907  پوشش آب

  - 145  -5/0  94/15194  9/6186  سکونتگاه

  

  ).6جدول مورد نظر درزمان کنونی دوره است (

عنوان یـک سـیماي   ، کل پهنه بهموزاییکبا استفاده از آنالیز   

، CONTAGهـاي  یکمترنظر گرفته شد. نتایج آنالیز یکپارچه در

LPI ،SHDI ، SPILIT و  1994نیز در سطح سیما براي دو سال

 نمایش داده شده اسـت. بـا   3نمودار در شکل  صورتبه 2015

عنوان یـک سـیماي یکپارچـه    توجه به اینکه کل سطح منطقه به

درنظر گرفته شده است در بازه زمانی مورد مطالعه متریک تنوع 

 شـدگی و متریک شاخص سوراخ 15/1به  82/0شانون از میزان 
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  نیسرزم يمایس سطح در کییموزا زیآنال از حاصل جینتا .3 شکل

 

ن یتـر بزرگافزایش یافته است. همچنین نمایه  57/4به  27/2از 

و متریـک پیوسـتگی از    درصـد  34/46به  درصد 24/65 از لکه

  کاهش داشته است. متر 89/54متر به  19/66

  

  گیرينتیجه بحث و

الگوهـاي سـیماي سـرزمین امـري      کردنی با توجه به اینکه کمّ

ضروري جهت شناخت و درك نتایج حاصل از دخالـت انسـان   

هـاي  اربريدر طبیعت است؛ لذا درك تغییرات مکانی و زمانی ک

بـه   قابـل تـوجهی  توانـد کمـک   ها میگوناگون در قالب متریک

هاي مدیریتی و بنیادي نظیـر آمـایش سـرزمین، مـدیریت     پروژه

  ).19(کند منابع و حفاظت تنوع سیماي سرزمین 

خالصه نتایج این تحقیق نشان داد افـزایش میـانگین انـدازه      

دلیـل  ان بـه لکه و کاهش قابل مالحظه تعداد لکه در مراتع اسـت 

رسـد ناشـی از   نظـر مـی  کاهش قابل توجه مساحت بوده که بـه 

 استاندازه دام در منطقه ها و چراي بیيکاربرتبدیل و تخریب 

یري از جمله فرسایش خاك و کاهش ناپذجبرانکه خود عواقب 

دنبال خواهد داشت. افـزایش متریـک درصـد    تنوع زیستی را به

ایر نیز از عواقـب تخریـب   مساحت و کاهش تعداد لکه مناطق ب

در بازه زمـانی مطالعـه شـده     ساختانسانهاي . لکهاستمراتع 

گیـر نبـوده و آنچـه حـائز     افزایش داشته ولی افزایش آن چشـم 

ها شده قرار گـرفتن  يکاربرشدن  تکهتکهو باعث  استاهمیت 

که تخریب در منطقه را به دنبال داشـته   استمنطقه براي ییالق 

  ).4است (

نیـز در   بختیـاري  وچهارمحـال  پوشش جنگلی استان سطح   

دلیـل  انـد بـه  هایی که در شیب و ارتفاع بـاال قـرار گرفتـه   بخش

العبور بودن و دور از دسترس بودن کمتر مـورد تخریـب   صعب

قرار گرفته است. پوشش جنگلی مناطقی کـه در ارتفـاع پـایین    

 شـدگی تکـه تکـه قرار گرفته است دچار کاهش سطح و افزایش 

دلیـل دخالـت و حضـور انسـانی در     قرار گرفته که این امـر بـه  

. با توجه به اینکـه یکـی از نقـاط قـوت     است هاجنگلتخریب 

 ي بسـیار بـا  هـا جنگـل دارا بـودن   بختیاري وچهارمحال استان 

زیسـتی   تواند تنوعیم هاجنگلعدم کنترل تخریب  استارزش 

  را به ورطه نابودي بکشاند.

دلیل تمرکز و هاي کشاورزي بهتعداد لکه افزایش مساحت و  



  ١٣٩٧ تابستان/  دومشناسي کاربردي/ سال هفتم / شماره مبو

26 

کـه باعـث رشـد و رونـق      اسـت افزایش حجـم آب در منطقـه   

ده است. با توجه به اینکـه منطقـه مـورد    شکشاورزي در منطقه 

 هـا جنگـل هاي طبیعی (شامل تاالب، مطالعه از دو نوع لکه، لکه

شامل توسعه مساکن، کشاورزي  ساختانسانهاي مراتع) و لکه

در این  ساختانسانهاي تشکیل شده است افزایش لکه و جاده

عنـوان  هاي طبیعی بهپژوهش با کاهش پیوستگی و نفوذ بین لکه

  شود. اي از تخریب سیماي سرزمین قلمداد مینمایه

با توجه به حساسیت باالي شاخص تنوع شانون نسـبت بـه     

هاي نـادر افـزایش شـاخص تنـوع شـانون در ایـن مطالعـه        لکه

هاي کاربري منطقه بـوده کـه   لکهگر افزایش ناهمگونی در نمایان

و  سـاخت انسـان طبیعـی از جملـه   هاي غیرنتیجه افزایش لکهدر

همین دلیـل افـزایش متریـک    کشاورزي در منطقه بوده است. به

  .استفوق براي منطقه مطالعاتی داراي اثر منفی 

الگوهـاي   کـردن ی نتایج مطالعه حاضر با نتایج مطالعات کمّ  

پـایش تغییـرات    سیماي سـرزمین در منطقـه مرکـزي اصـفهان،    

 سیماي سرزمین شهرستان رشت با استفاده از تحلیل سـینوپتیک 

زایی منطقه عـین خـوش بـا اسـتفاده از     ، بررسی روند بیابان)2(

هـا در  یـک متربررسی کـاربرد  ، )6( هاي سیماي سرزمینمتریک

 خیز تایوانبرآورد تغییرات پوشش ارضی مناطق جنگلی حوزه آب

تخریـب  ورد ابرهاي سیماي سرزمین در متریک یريکارگبه، )8(

هـاي  و پـژوهش  اسـت همسـو   )16( الگوهاي سیماي سرزمین

تکه شدن سیماي سرزمین و تاثیر دخالـت  مذکور همگی به تکه

  اند.کرده اشارههاي مصنوعی انسان و توسعه لکه

انی الگوهاي با توجه به اینکه آگاهی از تغییرات مکانی و زم  

چـون آمـایش و ارزیـابی    هایی هـم سیماي سرزمین جهت طرح

زیسـتی و مـدیریت منـابع     هاي حفاظت از تنوعسرزمین، طرح

جهت جلوگیري از تخریب بیشتر و همچنین حفظ یکپـارچگی  

 شودمی؛ پیشنهاد استعنوان مطالعات پایه هاي طبیعی بهپوشش

در فصـول مختلـف،   با توجه به پویایی و تغییر پوشش اراضـی  

هـا در  یـک مترزمان از تصاویر سري زمانی به همراه استفاده هم

ربـزي  سـیماي سـرزمین جهـت مـدیریت و برنامـه      کردنکمی 
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Abstract 

Due to the importance of accessibility to updated and timely information regarding land cover changes, it is necessary 
for researchers and managers to assess such provincial level changes to help the planning process and prevent the 
damages caused in various regions. To this end, the Chaharmahal and Bakhtiari Province land cover changes from 
2015-1994 were developed in six main classes using the hybrid method. Then land cover changes were determined by 
applying “after-classification comparison” and “landscape metric”. Therefore, MPS, LPI, NP and PLAND metrics were 
calculated at the class level, and SHDI, LPI, CONTAG SPILIT INDEX metrics were calculated to quantify the 
landscape patterns at the landscape level. Finally, for each land use type, the destruction rates and the human destruction 
index were calculated separately. The results indicated a sharp decline of %36.67 in pastures and 6.42% in the forests 
areas, as well as an increase 39.32% in the barren lands. In such a manner, the landscape is more fragmented, disordered 
(or unsystematic) and discontinuous plus it has become more diverse for the studied time period coverage. So, if the 
current trend continues, the a sharp decrease in the ecosystem services and functions is likely to occur. 
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