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 چکیده
 بوده است. توجه موردهمواره  متعاقب آن بر محيط طبيعياثرهای های انسان بر کاربری اراضي و سيمای سرزمين و اثر فعاليت    

هيه بررسي روند تغييرات و ت منظوربهدر این پژوهش  ریزی پایدار سرزمين مهم است.برنامه منظوربهبنابراین آگاهي از این تغييرات 

در سال  1لندست  OLI ، سنجنده6116در سال  ETM+، سنجنده 8331در سال  TMای سنجنده های پوشش، از تصاویر ماهوارهنقشه

های گرادیان ساختار کاربری اراضي در طول هشت جهت جغرافيایي، برای سنجه ليوتحلهیتجزاستفاده شد. مراحل اجرایي شامل  6183

زار )جنگل کم تراکم و باغ(، پهنه آبي، در هفت طبقه کاربری بيشه (MPS)، متوسط اندازه لکه (NP)، تعداد لکه (CA)مساحت کالس 

 وندر یدارا یاماسه یهاو تپه یشهر زار،شهيب ياراض یداد که کاربر نشان جینتا است.ای کشاورزی، رهاشده، مرتع، شهری و تپه ماسه

نتایج حاصل از تحليل تغيير گرادیان در هشت  بوده است. يروند کاهش یدارا )رهاشده( ریبا ياراض یکاربر کهدرحالي است، يشیازاف

 راتييغت ميزان يبررس ليتحل همچنينجهت جغرافيایي در منطقه نشان داد که بيشترین تغييرات در غرب و مرکز منطقه بوده است. 

 ی( کاربر6116-6183) يزماندوره  در ،یشهر و )رهاشده( ریبا مرتع، یکاربر( 8331-6116) يدوره زمان در ها نشان داد کهسنجه

با  نیبنابرا. اندداشته را راتييتغ بيشترین یشهرو  زارشهيب مرتع، ی( کاربر8331-6183) يو در دوره زمان یو شهر یکشاورز زار،شهيب

 يکم یهاصشاخ نیا نيب ارتباط از توانيمبستگي دارد،  يانسان یهاجنبهبه  ياراض یکاربر رييتغی هااز جنبه يبخش کهنیا توجه به

رابطه  نیدر ا .ردک استفاده ريتأث تحت يبحران مناطق کردن مشخص یبرا یکاربر رييتغ آینده روند نيهمچن و یداریپا سطح نييتع یبرا

يير تغ و ياراض یکاربر راتييتغ شیپا بحث در یديکل هایشاخصعنوان به زين لکه اندازه متوسط و لکه تعداد لکه، مساحت یهاسنجه

  .باشندمي نيسرزم یمايس دمانيچ

 

 ای، اراضي رها شده.کاربری اراضي، سنجه سيمای سرزمين، مرتع، تپه ماسه :کلیدی هایواژه
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 مقدمه
يعي، طب زیستمحيطانساني بر  هایيتفعال تأثيرامروزه 

ابعاد توسعه پایدار در مقياس جهاني  ینمهمتریکي از  عنوانبه
رشد جمعيت  (.1986Vitousek ,) شوديمدر نظر گرفته 
ده شاز منابع طبيعي موجب  یبرداربهره قدارانساني و رشد م
در کاربری زمين و ظرفيت کاالها و  یاعمدهاست تا تغييرات 

که طوریبه (.chenco, 1998Lub) شودخدمات آن ایجاد 
صادی تنقش حياتي تغيير کاربری و پوشش زمين در توسعه اق

(، 6113و همکاران )  Zhang.استو اجتماعي هر منطقه 
Peath ( 6113و همکاران)  وHenderson Sellers (8334 )

ریق بر محيط طبيعي از ط توجهيقابل تأثيرچنين تغييراتي 
ليم، اثر اقبر کيفيت خاک و آب، تنوع زیستي، تغيير  تأثير

درک  منظوربهمختلف  یهاپژوهشانجام  ... دارد. و یاگلخانه
و آگاهي نسبت به اهميت تغييرات کاربری اراضي منجر به 

و عواقب تغيير کاربری در فرایندها تمرکز مطالعاتي بر علل 
 طورهباني اقتصادی و انس هایيتفعالسراسر جهان شده است. 

و سيمای  شودانجام ميعمده در مقياس سيمای سرزمين 
 طالعه بر رویمقياس مکاني مناسب برای م عنوانبهسرزمين 

 .ستاانساني  هایيتفعال درنتيجهتغييرات محيط طبيعي 
منجر به تغييرات مکاني  تیدرنهاانساني  هایيتفعالتمامي 

، بنابراین سيمای سرزمين بازتابي شوديماراضي  هاییکاربر
و  گذارديمدر گذشته در اختيار را از کاربری اراضي انساني 

کار قالبي زنده و پویا برای کاربری اراضي پایدار به عنوانبه
 هایيتفعالآگاهي از انواع پوشش سطح زمين و  .شوديمبرده 

ه فاداست نحوه گریدانيببهمختلف آن و  یهاقسمتانساني در 
 مختلف هاییزیربرنامهاطالعات پایه برای  عنوانبهاز زمين 

برخوردار است. اکولوژی سيمای سرزمين  اییژهواز اهميت 
ط بستری مشترک برای ایجاد ارتبا ،یارشتهدانش بين  عنوانبه

(. Farina, 1998) کنديمبين انسان و طبيعت ایجاد  مؤثر
ه کهستند  یيهاهای سيمای سرزمين شاخصسنجه

 یع اجزاینش و توزکت پرايو ماه ي، هندسيلکش هاییژگيو
و  فیدور( را قابل تعریرکه و کن )ليسرزم یمايس یساختار

 ,Lausch & Herzog)کنند يمقابل مقایسه  يمک صورتبه

مستقيم  طوربهسيمای سرزمين  یهاسنجهاز مطالعه  (.2002
آن ایجاد  که در يراتييتغ زينو  نظامبوم یریپذبيدر آس توانيم

و با استفاده از این رهيافت، از طریق  استفاده کرد ،شده است
عوامل ایجاد  اصلي وفرایندهای شناسایي عوامل ساختاری و 

 هاییایيپوبه درک مناسبي از  توانيممخرب( ) ييراتتغ
ت و و مدیری یزیربرنامهاستفاده در  منظوربهسيمای سرزمين 

مطالعات گوناگوني در سطح ایران  رسيد.پایش این تغييرات 
تحليل تغييرات کاربری اراضي و پوشش مورد و جهان در 

 سيمای یهاسنجهاست که در این مطالعات از  انجام شدهزمين 
 یهادادهشده است. در زمينه کاربرد استفاده سرزمين 

تغييرات کاربری اراضي در  یآشکارسازدر  ازدورسنجش
ساله  82تبریز طي یک دوره زماني مناطق فضای سبز شهر 

توانایي باالیي در  از ازدورسنجش یهادادهکه  اثبات شد
ارزیابي  ينهمچنکاربری اراضي و  یهانقشهاستخراج انواع 

et adehFeiziz تغييرات کاربری اراضي برخوردار هستند )

2008 .,al،) تحليل تخریب سيمای سرزمين حوزه  منظوربه
 سيمای سرزمين از تصاویر یهاسنجهآبخيز نکا با استفاده از 

مساحت طبقه  یهاسنجهدوره و  3لندست برای  یاماهواره
 ميانگين اندازه تکه استفادهتکه، تعداد و  نیتربزرگشاخص 

و  هاتکهنشان داد که افزایش تعداد  آمدهدستبهشد. نتایج 
انگين مساحت دو شاخص مهم تجزیه بوده و روند کاهش مي

ست ا افزایشي بوده صورتبهتخریب و تجزیه سيمای سرزمين 
(., 2009et alTalebi Amiri  .) در بررسي روند تغييرات

پوشش سرزمين حوزه آبخيز کرگانرود، در فاصله زماني 
د تعدا مساحت کالس، یهاسنجهبا استفاده از  8312تا  8334

گر بيانشده شکل تکه  داروزنتکه و ميانگين اندازه و نمایه 
همراه با افزایش پيچيدگي  کلي افزایش در نمایه تعداد، روند

وقوع تخریب و کاهش  کنندهانيبشکل و کاهش اندازه تکه، 
 etSheikh Goodarzi ) استکپارچگي در سيمای سرزمين ی

., 2012al .)حليل ساختار سيمای تای با عنوان نتایج مطالعه
ت های مساحشهر طرشت، با استفاده از سنجه_سرزمين روستا

شان ها نتعداد و ميانگين لکه و نسبت مدور بودن لکه طبقه،
  صورتبه موردمطالعهها در منطقه مساحت باغ داد که
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کامل از بين رفته و  طوربهمحدود شده و مزارع نيز  توجهيقابل
حاصل از گسترش شهر تهران  یوسازهاساختجای خود را به 

روند  منظوربهدر پژوهشي (.  2013et al.Sepasi ,اند )داده
اربری کرج پس از تهيه نقشه ک شهرکالنسبز تغييرات کمي فضای 

پنج سنجه براساس  یاماهوارهبا استفاده از تصاویر سه دوره 
 زسيمای سرزمين نشان داده شد که سرانه فضای سبز شهری ا

کاهش پيدا کرده  مترمربع 63به  8333در سال  مترمربع 331
گانه  88است. بررسي فضای سبز شهری به تفکيک در مناطق 

شهر کرج بيانگر توزیع نشدن یکنواخت فضای سبز در سطح شهر 
مطالعه اثر توسعه شهری بر روی (.  2014et al.Goomeh ,است )

هيوستون تگزاس در آمریکا و  الگوی سيمای سرزمين دو شهر
ي طبيع یهانيسرزمسيمای  که نشان داد شهر داکنيگ در چين

سال اخير تخریب شده  61در فاصله  هاجنگلو  هاتاالبمانند 
ت اس کردهشهری گسترش پيدا  یهانيسرزمسيمای  بعکسو 
(, 2008et alTang .) یسازمدلکردن و کمي در بررسي 

مدل ماتریس لکه و مدل با استفاده از دو  اندازچشمالگوهای 
فرایندهای که عالوه بر  حاصل شدنتيجه گرادیان، این 

خاب ، انتآنهاتحت بررسي  یهايژگیوو انساني و  يطيمحستیز
، نوع رویکردهای کمي گسسته یا پيوسته هایشاخص

برای  ازيموردننوع داده و مقياس  در هر دو مدل، ليوتحلهیتجز
بر الگوهای مکاني و اثرهای فرایندها ، ویژگي ليوتحلهیتجز

 .( 2015et alLausch ,.هستند ) کنندهنييتعزماني از پارامترهای 
نطقه تغيير کاربری یک ماثرهای با مطالعه دقيق  ینکهابا توجه به 

های مدیریتي انواع توان سناریوهای آمایش سرزمين و برنامهمي
 اصلي هدف(، 20et al. Bagheri ,16) اکوسيستم را طراحي کرد

این مطالعه پایش روند تغيير ساختار سيمای سرزمين با استفاده 
شرق اهواز منطقه شمالمنظور که بدین باشديم آن یهاسنجهاز 

بررسي در برای های اخير هبا توجه به تغييرات رخ داده در ده
 نظر گرفته شد.

 

 هامواد و روش
 معرفي منطقه مورد مطالعه

شرق ایران و در شمال يغربجنوبدر  مورد مطالعه محدوده

 یهاطولهکتار و در بين  841336اهواز با وسعت شهر 
و عرض  41 ° 33´ 83″تا  41 ° 43´ 63″ جغرافيایي
جمعيت  قرار دارد. 38 ° 33´ 3″تا  38 ° 61´ 88″جغرافيایي

ر ااستان خوزستان به دليل قر .استنفر  31821این شهرستان 
و ارتفاع کم دارای اقليم گرفتن در عرض جغرافيایي پایين 

انه در ساليو بارندگي  ميانگين دما کهیطوربه، است وخشکگرم
 629 گراد ودرجه سانتي 64 ترتيببهمحدوده مورد مطالعه 

 هاییانجر تأثيرمنطقه تحت  هایيبارندگ. است متريليم
ر فصل سرد از غرب کشور مدیترانه و شمال آفریقا قرار دارد که د

استان خوزستان . دهديمقرار  تأثيروارد شده و منطقه را تحت 
و  زارشهيهکتار جنگل )بدون احتساب ب 331362شامل 
 و زارشهيبهکتار جنگل )با احتساب  8161123زار(، درختچه

هکتار  36/368341استان  يابانيب طوحس .باشديمدرختچه زار( 
 ،ایماسههکتار تپه  88/48212گزارش شده است که شامل 

هکتار  63/332638 ،ایماسه یهاپهنههکتار  28/66849
 بدون پوشش است. يهکتار اراض 818333/ 33شور و  ياراض
 مهين جنگل هکتار، 14/633344 استان در انبوه جنگل سطح
 هکتار 32/634149 تنک، جنگل و هکتار 31/633448 انبوه،

 شده گزارش هکتار 96/31236 کاشت، دست جنگل سطح و
منطقه مورد  تموقعي .(Statistical Yearbook, 2015) است

 .است نشان داده شده 8کل مطالعه در ش
 

 استفاده مورد یهاهداد

 موردکاربری اراضي در منطقه  تغييرات روند بررسي منظوربه
)سنجنده  8331 یهاسال لندست ماهواره تصاویر از مطالعه،

TM ،)6116  سنجنده(ETM و )سنجنده  6183(OLI) گذر  با
 ليپژوهش به دل نیدر ا (.8جدول ) شد استفاده 31 فیردو  823
صل منطقه مورد مطالعه، ف ياهيپوشش گ تيو وضع يمياقل طیشرا

 و یاماهواره ریتصاو ددانلو یماه( برا بهشتیبهار )ارد
 انواع شامل پردازششيپ مرحله .شد انتخاب یبردارنمونه

 روی بر سازیمختصاتهم و رادیومتریک هندسي، تصحيحات
 6گردید. شکل  انجام ENVI4.7 افزارنرمدر محيط  تصویر

 .دهديمی کاربری را نشان هانقشهمراحل تهيه و تحليل 
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 هموقعیت منطقه مورد مطالع -1 شکل

 مطالعه مورد یرهایتصو مشخصات -1 جدول

 تصویر تاریخ

5 May 1990 تصاویر سنجنده TM 3، ماهواره لندست 

16 May 2002  تصاویر سنجندهETM+ 9، ماهواره لندست 

3 May 2013  تصاویر سنجندهOLI 1، ماهواره لندست 
  

 
 های تغییر کاربریمراحل تهیه نقشه -2شکل 
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 تهیه نقشه کاربری اراضی منظوربهردازش تصاویر پ

 استخراج یهاروش نیترمتعارف از یکي یبندطبقه
 یبندطبقهدرواقع  .است یازدورسنجش یهاداده از اطالعات

يفي ط یهاکالساجرایي برای شناسایي فرایندی  ،یک تصویر
 های عوارض زميني استبا کالس مختلف و ارتباط آن

(, 2013et alJafari .) جا که هدف اصلي از پردازش آن از
های موضوعي و کارآمد تهيه نقشه ای،تصاویر ماهواره

ا بندی نقش زیادی رباشد، انتخاب الگوریتم مناسب طبقهمي
 (. et alFathizad,. 2016) کنديمدر این امر ایفا 

داکثر ح شدهنظارتبندی بنابراین با استفاده از روش طبقه
 بررسي منظوربهطبقات کاربری  (،Max likelihoodاحتمال )

 موجود و هدف مطالعه یهاپوششنوع  ،تحليل مکاني
 ها دارایتوجه به اینکه این کاربری با (.6جدول شد ) استخراج

 رنتيجهدهستند، اختالف بازتاب محسوسي نسبت به یکدیگر 
 يها با صحتبندی قادر به استخراج این الیههای طبقهروش
 (.2004Alavipanah ,باشند )مي قبولقابل
 map Arc یافزارهانرم کاربریهای منظور تهيه نقشهبه 

صحت  يابیارز .بکار برده شد IDRISI.TIGAو  (3/3نسخه )
با استفاده از  6116و  8331در سال  دشدهيتول یهانقشه

شد و برای نقشه  انجامهای هوایي و مطالعات پيشين عکس
انجام  61/6/8336خ بازدید ميداني در تاری 6183کاربری سال 

 ارائه شده است.  4در جدول که نتایج حاصل از آن گردید 

 

 ینقشه کاربری/ پوشش اراض یبندطبقه -2 جدول

 ی انواع لکهبندطبقه توضيحات

 زاريشهب انواع جنگلهای دستکاشت، جنگلهای مختلط

 کشاورزی هاباغزار(، و دیم یشآ آبياری،) یکشاورزاراضي 

 رهاشدهبایر و  اراضي بایر، شور، بيرونزدگيهای لخت

 یاماسه یهاتپه انواع تپههای ماسهای مختلف موجود در منطقه

 مرتع ، درختچه، علفي، مختلطیابوتهمرتع 

 پهنه آبي آبياری یهاشبکهرودخانه، 

 شهری وسازساخت مناطق مسکوني، تأسيسات، صنایع، مراکز خدماتي

 

 ی مورد استفاده در این پژوهشهاسنجه

(، متوسط اندازه NPی تعداد لکه )هاسنجهدر این مطالعه از 
 (. سنجه3جدول ( استفاده شد )CA( و مساحت )MPSلکه )

MPS  در سطح کالس یا سيمای سرزمين  هالکهميانگين اندازه
سنجه بازخورد مستقيم کند. تغييرات این يميری گاندازهرا 

 Marks, 1995تغيير در سطح کالس یا سيمای سرزمين است )
& McGarigal کاهش ميانگين اندازه لکه یک شاخص مهم .)

تجزیه در طبقه است، زیرا طبقه با ميانگين اندازه تکه 
مساحتي  CAشود. سنجه يمتلقي  ترشدهبیتخر، ترکوچک

معين اشغال شده  از سيمای سرزمين را که توسط یک کالس

برای نشان دادن ترکيب سيمای  درواقعدهد و است، نشان مي
را در سطح کالس یا  هالکهتعداد  NP. سنجه استسرزمين 

عنوان شاخص کند. از این سنجه بهيمسيمای سرزمين کمي 
شود. در صورتي که يمشدگي زیستگاه استفاده تکهتکه

يشتر شدگي بتکهتکهین اندازه لکه کم باشد، تربزرگمساحت 
ي سيمای سرزمين، هرچه شناختبوماست. بر مبنای اصول 

 باشد و یا هرچه کاربری موجود کمتری اکوسيستم هاتکهتعداد 
تر باشد، آن اکوسيستم در معرض در آن یکنواخت

 (. Turner, 2002 &Gergeی کمتری است )ریپذبيآس
دو  اآنهو کاهش ميانگين مساحت  هاتکهافزایش تعداد 
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شاخص مهم تجزیه هستند، زیرا سيمای سرزمين با ميانگين 
فزایش شود. البته ايمتلقي  ترشدهبیتخر ترکوچکاندازه تکه 

نيز نشانه تجزیه و کاهش پيوستگي است  هاتکهتعداد 
(Marks, 1995 & McGarigal). 

منظور تحليل مکاني روند تغييرات کاربری اراضي از به 

 81111متر )مساحت  81111هایي به شعاع تقریبي پنجره
(. سپس آناليز در هشت جهت 3هکتار( استفاده شد )شکل 

انجام شد تا  FRAGSTAS افزارنرمجغرافيایي با استفاده از 
الگوی کاربری اراضي در ادوار مختلف، با استفاده از 

 های سيمای سرزمين در یک محدوده کمي شود.سنجه
 

 منظور پایش تغییرات کاربری در منطقه تحقیقهای محاسبه شده بهسنجه -3 جدول

 سنجه نام شرح مقدار

CA > 0 مجموع مساحت هر کالس Class Area CA 

NP > 1 تعداد لکهها در سيمای سرزمين و یا تعداد لکهها برای طبقهای خاص Number of Patches NP 

MPS > 0 ميانگين اندازه لکه یک طبقه از لکهها به هکتار Number of Patches MPS 
 

 

 

 شبکه مطالعاتی منطقه -3شکل 

 

 جینتا

 های کاربری اراضينقشه

 برای پردازششيپکاربری نهایي پس از انجام  یهانقشه
حاصل  جینتا و( 4)شکل تهيه  6183 و 6116، 8331 هایسال

 .محاسبه شد موردنظرطبقات کاربری  برایاز ارزیابي صحت 
ت و واقعي دشدهيتول یهانقشهحاصل از مقایسه  یشاخص کاپا

، 3/16 ترتيببه 6183و  6116، 8331 یهاسال برایزميني 
 (.4)جدول  باشديمدرصد  3/36و  3/38
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 2113-2112-1991نقشه پوشش کاربری اراضی در سال  -4شکل 

 

 (2113-2112-1991های ))%( تصویر سال بندیدقت طبقه -4 جدول

 سنجنده/سال مرجع ضریب کاپا )%(

 8331سال در  3، ماهواره لندست TM تصاویر سنجنده 16/3

 6116در سال  9لندست ، ماهواره +ETMتصاویر سنجنده  38/3

 6183در سال  1، ماهواره لندست OLIتصاویر سنجنده  36/3

 
 های مختلف های مختلف در سطح کالسبررسی سنجه

 موجود یهایکاربر
رادیان گ ای از تغيير، مقایسهراتييروند تغ يبررس منظوربه

در منطقه  هاکاربریبرخي از برای  هاسنجهبرای هریک از 
( نمایش 3مورد مطالعه در هشت جهت جغرافيایي در شکل )

 را واحدها ارتباط يافق محور کهطوری؛ بهداده شده است

 مورد سنجه یعمود محور و یيايجغراف جهت هشت براساس
 .دهديم نشان مذکور دوره 3 يط در را نظر

 دهد کهنتایج نشان مي ی کشاورزی،در مورد کاربر 
ربوط مکشاورزی  ياراض شیدر جهت افزا راتييتغ نیشتريب

اهش در جهت ک راتييو تغ بیتخر نیشتريبو  به بخش غرب
 نیترشيب. استمربوط به بخش مرکز منطقه  یکشاورز ياراض
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تعداد لکه مربوط به بخش غرب و  شیجهت افزا در راتييتغ
که در جهت کاهش تعداد ل راتييو تغ بیتخر نیشتريبمرکز و 

 ميزان يبررس ينهمچن .استمربوط به بخش شرق منطقه 
 دهديمنشان  یکشاورز يمتوسط اندازه لکه در اراض راتييتغ

کل متوسط شاخص ش شیدر جهت افزا راتييتغ نیشتريبکه 
ر جهت د راتييو تغ بیتخر نیشتريبمربوط به بخش غرب و 

 .تاسمرکز منطقه  کاهش متوسط انداره لکه مربوط به بخش
 ریبا یسطح لکه در کاربر راتييتغ ميزان يبررس اساس بر

 نیترشيبنمود که  انيب توانيم گونهنیا( 3در شکل ) )رهاشده(
سطح لکه مربوط به بخش مرکز و  شیدر جهت افزا راتييتغ
 در جهت کاهش سطح لکه مربوط راتييو تغ بیتخر نیشتريب

 راتييتغ ميزان يبررس ينهمچن .استبه بخش شرق منطقه 
 نیترشيبکه  دهديمنشان  رهاشده() یربا یتعداد لکه در کاربر

تعداد لکه مربوط به بخش غرب و  شیدر جهت افزا راتييتغ
 در جهت کاهش تعداد لکه مربوط راتييو تغ بیتخر نیشتريب

 در جهت راتييتغ نیشتريبو  استبه بخش شرق منطقه 
متوسط شاخص شکل مربوط به بخش شرق و  شیافزا

ه در جهت کاهش متوسط انداره لک راتييو تغ بیتخر نیشتريب
 راتييغت نیشتريب .استمربوط به بخش شرق و مرکز منطقه 

ش مرتع مربوط به بخ یکاربر یبرا لکه سطح شیافزا جهت در

که در جهت کاهش سطح ل راتييو تغ بیتخر نیشتريبمرکز و 
 ميزان يبررس ينهمچن .استمربوط به بخش شرق منطقه 

 نیشتريبکه  دهديممرتع نشان  یتعداد لکه در کاربر راتييتغ
تعداد لکه مربوط به بخش غرب و  شیدر جهت افزا راتييتغ
 در جهت کاهش تعداد لکه مربوط راتييو تغ بیتخر نیشتريب

 در جهت راتييتغ نیشتريبو  استبه بخش شرق منطقه 
 نیترشيبمتوسط اندازه لکه مربوط به بخش غرب و  شیافزا
در جهت کاهش متوسط اندازه لکه مربوط  راتييو تغ بیتخر

سطح  اترييروند تغ يبررس جی. نتااستبه بخش شرق منطقه 
 نیشتريبکه  دهديمنشان  یمحدوده شهر یلکه در کاربر

سطح لکه مربوط به بخش غرب و  شیدر جهت افزا راتييتغ
 در جهت کاهش سطح لکه مربوط راتييو تغ بیتخر نیشتريب

 راتييتغ ميزان يبررس ينهمچن .استبه بخش مرکز منطقه 
 نیرشتيبکه  دهديمنشان  یمحدوده شهر یتعداد لکه در کاربر

تعداد لکه مربوط به بخش غرب و  شیدر جهت افزا راتييتغ
 در جهت کاهش تعداد لکه مربوط راتييو تغ بیتخر نیشتريب

در جهت  تراييتغ نیشتريب نيهمچن ؛استبه بخش شرق منطقه 
 نیترشيبمتوسط اندازه لکه مربوط به بخش غرب و  شیافزا
 طودر جهت کاهش متوسط اندازه لکه مرب راتييو تغ بیتخر

.استبه بخش مرکز منطقه 
 



 

 

 
)رهاشده( های کشاورزی و بایردر کاربری MPSو  CA ،NP هایروند تغییرات سنجه -5شکل 

رهاشده() بایرکاربری  کاربری کشاورزی  
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 حث ب
و  سطح لکه های متوسط اندازه لکه،سنجه تغييراتميزان 

 6183 و 6116، 8331سه دوره زماني  تعداد لکه در طي

 درمختلف  هاییکاربرروند تغييرات  براساس نمودارهای
 شده است. ارائه (9-2-3) یهاجدول

 

 1991-2112  دوره در یاراض یکاربر در هاسنجه راتییتغ میزان یبررس -5جدول 

 سنجه

 طبقه

 مساحت

(ha) 
 تعداد لکه

 متوسط اندازه لکه

(ha) 
 توصيف کيفي مجموع

 نسبتاً کم 4141/1 -8483/1 -1396/1 -8223/1 زاربيشه

 کم 3369/1 1411/1 -6333/1 -1336/1 پهنه آبي

 متوسط 9938/1 -4316/1 -1633/1 -3884/1 کشاورزی

 زیاد 6318/8 -2664/1 8218/1 -4292/1 رهاشده() بایر

 خيلي زیاد 3323/3 2291/1 1963/1 9324/1 مرتع

 نسبتاً زیاد 8693/8 4894/1 4613/1 6184/1 شهری

 خيلي کم 6134/1 -8816/1 86/1 1336/1 ایماسهتپه 

 ت.اسافزایش  دهندهنشانکاهش و عالمت مثبت  دهندهنشانعالمت منفي  ،اندشدهبررسي نتایج تمامي اعداد در منفي ضرب برای  :* 

 .ستهاسنجهجموع حاصل قدرمطلق مجموع تمامي م :* 

 

 

 2211-2113 دوره در یاراض یکاربر در هاسنجه راتییتغ میزان یبررس -6جدول 

 سنجه

 طبقه

 مساحت

(ha) 
 تعداد لکه

 متوسط اندازه لکه

(ha) 
 توصيف کيفي مجموع

 خيلي زیاد 2346/88 3398/8 3314/8 3819/1 زاربيشه

 متوسط 1366/8 6169/1 8 2133/1 پهنه آبي

 زیاد 8268/3 1349/6 -3132/1 2181/1 کشاورزی

 کم 886/8 -3389/1 -6189/1 -4312/1 رهاشده() بایر

 نسبتاً کم 6464/8 1636/8 -8113/1 -1613/1 مرتع

 نسبتاً زیاد 3116/8 -1189/1 6/8 2813/1 شهری

 خيلي کم 3139/1 -8312/1 8461/1 1813/1 ایماسهتپه 

 ت.اسافزایش  دهندهنشانکاهش و عالمت مثبت  دهندهنشانعالمت منفي  ،اندشدهبررسي نتایج تمامي اعداد در منفي ضرب برای  :* 

 .ستهاسنجهمجموع حاصل قدرمطلق مجموع تمامي  :* 
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 1991-2113 دوره در یاراض یکاربر در هاسنجه راتییتغ میزان یبررس -7 جدول

 سنجه

 طبقه

 مساحت

(ha) 
 تعداد لکه

 متوسط اندازه لکه

(ha) 
 توصيف کيفي مجموع

 زیاد 4932/3 1316/8 2369/8 9219/2 زاربيشه

 کم 6386/8 3348/1 4363/1 3846/1 پهنه آبي

 نسبتاً کم 3396/8 9821/1 -3816/1 8131/1 کشاورزی

 متوسط 2364/8 -9913/1 -8213/1 -9186/1 رهاشده() بایر

 خيلي زیاد 4363/83 3991/81 /8639 9434/1 مرتع

 نسبتاً زیاد 3813/3 3183/1 8461/6 1941/8 شهری

 خيلي کم 3114/1 -6443/1 61/1 1248/1 ایماسهتپه 

 ت.اسافزایش  دهندهنشانکاهش و عالمت مثبت  دهندهنشانعالمت منفي  ،اندشدهبررسي نتایج تمامي اعداد در منفي ضرب برای  :* 

 .ستهاسنجهمجموع حاصل قدرمطلق مجموع تمامي  :* 

 
 رهدو در هاسنجه راتييتغميزان تيجه حاصل از بررسي ن

تغييرات ميزان  از حکایت ،(3) اساس جدول بر 6116-8331
زیاد نسبتاً  رييو تغ ریبا ياراض ، تغييرات زیادمرتع بسيار زیاد

يزان م. افزایش دارددیگر  هاییکاربر به نسبت یشهر اراضي
 دهندهنشانهمراه با افزایش وسعت مرتع، تعداد لکه تغييرات 

زایش اف علت درواقع مرتع در منطقه است. کاربری روند توسعه
وسعت مرتع به علت جایگزیني مرتع با اراضي بایر و 

 از یيهاقسمتکشاورزی دیم در برخي نقاط )مرکز، شرق و 
 زیاد اراضي بایر، به علتتغييرات ميزان  .استجنوب منطقه( 

ي مرتع و به اراض هاقسمتری اراضي بایر در بيشتر تغيير کارب
شهری، صنعتي و اراضي کشاورزی  وسازساختدر قسمتي به 

لکه شدن و افزایش لکهکه سبب کاهش سنجه مساحت،  است
سنجه متوسط اندازه لکه نيز  تبعبهتعداد لکه شده است و 

هری، زیاد کاربری ش نسبتاً تغييرات ميزان کاهش یافته است.
. کاهش استروند روبه رشد جمعيت در منطقه  دهندهنشان

سطوح آبي در این دوره در  یهالکهسنجه مساحت و تعداد 
موجب کاهش  یادوره هایيخشکسالاثر کاهش بارش و 

 و کشاورزی در این دوره شده است. زاريشهبسطح 
 6183-6116 دورهدر  هاسنجهتغييرات ميزان ي بررس

از تغيير خيلي زیاد کاربری یت حکا (2براساس جدول )

زیاد تاً نسب، تغيير زیاد کاربری کشاورزی و تغيير زاريشهب
ا بهمراه و مساحت پهنه آبي  تعداد سنجه افزایش .داردشهری 

در  توسعه سطوح آببيانگر  اندازه لکه متوسطافزایش سنجه 
 آلیدهاافزایش سطح آب به دليل  درواقعکه  باشديممنطقه 

و احداث سد در منطقه  6111تا  6116بودن بارش در سال 
و توسعه شبکه آبياری نوین در منطقه بوده است، که چنين 

 .زار شده استساز گسترش اراضي بيشهتغييراتي زمينه
 سازهمچنين توسعه عمليات احيای اراضي بایر نيز زمينه

شده است. افزایش تقاضا و تمایل به  زارشهيبسطح  افزایش
توليد بيشتر و از سوی دیگر دسترسي به منابع آبي در این 

 رنتيجهددوره، موجب تغيير کاربری مرتع و بایر به کشاورزی و 
توسعه سطوح کشاورزی در منطقه شده است. افزایش سطح 

اهش موجب کبه یکدیگر  هالکهکشاورزی در اثر پيوسته شدن 
ر در اث و افزایش سنجه متوسط اندازه لکه سنجه تعداد لکه

يزان در م تغييرات ذکر شدهشدگي شده است. تکهتکهکاهش 
بب س و همچنين عمليات احيا اراضي بایر سطوح آبي ،بارش

 8331-6183در دوره و مرتع زار افزایش سطح کاربری بيشه
بت در سه دوره نس یاماسهتپه  تغييراتالبته ميزان . شده است
روند تغيير این  درواقع. است کميليخ هایکاربربه سایر 

وسط متبوده که سبب کاهش  شدن تکهتکهکاربری به سمت 
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و در منطقه آن پایداری عبارتي کاهش به اندازه لکه و
 شده است.گسستگي 

ل ایج حاصنت های سيمای سرزمين،کاربرد سنجهه نٍيزم در
ا ييرات از بسيار کم تتغطيف با  هاشاخص وتحليلیهتجزاز 

 و تعدادت همواره دو شاخص مساحنشان داد که  بسيار زیاد
کرد که  بيان توانيمگونه این بنابراین، داده قرار تأثيررا تحت 

 عهتوستغيير و  روند يخوببهدو سنجه مساحت و تعداد لکه 
 یريتأثدهند و با توجه به نشان مي ها را در طي زمانکاربری

ه توان نتيجميکه این دو شاخص بر متوسط اندازه لکه دارند، 
در بررسي سيمای  اییژهونقش  هاشاخصاین ه ک گرفت

نتایج حاصل از بررسي  .سرزمين و پایش تغييرات آن دارند
و  Talebi Amiri مطالعه ها با نتایج حاصل ازاین سنجه
 های جنگليجایگزیني زمينبررسي  که به (6113همکاران )

با استفاده از  با پوشش مرتعي ایهو کشاورزی در منطق
 پرداختند و های تعداد، ميانگين اندازه لکه و مساحتمتریک

ی کليدی در هاشاخصرا  دو شاخص مساحت و تعداد لکه
 همخواني دارد. ي روند تغيير کاربری بيان کردند،بررس

 اتمطالعنتایج این تحقيق با  شودکه مالحظه مي طورهمان

(Sheikh Goodarzi ؛(6186همکاران ) و Sepasi و 
 (؛6183) همکاران و Bihamtaye Toosi ؛(6183همکاران )
Masoomi ( و 6184همکاران ) وFathizad  و همکاران

تعداد و متوسط  ساحت،های مهمواره سنجهکه ( (6183)
چيدمان مهم در بحث پایش  یهاشاخص را اندازه لکه
 هاسنجهاین درواقع ، مطابقت دارد. بيان کردندسرزمين 

پایش و تخریب کاربری اراضي  هایسنجه عنوانبه تواننديم
 مورد توجه قرار بگيرند.

نجره با استفاده از پحاصل از تحليل تغيير گرادیان  نتایج
در هشت جهت جغرافيایي در منطقه نشان داد که متحرک 
تغييرات در غرب و مرکز منطقه بوده است که با توجه  بيشترین

به توسعه شبکه آبياری زهکشي نوین در منطقه و توسعه سطح 
 هینکا . با توجه بهاستکشاورزی و مسکوني قابل توجيه 

ها منجر به تفسيرهای اشتباه در بحث گيری از سنجهميانگين
بنابراین  ،( 2002et alHerold ,.شود )سيمای سرزمين مي

توان نتيجه گرفت که استفاده از تحليل گرادیان در مي گونهنیا

ا روند تغييرات ر يخوببههای سيمای سرزمين بررسي سنجه
و  irehaTمطالعات از  که با نتایج حاصل دهدنشان مي
در رابطه با کاربرد پنجره متحرک در فراهم ( 6184) همکاران

در رزمين و نقش آن آوردن اطالعات کمي ساختار سيمای س
 ين وسيمای سرزممکاني  ایجاد ارتباط خوب بين الگوهای

يجه نت توانيم گونهنیادرنتيجه  کارکردهای آن سازگاری دارد.
سرزمين سيمای  هایاز اطالعات حاصل از سنجهگرفت که 

 منظوربه اراضيریزی و مدیریت پایدار توان در برنامهمي
ليت قابو کاربری متناسب با ظرفيت و  برداری منطقيبهره

 منطقه بهره برد.
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Abstract 

     The effects of human activities on the land use and landscape and its subsequent effects on the 

natural environment have always been considered. Therefore, to have a sustainable landscape 

planning, knowing about such changes would be essential. Satellite images of TM sensor in 1990, 

ETM+ Sensor in 2002 as well as OLI Landsat 8 in 2013 were used to investigate the trend of 

changes and preparation of cover maps. The executive phase of the study included the analysis of 

the gradient of land use structure in eight geographical directions for class area (CA), number of 

patch (NP), and mean patch size (MPS) in seven classes such as woodland )low-density forest 

and garden), water zone, agriculture, bare land,  rangeland, urban and sand dunes. The results 

showed that the land use of woodland, urban, and sand dunes had an increasing trend, while the 

bare land showed a decreasing trend. The results of gradient analysis of land use structure in eight 

geographical directions indicated that the most changes were in the west and center of the region. 

Based on the analysis of changes rate of metrics, the most changes were recorded for rangeland, 

bare land, and urban during 1990 to 2002; the woodland, agriculture, and urban during 2002 to 

2013; and rangeland, woodland and urban during 1990 to 2013. Therefore, given that some 

aspects of land use change depend on human aspects, the relationship between these quantitative 

indicators can be used to determine the sustainability level as well as the future trend of land use 

change to identify the critical affected areas. Metrics of area, number of patches and mean patch 

size were recognized as the important indices in discussions of monitoring land use and mosaic 

changes.  
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