معصومه منصوری و همکاران

کاربرد سنجههاي اکولوژي سيماي سرزمين در تحليل و کميسازي پوشش زمين در
اکوسيستمهاي جنگلي (منطقه مطالعاتي :زيرحوزه دادآباد شهرستان خرمآباد)
*

 1دانشجوي دکتري جنگلشناسي ،گروه جنگلداري ،دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي ،دانشگاه لرستان ،خرم آباد
 2نويسنده مسئول ،استاديار گروه جنگلداري ،دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي ،دانشگاه لرستان ،خرم آباد
 3استاديار گروه محيط زيست ،دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي ،دانشگاه لرستان ،خرم آباد
 4استاديار گروه جنگلداري ،دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي ،دانشگاه لرستان ،خرم آباد
تاريخ پذيرش1399/11/26 :

تاريخ دريافت1399/04/04 :

Terrset 18.31

*نويسنده مسئول badehian.z@.lu.ac.ir

151

Downloaded from pec.gonbad.ac.ir at 1:36 +0330 on Wednesday December 1st 2021

http://pec.gonbad.ac.ir

نشريه حفاظت زيست بوم گياهان /دوره نهم ،شماره هجدهم ،بهار و تابستان 1400

Terrset

اکوسيستمهاي جنگلي در صورت مديريت مطلوب ،ميتوانند كاركردهايي ازجمله حفظ فراينددهاي
اكولوژيكي و حياتبخش ،تنوع ژنتيكي ،فراهم کردن زيستگاه براي گونههاي حساس و بسياري خدمات
ديگر را عرضه كنند (نادري و همکاران .)1398 ،وجود کاربريهاي ناسازگار مهمترين تهديد براي چنين
اکوسيستمهايي به شمار ميرود (  ; Laurance, 2008; Naveh, 2008زبردست و همکداران.)1390 ،
بهطوريکه وجود اين کاربريها از طريق تغيير در توزيع فضدايي عناصدر سداختاري منجدر بده كداهش
پيوستگي در سيماي سرزمين يا ميزان سهولت گردش مواد و اندرژي ميشدود .سديماي سدرزمين يد
محدوده همگن است که از مجموعهاي از اکوسيستمها با روابدط متاابدل و بده فدرم مشدابه تکرارشدونده
تشکيل شده است ()Poodat et al., 2017؛ بنابراين آگاهي از نسبت تغييرات کاربري/پوشش زمدين از
ملزومات برنامهريزي و مديريت بهينه مندابع طبيعدي و محديطزيسدت بهشدمار ميآيدد .در ايدن زمينده
دادههاي سنجشازدور به دليل داشتن ويژگيهاي مانند پوشش وسيع ،به هنگام بدودن ،تکدراري بدودن،
توان تفکي طيفي ،راديومتري و مکاني باال ،فرمت رقومي و امکان پردازش رايانهاي ،از قابليت بدااليي
جهت بررسي تغييدرات زمداني و مکداني کاربري/پوشدش زمدين برخدوردار هسدتند (.)Jensen., 2007
بهطوريکه دادههاي مذکور براي مطالعه تغييرات کاربري/پوشش زمين در کوتاهترين زمان ،با کمتدرين
هزينه و بيشترين دقت عمل ميکنند (Letchumy, 2009؛ سبزقبايي و همکاران.)1396 ،
با مد نظر قرار دادن نکاتي که مطرح شد ،يكي از اهداف اصلي اكولوژي سديماي سدرزمين ،مطالعده
ساختار سيماي سرزمين و تأثيرات آن بر فرايندهاي اكولوژيكي است (شدعباني و همکداران .)1390 ،از
نااط قوت اين رشته ،امكان كمي كردن اين ساختار و فرايندهاست .در اين راسدتا سدنجههداي سديماي
سرزمين داراي کاربرد در ارزيابي سريع اثرات توسعه ميباشند و از مطالعه سنجههاي سيماي سدرزمين
بهطور مستايم ميتوان در آسيبپذيري اکوسيستم و نيز تغييراتي که در آن ايجادشده اسدت بهصدورت
اعداد کمي شدهاي نتيجدهگيدري کدرد .ايدن اطتعدات بدهخوبي در سدامانههداي اطتعدات جغرافيدايي
قابلمطالعه بوده و با تصاوير ماهوارهاي تکميل ميشوند ،ازايدنرو دسترسدي بده تخمدينهدايي از آنهدا
بهسرعت امکانپذير است (ماهيني .)1386 ،در اينجا ذکر اين نکته ضروري است کده ايدن اعدداد کمدي
شده که درنهايت تغييرات سنجههاي سيماي سدرزمين ،وضدعيت تدرميم و يدا آسديبپدذيري سديماي
سرزمين را بيان ميدارند که به اشدکال مختلدق قابدل تفسدير هسدتند (شدجاعي و همکداران.)1398 ،
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بهعنوانمثال اين تغييرات در شکل آسيبپذيري ميتوانند بهصورت حذف کامل لکه ،کاهش اندازه لکده
و افزايش انزوا در بين لکههاي باقيمانده در اثر تغيير سيماي سرزمين نمود پيدا کنند (حسيني وردئي و
همکاران .)1391 ،در اين ارتباط ،با استفاده از سنجههايي نظير شاخص بزرگترين لکده ،تعدداد لکده و
شک ل سيماي سرزمين ،الگوي سيماي سرزمين در سواحل جنوب شرقي چدين موردبررسدي قرارگرفتده
است و مشخص شد که در طي  19سال فرايندهايي که منجر به لکهشدگي سديماي سدرزمين شددهاند،
افزايشيافتهاند ( .)Huang et al, 2010کارايي و اهميت سنجههاي سرزمين در پايش پوشدش اراضدي
جنگلي درگذر زمان در هندوراس اسپانيا ( )2005نشان داده است که اراضي جنگلي که شيب کمتدري
داشتهاند ،بيشتر پاکتراشي شده و با کاربريهايي چون کشاورزي جايگزين شددهاندد (کيداني و فاهدي،
 .)1390در برخي مطالعات نيدز تحليدل تغييدرات سديماي سدرزمين يکدي از اصدليتدرين کارکردهداي
سنجههاي سيماي سرزمين به شمار ميرود.
در نواحي حساس واقع در غرب هيماليا ،ضمن استفاده از اين سنجههدا ،مشخصشدده کده تخريدب
سيماي سرزمين در اين منطاه شکننده و لکهشدگي اکوسيستمهدا از پيامددهاي توسدعه فعاليدتهداي
انساني بوده است و کاهش تراکم جنگل از ديگر پيامدهاي فعاليتهداي انسداني در ايدن محددوده بدوده
است ( .)Ramachandra et al., 2012در مطالعهاي جديدتر ،طباهبنددي تصداوير مداهوارهاي حوضده
 Abaya-Chamo Basinدر اتيوپي جنوبي نشان داد کده بدين سدالهاي  1995و  ،2015بسدياري از
اراضي کشاورزي به مناطق مسکوني تبديلشدهاند و اين نشاندهنده تغيير چشمگير کاربري اراضدي در
سراسر منطاه بوده است .عمده تغييرات مشاهدهشده حداکي از کداهش سدريع درصدد اراضدي جنگلدي
 % 28/82و مرتع طبيعي ( )13٪/13و اراضدي کشداورزي در دوره اول نسدبت بده دوره دوم  15درصدد
افزايش داشته است .حوضه در سال  2010نسبت به سال  1985تکهتکهتر شده و تکههاي کمتدري بده
هم وصل شدهاند .رشد سريع جمعيت ،مهاجرت داخلي ،تغيير سياست و تغيير رژيم بدهعنوان نيروهداي
اصلي محرک تغييرات شناخته شد .تغييرات و روند مرتبط با افدزايش قطعهقطعده شددن چشدمانداز در
حوضه باعث افزايش فرسايش خاک ،حجم رواناب سطح و حملونال رسوب در چشمانداز و درنتيجه ،بر
سطح و کيفيت آب درياچههاي موجود در طباه شکاف خورده تأثير گذاشته است .عتوه بر اين ،تخريب
و تکهتکه شدن منطاه با درختچهها و مراتع طبيعي منجر به زوال گياهان وحشي و حيواناتي کده قدبت
در حوضه بهعنوان گونه شاخص بودند ،شده است .بنابراين ،اقددامات حفدايتي کده بدا در نظدر گدرفتن
پويايي اقتصادي ،اجتماعي و زيستمحيطي حوضده موردنيداز و الزم اسدت تدا اکوسيسدتمهاي آبدزي و
زميني حوضه از آسيبهاي بيشتر نجات پيدا کند (.)Yohannes et al., 2018
در ايران نيز ستجاه و همکاران ( ،)1393با تحليدل تخريدب سدرزمين بدا اسدتفاده از آشکارسدازي
تغييرات و سنجههاي سيماي سرزمين در جزيره کيش نشان دادند که پوشش طبيعي جزيره کيش کده
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دربرگيرنده مراتع مشجر است ،بهطورکلي دستخوش تغيير بوده و کداربريهداي انسدانسداخت افدزايش
قابلتوجهي يافته است .گسترش شبکه جادهاي منجر بده تخريدب سديماي سدرزمين شدده و توسدعه و
ساخت بنادر تجاري و صيادي در پهنه ساحلي ،سديماي آن را بدهکلي دگرگدون سداخته اسدت .تجزيده
زيستگاههاي خشکي و ساحلي ،لکهشدگي و جايگزيني پوشش طبيعي با کاربريهاي ناسازگار انسداني از
اثرات نامطلوب توسعه در جزيره کيش است .يافتههاي اين تحايق بر لزوم توجه بيشتر به بهدرهبدرداري
پايدار از سرزمين و جلوگيري از تخريب آن در اين جزيره تأکيد دارد .مدلسازي آشفتگي مکاني جنگل
با استفاده از سنجههداي سديماي سدرزمين در بررسدي پدار ملدي گلسدتان نشدان داد کده بدا انجدام
استانداردسازي ماادير سنجهها و تحليل مؤلفههاي اصلي ،سنجههاي مؤثر در آشفتگي وزن آنها بدراي
تهيه مدل آشفتگي مکاني تعيين شدند .درنهايت ناشه شاخص آشفتگي جنگل بر اساس مدل تهيه و به
چهار طباه بدون آشفتگي ،آشفتگي کم ،متوسط و زياد تاسديم شدد .نتداي نشدان داد کده طبادههاي
يادشده به ترتيب  19/90 ،16/15 ،43/58و  15/41درصد از منطاده را پوشدش ميدهندد .بدا رويکدرد
مورداستفاده در اين پژوهش ناشه آشفتگي مکاني مناطق جنگلي تحدت مدديريت را بهصدورت دورهاي
تهيه و بهعنوان يکي از ابزارهاي پايش به کدار بدرد (شدجاعي و همکداران .)1398 ،سدليماني و حجتدي
( ،)1397نيز در تحايق خود به بررسي و کمي سازي تغييرات سنجههاي سيماي سرزمين با استفاده از
سنجشازدور و شاخصهاي تنوع زيستي در منطاه حفايت دز پرداخته است .پسازآن ،نتاي بررسدي و
ماايسه سنجهها نشان داد که وسعت اراضي داراي پوشش گيداهي در منطاده کاهشيافتده ،درحاليکده
اراضي خاکي روند افزايشي دارد .کاهش وسعت پوشش گياهي و افزايش اراضدي خداکي بيدانگر تخريدب
پوشش طبيعي منطاه طي سدالهاي موردمطالعده اسدت .همچندين کداهش سدنجههاي تعدداد لکده و
سنجههاي تراکم لکه و افزايش سنجه تراکم حاشيه نشان از افزايش تخريدب پوشدشهاي طبيعدي ايدن
منطاه حفايتشده و افزايش مشترک با کاربريهاي اطراف خود دارد و لذا توجه بده وضدعيت کداربري
اراضي و پوشش سرزمين بهمنظور مديريت مناسدب سدرزمين ضدرورت دارد .آروخدي ( ،)1394كداربرد
سنجههاي سيماي سرزمين در ارزيابي روند تغييرات كاربري اراضي با استفاده از سنجشازدور و  GISرا
در منطاه دهلران مورد بررسي قرار دادند .نتاي نشان داد که افزايش تعداد لکدهها و كداهش ميدانگين
مساحت ،شاخص مهم تجزيه بوده و روند تخريب و تجزيه سيماي سرزمين بهصورت افزايشي است .لدذا
لزوم توجه به وضعيت كاربري و پوشش سرزمين در منطاه ،بدهمنظور بهرهبدرداري مناسدب و پايددار از
منابع طبيعي مورد تأکيد قرار گرفت .جاپلاي و همکاران ( ،)1397بدا پدايش و تحليدل الگدوي سديماي
سرزمين در لرستان نشان دادند که از سال  1989تدا  2013حددود  5166/7کيلومترمربدع از جنگلهدا
تخريب يافتهاند ،وسعت مناطق مسکوني  47/71کيلومترمربع افزايشيافته و ندر جنگدلزدايي نيدز در
اين دوره  1/68درصد در سال بوده است 4 .فرايند حذف ،تجمع ،ايجاد و دوتکهشدن در منطاه ر داده
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منطاه جنگلي دادآباد با مساحت  14963هکتار در محدوده جغرافيايي 23o16/64//تا  24o32/60//طول
شرقي و  36o83/3//تا  37o68/90//عرض شمالي واقعشده است .ايدن منطاده در  35کيلدومتري جندوب
شهرستان خرمآباد قرار دارد .متوسط بارندگي ايدن منطاده  561/43ميليمتدر و حدداکثر بارنددگي 24
ساعته منطاه 77/84 ،ميليمتر است .اقليم منطاه مطالعاتي متدأثر از ارتفاعدات منطاده و سيسدتمهاي
مديترانهاي است و طبق مدل آمبرژه از نوع اقليم نيمهخش است .بهطورکلي ارتفاع حدوزه  1450متدر
از سطح دريا است (مرادزاده و همکاران .)1390 ،در اين منطاه گونه بلوط ايرانددي ))Quercus brantii
گونه غالب است .شکل ( )1موقعيت جغرافيايي منطاه موردمطالعه را نشان ميدهد.
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است .نتاي اين تحايق ميتواند در سياستگذاريهاي دولدت و نيدز اتخداذ تمهيددات مدديريتي مدورد
استفاده قرار گيرد.
بهطورکلي مرور پژوهشهاي صورت گرفته با استفاده از سنجههاي سيماي سرزمين نشان مديدهدد
که اين مطالعات بهطور عمده در ماياس حوزه آبخيز و استان صورت گرفته است .در اين مدورد بررسدي
پيشينه تحايق و مرور منابع نشانگر آن است که تنها در زمينه پايش و تحليل الگوي سديماي سدرزمين
با کاربرد سنجشازدور در لرستان ،مطالعاتي انجامشده است .اما مطالعده جدامعي در قالدب کمديسدازي
ساختار سيماي سرزمين بر پايه سنجشازدور و بحث اکولدوژي سديماي سدرزمين در محددوده جنگلدي
حفايتشده دادآباد که طي سالهاي گذشته در اثر بهرهبرداري بيرويه دچار تخريب با منشأ انساني در
سطح وسيع و حتي ايجاد پديده خشکيدگي در سطح منطاه شده ،انجام نگرفته است .بنابراين پدژوهش
حاضر به تحليل و کمي سازي تغييرات کاربري اراضي در منطاه و سدنجش پيوسدتگي ايدن اکوسيسدتم
جنگلي ارزشمند با کاربرد سنجههاي سيماي سرزمين ميپردازد.
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بهمنظور بررسي تغييرات اکوسيستم جنگلدي در منطاده موردمطالعده ،ابتددا ناشده منطاده از تصداوير
ماهوارهاي لندست با تفکي مکاني  30متر مربوط به دورههاي زمداني منتخدب شدامل  1382 ،1367و
 1397استخراج شد تا در تحليل ساختاري با استفاده از سنجههاي سيماي سرزمين مورداسدتفاده قدرار
گيرد (جدول  .)1بر طبدق کاربريهداي موجدود در منطاده 5 ،طباده کداربري شدامل اراضدي جنگلدي،
کشاورزي ،باير ،مرتعي ،انسانساخت و ي طباه شبکههاي راههاي دسترسي (اداره کل راه و شهرسازي
استان لرستان )1397 ،در نظر گرفته شد .نموندههاي آموزشدي بدر اسداس بازديددهاي ميدداني ،ايجداد
ترکيبات رنگي کاذب ،استفاده از عکسهداي هدوايي و تصداوير  ،Google Earthبهصدورت تصدادفي در
کاربريهاي مختلق شامل اراضي جنگلي ،کشاورزي ،بداير ،مرتعدي ،انسانسداخت و شدبکههاي راههداي
دسترسي جمعآوري شد .در اين تحايق از  7متريك سيماي سرزمين به علت توانايي آنهدا در تفسدير
تركيددب و توزيددع فضددايي عناصددر سدداختاري در سدديماي سددرزمين اسددتفاده شددده اسددت
( .)www.umass.edu/landeco/research/fragstats/fragstats.html

معصومه منصوری و همکاران

سنجنده

رديق

گذر

منبع

تاريخ

TM
ETM+
OLI

166

037

166

037

166

037

WGS84
WGS84
WGS84

31-03-1367
15-03-1382
18-03-1397

در اين مرحله تصاوير از نظر وجود خطاهاي هندسي ،اتمسفري و راديومتري مورد بررسي قرار گرفت.
بهمنظور تصحيحات هندسي تصداوير بهدستآمده از ماهواره براي اينكده قابليت كاربرد در محيط GIS
را داشته باشند نياز به مرجع زميني دارندد .براي اين منظور از ناشده توپدوگرافي  1:50000و سيسدتم
مختصات  UTMاستفداده شد ،بهاينترتيب كه ابتدا  20ناطه كنترلدي پراكندده در سدطح منطاده روي
ناشه توپوگرافي (داراي سيستم مختصات طول و عرض) تعيينشده سپس اين نااط تبديل به سيسدتم
متريك ( )UTMشده و بر روي تصاوير تعريق گرديدند .ريشه مربع خطا برابر 0/783پيكسدل محاسدبه
شد .براي رفع خطاي راهراهشددگي راديومتريد در تصداوير از افزونده  Landsat Gapfillو بدر اسداس
اطتعات موجود در تصاوير ماهوارهاي فرايند تصحيح اثر اتمسفر از افزونه  ،FLASHدر نرمافدزار Envi
 5.3استفاده شد.

در تحايق حاضر  100نمونه تعليمي از منطاه برداشت شد که  70نمونه جهت طباهبندي و  30نمونده
جهت تست دقت استفاده شد .قابل ذکر است که پليگونهاي نمونههاي تعليمي با اسدتفاده از نرمافدزار
 Map Sourceاز دستگاه ( )GPSتخليده و بهصدورت  Shape fileوارد سيسدتم اطتعدات جغرافيدايي
شدند.

در ايدن تحايدق از روش طباهبندددي نظارتشددده حددداکثر احتمددال اسددتفاده شددد .از ميدان روشهدداي
طباهبندي نظارتشده ،روش حداکثر احتمال بهعنوان دقيقترين و پراستفادهترين روش ذکر شده است
(شجاعيان و همکاران .)1393 ،براي ايدن منظدور نموندههايي بدراي هدر پوشدش در تصدوير ديجيتدالي
مشخص گرديد .اين نمونهها  Training siteناميده ميشوند .بهطورکلي طباهبندي بر اساس نمونههاي
آموزشي است که با امضاهاي طيفي به نرمافزار معرفي شدده اسدت .نرمافدزار طباهبندديکنندده تصدوير
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بعد از طباهبندي تصاوير ماهوارهاي با استفاده از نمونههاي تعليمي که در روند طباهبندي دخالدت داده
نشدهاند ،اقدام به ارزيابي صحت تصوير طباهبندي شد .در تحايق حاضر از ضرايب صحت کلي و ضريب
کاپا استفاده شد .ضريب دقت طبق رابطه زير به دست ميآيد:
OA=1/N∑Pii
رابطه 1
جمع عناصدر قطدر اصدلي مداتريس
در اين رابطه  OAدقّت کلي N ،تعداد پيکسلهاي آزمايشي
خطا .به دليل ايرادات وارده به دقّت کلي در محاسبات اجرايي که ماايسه دقت طباهبندي مدورد توجده
است ،از شاخص کاپا استفاده ميشود ،چرا که ضريب کاپا پيکسلهاي نادرست طباهبندي شدده را نيدز
مدنظر قرار ميدهد .ضريب کاپا از رابطه زير محاسبه شد:
Kappa=PO-PC/1-PC×100
رابطه 2
که در رابطه باال  poپيکسلهاي درست طباهبندي شده مشاهداتي و  pcتوافق مدورد انتظدار در مدورد
پيکسلها ميباشد.

در اين تحايق براي آشکارسازي و پيشبيني تغييدرات کاربري/پوشدش زمدين جنگلدي از مددل LCM

(  )Land Change Modelerدر محيط نرمافزار  Terrset 18.31استفاده شد .ايدن مددل شدامل سده
جزء است :زير مدل نياز تغيير ،زير مدل پتانسيل انتاال و زير مدل تخصيص تغيير .زير مدل نياز تغييدر
به تعيين ميزان تغييري که طي دوره خاصي از زمان ر خواهد داد مربوط ميشود .نتاي اين مرحله در
ي ماتريس احتمال انتاال که ميزان تغيير از ي طباه کاربري را به نوع ديگر تعيين ميکند ،ختصده
ميشود .مدلسازي پتانسيل انتاال نيز پتانسيل انتاال از ي کاربري (مثل جنگدل) بده کداربري ديگدر
(نظير کشاورزي) را با توجه به متغيرهاي مورداستفاده(مدل رقومي ارتفداع ،شديب ،راههداي دسترسدي،
اراضي کشاورزي و  )..مدل ميکند .زير مدل تخصيص تغييدر نيدز يد فرآيندد تصدميم سدازي اسدت.
بهمنظور آشکارسازي تغييرات ،ناشههاي کاربري اراضي ( 1382 ،1367و  )1397و متغيرهاي مسدتال
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ماهوارهاي ،با ارزيابي واريانس و کواريانس کتسها عمل ميکند؛ به اين صدورت کده ميدزان تشدابه هدر
کتس به دادههاي تعليمي را مشخص کرده و بر آن اساس طباهبندي را انجام ميدهد .بدراي ايدن کدار
فرض بر اين است که همه مناطق آموزشي از پراکنش نرمال برخوردارند .در ايدن تحايدق بدراي تعيدين
انواع پوشش زمين ،ابتدا شاخص  NDVIساخته شد و سپس طباهبندي گرديد.

معصومه منصوری و همکاران

تجزيه وتحليل نتاي سنجههاي سيماي سرزمين با بررسي قابليت هر ي از آنها در آشکارسازي روندد
تغييرات انجام ميشود تا سنجههاي مناسبتر براي مشاهده بهتر تغييرات مشخص گردد .توانايي بدراي
تشريح کمي ساختار سيماي سرزمين ،پيششرط مطالعه عملكرد و تغيير ساختار در سديماي سدرزمين
است و سنجههاي مختلفي براي نيل به هدف ،در اكولوژي سيماي سرزمين مورداستفاده قرار ميگيدرد.
ليست سنجههاي مورداستفاده در اين تحايق در جدول  1آمده است .محاسبات مربوط به سدنجههداي
سيماي سرزمين با استفاده از نرمافدزار  Fragstatsنسدخه  1/4صدورت گرفتده اسدت .نتداي حاصدل از
محاسبات سنجهها به تفکي سال و انواع طباات کاربري و پوشش اراضي در جدول ( )2ارائهشده است.
در اين بررسي پايه اصلي براي محاسدبه سدنجههاي سديماي سدرزمين ،ناشدههاي كداربري اراضدي در
نرمافزار  Fragstatsبوده است .سطح كتس بهوسيله اين نرمافزار براي آناليز و در سنجههاي سيماي
سرزمين در سطح كتس انجام شد .در اين زمينه سدعي شدد دسدتهاي از سدنجهها بدراي در بهتدر و
توصيق ديناميك اکوسيستمها و ساختار چشمانداز بکار گرفته شود .جدول ( ،)4مرتبطترين سنجههاي
چشمانداز را در سطح كتس ،براي كل منطاه موردمطالعه و براي کتسهاي كه بيشدترين تغييدرات را
داشتند ،نشان ميدهد.
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مدنظر وارد محيط مدل شده و تغييرات کاربري اراضي بين سالهاي  1367تا  1382 ،1382تدا 1397
محاسبه شد .پس از آشکارسازي تغييرات تبديل و تغيير هر کاربري به کاربري ديگر مشخص گرديد.

نشريه حفاظت زيست بوم گياهان /دوره نهم ،شماره هجدهم ،بهار و تابستان 1400

درصد پوشش
سرزمين

Percentage of land

PLAND

%

ترکيب

0 < PLAND ≤ 100

سنجه
بزرگترين لکه

Largest patch index

LPI

%

ترکيب

0<100  LPI

تعداد لکه

Number of patche

NP

-

شکل

NP>1

شکل سيماي
سرزمين

Landescape shape index

LSI

-

شکل

شاخص از هم
گسستگي

Discontinuity index

MESH

هکتار

ترکيب

تراکم لکه

Patch density

PD

متر در 100
هکتار

ترکيب

مساحت
طباه

Class area

CA

هکتار
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ترکيب

1

LSI

مساحت پهنه ≤مساحت کل چشمانداز MESH
≤
P<0
CA>0
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اختصاري

واحد

نوع
سنجه

محدوده تغييرات
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در شکل  ،2نتاي حاصل از بررسي و ماايسه مساحت طباات مختلدق کداربري اراضدي طدي يد دوره
سيساله ارائه شده است .در ادامه در جدول  3به نتداي ارزيدابي دقدت تصداوير طبادهبندديشدده طدي
سالهاي مختلق ( 1382 ،1367و  )1397اشاره شده است.
161
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1367

TM

93/2

0/85

1382

ETM+

94/4

0/87

1397

OLI

90/4

0/88

براي سنجش درستي طباهبندي از روشهاي ضريب کاپا و دقت کلي بهرهگيري شده است که نتاي آن
در جدول ( )3ارائه شده است.

نتاي حاصل از بررسي آشکارسازي تغييرات تصاوير ماهوارهاي طي دوره مورد بررسي در منطاه جنگلي
دادآباد (شکل  )2نشان ميدهد که سطح جنگل در منطاه دادآباد که بهعنوان پوشش گياهي طبيعي
آن به شمار ميرود از  36/28درصد در سال  1367به ميزان  32/87درصد در سال  1397کاهشيافته
است .عتوه بر اين وسعت اراضي با کاربري مرتع در دوره مشابه از  22/57درصد به  27/38درصد
162
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سنجنده

صحت کلي ()%

ضريب کاپا

معصومه منصوری و همکاران

بر
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افزايشيافته است .اراضي کشاورزي منطاه از  5932/27هکتار در سال  1367تا  6290/91هکتار در
سال  1382افزايش و تا ميزان  5395/89هکتار در سال  1397کاهش پيداکرده است که مساحت اين
کاربري به ترتيب  42/08 ،39/98و  36/06درصد از کل منطاه را شامل ميشود .در اين پژوهش ناشه
تغييرات کاربري اراضي تغييريافته و بدون تغيير نيز استخراج گرديده است که نشان ميدهد از سال
 1367طي  30سال گذشته دستخوش تبديل و تغيير بودهاند که با توجه به مساحت منطاه (14963
هکتار) و کسر اراضي تغييرنيافته در فاصله زماني مدنظر) آهنگ تغيير باال ( 73درصد) در منطاه
دادآباد نشانگر پويايي روند تغييرات و سرعت قابلتوجه اين فرايند است.
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افزايش آن همچنان ادامه داشته است.
بررسي تعداد لکههاي مربوط به اراضي باير نيز نشانگر روند افزايش آن است بهنحويکه طي دوره اول
از  1998تا  2018بيش از  1/5برابر افزايش نشان ميدهد .سرعت افزايش کاربري اراضي باير در دوره
دوم مطالعات کمتر شده است اما بهطورکلي افزايشيافته است .بزرگترين اندازه لکه ( )LPIو برحسب
هکتار براي دو سال  1988و  2003مربوط به طباه جنگل (به ترتيب برابر با  5/6و  )4/91و براي سال
 2018مربوط به کاربري انسانساخت ( )0/027بود .ماادير بهدستآمده براي شاخص از هم گسستگي
( )MESHنشان داد که براي سال  1988بيشترين مادار مربوط به طباه جنگل (برابر با  )199/4و
براي دو سال  2003و  2018مربوط به اراضي کشاورزي (به ترتيب برابر با  228و  )83/81است .براي
شاخص شکل سيماي سرزمين ( )LSIاراضي مرتعي داراي بيشترين مادار براي سه دوره (به ترتيب
 61/93 ،72/7و  )58/02و اراضي باير داراي کمترين مادار ( 4/79 ،13/98و  )21/20طي همين مدت
ميباشد .در پايان ،شاخص تراکم لکه ( )PDنشان داد که در دو کاربري مرتع براي سالهاي  1988و
( 2003به ترتيب با  3/99و  )3/18و کاربري کشاورزي براي سال  )3/68( 2018باالترين مادار و
زيرساختي نظير جاده در سال  )0/02( 2003کمترين مادار را دارد.
در ادامه ناشه اراضي تغييريافته و بدون تغيير در بازه زماني سيساله با مدل بررسي تغييرات زمين در
نرمافزار  Terrsetدر شکل  3آمده است.
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در جدول  ،4نتاي بررسي و ماايسه سنجههاي سيماي سرزمين در طي سي سال و سه سري زماني
 1367تا  1382و  1382تا  1397ارائه شده است .بهطورکلي شاخص تعداد لکه ( )NPبدراي
اندازهگيري ميزان گسستگﻰ کتسها به كار ميرود كده در ايدن پدژوهش بيشترين تعداد لکه ()NP
براي دو سال  1367و  1382مربوط به کاربري مرتعي (به ترتيب برابر با  2498و  2021عدد) و در
سال  1397مربوط به کاربري کشاورزي (با  2302عدد) است .بر اساس شاخص تعداد لکه ،تعداد
مناطق با کاربري ک شاورزي طي دوره اول تا سوم رشد چشمگيري داشته است ،بهطوريکه در انتهاي
دوره حدود  2/5برابر افزايش نشان ميدهد .روند توسعه زيرساختها طي بازه زماني  1367تا 1397
همچنان افزايشي بوده اما طي دهه گذشته از رشد سريعتري برخوردار بوده است .بهبيانديگر براي
زيرساخت ي مانند جاده ،رشد تعداد لکه طي دوره دوم مطالعه بيشتر بوده که در طي دوره سوم روند

معصومه منصوری و همکاران

اراضي مسکوني
مرتع
اراضي جنگلي
اراضي کشاورزي
اراضي باير

0/167
5/51
8/63
9/45
0/2

0/028
0/96
5/6
4/23
0/021

269
2495
1200
1541
146

18/65
72/7
42/80
42/58
13/98

0/007
9/62
199/4
146/1
0/012

0/43
3/99
1/97
2/46
0/23

104/3
3441
5389
5900
127/8

1382

اراضي مسکوني
مرتع
اراضي جنگلي
اراضي کشاورزي
اراضي باير
جاده

0/42
5/11
8/31
9/98
0/02
0/019

0/955
1/19
4/91
4/64
0/003
0/005

446
2021
1299
1677
58
14

23/70
61/93
45/36
47/41
8/04
4/79

0/071
13/27
156/37
228/28
0/0001
0/0004

0/71
3/22
2/07
2/67
0/09
0/02

268/1
3204/4
5208/6
6257/2
12/69
11/97

1397

اراضي مسکوني
مرتع
اراضي جنگلي
اراضي کشاورزي
اراضي باير
جاده

0/46
6/55
7/87
8/14
0/28
0/29

0/027
0/93
2/01
2/26
0/175
0/05

693
1702
1249
2302
184
351

31/66
58/02
43/74
46/71
18/22
21/20

0/015
10/47
49/76
83/81
0/19
0/022

1/10
2/72
2
3/68
0/29
0/56

289/71
4049/73
4918/9
5395/8
82/89
178/29

سال
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طباه کاربري

درصد پوشش
سرزمين ()0/0

بزرگترين
اندازه لکه
()0/0

تعداد لکه
(بدون واحد)

شکل سيماي
سرزمين
(بدون واحد)

شاخص از هم
گسستگي
(هکتار)

تراکم لکه
(متر در 100
هکتار)

مساحت طباه
(هکتار)

1367

سنجهها
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در مطالعه حاضر ،بهمنظور ارزيابي و مدلسازي روند تغييرات سديماي سدرزمين و گسدتره جنگلدي
مورد مطالعه در زاگرس ،تصاوير سالهاي  1382 ،1367و  1397مداهواره لندسدت مربدوط بده منطاده
جنگلي دادآباد مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت .در ادامده تغييرات در طباات كاربرى از لحدا الگوهاى
سيماى سرزمين و با استفاده از سنجههاي سيماى سرزمين بررسﻰ شد .نکته حائز اهميت در اينجا اين
است که در گذشته تيپ غالب منطاه را جنگل پوشانيده بود ولﯽ بهتدري با دخالتهداي انسانﯽ ،تغييدر
کاربري ر داده و اشکال ديگدر کاربريهدا شدکل گرفتهاندد .باﯾستﯽ توجه کرد که داشتن بستر جنگل،
مزﯾتﯽ براي حفايت و توسعه تنوع زيسددتي منطاه است ،زﯾرا جنگل بددهعنوان عدداليترين بومسازگان
طبﯿعﯽ ،خاستگاه بسﯿاري از گوندددههاي گيددداهﯽ و جانوري است (نظرندددژاد و همکددداران .)1397 ،در
اکوسيستم جنگلي منطاه كاهش وسعت کاربري جنگلي حوزه و روند افزايشي كاربري كشاورزي ،مرتع،
اراضي انسانساخت (مسکوني) و زيرسداختهدا (جداده) بيدانگر تخريدب كلدي در منطاده و جدايگزيني
کاربريهاي تضعيقکننده در منطاه به ميزان  23/02درصد است .مضافًا اينكه ،در هر دوره کاربريهاي
مذکور ،بخش عمده چشمانداز در منطاه موردمطالعه را تشكيل ميدهند كه نشاندهنده افزايش تدراکم
جمعيت و افزايش فشار انساني در عرصه موردمطالعه است .ايدن نتداي در راسدتاي يافتدههاي پدژوهش
سليماني و حجتي ( )1397که به بررسي و کمي سازي تغييرات سنجههاي سيماي سرزمين در منطاده
حفايتشده دز ميپردازند ،و نظرنژاد و همکاران ( )1397کده بده تحليدل تغييدرات زمانﯽ مکانﯽ اراضﯽ
جنگلي پردانان پيرانشهر پرداختند ،قرار دارد .بهطوريکه نويسندگان اين روند رو به کداهش اراضدي بدا
پوشش گياهي را زنگ خطري براي توجه بيشتر به شرايط زيستي مناطق حفايتشده ميدانند.
نتاي نشان ميدهد که تعداد لکههاي انسانسداختي مانندد منداطق مسدکوني ،اراضدي کشداورزي و
زيرساختها در کل دوره مطالعه روندي افزايشي داشته است كه بداالترين ميدزان سدنجه سدطح كتس
در هر دوره مربوط به طباده کشاورزي بدوده است .اين يافته همراستا با نتداي مطالعده محمدديجدو و
همکاران ( )1397که به ارزيابي روند تغييرات سيماي سرزمين مناطق حفايتشدده شدهر الهيجدان بدا
استفاده از مفاهيم و سنجههاي سيماي سرزمين ميپدردازد ،قدرار دارد .در ايدن پدژوهش نيدز نويسدنده
داليل افزايش کاربري ساختوساز را افزايش تراکم جمعيدت ،فشدار انسداني و صدرفه اقتصدادي بيشدتر
فعاليتهاي عمراني در ماايسه با نگهداري و حفايت از پوششهاي طبيعي ميداند .در مطالعده حاضدر،
بهطور ميدانگين حدود  5851هکتدار از سيماي سرزمين بده زمينهداي کشداورزي اختصدا يافته (بدا
ميانگين  9/19درصدد براي سه دوره موردمطالعه) است .درواقع در بازه زماني نزدي به سال  1382که
اراضي مرتعي کاهش يافته است ،بهرهبرداري از اراضي ملي منطاه بهعنوان اراضي کشاورزي در باالترين
حد خود قرار داشته است و اين اتفاق ميتواند به دليل افدزايش بارنددگي در ايدن دوره زمداني و ايجداد
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شرايط مطلوب منطاه جهت کشت ديم در سطح وسديع را بده دنبدال داشدته اسدت .در سدالهاي بعدد
همچنين در دوره  1397تغييرات چندجانبهاي ر داده است بخشي از منابع بده اراضدي ملدي برگشدت
خوردهاند .برخي ديگر در اثر جادهسازي گسترده در منطاه تغيير کاربري پيدا کردندد و برخدي نيدز بده
زمين باير تبديل شدند دراين بين بيشترين تبديل اراضي به بحث جادهسازي ر داده سدت .همچندين
طبق مستندات اداره کل آبخيزداري ،اجدراي طرحهداي توسدعه آبخيدزداري منطاده در دوره  1382تدا
 1397از قبيل بذرپاشي و کپه کارهاي وسيع انجامشده به افزايش سطوح مرتعي منطاه کمد شداياني
کرده است ،از طرفي کنترل و پيشگيري از کاشت اراضي شيبدار و تهيده طرحهداي کاداسدتر حادوقي
براي جلوگيري از به زير کشت بردن مناطق ملي به کاهش اراضي کم کرده است .
با پايش و تحليل الگوي سيماي سرزمين در منطاه ميتوان اذعان نمود که از سال  1367تا 1397
حدود  510/96هکتار از جنگلها از بين رفتهاند کده ندر جنگدلزدايي در ايدن دوره  17/03درصدد در
سال بوده است .با علم به اينکه سيماي سرزمين با ميانگين اندازه لكده کوچد تر تخريبشددهتر تلادي
ميشود ،بزرگ ترين اندازه لکه براي دوطباه جاده و باير افزايشي و بدراي دوطباده جنگدل و کشداورزي
کاهشي بوده است .شاخص شکل سيماي سرزمين براي دو کاربري اراضدي انسانسداخت و جداده روندد
افزايشي و براي مرتع و جنگل روند کاهشي داشته است .مساحت طباه نيدز بدراي سده کداربري اراضدي
انسانساخت ،جاده و مرتع افزايشي و براي اراضدي جنگدل کداهش بدوده اسدت .نتدداي در ايدن بخدش
نشاندهنده گرايش سيماى اين منطاه بده سداختار ريزدانهاي است (ساختار ريزداندهاي از تعداد زيدداد
لكددده در ابعاد كوچك شكل ميگيددرد) ،مشابه با تحايق حاضر نيدددز مطالعدده سيماى استان لرستان در
تحايق جاپالي و همکاران ( )1397به اين سداختار گدرايش داشدته و رشد تعداد لکههاي انسانسداخت
در دوره مطالعاتي مؤيدد اين امر است.
ماادير عددي سنجه تراکم لکه براي اراضي جنگلي ،انسانساخت و باير داراي روند افزايشي و بدراي
کاربري مرتع داراي روند کاهشي است .اين نتاي در جهت نتاي پژوهش سدتجاه و همکداران ()1393
قرار دارد که مشخص ميکند ،سيماي سرزمين در منطاه جنگلي و حفايتشده جزيره کديش بهشددت
دستخوش تغيير شده اسدت .همچندين تعدداد لکدههاي اراضدي انسانسداخت و تفريحدي در کدل دوره
موردمطالعه افزايش داشته و روند توسعه کاربري اراضي انسانساخت همچنان افزايشدي بدوده اسدت .از
طرفي مؤيد يافتههاي تحايق هاشمي و همکاران ( )1394است که روند تغييرات در اکوتون کوهپايهاي
فتت مرکزي با کاهش فضاهاي باز و سبز ،و افزايش عرصههاي ساختوساز همراه بوده است .در ارتبداط
با مهمترين شاخص موردبررسي يعني تعداد لکه نيز نتاي نشاندهنده افزايش تعداد لکدهها بدراي همده
کاربريها بهجز مرتع بوده است .ايدن نتدداي نشددان ميدهدد کده طددﻰ سدالهاي بررسيشدده ،الگوى
سيماى سرزمين به سمت كاهش پيوستگﻰ و افزايش تكهتكدهشددددددگﻰ در حدددددال تغيير است و روند
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تخريب و تجزيه سيماى سرزمين افزايشﻰ بوده است کددده اين مسدددئله در مدددورد كاربرى جنگل بسيار
درخور توجه بوده است .بر اساس مطالعه انجامشده در مطالعه جاپالي و همکاران ( )1397پس از تغيير
کاربري جنگل به اراضي کشاورزي ،اين زمينها به علت پايين بودن پتانسيل توليد ،بعد از ي يدا چندد
دوره کشت دچار افت بازدهي ميشوند و درنتيجه انجام فعاليت کشاورزي در اين مناطق مارونبهصدرفه
نبدوده و رها مي شوند .طبق نظر کارشناسدان مرکدز تحايادات اسدتان لرسدتان پس از رهاسازى اراضي
كشاورزى زمينهاي بدون پوشش رهدا شدده و مراتع جايگزين آنهدا ميشدوند كه در تحايق حاضر نيز
ميتوان يكي از علل رشدد مراتدع و يا اراضي باير را همين امر تلاي نمود .البته اين شرايط در مورد همه
قطعات صدق نکرده و در مواردي طبق قوانين اراضي ملي زمين موردنظر شناساييشده و باز پس گرفته
ميشددود .مساحت لکددههاي مناطق مسكوني در روسددتاها نيز پيوسته در حال افزايش است .از اين نتاي
ميتوان بده رشد فزاينده کاربريهاي انساني در منطاده پي برد كه اين امر سدنجهاي از تخريب سيماى
سدددرزمين اسدددت .همچندددين تغييرات مساحت لكه در شددبکههاي دسترسي همواره روند رو به رشدى
داشته است .توسدعه شدبکههاي دسترسددي بيانگر گسترش نفوذ انسان در طبيعت است كه اين نفددوذ،
تخريددب محيطزيست را در پددي داشته و دارد و ايدن يافتدهها در راسدتاي مطالعدات کمکدي و آرخدي
( )Komaki and Arekhi, 2015و کاستيلو و همکاران ) (Castillo et al., 2016قرار دارد.
بهطورکلي تغييرات ر داده در منطاه موردمطالعه ،نشاندهنده رشد جمعيت و به دنبال آن توسدعه
مناطق انسانساخت ،اقتصاد معيشتي وابسته به جنگدلهدا در جوامدع محلدي ،مدديريت ضدعيق مندابع
جنگلي و مرتعي در کنار عدم توسعهيافتگي متناسب با توانمنديهداي اکولدوژيکي منطاده موردمطالعده
است .فعاليتهاي انساني که عمدتًا باعث تغيير سيماي سرزمين در اين منطاه مديگدردد ،تحدت تدأثير
عوامل اقتصدادي-اجتمداعي ،تکنولدوژيکي ،فرهنگدي و غيدره قدرار دارد .توسدعه زيرسداختهدا از قبيدل
جاده سازي ،خطوط انتاال گاز ،احداث تونل ،خطوط برق و تلفن نيز تا حدد زيدادي باعدث تخريدب ايدن
منطاه شده است .همچنين تأمين چوب سوخت موردنياز روستاييان ،چدراي مفدرط دام ،آتدشسدوزي،
تبديل بيرويه پوشش جنگلي و پوشش مرتعي به پوشش کشاورزي و منداطق انسدانسداخت از عوامدل
عمده کاهش سطح پوشش جنگل و مرتع در منطاه موردمطالعه بشدمار ميروندد .بدا توجده بده فاصدله
منطاه موردمطالعه از مناطق شهري ،پوشش جنگلي و مرتعي پس از عامل تخريب بيشترين پتانسيل را
براي تبديلشدن بده پوشدش کشداورزي دارد .همچنان كه اشدداره شددد ،ميددزان تکهتکدهشدددگﻰ در
كداربري كشاورزي باالترين مادار است .اين نتيجه بدان معناست که ارتبدداط آنهدا با مجموعههايشدان
قطعشده است؛ بنابراين اسدتفاده از منابع تجديدشدونده بايد به نحوي صددورت گيددرد كدده خللددﻰ در
موازنه محيط ايجاد نكند ،چراکدده عدددواملﻰ ازجملدده فرسدددايش ،تغييرات اقليمﻰ و دخالت انسانددي اين
تعدادل را بده هدم مدﻰزندد (احمدي ميرقائدد و محمددزاده .)1396 ،بهطوريکده تغيير در اين منابع بدا
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تغيير در ساختار سيماي سرزمين در كاركرد اكولوژيك منطاه تأثيرگددذار بدددوده و بايد در برنامددهريزي
سدرزمين موردتوجه قدرار گيدرد (سدفيانيان و همکداران .)1396 ،طبدق نظدر کارشناسدان مرغوبيدت و
قابليت زمين براي فعاليتهاي کشاورزي ميتواند از داليل ديگر گسدترش کشداورزي در منطاده مدورد
مطالعه باشد .بهطوريکه انجام زراعتهاي ديم در زيراشکوب جنگلها ،عتوه بر کداهش سدطح سداليانه
جنگلها ،کيفيت درختان منطاه را به شدت تحت تأثير قرار داده و باعث ضعق فيزيولوژيد درختدان و
حمله آفات و امراض گرديده است .انتظار ميرود که کداهش سدطح پوشدش جنگلدي و مرتعدي مسدبب
پيامدهاي محيطي مانند پديده گردوغبار ،فرسدايش شدديد خداک ،بدروز سديل ،از بدين رفدتن آبهداي
زيرزميني و غيره گردد .پديده تغيير اقليم و گرم شدن زمين و نيز شيوع پديده ريزگردها در منطاه نيدز
در سالهاي اخير به اين مشکتت افزوده است .عتوه بدر عوامدل طبيعدي و غيرطبيعدي ذکرشدده ،سدوء
مديريت و نداشتن اطتعات بهروز و دقيق از سطح منابع جنگلي و مرتعي از سوي سدازمانهاي متدولي،
زمينه را براي ت خريب هر چه بيشتر اين منابع ارزشمند فدراهم نمدوده اسدت .از طرفدي ناديدده گدرفتن
محدوديتها و توان سرزمين ،شدت مشکتت را افزايش داده است .بنابراين افزايش سطح آگداهي افدراد
جامعه و توجه مديران به حفظ منابع جنگلي و مرتعي و اعمال مديريت مؤثر ميتواند سبب کاهش روند
تخريب در منطاه مورد مطالعه گردد .ابزارهاي جديدي که به مرور زمان براي شناسايي و درک وضعيت
و نوع تغييرات مورد استفاده قرار ميگيرند ،پديدههاي طبيعدي و مصدنوعي سدطح زمدين را بدا جدديت
ترسيم ميکنند و همچنين ميتواند پاسخي براي بسياري از ابهامات گذشته باشد (مرادزاده و همکاران،
.)1390
يافتههاي تحايق نشان ميدهد که بيشترين تخريب و تغيير کاربري اراضي در جنگل ر داده است.
اراضي جنگلي در امتداد مراتع و مدزارع روسدتايي واقعشدده اسدت ،کده اغلدب اوقدات معيشدت مدردم،
کشاورزي و دامپروري مردم مهمترين عامل موردتوجده جنگدلزدايي محسدوب ميشدود .دسترسدي بده
اراضي ملي جنگلها و مراتع و از طرف ديگر نزديکي به رودخانه خرم رود منجر به توسعه کشاورزي غير
توليدي شده و متعاقبًا با کاهش يرفيت توليد در اين اراضدي ،خداک برهنده زمدين بدا گذشدت سدالها
افزايش مييابد چنين تغييراتي غالبًا نتيجه مداخله انسان است ،عتوه بر اثرات منفي بر محديط زيسدت،
باعث افزايش خسارت در برابر بتياي طبيعي نيز خواهد شد .ازايدنرو محاادان بدر لدزوم برنامدهريزي و
اجراي برنامههاي بازسازي اراضي و حمايت از اکوسيستم منطاه تأکيد ميکنند .به بياني ديگر مطابق با
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نامطلوب فعاليتهاي انساني بر تغيير سيماي سرزمين است و نتاي بهدسدتآمده از آن اطتعداتي را در
راستاي سياستهاي مرتبط با كاربري سرزمين مانند طرحريزي توسعه و سياستهاي جنگلداري فراهم
ميکند .از سوي ديگر از پتانسيل نتاي بهدستآمده در تفسير و پيشبيندي وضدعيت پوشدش كداربري
اراضي ،ميتوان در ارزيابي سرزمين ،مطالعات محيط زيست ،برنامهريزي و مدديريت يكپارچده در حدوزه
بهمنظور بهرهبرداري متناسب و منطاي از منابع طبيعي و كاهش تخريب منابع استفاده نمود.
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