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فعاليتهاي بشر اغلب تغييرات ناسازگاري بر سيماهاي سرزمين ميگذارد (قنبري و همکاران.)1399 ،
از طرفي تغيير پوشش سرزمين به عنوان روند برگشتناپذير يکي از تغييرات مهم محيطزيست و
بزرگترين تهديد براي سيستمهاي طبيعي در قرن حاضر است (محمودزاده و مسعودي .)1398 ،در
واقع پايش تغييرات کاربري و پوشش اراضي نقش اساسي در برنامهريزي و مديريت محيطزيست دارد
( .)McGarigal et al., 2018پوشش کاربري در مازندران به علت تراکم جمعيت نسبتًا باال ،نرخ باالي
مهاجران ،شرايط مساعد طبيعي و فرهنگي ،تعدد واحدهاي صنعتي ،دارا بودن مرز ساحلي و بندرگاهها
و نيز سير عظيم ساخت و ساز در ساليان اخير در حال تغيير است .از طرف ديگر ميزان تخريب پوشش
گياهي نيز در آن باالست .ويالسازي اغلب اوقات بر اساس استانداردهاي محيطزيست نبوده و بصورت
بيرويه در حريم سواحل و جنگلها انجام ميشود .بنابراين نظارت منظم بر فعاليتهاي توسعه و
تخريب طبيعت در برنامهريزي و مديريت آن بسيار حائز اهميت است (رجايي و همکاران.)1399 ،
همچنين شهرها با توسعه فيزيکي خود از عوامل اصلي تغيير کاربري و پوشش اراضي هستند .رشد
شهري مشکالتي مانند از بين رفتن اراضي جنگلي و افت کيفيت محيطزيست را به دنبال دارد .با
آشکارسازي تغييرات در مناطق شهري ،کنشهاي متقابل ميان انسان و پديدههاي طبيعي بهتر درک
شده و تغييرات ايجاد شده در منابع طبيعي و محيطزيست آشکار ميشوند ).(Fan and Ding, 2017
يکي از مهمترين چالشها در مطالعه و مديريت سيماي سرزمين ،کميسازي ناهمگني مکاني در روش
و مقياسي معنيدار با توجه به پديدههاي تحت بررسي است ( .) Li and Wu, 2004براي کميسازي
وضعيت سالمت سيماي سرزمين روشهاي مختلفي وجود دارد .يکي از اين روشها استفاده از
سنجههاي سيماي سرزمين 1است ( .)McGarigal et al., 2009سنجش از دور و سامانه اطالعات
جغرافيايي به تنهايي نميتوانند روند تغيير الگوهاي اصلي سيماي سرزمين را توصيف کنند .از اين رو،
ترکيبي از سنجههاي سيماي سرزمين مطرح است که در کنار  GISو  RSنتايج مطلوبتر و دقيقتري
ارايه ميدهد (محمودزاده و مسعودي .)1398 ،سنجهها يکي از بهترين روشها براي ارزيابي وضعيت
سيماي سرزمين هستند اما در اين ميان ،بايد از سنجههاي مناسب استفاده شود تا وضعيت محيط به
صورت جامع نشان داده شود ( .)McGarigal et al., 2018سنجههاي سيماي سرزمين براي تحقق
اين امر مناسب به نظر ميرسند چرا که وضعيت سيماي سرزمين را به شکل کمي در ميآورند .دو
جنبه اساسي ساختار سيماي سرزمين ،شامل ترکيب (تنوع و فراواني لکهها) و شکل فضايي (موقعيت و
ترتيب فضايي اجزا) را با کمک سنجهها ميتوان اندازهگيري کرد ( .)Leitao et al., 2006به دليل
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وسعت منطقه و مشکل دسترسي ،انجام مطالعات و نظارت زميني در سيماي سرزمين سخت و گاهي
غيرممکن است لذا استفاده از علم سنجش از دور و تصاوير ماهوارهاي در اين مطالعات تسهيلکننده
است .سنجهها به عنوان نمايههاي کميساز محيطزيست با استفاده از تصاوير ماهوارهاي قابل مطالعه و
استخراج هستند (.)Salman Mahiny, 2007
در زمينه کمي کردن وضعيت سيماي سرزمين با استفاده از سنجهها تاکنون مطالعات مختلفي انجام
شده است .آرخي ( )1394ارزيابي روند تغييرات کاربري اراضي منطقه بياباني دهلران را با استفاده از
تکنيک سنجش از دور و سنجهها انجام و اظهار داشت که افزايش تعداد لکهها عامل تجزيه سرزمين
بوده است .ميرزايي و همکاران ( )1397با استفاده از تصاوير ماهوارهاي به بررسي تغييرات کاربري و
پوشش اراضي شهرستان خلخال پرداخته و اظهار داشتهاند که کاربريهاي کشاورزي ،مراتع و مسکوني
در اين منطقه در بازه زماني مورد بررسي افزايش و سطوح جنگلي کاهش يافته است .رجايي و همکاران
( )1399تغييرات کاربري اراضي مازندران در حوضه آبخيز رودخانه تجن را با تکيه بر سنجههاي
سيماي سرزمين در بازه زماني 30ساله مورد ارزيابي قرار دادند .نتايج تجزيه و تحليل تغييرات کاربري
اراضي نشان داد که در بازه مورد بررسي يک روند کاهشي پيوسته در پوشش جنگلي اين منطقه اتفاق
افتاده است در حاليکه مساحت کشاورزي روند افزايشي داشته است .ماهيني ( )Mahiny, 2007در
مطالعه سالمت پوشش گياهي از سنجههاي سيماي سرزمين به عنوان جايگزين پيچيدگي ساختاري
پوشش گياهي استفاده نموده است.
کينگ و منگ ) (Xing and Meng, 2020از سنجههاي سيماي سرزمين استفاده و عملکرد شهرها را
به کمک هشت سنجه سيماي سرزمين کمي و سپس طبقهبندي کردهاند .در اين مطالعه سنجهها بر
اساس کارايي خود با استفاده از تحليل واريانس ارزيابي و نتيجه کار رضايتبخش اعالم شد .محققان
مذکور اعالم کردند که يک مدل طبقهبندي اتوماتيک عملکرد شهري ساختهاند و مدل پيشنهادي آنها،
ويژگيهاي سيماي شهري را بهتر معرفي ميکند .همچنين طبقهبندي عملکرد شهري دقيقتر انجام
ميگيرد .صحت طبقهبندي در اين مطالعه  0/81اعالم شد .عالوه بر مطالعات ذکر شده ،خزاعي و آذري
دهکردي ( ،)1387سلمان ماهيني و همکاران ( ،)1389کامياب و ماهيني ( ،)1391قنبري و همکاران
( ،)1399کاليو و ترزا ( ،)Clive and Teresa, 2002بگت و دايک (،)Baguette and Dyck, 2007
سلمان ماهيني ( ،)Salman Mahiny, 2007مکگريگال و همکاران (،)McGarigal et al., 2009
گوناريديس و همکاران ( ،(Gounaridis et al., 2014الش و همکاران (،)Lausch, et al., 2015
بورانا و ياداو ) (Borana and Yadav, 2017و کينگ و منگ ) (Xing and Meng, 2020از
سنجههاي سيماي سرزمين در مطالعات وضعيت سيماي سرزمين استفاده کردهاند.
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پوشش گياهي در هر سيماي سرزمين انعکاسدهنده وضعيت سالمت آن است و پايش تغييرات کاربري
و پوشش اراضي نقش اساسي در برنامهريزي و مديريت محيطزيست دارد ( Salman Mahiny,
 .)2007از طرفي استان مازندران به دليل پتانسيل باالي گردشگري همواره مورد توجه گردشگران قرار
گرفته است و به تبع آن پوشش گياهي و به ويژه جنگل تخريب شده است .با استفاده از سنجههاي
سيماي سرزمين ميتوان ساختار فضايي پوشش گياهي را کمي کرد .از طريق ايجاد ارتباط ميان
ساختار و عملکرد سيماي سرزمين و درک بهتر فرايندهاي اکولوژيک ميتوان به ارزيابي سيماي
سرزمين به منظور برنامهريزي و مديريت پايدار آن دست يافت (.)McGarigal et al., 2018
بهطور کلي هدف اصلي اين پژوهش بررسي يکپارچگي و انسجام پوشش گياهي در استان مازندران در
بازه زماني  30ساله به منظور مديريت بهتر و جلوگيري از تخريب محيطزيست بصورت مکاني ميباشد.
علت انتخاب منطقه نامبرده اين است که در بازه مورد نظر تغييرات کاربري در آن قابل توجه است.

منطقه مورد مطالعه در اين پژوهش محدوده استان مازندران واقع در مختصات جغرافيايي '46
˚ 35تا ' 36˚ 58عرض شمالي و ' 50˚ 21تا ' 54˚ 08طول شرقي است .اين استان بر اساس آخرين
تقسيمات كشوري ،داراي  16شهرستان است .مساحت استان مازندران  23.756کيلومترمربع و جمعيت
آن طبق آمار سال  1395شامل  3٬283٬582نفر اعالم شده است .طبق آمار سال  1390تا ،1395
ميانگين بارندگي ساليانه در اين استان  977ميليمتر ،اقليم آن معتدل مرطوب و کوهستاني و ميانگين
دماي ساليانه در آن  18درجه سانتيگراد است (آمارنامه استان مازندران.)1395 ،

. Supervised Classification
. Maximum Likelihoood
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در اين مطالعه از تصاوير سنجندههاي  TMو  OLIماهواره لندست  5و  8مربوط به ژوئن سالهاي
 1988و  2018استفاده شده است .مسير تصاوير استفاده شده  163و رديف تصوير به ترتيب  35و 34
بوده و از سايت  www.USGS.govدانلود شدهاند .تصاوير ماهوارهاي در اين پژوهش با روش
طبقهبندي نظارت شده 1و حداکثر احتمال 2طبقهبندي شده و در نتيجه آن پنج طبقه شامل شهر،
جنگل ،کشاورزي ،مرتع و ساير به دست آمد .براي ارزيابي صحت طبقهبندي تصاوير ماهوارهاي استفاده
شده در اين پژوهش ،پارامترهاي "صحت کاربر و توليد کننده" براي هر طبقه کاربري بطور جداگانه
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محاسبه شد .براي اين منظور ،از تعيين نقاط واقعي زميني بر روي تصاوير گوگل ارث 1سال  2018و
همچنين بر روي تصوير رنگ مجازي سال  1988استفاده شد.

1

. Google Earth
. Multi- Date Analysis
3
. Normalized Difference Vegetation Index
4
. Multi-Criteria Evaluation
5
. Weighted Linear Combination
2
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در اين پژوهش انسجام و يکپارچگي پوشش گياهي در مازندران با استفاده از دادههاي ماهواره لندست و
با کمک سنجههاي سيماي سرزمين و شاخص  NDVIدر بازه زماني 30ساله مورد مطالعه قرار گرفت.
سپس اليههاي رقومي سنجههاي کمي مورد مطالعه در نرمافزار  IDRISI Selvaتهيه شد و براي
اولين بار سنجهها به صورت مکاني درآمدند .سپس با استفاده از تحليل چندزمانه ،2تصاوير زمانهاي
مختلف مقايسه و نقشه تغييرات پوشش گياهي تهيه شد.
در اين پژوهش ابتدا سنجههاي سيماي سرزمين با کمک نرمافزار McGarigal ( Fragstats v4.2
 )and Marks, 1995استخراج شدند .سنجههاي انتخاب شده براي اين مطالعه شامل مساحت لکه،
بعد فرکتال ،پيوستگي ،فاصله از نزديکترين همسايه (ميانگين اقليدسي) ،تراکم کل لکهها ،تعداد لکه،
تراکم حاشيه و شاخص بزرگترين لکه از طريق تصاوير ماهوارهاي و با تکيه بر سنجش از دور محاسبه
شده است .سپس اليههاي رقومي سنجههاي مورد مطالعه سال  1988و  2018تهيه شد .در اين
مطالعه عالوه بر سنجهها از شاخص تفاوت پوشش گياهي نرمال شده  )NDVI(3نيز بهمنظور صحت
بيشتر نتايج استفاده شد که کارآيي آن در بررسي پوششهاي گياهي مختلف مورد تاييد قرار گرفته
است (احمدي و همکاران .)1395 ،اين شاخص به طور مستقيم از تصاوير ماهوارهاي حاصل شده و
محدوده آن  -1تا  +1است بهگونهاي که هر چه به عدد  +1نزديکتر شود ،تراکم پوشش گياهي افزايش
مييابد.
در اين پژوهش تلفيق اليههاي با استفاده از ارزيابي چندمعياره  (MCE)4به نام ترکيب خطي وزندار
 )WLC(5انجام شد که از معمولترين روشهاي تصميم گيري است ( .)Zhou et al., 2006اين روش
با منطق غيرقطعي فازي براي مدلسازي جهان واقعي از دقت بيشتري برخوردار است .در ارزيابي چند
معياره ،معيارهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته تا هدف موردنظر محقق شود .در اين روش از هشت
شاخص مساحت لکه ،بعد فرکتال ،پيوستگي ،فاصله از نزديکترين همسايه ،تراکم کل لکهها ،تعداد لکه،
تراکم حاشيه و شاخص بزرگترين لکه و شاخص  NDVIاستفاده شد .سپس شاخصها وزندهي و
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ترکيب شده و در نهايت نقشه تغييرات وضعيت و مساحت پوشش گياهي جنگل و مرتع در بازه زماني
 1988تا  2018تهيه شد .در بخشي از اين مطالعه به منظور صحتسنجي نتايج ،مساحت طبقات
کاربري اراضي بر حسب هکتار محاسبه شد.

نقشه کاربري اراضي استان مازندران در سالهاي  1988و  2018در شکل ( )1ارائه شد و مطابق شکل
( ،)1تصاوير ماهوارهاي استان مازندران در اين مطالعه به پنج کاربري شامل شهر ،جنگل ،مرتع،
کشاورزي و ساير طبقهبندي شد.
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طبقه
کاربري

شهر
جنگل
کشاورزي
مرتع
ساير
صحت کلي
ضريب کاپا

سال 2018

سال 1988
صحت کاربر

صحت
توليدکننده

صحت
کاربر

صحت
توليدکننده

75/05
86/16
85/05
76/33
85/74

79/19
88/66
85/05
71/14
89/76

81/11
85/94
80/16
86/16
87/00

83/32
89/49
87/17
81/11
90/96
85/12
0/83

84/01
0/80

با بررسي دو نقشه کاربري سال  1988و  2018مشخص شد که از مساحت جنگلها و مراتع استان
کاسته شده و به مساحت توسعه شهري افزوده شده است .همچنين مقايسه نقاط کنترل و طبقات نقشه
کاربري و در نتيجه صحتسنجي تصاوير ،ضريب کاپاي قابلقبولي را براي هر دو سال  1988و 2018
ارائه داد (جدول .)1
نتايج آشکارسازي تغييرات پوشش گياهي با سنجههاي مساحت لکه ،بعد فرکتال ،پيوستگي ،فاصله از
نزديکترين همسايه ،تراکم کل لکهها ،تعداد لکه ،تراکم حاشيه و شاخص بزرگترين لکه و شاخص
 NDVIکه با استفاده از نرمافزار  Fragstatsدر بازه زماني مورد مطالعه بدست آمده در جدول ( )2ارايه
شده است .طبق جدول ( )2مقادير سنجههاي فاصله از نزديکترين همسايه ،تراکم کل لکهها ،تعداد لکه،
تراکم حاشيه و بعد فرکتال افزايش يافته درحاليکه در مقابل مقادير پيوستگي و شاخص بزرگترين لکه
کاهش يافته است.
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سنجههاي
مورد بررسي
تعداد لکه
تراکم لکه
شاخص بزرگترين لکه
تراکم حاشيه
بعد فرکتال
شاخص پيوستگي
ميانگين اقليدسي

سال مورد بررسي
1988

2018

3791
0/26
23/16
9/39
1/1
0/5
112/04

4273
0/74
15/87
12/28
1/3
0/4
115/67

مساحت طبقات کاربري اراضي موجود در منطقه بر حسب هکتار محاسبه و نتايج آن در جدول ()3
آورده شده است .مطابق با جدول ( )3در بازه زماني مورد بررسي مساحت کاربري شهري و کشاورزي
افزايش و مساحت جنگل و مرتع با کاهش مواجه بوده است.
طبقه کاربري اراضي

سال 1988

سال 2018

شهر
جنگل
کشاورزي
مرتع
ساير

1515
129286
96204
73071
55000

4710
103089
105817
70773
70687

اليههاي رقومي سنجههاي مساحت لکه ،بعد فرکتال ،پيوستگي ،فاصله از نزديکترين همسايه ،تراکم کل
لکهها ،تعداد لکه ،تراکم حاشيه و شاخص بزرگترين لکه به همراه اليه  NDVIمنطقه در شکلهاي ()2
تا ( )8ارايه شده است .در شکل ( )2اليه رقومي شده سنجه بعد فرکتال منطقه مطالعاتي در بازه زماني
 1988تا  2018ارائه شده است.
] [ Downloaded from pec.gonbad.ac.ir on 2022-08-09
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با مقايسه اين نقشهها مشخص شد که مقدار سنجه بعد فرکتال در منطقه با گذشت زمان افزايش پيدا
کرده است .مطابق شکلهاي ( )3تا ( )8مقادير سنجههاي تراکم کل لکهها ،فاصله از نزديکترين
همسايه و تراکم حاشيه افزايش يافته و در مقابل مقادير پيوستگي ،شاخص بزرگترين لکه و شاخص
 NDVIکاهش يافته است .در شکل ( )3اليه رقومي شده سنجه پيوستگي سيماي سرزمين در منطقه
مطالعاتي در بازه زماني  1988تا  2018نشان داده شده است .با مقايسه اين نقشهها مشخص شد که
مقدار سنجه پيوستگي در منطقه با گذشت زمان کاهش پيدا کرده است.
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شکلهاي ( )4تا ( )6به ترتيب اليه رقومي شده سنجههاي تراکم کل لکهها ،فاصله از نزديکترين
همسايه و تراکم حاشيه را در منطقه مطالعاتي در بازه زماني  1988تا  2018نشان ميدهد .با مقايسه
اين نقشهها (شکل  4تا  )6مشخص شد که مقدار سنجههاي تراکم کل لکهها ،فاصله از نزديکترين
همسايه و تراکم حاشيه در منطقه با گذشت زمان افزايش يافته است .همچنين شکلهاي ( )7و ( )8به
ترتيب اليه رقومي شده سنجههاي بزرگترين لکه و تراکم پوشش گياهي  NDVIرا در منطقه مطالعاتي
در بازه زماني  1988تا  2018نشان ميدهد .با مقايسه اين نقشهها (شکل  7و  )8مشخص شد که
مقدار سنجههاي بزرگترين لکه و تراکم پوشش گياهي  NDVIدر منطقه با گذشت زمان کاهش يافته
است.
] [ Downloaded from pec.gonbad.ac.ir on 2022-08-09
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NDVI

در نهايت ،نقشه تغييرات سيماي پوشش گياهي استان مازندران در بازه زماني  1988تا  2018با
استفاده از روش ارزيابي چند معياره تهيه گرديد (شکل  .)9اين نقشه پس از بررسي اليههاي رقومي
شاخصهاي مورد استفاده در اين مطالعه تهيه شد .بر روي اين نقشه ،مناطقي که در بازه زماني مورد
بررسي تغييراتي در سطح پوشش گياهي جنگل و مرتع داشتند بهصورت لکههايي نشان داده شدند.
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در پژوهش حاضر از سنجههاي سيماي سرزمين به منظور کميسازي و بررسي روند تغييرات پوشش
گياهي استان مازندران در فاصله زماني  1988تا  2018استفاده شده است .نتايج به دست آمده از
کاربرد سنجههاي مورد استفاده در اين پژوهش بيانگر کارايي سنجههاي مساحت لکه ،بعد فرکتال،
پيوستگي ،فاصله از نزديکترين همسايه ،تراکم کل لکهها ،تعداد لکه ،تراکم حاشيه و شاخص بزرگترين
لکه و  NDVIدر بررسي و تحليل تغييرات است .با مقايسه و بررسي يافتهها ميتوان نتيجه گرفت که
وضعيت تغييرات پوشش گياهي استان مازندران در شرايط فعلي به صورت کاهشي بوده که علت آن،
روند توسعه در اين منطقه است .با توجه به نقشههاي کاربري اراضي به دست آمده در بازه زماني 30
ساله ،پوشش گياهي تغيير قابل توجهي داشته است .ميزان باالي تخريب پوشش گياهي جنگلي از نظر
مساحت عمدتا مربوط به شرق استان بوده و شامل  26هزار هکتار است .اين منطقه همهساله شاهد
بيشترين تعداد گردشگر بوده و تعداد ويالسازي در آن زياد است .همزمان با افزايش مساحت اراضي
شهري ،بيش از سه هزار هکتار از اراضي جنگل و مرتع کاهش يافته است.
در بحث آشکارسازي تغييرات ،سنجه مساحت کاربري يکي از گوياترين سنجهها در بررسي تغييرات
سيماي سرزمين است .از نظر مساحت در سال  2018به مساحت توسعه شهري افزوده شده است.
مساحت شهر نسبت به سال مبنا سه برابر شده و تعداد لکههاي شهري افزايش يافته است .نتايج نشان
داد که همزمان با افزايش مساحت شهري از مساحت پوشش گياهي جنگل و مرتع کاسته شده و
انسجام و يکپارچگي پوشش گياهي جنگلي و مرتعي روند نزولي پيدا کرده است .نتايج اين پژوهش
نشان ميدهد که مقدار عددي سنجههاي تعداد لکه ،تراکم لکه ،تراکم لبه ،فاصله نزديکترين همسايه
افزايش و شاخص بزرگترين لکه کاهش يافته و نشان ميدهد که يکپارچگي در پوشش گياهي جنگلي و
مرتعي روند کاهشي داشته است .کاهش مساحت پوشش جنگلي مازندران در مطالعه رجايي و همکاران
( )1399نيز تاييد شده است .محققان نامبرده شده تغييرات کاربري اراضي مازندران در حوضه آبخيز
رودخانه تجن را با تکيه بر سنجههاي سيماي سرزمين در بازه زماني 30ساله ارزيابي کرده و روند
کاهشي مداوم در پوشش جنگلي را اعالم کردند.
افزايش تراکم لبه در واقع کاهش ارتباط و يکپارچگي را نشان ميدهد که نشانگر از همگسيختگي و
کاهش پيوستگي در پوشش گياهي است .اين موارد را مک گريگال و همکاران ( McGarigal et al.,
 )2009نيز مورد تاييد قرار دادهاند .عدم انسجام بر روي کيفيت سيماي سرزمين اثر گذاشته که علت
آن توسعه شهري و احداث جاده و غيره است که بر روي کاربريهاي ديگر نيز تاثيرگذار است ( Hilty,
 .)et al., 2006سنجهها به عنوان نمايههاي کميساز محيطزيست با استفاده از تصاوير ماهوارهاي قابل
مطالعه و استخراج هستند ( .)Salman Mahiny, 2007هر چه فاصله لکهها کمتر باشد دستخوردگي
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کمتر بوده و فاصله نزديکتر عاملي مطلوب در وضعيت سالمت سيماي سرزمين محسوب ميشود.
شاخص پيوستگي نمايهاي از توپر بودن هر لکه ،وضعيت مرز و حاشيه آن و نيز پيوستگي آن با ساير
لکههاي مشابه در سيماي سرزمين است .هرچه اين نمايه بزرگتر باشد شکل گردتر ،توپرتر و سطح
پيوستگي باالتر است .نمايه چينخوردگي عامل مطلوبي نبوده و با افزايش آن ،سطح تماس لکه با
محيط پيرامون بيشتر ميشود و حساسيت و ضربه پذيري آن باال ميرود .سنجه نسبت محيط به
مساحت همانند چينخوردگي نقش اساسي در وضعيت لکهها از نظر حساسيت و آسيبپذيري نسبت
به تخريب انساني دارد .بنابراين ،هرچه اين نمايه باالتر باشد سطح تماس افزايش مييابد و در نتيجه
اين نمايه عامل مطلوبي نيست .حفظ يکپارچگي و پايداري سيماي سرزمين بر اساس اصول اکولوژيک
منجر به کاهش يا بهبود اثر فعاليتهاي انسان بر روي تنوع زيستي و پويايي سيماهاي محلي ميشود.
نتايج به دست آمده از کاربرد سنجههاي مورد استفاده در اين تحقيق نيز بيانگر کارايي اين سنجهها
است که با يافتههاي ميرزايي و همکاران ( ،)1397محمودزاده و مسعودي ( ،)1398قنبري و همکاران
( )1399و مک گريگال و همکاران ( )McGarigal et al., 2018که در همگي آنها به کارآمدي اين
سنجهها اشاره داشتهاند ،همسويي دارد .ميرزايي و همکاران ( )1397با استفاده از تصاوير ماهوارهاي به
بررسي تغييرات کاربري شهرستان خلخال پرداختند و نشان دادند که سنجهها از کارايي بااليي در نشان
دادن تغييرات کاربري در اين منطقه در طي دوره مطالعه برخوردار هستند .محمود زاده و مسعودي
( )1398تغييرات کاربري را در تبريز با استفاده از سنجهها مطالعه و اعالم کردند که سنجش از دور و
سامانه اطالعات جغرافيايي به تنهايي نميتوانند روند تغيير الگوهاي اصلي سيماي سرزمين را توصيف
کنند .از اين رو ،ترکيبي از سنجههاي سيماي سرزمين مطرح است که در کنار  GISو  RSنتايج
مطلوبتر و دقيقتري ارايه دهد .سنجهها يکي از بهترين روشها براي سنجش وضعيت سيماي
سرزمين هستند .اما در اين ميان ،بايد از سنجههاي مناسب استفاده شود تا وضعيت محيط به صورت
جامع نشان داده شود ( .)McGarigal et al., 2018آرخي ( )1394با ارزيابي روند تغييرات کاربري
اراضي منطقه بياباني دهلران با استفاده از سنجش از دور و سنجهها ،افزايش تعداد لکهها را عامل تجزيه
سرزمين اعالم و از کاربرد سنجهها اظهار رضايت کرد .عالوه بر اين مطالعات ،پژوهشهايي در نقاط
مختلف انجام گرفته است از جمله خزاعي و آذري دهکردي ( ،)1387سلمان ماهيني و همکاران
( ،)1388سلمان ماهيني و همکاران ( ،)1389کامياب و ماهيني ( ،)1391فورمن (،)Forman, 1995
گرگل و ترنر ( ،)Gergel and Turner, 2002دابيسي ( ،)Ndubisi, 2002کاليو و ترزا ( Clive and
 ،)Teresa, 2002مک گريگال و همکاران ( ،)McGarigal et al., 2005مک گريگال و کوشمن
( ،)McGarigal and Cushman, 2005فارينا ( ،)Farina, 2006ماهيني ( ،)Mahiny, 2007بگت و
دايک ( ،)Baguette and Dyck, 2007گوناريديس و همکاران ( ،)Gounaridis et al., 2014بورانا و
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ياداو ( )Borana and Yadav, 2017و کينگ و منگ ( )Xing and Meng, 2020که همه آنها
کارايي و قابليت سنجههاي استفاده شده را تاييد کردهاند.
در سالهاي گذشته به دليل عدم استفاده منطقي از سرزمين ( )Makhdoum, 1999تبديل و تغيير
در نوع استفاده از سرزمين در استان مازندران روند رو به رشدي داشته است .از بين رفتن زمينهاي
جنگلي و کشاورزي و توسعه شهرنشيني نمونههايي از اين تخريب هستند .با توجه به آثار منفي استفاده
نادرست از سرزمين ،شناخت تغييرات سرزمين در طي زمان به منظور برنامهريزي و مديريت اراضي
ضروري است .در زمينه بررسي تغييرات کاربري سرزمين ،مطالعاتي انجام گرفته که در اکثر آنها تاثير
توسعه انساني در تخريب محيطزيست تاييد شده است .تغيير پوشش و کاربري سرزمين ناشي از
فعاليت انسان به دليل عدم توجه به محدوديتهاي محيطزيستي بر سيماي سرزمين بسيار تاثيرگذار
بوده و روند رو به رشد تغييرات کاربري در نتيجه فعل و انفعاالت پيچيدهي عوامل ساختماني و
عملکردي ،اثرات محيطزيستي شديدي بر اکوسيستمهاي طبيعي گذاشته است.
بطور کلي ميتوان گفت با استفاده از سنجههاي سيماي سرزمين ميتوان ساختار فضايي پوشش گياهي
را کمي کرد .از طريق ايجاد ارتباط ميان ساختار و عملکرد سيماي سرزمين و درک بهتر فرايندهاي
اکولوژيک ميتوان به ارزيابي سيماي سرزمين به منظور برنامهريزي و مديريت پايدار آن دست يافت .در
نتيجه استفاده از سنجهها ضمن صرفهجويي در زمان ،نتايج قابل قبولي ارايه ميدهد .نتايج ارزيابي
صحت در اين مطالعه ،نشانگر قابل قبول بودن روش حاضر در مطالعات تغييرات پوشش گياهي است.
روش حاضر به دليل ارزان و سريع بودن به تسريع مطالعات در کنار مطالعات ميداني کمک شاياني
ميکند.
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آرخي ،ص .1394 .کاربرد متريک هاي سيماي سرزمين در ارزياابي روناد تغييارات کااربري اراضاي باا
استفاده ازسنجش از دور و  GISمطالعه موردي :منطقه بياباني دهلران ،جغرافيا و توسعه-59 :13 ،
.68
احمدي ،ا .م ،.طاطيان ،ر ،.ثمرتاش ،ح ،.يگانه ،و ،.عصري ،ي .1395 .بررسي پوشش گياهي اراضي شاور
درياچه اروميه با استفاده از تصاوير ماهوارهاي ،سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافيايي در منابع
طبيعي. 12-1 :7 ،
خزاعي ،ن ،.آذري دهکردي ،ف .1387 .تحليل توام تخريب سيماي سرزمين در حوزه آبخيز سفيدرود با
استفاده از سنجههاي اکولوژيکي سيماي سرزمين ،علوم محيطي.64-55 :2 ،
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رجااايي ،ف ،.اسااماعيلي ساااري ،ع ،.ساالمان ماااهيني ،ع ،.دالور ،م ،.مساااح بااواني ،ع.ر .1399 .ارزي اابي
تغييرات کاربري اراضي در حوضه آبخيز رودخانه تجن با تکيه بر سنجههاي سيماي سرزمين ،علاوم
و تکنولوژي محيط زيست.366-351 :22 ،
سلمان ماهيني ،ع .ر ،.رياضي ،ب .،نعيمي ،ب ،.باباايي ،ب ،.کفااکي ،س ،.جاوادي الريجااني ،ع.1388 .
ارزيابي توان طبيعتگردي شهرستان بهشهر بر مبناي روش ارزيابي چندمعياره با اساتفاده از ،GIS
علوم و تکنولوژي محيطزيست.10-1 :1 ،
سلمان ماهيني ،ع .ر ،.رشايدي ،پ ،.مخادوم ،م ،.عليازاده شاعباني ،ا ،.ميکااييلي تبريازي ،ع ،.وارساته
مرادي ،ح .1389 .انتخاب سيستماتيک لکههاي حفاظتي استان گلستان باا اساتفاده از روش نظاام
ارزيابي و اولويتبندي حفاظت ( ،)CAPSپژوهشهاي محيط زيست.12-1 :1 ،
قنبري ،ا ،.رحيمي ،آ ،.موسوي ،ط .1399 .بررسي تغييرات کاربري اراضاي بار اسااس تجزياه و تحليال
متريکهاي سيماي سرزمين با استفاده از سانجش از دور و  GISدر شهرساتان ميانادوآب ،فضااي
جغرافيايي.130-117 :69 ،
کامياب ،ح .ر ،.سلمان ماهيني ،ع .ر .1391 ،.الگوهاي مکاني -زماني تغييرات سيماي سرزمين و توساعه
شهري (مطالعه موردي :گرگان) ،مجله کاربرد سنجش از دور و  GISدر علوم منابع طبيعاي-1 :2 ،
.10
محمودزاده ،ح ،.مسعودي ،ح .1398 .تحليلي بر تغييرات ساختاري سيماي سرزمين کالنشهر تبريز باا
استفاده از مباني اکولوژي سيماي سرزمين و با تأکيد بر مفهاوم پيوساتگي ،آماايش سارزمين:21 ،
.179-204
ميرزايي ،ا ،.قرباني ،ا ،.کيوان بهجو ،ف .1397 .آشکارسازي تغييرات کاربري /پوشش سرزمين با استفاده
از تصاوير لندست و  :IRSمطالعه موردي شهرستان خلخال ،فضاي جغرافيايي.116 -101 :60 ،
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