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 برگ اصالت و مالکیت اثر 

بر نتایج، ابتکارات، مترتب ی و معنوی تمامی حقوق ماد

هایِ ناشیییی از انجای این پشوهش، اختراعات و نوآوری

باشد. نقل مطلب می دانشگاه محقق ماددیلی متعلق به 

مقّررات مربوطه و با ذکر نای از این اثر، با رعایت 

شجو  ستاد راهنما و دان شگاه محقق اردبیلی، نای ا دان

مبالمانع است.

 

 

 یکارشییناسییآموخته دانشزاد مایوالفضگگهمت  اینجانب 

ممآیخلزدادیمگرایشمحهندسگگ محنهیطمیعل  رشییته  ارشیید

دانشگگگاه محقق ممکشگگگهیدزیمیمحنهیطمیعل  دانشیییکده 

که در تاریخ م6054385479دانشجویی  به شیمارهاددیلی م

 نامه تحصییییلی خود تحت عنوان   از پایانم79/44/4866
کهن  یهی مح لهت میعل  مادز یهمماختاللمددمپوشگگگیمه
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شییوی ای، متعهد می  دفاع نمودهای هن،ماسگگتهنماددیله

مکه 

گونه مدرك را قبالً براي دریافت هیچ نامهپایان( این 9

تحصییییلا یا به عنوان هرگونه فعا یت پشوهشیییی در 

ها و مؤسسات آموزشی و پشوهشی داخل و سایر دانشگاه
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( در مواردي كه از دسیییتاوردهاي علما و پشوهشیییا 4
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ها و ها، سمینارها، گردهماییها، کنفرانسدر همایش

انواع مجالت، نای دانشگاه محقق اردبیلی را در كنار 

نای نویسندگان )دانشجو و اساتید راهنما و مشاور( 

 ذکر نمایی.

( چنیانچه در هر مقطع زمانا، خال  موارد فوق ثابت 7



یمله ابطال مدرك از شیییود، عواقب ناشیییا از آن )

، طرح شییکایت توسیی  دانشییگاه و ...( را تحصیییلا

دانی پذیری و دانشگاه محقق اردبیلی را مجاز میما

با اینجانب مطابق ضیییواب  و مقّررات مربوطه رفتار 

 نماید.
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 ص. 116 ات: صفح تعداد

 یعیمنابع طب نامه:شماره پایان
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 یهابا استفاده از سنجه یعیطب یاهیاختلال در پوشش گ یمکان یابیحاضر، ارز یقهدف از تحق هدف: 

 .باشدیم یلاستان اردب یمان،اهل ا یزآبخ حوزهدر  ینسرزم یمایس

منطقه مورد مطالعه از  یاهیپوشننش گ یمنظور بررسننابتدا به تحقیق یندر ا شننناسننی پژوهش:روش

 یهاافزاراز نرم ینچناسنتفاده شند. ه  Google Earth یرو تصناو یلندسنت سنه دوره آمار یهانقشنه
ArcGIS 10.4.1،Excel 2013  ،ENVI 5.3،TerrSet 18.31  ،Fragstats 4.2  وErdas Imagine 2014 

مجموعه  یاماهواره یرتصاو با مراحل مختلف انجام پژوهش بهره گرفته شند. سن پ پردازش بمتناسن

افزار در نرم FLAASHبا اسنتفاده ار ماوول  یاتمسنفر یومتریکصنورت رادلندسنت به یسنر یهاداده
ENVI شننانون  یآنتروپ یقاز طرهای سننیمای سننرزمین هر کدام از سنننجهوزن  ،انجام شنند. در ادامه

بینی تغییرات آن تحت شننش سننناریوی و پیشبه محاسننبه شنناخت اختلال  یتمحاسننبه شنند. در نها

 .شدمختلف احیاء و تخریب پرداخته 

ترین طبقه اختلال در بیش که نشنننان داد 2666شننناخت اختلال در سننال ارزیابی  یجنتا  :هایافته

 ین. حداکثر مساحت اداردقرار  یادزیلیاختلال خحوزه با  شنرقیقسنمت شنمالواقع در  5 یرحوضنهز

، از کل 2696. در سال است یبردارشامل شده و دائ  در حالت بهره ی زراعت د یرا کاربر یرحوضنهز

اختلال  یدرصد دارا 06و  استک  یلیاختلال خ یدارا آندرصد  99، ایماناهل  یزمساحت حوضه آبخ

یز، ، از کل مساحت حوضه آبخ2626قرار گرفتند. در سال اختلال  درصند در طبقه متوسن  هفتک ، 

ارزیابی  زیادو خیلی ک  و متوس  ،ک خیلیاختلال  یدرصند حوضه دارا 5/2و  99 ،50، 20 ترتیببه

ا هتر زیرحوزهاز تحلیل سنناریوها نشان داد که در سناریوهای احیاء بیشچنین نتایج حاصنل ه  .شند

 تر است.دارای اختلال کمتر و در سناریوهای تخریب دارای اختلال بیش
 یرکارب متشکل از های دارای اختلال زیاد، اکثراًطبق نتایج مشنخت شند که زیرحوضه  گیری:نتیجه

ند در توایم یقتحق ینادر  . رویکرد مورد اسننتفادههسننتندکمی  یعیطب یراضنندارای ا و ی زراعت د
 ی با شرا یزهایآبخهای حوضنه یرسناو  اهل ایمان یزحوضنه آبخ یریتیانجام اقدامات مد بندییتاولو

 .یرده مورد استفاده قرار گمشاب

 یلحلت یز،آبخ یبتخر ین،سرزم یمایس یوسنتگیپ یاهی،پوشنش گ ییرات،تغ یالگو  های کلیدی:واوه

 ینسرزم یریتمد یو،سنار
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 74       یمورد بررس یدر سطح تکه در بازه زمان به مساحت ی نسبت مح یجنتا -96-4 جدول
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 75      یمورد بررس یدر بازه زمان ینسرزم یمایدر سطح س یهتراک  حاش یجنتا -97-4 جدول

 06لی           پوشش جنگ یاءاح یویدر سنار ینسرزم یمایس یهاسنجه یجنتا -90-4 جدول

 09   یفو اصلاح مراتع ضع یاءاح یویدر سنار ینسرزم یمایس یهاسنجه یجنتا -91-4 جدول

 02      مراتع شخ  خورده  یاءاح یویدر سنار ینسرزم یمایس یهاسنجه یجنتا -26-4 جدول

 09                   جنگل یبتخر یویدر سنار ینسرزم یمایس یهاسنجه یجنتا -29-4 جدول

 05       مراتع در اثر چرا یبتخر یویدر سنار ینسرزم یمایس یهاسنجه یجنتا -22-4 جدول

 06     یمراتع با کشاورز یبتخر یویدر سنار ینسرزم یمایس یهاسنجه یجنتا -29-4 جدول

 

 



 هاشکلفهرست 

 

 42                           یرانو ا یلدر استان اردب یماناهل ا یزآبخ حوزه یتموقع -9-9شکل 

 42                                                              از منطقه مورد مطالعه یینما -2-9 شکل

 یمان،اهل ا یزآبخ حوزه یاهیشاخت اختلال پوشش گ یابیمراحل ارز یانینمودار جر -9-9 شنکل

 59                                                                                       یلاستان اردب

 54                                 یماناهل ا یزآبخ حوزه( DEMارتفاع ) یمدل رقوم -9-4 شکل

 55                                           یماناهل ا یزآبخ حوزه ینقشه رودخانه اصل -2-4 شکل

 56                                             یماناهل ا یزآبخ حوزهنقشه شبکه آبراهه  -9-4 شکل

 57                                                     یماناهل ا یزآبخ حوزهنقشه بارش  -4-4 شکل

 50                                           آبخیز اهل ایمان            حوزهنقشه شیب  -5-4شکل 

 51    2626و  2696، 2666 سال یاهیشده اختلاف پوشش گنرمال نقشه شاخت -6-4 شکل

 69                                   مختلف یدر بازه زمان NDVIمتوس   یرمقاد ییرتغ -7-4 شکل

 69    2626و  2696، 2666 یهادر سال یماناهل ا یزآبخ حوزه یهانقشه جاده -0-4 شکل

 64                                   یمورد بررس یزمان یهاتراک  جاده در بازه ییراتتغ -1-4 شکل

 65                      2666در سال  یماناهل ا یزآبخ حوزه یاراض ینقشه کاربر -96-4 شکل

 66                      2696در سال  یماناهل ا یزآبخ حوزه یاراض ینقشه کاربر -99-4 شکل

 67                      2626در سال  یماناهل ا یزآبخ حوزه یاراض ینقشه کاربر -92-4 شکل

 60نمودار تغییرات مساحت کاربری اراضی در بازه زمانی مورد بررسی                 -99-4شکل

 76های مورد بررسی به روش آنتروپی شانون                          وزن زیرشاخت -94-4شکل 

 77           2666های سال حوزهتغییرات مکانی شاخت اختلال در هریک از زیر -95-4شکل 

 70           2696های سال حوزهتغییرات مکانی شاخت اختلال در هریک از زیر -96-4شکل 

 71           2626های سال حوزهتغییرات مکانی شاخت اختلال در هریک از زیر -97-4شکل 

با اعمال سناریوی  2696مکانی شناخت اختلال و کاربری اراضنی سنال  تغییرات -90-4 شنکل

 06       احیاء پوشش جنگلی                                                                                

با اعمال سناریوی  2696تغییرات مکانی شناخت اختلال و کاربری اراضنی سال   -91-4 شنکل

 09ح مراتع ضعیف                                                                              احیاء و اصلا

با اعمال سناریوی  2696تغییرات مکانی شناخت اختلال و کاربری اراضنی سنال  -26-4 شنکل
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 02                 احیاء مراتع شخ  خورده                                                                 

با اعمال سناریوی  2696تغییرات مکانی شناخت اختلال و کاربری اراضنی سنال  -29-4 شنکل

 09تخریب جنگل                                                                                               

با اعمال سناریوی  2696تغییرات مکانی شناخت اختلال و کاربری اراضنی سنال  -22-4 شنکل

 05تخریب مراتع در اثر چرا                                                                                   

با اعمال سناریوی  2696تغییرات مکانی شناخت اختلال و کاربری اراضنی سنال  -29-4 شنکل

 06یب مراتع با کشاورزی                                                                                 تخر



 

محقدحهمیمتدفم-1

 

محقدحهمم-1-1

های حوزهیکی از مشکلات جوامع انسانی ناشی از مدیریت نامناسب در  1تخریب محی  زیسنت

ریزی های انسانی و تغییرات اقلیمی، برنامهاسنت. امروزه به دنبال تغییرات ناشی از فعالیت 2آبخیز

 های درهای گونههای بکر و زیسننتگاهبرای حفاظت از منابع طبیعی ارزشننمند، از جمله زیسننتگاه

سازی و نیازمند روشنی مناسب و علمی برای شناسایی و کمیبوده ضنروری  ،معرض خطر انقراض

سننازی بهینه(. 9912)درویشننی و همکاران، ات در ترکیب پوشننش و کاربری اراضننی اسننت تغییر

مناسب برای دستیابی به توسعه پایدار و کاهش هدررفت منابع  راهبردهایکاربری اراضنی یکی از 

توان روند تغییرات را تعیین و در مورد ترتیب تا حد زیادی میبه این(. 9915نژاد، )قهرماناسننت 

بینی نمود تا بتوان روند نامناسنب تغییرات زمین را تعیین و از گسننترش آن جلوگیری شآینده پی

های دور در بررسنی تغییرات پوشنش زمین از گذشته (.9901آبادی و همکاران، ملکی نجفکرد )

تغییراتی است که  منظور شود، نوع اولسنطح زمین مطرح بوده که معمولاً به دو صورت ایجاد می

افتد و نوع امل طبیعی نظیر فرسنایش، نیروهای تکتونیکی و یا وقوع سیلا  اتفا  میوسنیله عوبه

د رویه و غیراستاندارد از منابع موجوبرداری بیوسیله انسان در اثر بهرهکه به هستنددوم تغییراتی 

ها در طول زمان چه توسنن  میزان پوشننش جنگل(. 9110، همکارانو  3)یوان شننودتحمیل می

شود. اطلاعات مربوط به این عی و چه توسن  خود انسنان دستخوش تغییر و تحول میعوامل طبی

لطیفی ) باشدمیمدیریت منابع زمینی  رانگیترین منبع برای طراحان و تصمی تغییرات، اسناسنی

 (.9906و همکاران، 

عنوان عل  و فن تولید اطلاعات مکانی به( RS) 4برای کشنف و ارزیابی تغییرات، سنجش از دور

توانند نقش خاطر برخورداری از امکانات تحلیلی میبه( GIS) 5اطلناعات جغرافیایی سنننامناننهو 

                                                             
1- Environmental degradation 
2- Watershed 
3- Yuan 
4- Remote sensing 
5- Geographic Information Systems 
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به  اطلاعات مکانی نسبت عنوان یکی از منابعای نیز بهتصاویر رقومی ماهواره. اساسی داشته باشند

به انجام  تراز جمله پوشنننش فراوان، نیاز ک  ها( دارای مزایایینقشننه سننایر منابع متداول )نظیر

 ها را برایباشنند که استفاده از آناطلاعات می چنین به روز بودنتر و ه برداری، هزینه ک نقشنه

شننناسننی، کشنناورزی و زمین بررسننی و کشننف تغییرات کاربری زمین و کاربردهای کاربر جهت

 جنگل تخریب و زداییجنگل(. 9907)امینی و همکاران،  نمایدمی نناپذیرداری اجتننا جنگنل

 بدیلت و هوایی و آ  تغییرات در طبیعت، انسان هایتنش به منجر پیشنرفته فرآیندهای با همراه

 1جوز) ودشمی شدهتخریب زیستگاه و مرتع کامل، جنگلی قطعات از ایتکهتکه به جنگلی منطقه

 (.2699و همکاران، 

 ود،شمی انجام اختلالات وسیلهبه اغلب که سیمای سرزمین، تغییرات به 2شندن تکهتکه مفهوم

(. 2662، و همکاران 3روسینویگکند )می ای شندن اشارهتکه و ناهمگن وضنعیت به یکنواختی از

سیمای  سنطح در .هسنتند هالکه 7پراکندگی و 6اندازه ،5فراوانی ،4مقدار تخریب اصنلی متغیرهای

 ولط و اندازه قطعات، سرنوشت و است فضنایی آرایش و لکه سناختار به مربوط تخریب سنرزمین،

 راتتاثی کلی طوربه اختلال مدت طولانی فقدان حتی یا و شنندید اختلال .کندمی تعیین را هاآن

 ار سننیسننت  یک در تنوع که رسنندمی نظر به متوسنن  اختلال اما دارد، زیسننتیتنوع بر ایکاهنده

 سرزمین استسنیمای  دینامیک محرک جنگل اختلال (.9105، 8پیکت و وایتدهد )می افزایش

(. 9105، 9بانسننال؛ 9105پیکت و وایت، کند )می عمل زمانی و فضننایی هایمقیاس تمام در و

 .ستا متفاوت فراوانی و شدت میزان، در ویژهبه طبیعی اختلالات از انسان توس  شده القاء اختلال

 سنناختاری یک ارچگی تواندمی( درختان برداشننت و کاشننت مثلاً) در طبیعت انسننان هایفعالیت

 هایجریان موارد بعضننی در یا شننود مانع که رودمی انتظار و کند مختل را سننیمای سننرزمین

و همکاران،  10)گاردنر کنند سیمای سرزمین تسهیل سراسر در را( اجسام حرکت مثلاً) اکولوویکی

 یشده است که الگوها یگذاریهپا یدهعق ینبر ا یادیتا حد زسنیمای سنرزمین  یاکولوو(. 7891

سیمای  یالگو(. 7898، 11رنرو)تگذارند یم یرتأث یسنتیز ی مح یندهایشندت بر فرآبه یطیمح

 یمناظر مرتب  اسننت. اختلال در الگوها یکیاکولوو یهاارزش یرو سننا یسننتیبا تنوع ز سننرزمین

 یداریپا یلازم برا یطیمح یسننتمه  ز یندهایدر فرآ خلممکن اسننت با تدا سننیمای سننرزمین

                                                             
1- Jose 
2- Fragmentation 
3- Rossenzweig 
4- Magnitude 
5- Frequency 
6- Size 
7- Dispersion 
8- Pickett and White 
9- Bansal 
10- Gardner 
11- Turner 
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 آن را به خطر اندازد یعملکرد یک ارچگی، یسننت و سننلامت اکوسنن یسننتیو حفظ تنوع ز یتجمع

 (.7881، 1ث)وی

تنوع  بر جدیطور به یندهد و ایم ییرتغ یقابل توجه یزانرا به م سیمای سرزمین ،بشنر یرتأث

 ینبر تدو زیادی ید، تأکیلدل ینبه هم (.2662و همکاران،   2موسنننرگذارد )یم یرتنأث یسنننتیز

اب  مطالعه رو یازن یشصورت گرفته است که پ سنیمای سرزمین یالگوها یتکم یینتع یهاروش

 هایسنننجه(. 2662و همکاران،  3یگالگر؛ مک9116نر، ورتشننود )یمحسننو  م یندو فرآ ییالگو

ست. ا سیمای سرزمین یالگوها یتکم یینتع یها براروش ینتراز محبو  یکی سنیمای سرزمین

سترده گ یاربس یر، تفسیاسبه مق یچون وابسنتگ یاشنکالات مختلف رغ یعل هاسننجه ینکاربرد ا

 ییکیعنوان موزارا به یاهیپوشش گ ینسرزم یمایس اکولووی (.9110، 4گوستافسونبوده اسنت )

 ییرهاو بر پارامت یردگیمنحصر به فرد در نظر م یها و روند آشفتگگونه یبها با شنکل، ترکاز لکه

ف مختل یها/پوشننشیلکه )مجاورت کاربر یو پراکندگ یمانند اندازه لکه، اشننکال لکه، جداشنندگ

مرکز ها تلکه ییو جدا شدگیتکهمجاور(، تکه یهالکه ینسب اهمیت(، کنار ه  قرارگرفتن )یاراض

 در زیسننتی تنوع وضننعیت بر مسننتقیماً پارامترها این تمام (.2664، و همکاران 5کوپپ) کندیم

 محاسننبه برای هاآناز اکولوویسننت  محققان رواین از و گذارند،می ثیرأت جنگل اکوسننیسننت  یک

 .(2662، 8براون؛ 9111، 7و هوبپ تئوبالد) کننداستفاده می 6اختلال شاخت

ماکولوژیمسل هیمسرزحلنم-1-2

 اکولووی عل  یهاشاخه یرکه آن را از سا ینسنرزم یمایسن یخاص اکولوو یهایژگیاز و یکی

ن آ یاییو پو ی مح یزیردر برنامه یهعنوان اصننول پابه ییفضننا ی سنازد، اسننتفاده از مفاهیجدا م

عبارتند از  شودیها مشاهده میسنت که در همه اکوسن یاصنل یژگیسنه و(. 2669، 9)بورلاسنت 

شنننوند و در یم بندیی تقسننن تریجزئیهای بخشکه هر کدام به  10ییرسننناختار، عملکرد و تغ

(. 9901یی، و شننتا یقنبر) آورندیم یدرا پد ینسننرزم یمایسنن یاکولوو یمجموع اصننول عموم

د. باشیم یعیمنابع طب یابیو ارز یریتدر مد یاسناسن یهااز روش یکی ییراتتغآشنکار سناختن 

 یدتول یبرا (RS)سنننجش از دور  یاسننتفاده از فنون و ابزارها ییرات،تغ ینا یابیکشننف و ارز یبرا

 یلیاز امکانات تحل یخاطر برخورداربه (GIS) یاییاطلاعات جغراف سنننامنانه و یاطلناعنات مکنان

                                                             
1- With 
2- Moser 
3- McGarigal 
4- Gustafson 
5- Coops 
6- Disturbance Index 
7- Theobald and Hoobs 
8- Brun 
9- Burel 
10- Structure, function and change 
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 (.9901یی، و شتا یقنبر) داشته باشند یینقش بسزا توانندیم

 و گیاهی هایجمعیت کاهش در مهمی عامل عنوانبه جنگل هایزیستگاه جداسنازی و تجزیه

  سیست به ورود شهرسازی، وسیلهبه مجاور هایجنگل از بزرگی مناطق .است شده مطرح حیوانی

سیمای سرزمین  سنطح تجزیه و تحلیل .شنوندمی تقسنی  ترکوچک قطعات به هاجاده سناخت و

 نگلج مرز میزان شنندن، تکهتکه دلیلبه و گیردمی بر در را جنگل شنندن تکهتکه ارزیابی اهمیت

 یابدو ساختار تغییر می گیاهیپوشش ترکیب و یافته کاهش اصنلی جنگل سنطح یابد،می افزایش

سیمای سرزمین  هایسننجه اعنوا(. 9112، 2هاگان و جانسنون؛ 9115و همکاران،  1سنونروبین)

  فراه آن تقریبی سطح سیمای سرزمین و یک از کمی ارزیابی امکان تا اسنت شنده داده توسنعه

سننیمای  تحلیل برای ایگسننترده طوربه دور از سنننجش و GIS مانند مدرن هایتکنیک .شننود

 هایروی  بر نظارت برای GIS و دور از سنجش .(2662، 3)پیرسنونشنود می سنرزمین اسنتفاده

 مقابله رایب قدرتمند ابزار و اندگرفته قرار استفاده با موفقیت مورد جنگلی هایاکوسنیست  اختلال

سننیمای  اصننول از اسننتفاده .(2666، و همکاران 4)واهسننتند  جنگل تخریب از ناشننی تاثیرات با

 زیستیتنوع و اختلال هایروی  بندی،تقسی  تشنریح به GIS و دور از سننجش با سنرزمین همراه

 بر تمرکز و شننودمی سننیمای سننرزمین ارزیابی سننراسننر در اختلال هایروی  .کندمی کمک

سیمای  اکولووی .(9266، 5راماچاندرا و ناگارانادارند ) قرار فشار تحت که است هاییاکوسنیسنت 

 فرآیندهای بر شنندتبه محیطیزیسننت الگوهای که اسننت مفهوم این اسنناس بر سننرزمین عمدتاً

 هاپناهگاه در جنگل اختلال اخیر دهه چند طول در .(9101)تورنر،  گذاردمی تاثیر اکولوویکی

و همکاران،  6)راویندرانااسننت  ایجاد نموده تهدید بومی هایگونه انواع برای وشننده  زیاد بسننیار

2666).  

 یجاداز جمله سنورا  شنندن، برش، ا یمختلف مکان یندهایآتوسن  فر یاراضن یپوشنش/کاربر

 یم وشانه یدارا یبکه اغلب در ترت یابد،یشکل م ییرتغ ییدگیانقباض و سنا ی،شنکاف، پراکندگ

 جادیو ا یسنننتگاهز یبتخر یشافزا ی،مکان یدر الگوها یپراکندگ یجادهسنننتند. موارد فو  باعث ا

 جغرافیایی موقعیت به بسته(. 2692، و همکاران 7گوش) شنودیم یکیاکولوو یندهایبر فرآ یرتاث

 است ممکن که است زنده و زیسنتی مختلف عوامل به حسناس دامنه یا منطقه یک مورفولووی، و

 ذکر عوامل علتبه تغییرات ارزیابی (. برای2669تورنر، دهد ) تغییر را منطقه فضننایی الگوهای

                                                             
1- Robinson 
2- Hagan and Johnston 
3- Pearson 
4- Jha 
5- Ramachandra and Nagarathna 
6- Ravindranath 
7- Ghosh 
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؛  9119، و همکاران 1هالکرد ) اعمال را تغییر تشخیت روش چند توانمی زمان، طول در شنده

 ی تنظ و توزیع کاربری اراضی، نوع ترکیب با که کرد ( پیشنهاد2669) 3راینیز (.9101، 2سینگ

 یستز محی  در گسنترده و سنریع تغییرات .اسنت ضنروری تغییرات پایش برای نیز( پیکربندی)

(. 2669تورنر و همکاران، داد ) افزایش سننیمای سننرزمین را سننطح در محیطی ارزیابی به نیاز

 اکولووی، مختلف الگوهای بین ارتباط سنننیمای سنننرزمین به تحلیل و تجزیه کلیدی مفهوم

 مناسبی تصناویر دور راه از سننجش تصناویر .پردازدمی تروسنیع مقیاس در فرآیندها و عملکردها

 متغیرهای از زیادی تعداد در را اطلاعات تا اسننت مفید اکولوویکی هایدیدگاه از که دهندمی ارائه

 (.2665، 4)جنسنکنند  استخراج بیوفیزیکی

 دتوانمی جغرافیایی هایتکنیک دیگر و دور راه از سنننجش ادغام اکولووی سنیمای سنرزمین با

 مؤثر د،افتمی اتفا  تربزرگ مناطق در که زمانی تغییرات تحلیل و تجزیه و تشنخیت ثرؤم طوربه

، 5ایرمروسکآورد ) دست کمیت سیمای سرزمین به هایویژگی از استفاده با توانمی را این .باشد

 فرآیندهای با را فضایی الگوهای برخی تا دهدمی اجازه سنیمای سرزمین (. تعیین الگوهای2662

 و تجزیه برای نیز هاییگیریاندازه چنین (.9100، و همکاران 6اونییلمرتب  سننازد ) اکولوویکی

سیمای سرزمین  پایدار پایش برای و (2669، و همکاران 7)هونای زیستگاه و زیسنتیتنوع تحلیل

، 2667، 9کی  و پائولیتمفید اسنننت ) آن ریزیبرنامه و مندیریتو  (9111، 8)هرزوگ و لناش

به منظور مشخت نمودن ساختار  ینسرزم یمایس یشاخت کم یک(. 2667همکاران، و  10لین

بدون  یا یاییاساس پومختلف را بر یترود و چهار ماهیکار مدر مکان و زمان به ینسرزم یمایسن

، 11بولیگر) دهدیقرار م یابیبودن در مکنان مورد ارز یوسنننتنهپ ینامجزا  بودن در زمنان و ییرتغ

2667.) 

متهیمسل هیمسرزحلنسنجهم-1-3

 ههندس اصل اساس برکه  هستند گسسته و استاتیک هایشاخت سرزمین سیمای هایسنجه

 فرکتال هندسننه ،(9100 ،همکاران و اونییل) اطلاعات نظریه(، 2662 همکاران،و  الیگرگمک)

 لکه، مقیاس در توانندمی (9107 اونییل، و گاردنر) نفوذ نظریه و( 9107 ،همکاران و 12کرومل)

                                                             
1- Hall 
2- Singh 
3- Rainis 
4- Jensen 
5- Crews-Meyer 
6- O'Neill 
7- Honnay 
8- Herzog and Lausch  
9- Pauleit and Kim 
10- Lin 
11- Bolliger 
12- Krummel 
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 ،1چاپینگ و یانگ هاینپ) شوند محاسبه کلی سرزمین سنیمای و( مشنابه هایتکه جمع) کلاس

9116.) 

 قسننی ت فضننایی پیکربندی و ترکیب کمیت اسنناس بر کلی دسننته دو به کلی طورها بهسنننجه

 دونب اما سننیمای سنرزمین، در( کلاس/لکه) خاص الگوی یک فراوانی و تنوع به ترکیب .شنوندمی

 پیکربندی (.2692، و همکاران گوش) ستهاویژگی سناختار و نسنبی گیریجهت گرفتن نظر در

 چنینه  .دارد سیمای سرزمین اشاره یا و کلاس در لکه جهت و موقعیت ترتیب، تراک ، به فضایی

 ارهاشنن با الگوها گیریاندازه برای هاآن توانایی به توجه توانند باسننیمای سننرزمین می هایسنننجه

ال و گریگمکشوند ) بندیگروه خاص سیست  یک در عملکردی و ساختاری فرآیندهای به صنریح

پراکنش  یالگو یا یعیطب یبهسننتند که ترک یموارد یسنناختار یهاسنننجه (.2662همکاران، 

 ردی،عملک هایسنننجه.یردگیدر نظر م یکیاکولوو یندهایها را بدون در نظر گرفتن فرالکه ینامک

 تعریف ایگونهبه سیمای سرزمین را الگوی صراحتاً که باشنند هاییآن عنوانتوانند بهمی برعکپ،

 هایجهسن .باشند مرتب  نظر مورد فرآیندهای یا ارگانیسن  یک به عملکردی لحاظبه که کنندمی

 هب بسته سنجه یک که طوریبه دارند، اضنافی پارامترهای به نیاز خود محاسنبه از قبل عملکردی

 (.2665 ،و همکاران 3ماندر؛ 2669، 2بروکپدهد )ارائه  ایچندگانه مقادیر تواندمی کاربر نیاز

مآیخلزمحوز ماختاللعواحهمتهثلرهذادمیرمم-1-4

زدایی و های اخیر، نگرانی در مورد اثر تغییر الگوی کاربری اراضنننی ناشنننی از جنگلدر سنننال

 4لینکشاورزی بر کیفیت منابع آ  و خاک موجب ایجاد بحران جدی شده است ) توسعه یا حذف

 5طور عمده در مقیاس سننیمای سننرزمینهای اقتصننادی و انسننانی بهفعالیت(. ۲۱۰۲و همکاران، 

محی  زیسنننت در اثر عنوان مقیاس مکانی مناسنننب برای مطالعه تغییرات گیرد و بهصنننورت می

های گذشته، در دهه. (2697و همکاران،  6یپدمونت) شنودهای انسنانی در نظر گرفته میفعالیت

 .ودش تریشطور چشمگیری بهای انسنانی موجب شده که استفاده از منابع زمین بهگسنترش نیاز

 اراضی هایآسیب قابل توجهی به کاربری ،تأثیرات شندید بر تغییر کاربری زمین از طریقاین امر 

های (. بدون تردید تمامی فعالیت2697و همکاران،  یپدمونتاسنننت ) مختلف را در پی داشنننته

ابی شود. بنابراین ارزیهای اراضی میر نهایت منجر به تغییرات مکانی کاربریانسنانی در طبیعت د

گذارد نما و بازتابی از کاربری اراضی انسانی در گذشته را در اختیار می ،تغییرات سنیمای سرزمین

 کرمی و فقهی،شنننود )کار گرفته میعنوان قالبی زنده و پویا برای کاربری اراضنننی پایدار بهو بنه

                                                             
1- Haines-Young and Chopping 
2- Brooks 
3- Mander 
4- Linh 
5- LandScape 
6- De Montis 
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9916).  

 فرآیندهای و مکانی الگوهای میان همبستگی سرزمین، سیمای شنناسنیبوم پیدایش زمان از

 معیارهای راستا، این در .است بوده رشته این موضوعات ترینکلیدی از یکی شنناختی هموارهبوم

رحیمی و دهند )می ارائه سننرزمین سننیمای توصننیف در ارزشننمندی سننرزمین اطلاعات سننیمای

ترین فرآیندهای موجود در سنیمای سرزمین برای یکی از مه  شندگیتکهتکه (.9915همکاران، 

 هبود نشنان دادن فعالیت انسنان در طبیعت در ایجاد اختلال سناختار و عملکرد سنیمای سرزمین

ی ترهای کوچک، سیمای سرزمین به لکهشدگیتکهدر فرآیند تکه(. ۲۱۱۲، 1)آهرن و آندرهاسنت 

های های انسانی در بخشآگاهی از انواع پوشنش سطح زمین و فعالیت رواز این .شنودتقسنی  می

ای زمانی سیم-های پایه در تحلیل خصنوصیات مکانیعنوان دادهمختلف و یا نوع کاربری زمین به

تحلیل خصوصیات  ،چنین(. ه ۰۲۳۱ ی،و فقه یکرمای برخوردار اسنت )سنرزمین از اهمیت ویژه

سننازی تغییرات دهنده سننیمای سننرزمین در تفسننیر و مدلهای تشننکیلمکانی و سنناختاری لکه

گیری ضننروری محیطی و انسننانی در تصننمی  عواملزمانی کاربری اراضننی و درک ارتباط -مکانی

سیمای سرزمین مربوط به تبدیل سیمای سرزمین  شدگیتکه(. تکه۲۱۰۲و همکاران،  ینلاسنت )

 شدگیهتکدارد و یکی از پیامدهای مه  تکهبرای اسنتفاده انسان است و اثر منفی بر تنوع زیستی 

و همکاران،  یپدمونتباشنند )سننیمای سننرزمین می حاک  بر سننیمای سننرزمین کاهش ارتباطات

2697.) 

ی هاتکه شنندن زیسننتگاه باعث افزایش نسننبت زیسننتگاه حاشننیه و افزایش جدایی لکهتکه

یری های زیستگاهی و نفوذپذلکه ها تابعی از فاصله بینشود. جدایی لکهمانده میزیسنتگاهی باقی

وجود به (.2667و همکاران،  3)کتوننهاست جایی گونهسنیمای سرزمین نسبت به جابه 2ماتریپ

 جایی ومانده زیسننتگاهی و امکان جابههای باقیآوردن نوع و مقدار پیوسننتگی مناسننب بین لکه

ها دارد. یکی از فراجمعیتسنننزایی در حفظ جمعیت و پویایی هنا تناثیر بنهثر بین آنؤانتشنننار م

 ن درتکه شنندو تکه یناهمگن پایش ها در سننیمای سننرزمینرویکردهای مطالعه پویایی جمعیت

بننابراین تجزیه و تحلیل  (.9112و همکناران،  4)دانیننگرویکرد سنننیمنای سنننرزمین اسنننت 

 و در زمینه بازسننازی مؤثرهای تواند به توسننعه اسننتراتژیسننیمای سننرزمین می شنندگیتکهتکه

 (.2690و همکاران،  5)لامحفاظت از اراضی منجر شود 

                                                             
1- Ahern and Andre 
2- Matrix Permeability 
3- Kettunen 
4- Dunning  
5- Lam 



 24 مقدمه و هدف

 

مپژیتیمیتهسؤالم-1-5

در پژوهش گویی به سننوالات ذیل با توجه به مقدمه ارائه شننده و جزئیات مترتب بر آن پاسننخ

 :استمد نظر حاضر 

 آبخیز اهل ایمان چگونه هست؟ حوزهمیزان اختلال در پوشش گیاهی طبیعی در  -9

 است؟ چگونه ایمان اهل آبخیز حوزه اراضی کاربری تغییر اثر در یاهیاختلال در پوشش گ میزان -2

 یمانا اهل حوزهدر  یسننازبا مدل یعیطب یاهیاختلال در پوشننش گ یزانم بینییشامکان پ آیا -9

  دارد؟ وجود

متهیمپژیتیفرضلهم-1-6

مطرح شده فرضیات ذیل در این پژوهش در راسنتای دسنتیابی به پاسنخ مناسنب به سنوالات 

 :است بینی شدهپیش

های سیمای سرزمین بندی میزان اختلال در پوشش گیاهی با کمک سنجهامکان طبقه -9

 وجود دارد.

با تغییر کاربری اراضی از مرتع به کشاورزی، میزان اختلال تغییر و افزایش قابل توجّهی  -2

 خواهد داشت.

توان میزان شاخت اختلال در پوشش راضی در آینده میبینی کاربری ابا استفاده از پیش -3

 بینی نمود.گیاهی را پیش

ماتدافمپژیتیم-1-7

 ریزی شد:برنامه اهل ایمانآبخیز  حوزهضر برای دستیابی به اهداف ذیل در حا پژوهش

 آبخیز اهل ایمان استان اردبیل حوزهبندی میزان اختلال در پوشش گیاهی در طبقه -9

 آبخیز حوزهارزیابی تأثیر کاربری اراضی بر میزان اختلال پوشش گیاهی در  -2

 ی آتی در قالب سناریوهای مدیریتیبینی میزان اختلال در پوشش گیاهی در دورهپیش -9

مپژیتیضریدتمیمات ل مم-1-8

ها مسنتلزم در اختیار داشنتن اطلاعات دقیق و به هنگام در قالب نقشه مدیریت اصنولی جنگل

های اسنت. با توجه به تغییرات گسترده و غیراصولی اراضی از جمله تخریب منابع طبیعی در سال

ای های زمانی با استفاده از تصاویر ماهوارهاخیر، بررسی چگونگی تغییرات پوشش اراضی طی دوره

رو، عل  و آگاهی مدیران، کارشننناسننان و حامیان جنگل از ک  و کیف امری ضننروری اسننت. از این

اندیشی برای رفع مشکل موجود ضروری گذاری و چارهتغییر و تحولات ر  داده به جهت سنیاست

های خاص خود نظیر سننطح پوشننش وسننیع، پوشننش ای با ویژگیهای ماهوارهخواهد بود. داده



 25 مقدمه و هدف

 

تکراری و دارا بودن توان طیفی و مکنانی منناسنننب، امکانات مناسنننبی را برای این منظور فراه  

توان برای بررسی تغییراتی که در مناطق رو میاز این (.9909پناه و همکاران، ی)علوساخته است 

های اخیر تبدیل و تغییر در نوع افتد از سنننجش از دور اسننتفاده کرد. در سننالوسننیع اتفا  می

دلیل عدم استفاده منطقی از سرزمین روند رو به رشدی داشته اسنتفاده از سنرزمین در کشنور به

ی از این هایزایی نمونههای جنگلی، توسنعه شهرنشینی و گسترش بیابانرفتن زمیناسنت. از بین 

ها هسنتند. بنابراین با توجه به آثار منفی ناشنی از اسنتفاده نامناسب از سرزمین، شناخت تخریب

تغییرات سننیمای سننرزمین در طی زمان برای ارزیابی اثرات زیسننت محیطی ناشننی از توسننعه، 

ی های مختلف مدیریتی و شننناساییمای سنرزمین، ارزیابی نتایج اسنتراتژیبینی تغییرات سنپیش

)طالبی امیری و ریزی و مدیریت پایدار سننرزمین ضننروری اسننت منظور طرحمناطق حسنناس به

 شننناخت اختلال پوشنننش گیاهیرغ  ضنننرورت ارزیابی منظور به ینهمبنه (.9900همکناران، 

در  یمستند هایپژوهشمرتب  با منابع خاک و آ ، های ویژه در مقولهکشور به یزآبخ یهاحوزه

بر  یرگذاراثر عوامل مختلف تاث پژوهش ینداخل کشنور در این زمینه صورت نگرفته است. لذا در ا

قرار داده  یشمورد پا اختلال پوشننش گیاهیشنناخت  بدر قال یزآبخ حوزه تعادل پوشننش گیاهی

 96در سه دوره  یمان واقع در استان اردبیلاهل ا مختلف هایحوزهیرآن در ز یرپذیریشنود و تاث

 یحاضر در راستا پژوهشحاصل از  یج. نتاگرفتقرار  یمورد بررس( 2626، 2696، 2666ساله )

 تیمنطقه قابل یکل هایاریذگیاسننتو سنن یریتیمد یکارهاراه ینتدو یبرا یکاربرد یارائه الگو

 .اشتکاربرد خواهد د

 

 

 

 

 

 

 



 

م لتققمنهلشلیمپم حعهنم-2

 

 

محقدحهم-2-1

 تنوعوجود . گذاردمی اثر مطالعهمورد  منطقه پوشننش بر شنندتبه در طبیعت انسننان اختلالات

ای در سنناختار نقش عمدهو  ضننروری اسننت بومیهیدرولوویکی طبیعی در حفظ موجودات زنده 

 واملع از مختلفی هایشاخت و متغیرها ،اختلال میزان ارزیابی برای .کندمی ءتنوع زیسنتی ایفا

طبق مرور منابع مختلف مشنخت شد گیرند. می قرار ارزیابی مورد انسنانی و هیدرولووی اقلیمی،

از اهمیت خاصی برخوردار است که در ادامه به اه   اختلال در پوشنش گیاهی طبیعیکه مطالعه 

های سنیمای سنرزمین و سنجش از دور در ه در خصنوص اسنتفاده از سننجهمطالعات انجام شند

 شود.تعیین میزان اختلال در پوشش گیاهی طبیعی پرداخته می

مداخهمکشودحطهل هتمم-2-2

های هوایی، گستره جنگل با استفاده از عکپ با هدف بررسی روند تغییرات ،(9904جارلو )ن

صورت یک مطالعه موردی در به IRS-1Cو  +ETM ایتوپوگرافی و تصاویر ماهواره هاینقشه

نقشه مربوط به هر  پرداخت و پپ از تهیه ۰۲۳۱تا  ۰۲۳۱کردکوی از سال  های جنو جنگل

 دست آورد. نتایج این تحقیق نشان داد کهتغییرات را به ها، میزان و موقعیتمقایسه آندوره و 

های شمال بوده گستره جنگل در جنگله ای دارای قابلیت خوبی برای تهیه نقشهای ماهوارهداده

 ،(2662) 57رفیعیان ها استفاده نمود.برای بررسی روند تغییرات این جنگل هاتوان از آنو می

چنین بررسی تغییرات گستره در تهیه نقشه جنگل و ه  +ETM هایاز ارزیابی قابلیت دادهپپ 

دارای قابلیت مناسب  +ETMهای رسید که داده های شمال ایران به این نتیجهقسمتی از جنگل

  .استیافته ش کاه آنسطح اولیه از درصد  2/0برای تهیه نقشه گستره جنگل بوده و حدود 

                                                             
57- Rafieian 
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Abstract 

Research Aim: The purpose of this study is to spatial assessment of natural 
vegetation disturbance using landscape metrics in Ahle Iman Watershed, 

Ardabil Province. 
Research method:  In order to investigate the vegetation cover of the study area, 
Landsat maps of three statistical periods and Google Earth images were used. 

Also, ArcGIS 10.4.1, Excel 2013, ENVI 5.3, TerrSet 18.31, Fragstats 4.2 and 

Erdas Imagine 2014 software have been used according to the different 

stages of the research. Then, the image process of the Landsat data were 
carried out based on the atmospherically radiometric using the FLAASH 

module in ENVI software. Weight of each landscape metrics was then 

calculated using Shannon entropy. Finally, the disturbance index and the 
prediction of its changes according to six scenarios of restoration and 

degradation were performed. 
Findings:  The results of the disturbance Index evaluation in 2000 showed the 

highest category of disturbance for sub-watershed 5 with very high 
disturbance. The maximum area of this sub-watershed is covered by rainfed 

agricultural areas and are permanently under utilization. In 2010, out of the 

total area of Ahle Iman Watershed, five percent of the watershed has very 
low disturbance and 13% has low disturbance, seven percent of the study 

watershed has a very disturbed middle class, eight percent has a high 

disturbed class and 11% has a very high disturbed class. In 2020, of the total 
area of the watershed, 58% has low disturbance and 28% have very low 

disturbance and only 11% of the watershed studied were in the middle class. 

Also, the results of scenario analysis showed that in more recovery scenarios, 

sub-basins are less disturbance and in destruction scenarios are more 
disturbance. 
Conclusion:  According to the results, the sub-watersheds that suffer from high 

disturbances, most of their area firmed from rainfed agriculture and low area 
of natural lands. The approach used in this research can be applied for 

prioritization of the management practices of Ahle Iman Watershed and 

other watersheds with similar conditions. 

Keywords:  Changes pattern, Landscape integrity, Land management, 
Scenario analysis, Vegetation cover, Watershed degradation 
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