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چکیده
 ساختار و الگوی سیمای سرزمین را شکل،فعالیت های انسانی مانند کشاورزی و توسعه شهری و همچنین فرآیندهای مختلف زیستی و محیط زیستی
 لذا از تصاویر. هدف از این بررسی تاثیر تغییرات کاربری اراضی بر الگوی سیمای سرزمین شهرستان مالیر در طی بازه بیست ساله می باشد.می دهند
 برای کمی کردنFRAGSTATS  برای تولید نقشه های کاربری اراضی و از نرم افزار2017 و2007 ،1997 ماهواره ای لندست مربوط به سالهای
 تعداد، شاخص بزرگترین پهرو، شکل سیمای سرزمین، میانگین اندازه پهرو، سنجه ها شامل مساحت طبقه.سنجه های سیمای سرزمین استفاده شد
 مساحت کاربری مسکونی و منابع آب کاهش و مساحت کاربری کشاورزی و2017  تا1997  نتایج نشان داد که ازسال.پهرو ها و پراکندگی می باشد
23918/31 و منابع آب از مساحت14675/04  هکتار به مساحت75373/11  بطوری که کاربری مسکونی از مساحت.اراضی بایر افزایش یافته است
 درصدکاهش یافته است و اراضی بایر32/58  کاهش یافته است در واقع منابع آب این شهرستان در طی بیست سال248/76 هکتار به مساحت
 افزایش38388/42 به مساحت30029/13  وکاربری کشاورزی از مساحت2017  در سال182089/6  به مساحت1997  در سال117150/66 ازمساحت
. شکل سیمای سرزمین و پراکندگی در کل سیمای سرزمین کاهش یافته است، همچنین تعداد پهروها.یافته است
واژگان کلیدی
." "سنجه های سیمای سرزمین، " "تصاویر ماهواره ای، ""کاربری اراضی
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Abstract
Human activities such as agriculture and urban development (particularly settlement expansion and
road construction) as well as biological and environmental processes, structure and pattern of the
landscape. The aim of this study was to investigate the effects of land use changes on the landscape
pattern of Malayer in the twenty years term. In this research, Landsat satellite imagery of 1997, 2007
and 2017, and the RS for producing land use maps and FRAGSTATS software were used to
calculating and quantify Landscape metrics.The metrics used include CA, MPS, LSI, LPI, NP and IJI.
The results showed that from 1997 to 2017 the area of residential use and water resources decreased
and the area of agricultural use and bayer lands increased. So that increased of the residential use of
75373.11 hectares with an area of 14675.04 and water resources with an area of 23918.31 hectares
with a total area of 248.76, the water resources of this city have decreased by 32/58 percent over the
course of twenty years, and the Bayer lands from 66717150 in 1997 to 1820,86 in 2017, and
agricultural use has increased from 13,30029 to 38388 in area. Also, decreased NP, LSI, and IJI in
whole landscape.
Keywords
"land use", "satellite images", "landscape metrics".
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( .)Makhzoumi, 2000روش آنالیز موزاییﻚ سیمای سرزمین با
رویکرد اکولوژیﻚ سیمای سرزمین یکی از روشهای مناسﺐ برای
کمی کردن سنجه های سیمای سرزمین می باشند ( Wang et
 .)al., 2008هدف از تحقیﻖ حاضر بررسی تاثیر تغییرات کاربری
اراضی و الگوی سیمای سرزمین شهرستان مالیردر طی بازه بیست
ساله و کمی کردن تغییرات با استفاده از متریﻚ های سیمای سرزمین
می باشد .مطالعات گوناگونی در سطح ایران و جهان در خصوص
تحلیل تغییرات کاربری و پوشش سرزمین صورت گرفته است که
نتایج این تحقیقات به طور عمده موید اثرات تخریبی ناشی از
فعالیتهای انسان در محیط و سیمای سرزمین میباشد .در این
مطالعات از سنجههای گوناگونی برای تحلیل تخریﺐ سیمای سرزمین
بهرهگیری شده است Frank .و همکاران در سال 2018با استفاده
از سنجه های میانگین اندازه لکه ،اندازه شبکه ها ،شاخص لکه
سیمای سرزمین و شاخص تجمع در ارزیابی سیماهای پراکنده در
غرب افریقا نشان دادند که این سنجه ها در ارزیابی های سیماها در
مناطﻖ مختلف و مقایسه آنها توانایی ﻻزم را داشته و می توانند
معیارهای مناسبی برای برنامه ریزی مکانی سیمای سرزمین می
باشند .در پژوهشی دیگر  Cohenو Yuanدر سال 2017از سنجه
ها برای بررسی تغییراتی که استخراج معادن بر روی تغییرات الگوی
سیمای سرزمین می گذارد بهره بردند نتایج حاکی از آن بود که
استخراج زغال سنگ نارس از زمین های باتالقی باعث تخریﺐ و
تغییر وضعیت سیمای سرزمین می شود این درحالی است که بین
استخراج و نﻈارت کار آمد از پوسته خارجی سیمای سرزمین به عنوان
بخشی از تالشهایی که برای اصالﺡ و بازسازی زمینهای باتالقی می
شود کشمکش و جود دارد .سنجه های مساحت طبقه ،شکل سیمای
سرزمین ،تعداد پهرو ها معیار های مناسبی برای نشان دادن میزان
تغییرات و تخریﺐ سیمای سرزمین هستند .در مطالعه ای
 Salajeghehو همکاران در سال 2014به تحلیل تخریﺐ سیمای
سرزمین کیش با استفاده از این سنجه ها پرداختند که نتایج مشخص
کرد گسترش شبکه جادهای منجر به تخریﺐ سیمای سرزمین شده و
توسعه و ساخت بنادر تجاری و صیادی در پهنه ساحلی سیمای آن را
به کلی دگرگون ساخته است .تجزیه زیستگاههای خشکی و ساحلی،
پهروشدگی و جایگزینی پوشش طبیعی با کاربریهای ناسازگار انسانی
از اثرات نامطلوب توسعه می باشند Niesterowicz .و
Stepinskiدر سال 2016با اندازه گیری مشابهت های سیمای
سرزمین بر اساس آزمون هیستوگرام ویژگی های مشترک کالس و
واگرایی شانون – جنسن در ایاﻻت متحده آشکار کردند که استاندارد
اندازه تشابه نسبت به متریﻚ های سیمای سرزمین حساس است و
بهترین عملکرد را زمانی دارد که متریﻚ ها همراه با مقادیر وزنی خود
برای سیمای سرزمین استخراج شوند .مطالعات  Baratiو همکاران
در سال  2017بر اساس رهیافت اصول اکولوژی سیمای سرزمین
در ارزیابی پارکهای ملی و پناهگاه های حیات وحش همراه با تکنیﻚ
 RSو  GISنشان می دهد که لکههای مرتع خوب یکﭙارچه تر
شده ،ولی تعارضات موجود در منطقه مانند کاربری های معدن،
کشاورزی و شهری باعث دورترشدن این لکه ها از یکدیگر می شود.

 -1مقدمه
فعالیت های انسانی مانند کشاورزی و توسعه شهری (بویژه گسترش
شهرک ها و همچنین احداث جاده ها و سد) و همچنین فرایندهای
مختلف زیستی و محیط زیستی ،ساختار و الگوی سیمای را شکل می
دهند ( .) Turner, 2005; Plexida et al., 2014اکولوژی
سیمای سرزمین علمی است که ارتبا ط الگوها و فرایندها را در سراسر
مقیاس مکانی و زمانی مطالعه می کند و علمی بنیادی است که به
مسائل اصلی در رابطه با وابستگی فرایند های اکولوژیکی به تغییرات
مکانی و زمانی می پردازد ( .)Zebardast et al., 2018امروزه
گسترش جوامع انسانی و تسلط بیشتر بر محیط زیست ،سبﺐ شده تا
تغییرات محیطی سریع تر و گسترده تر از قبل به وقوﻉ بﭙیوندد.
بنابراین داشتن اطالعات ﻻزم در مورد این تغییرات برای مدیریت و
برقراری نﻈﻢ طبیعی پایدار اکوسیستﻢ ها ضروری است(فقهی و
کرمی .)1390،تغییرات کاربری و پوشش زمین از جمله مشکالت
محیط زیستی در سطح جهانی تا محلی هستند .الگوهای تغییر
کاربری حاصل تغییرات پوشش زمین هستند که بر اقلیﻢ و
بیوسفرجهانی اثر تجمعی دارند ( ; Riebsame et al., 1994
 .)Lambin and Geist, 2006سیمای سرزمین و کاربری های
مناطﻖ مختلف به واسطﺔ رشـد شهرنشینی و افزایش جمعیت ،بسرعت
در حال تغییرنـد .ایـن پدیـده پیامدهای اقت صادی -اجتماعی و محیط
زیستی متعـددی را در پـی دارد .تغییر کاربری اراضی فرایندی پیچیده
و پویاست که سیستﻢهای طبیعی و انسانی را به هﻢ مرتبط میسازد.
تأثیر مستقیمی بر خاک ،آب و جو دارد و بنابراین به طور مستقیﻢ با
بسیاری از مباحث محیطزیستی که در سطح جهانی دارای اهمیت
است ارتباط دارد ( .)Koomen et al., 2007ارزیابی روند
تغییرات کاربری اراضـی فرایندی است که منجر به ایجاد درک
صـحیحی از نحوه تعامـل انـسان و محیط زیست می شود
( .)Lambin and Geist, 2006سنجه های سیمای سرزمین
الگوریتﻢ هـایی بـرای کمـی کـردن خصوصیات مکانی لکه ها،
کالس یا موزاییﻚ هـای کـل سـیمای سرزمین هستند .سنجه ها
بهترین راه برای مقایسه وضعیت سـیمای ســرزمین هــای
مختلــف اســت سنجه های سیمای سرزمین بــه شاخص های
توسعه یافته برای یافتن الگوی نقشه هـای طبقـه بنـدی شده
هستند ,مطالعﺔ ساختار سیمای سرزمین بـر اسـاس اصـول اکولـوژی
و سنجه های سیمای سرزمین به عنوان اجزا ی تشکیل دهنده آن
ابزاری مناسﺐ برای نقشه سازی کمی کردن خصوصیات مکانی هر
کاربری محسوب می شوند (.)Fiqhhi and Karami, 2010
اصول اکولوژی سیمای سرزمین میتوانـد بـه عنـوان رهیـافتی همه
جانبه نگر در طراحی سیمای سرزمین استفاده شود .این رهیافـت نه
فقط مباحث اکولوژیﻚ و زیستی را در طراحـی سـیمای سـرزمین
مطرﺡ می کند بلکه به مباحث اقتصادی و جامعه شناسی نیز می
پردازد و می تواند در طراحی سیماهایی که از نﻈر زیست محیطی
پایدارتر واز لحاظ زیبایی شناختی و فرهنگی مناسﺐ ترند ،کمـﻚ
کنـد .اصـول اکولوژی سیمای سرزمین می تواند انواﻉ سیمای
سـرزمین را ارزیـابیکندو راهبرد مدیریتی مناسﺐ تری ارائه دهد
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• منطقه مورد مطالعه
مالیر بزرگترین شهرستان استان پس از همدان با وسعتی حدود 3210
کیلومتر می باشد .این شهرستان در  48و  49طول جغرافیایی و  34و
 17دقیقه عرض جغرافیایی قرار دارد و از شمال به همدان از شرق به
اراک از جنوب به بروجرد واز طرف غرب به شهرهای تویسرکان و
نهاوند محدود شده است .ارتفاﻉ این شهرستان از سطح دریا  1780متر
و فاصله اش از همدان و تهران به ترتیﺐ  86و  390کیلومتر است.
مالیر از نﻈر آب و هوائی در مرز آب و هوای متعدل کوهستانی و آب
و هوای نیمه بیابانی ایران قرار گرفته و خصوصیات هر دو نوﻉ آب و
هوارا دارا است و رژیﻢ بارندگی آن از تیپ اقلیﻢ مدیترانه ای ومتوسط
بارندگی آن حدود 300میلیمتر است ،میانگین درجه حرارت ساﻻنه
 13/44درجه سانتیگراد ومتوسط درصد نﻢ نسبی حدود  62/66می
باشد .این شهرستان از لحاظ توپوگرافی از دو قسمت دشت و
کوهستان تشکیل گردیده است که کوهها ،رودها و تاﻻب ها را در بر
گرفته است؛ که در مجموﻉ نقش مهمی در پرورش گونه های جانوری
و پوشش گیاهی مختلف متناسﺐ با آب و هوای منطقه دارد .وسعت
شهرستان نسبت به کل استان  47٫16درصد ،سهﻢ جمعیتی آن نسبت
به جمعیت استان  70٫17درصد ،و تراکﻢ نسبی جمعیت در این
شهرستان  5٫92نفر در کیلومتر مربع است.

تحقیقات  Haiyangو همکاران در سال  2010در سواحل جنوب
شرقی با استفاده از سنجه های تعداد لکه ،شکل سیمای سرزمین ،تکه
تکه شدگی ،میانگین اندازه پهرو ،نشان داد که طی نوزده سال
فرآیندهایی که منجر به پهروشدگی سیمای سرزمین شده اند ،افزایش
یافتهاند .این فرایندها بیشتر شامل افزایش کاربری مسکونی و آتش
سوزی های عمدی در محدوده مورد مطالعه می باشدDaneh kar .
و همکاران در تحلیل گرادیان فضاهای سبز شهری در کرج در سال
 2015از سنجه های شکل سیمای سرزمین ،تراکﻢ لکه ،میانگین
فاصله اقلیدوسی در سطح کالس برای هشت طبقه کاربری /پوشش
سرزمین و از سنجه های مساحت لکه ،غنای لکه ،میانگین فاصله
اقلیدوسی و تراکﻢ لکه در سطح سیمای سرزمین به منﻈور بررسی
نحوه توزیع فضایی کل فضای سبز استفاده کردند .با بررسی وضعیت
ترکیﺐ و توزیع فضایی عناصر ساختاری سیمای سرزمین و روند
تغییرات از مرکز شهر به سمت حاشیه ها نتایج بیانگر آن بود که
فضاهای سبز در منطقه مورد مطالعه از نﻈرنحوة ترکیﺐ و توزیع
فضایی شرایط مطلوبی ندارند و در طول جهت های مختلف از لحاظ
وسعت ،پیوستگی ،ماهیت ،ترکیﺐ و توزیع فضایی دچار نوسانات
شدیدی می باشند.
 -2روش انجام تحقیق

شکل  -1موقعیت محدوده مورد مطالعه

•

 .)Rezai, 2012برای رفع نقایص و خطاهای تصاویر خام دریافت
شده از سنجنده ها ،مراحلی انجام می شود که شامل تصحیحات
رادیومتریکی ،هندسی و اتمسفری است ( Lorestani and
 .)Shahriar, 2011به منﻈور انجام این تصحیحات تصاویر به
محیط نرم افزار  ENVI 5.3فراخوانی شد.
• طبقه بندی تصاویر ماهواره ای
معموﻻ طبقه بندی تصاویر ماهوار ه ای به دو روش نﻈارت شده و
نﻈارت نشده صورت می گیرد در هر روش ،قواعد تصمیﻢ گیری یا
طبقه بندی کننده های متفاوتی ارایه شده که می توانند جهت طبقه

آماده سازی تصاویر ماهواره ای و انجام

تصحیحات
در این تحقیﻖ به منﻈور بررسی تغییرات کاربری اراضی در طی بازه
بیست ساله تصاویر ماهواره ای لندست مربوط سالهای2007،1997
و 2017از سایت  usgsامریکا تهیه شد تصاویر اخذ شده توسط
سنجنده ها به ایستگاه های زمینی مخابره می شوند ،پس از دریافت
داده ها ،معموﻻ یکسری پردازش اولیه روی تصاویر انجام می گیرد تا
تصاویر آماده استفاده توسط کاربران گردد .امروزه اکثر داده های
سنجش از دور به صورت رقومی ارائه می شوند ( Fatimid and
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• بررسی صحت کلی وضریب کاپا
با توجه به این که در بررسی الگوی سیمای سرزمین از نقشه های
پوشش زمین حاصل از طبقه بندی تصاویر ماهواره ای به عنوان نقشه
پایه استفاده می شود بنابر این صحت طبقه بندی تصاویر ماهواره ای
امر کلیدی در استخراج الگوهای مکانی سیمای سرزمین ،آشکار سازی
تغییرات پوشش و بررسی تغییرات مرتبط با فرایندهای تغییر مطرﺡ
است ( .)Shao & Wu, 2008برای این منﻈور بعد از طبقه بندی
تصاویر میزان صحت کلی و ضریﺐ کاپای آنها مورد بازبینی قرار
گرفت که ضریﺐ کاپای معادل یﻚ طبقه بندی کامال صحیح ،ضریﺐ
کاپای صفر طبقه بندی کامال تصادفی و مقدار منفی وجود خطا در
طبقه بندی را نشان می دهد ( .)Khedmatgozar, 2015که در
جدول یﻚ مقادیر آنها ارایه شده است.

بندی مورد استفاده قرار گیرند ( .)Mahini et al., 2012در این
پژوهش از طبقه بندی نﻈارت شده استفاده شد که این نوﻉ طبقه
بندی به طور معمول هنگامی استفاده می شود که کاربر از قبل می
داند چه طبقاتی از پوشش سرزمین و کاربری اراضی در محدوده
منطقه مورد مطالعه وجود دارند .در این روش کاربر باید بتواند با
اطمینان زیاد و با کار صحرایی نه چندان وسیع ،کاربری ها را بر
تصویر ماهواره ای تشخیص دهد(ماهینی و همکاران .)1391 ،به
منﻈور طبقه بندی ابتدا به برداشت نمونه های تعلیمی از هر کاربری
پرداخته شد برای انتخاب نمونه های تعلیمی از تصاویر رنگی کاذب و
حقیقی و بازدید از کاربری های موجود درمنطقه انجام شد و پنج نوﻉ
کاربری مسکونی ،کشاورزی ،منابع آب ،مرتع و اراضی بایر در نﻈر
گرفته شد.

جدول -1تصاویر دوره های 1997تا 2017

•

سالها

سنجنده landsat

تاریخ

ضریﺐ کاپا

صحت کلی

1997

LT5

1997/7/21

76%

83%/60

2007

LT5

2007/5/25

86%

91%/58

2017

LC8

2017/6/21

91%

90%/88

 تعداد پهرو ها ( :)NPمجموﻉ تعداد پهرو ها در هر کاربری وتغییرات عددی آن بزرگتر از صفر است.
 پراکندگی ( :)IJIپراکندگی نسبی هر کاربری را نشان می دهد وتغییرات عددی بین صفر تا صد می باشد.
 میانگین اندازه هر پهرو ( :)MPSحاصل تقسیﻢ مجموﻉ مساحتلکه های با کاربری مشابه بر تعداد کل آنها و تغییرات عددی بزرگتر از
صفر است.
 بزرگترین پهرو ( :)LPIدرصدی از منطقه که دار ای بزرگترین پهرواست و تغییرات آن بین صفر تا صد می باشد .بطوریکه وقتی مساحت
بزرگترین لکه کوچﻚ باشد به سمت صفر و وقتی کل سیمای
سرزمین فقط از یﻚ نوﻉ کاربری و لکه پوشیده باشد این سنجه به
سمت یﻚ میل می کند.
 -3نتایج
در این بخش یافته های حاصل از طبقه بندی تصاویر ماهواره ای و
کمی سازی سنجه های سیمای سرزمین به صورت جدول در دو
سطح کالس و سیمای سرزمین آمده است که منﻈور از کالس سطح
هر کاربری به تنهایی و سیمای سرزمین سطح کل کاربری ها می
باشدکه ابتدا به آنالیز سنجه ها در سطح سیمای سرزمین و سﭙس در
سطح کالس می پردازیﻢ.
آنالیز سنجه ها در سطح سیمای سرزمین
•

بررسی فرایند تغییر الگو سیمای سرزمین با کمی

کردن سنجه ها
بعداز طبقه بندی تصاویر ماهواره ای در نرم افزار
 FRAGSTATSوارد شدند FRAGSTATS .عنوان برنامه
ای است که برای کمی کردن ساختار و الگوی سیمای سرزمین مورد
اسـتفاده قرار می گیرد و چندین آمار را برای کالس و لکه های
سیمای سرزمین و در کل برای کل سیمای سرزمین محاسبه می کند.
این نرم افزار مجموعﺔ کاملی از سـنجه هـای سـیمای سرزمین است
که این سنجه ها برای هر سه سطح لکه  ،طبقه و سیمای سرزمین
بطور جداگانه تعیین شده اند و میزان تغییرات را برای هر سطح
بصورت فردی به نمایش می گذارند  .این برنامه محدودیتی در
مقیاس (پهنه یا بزرگنمایی ) ندارد و برای تجزیه و تحلیل الگوهای
مکانی و سنجه های مختلف لکه های تشکیل دهنده سیمای
سرزمین در محیط های ناهمگن و شرایط متفاوت مناسﺐ است و
سنجه های محاسبه شده را بر حسﺐ هکتار یا متر بیان می کند.
سنجه های موجود در این نرم افزار ترکیﺐ ،شکل ،تنوﻉ ،مساحت،
کنتراست و پیکر بندی سیمای سرزمین را تعیین می کنند .در این نرم
افزار به ازای هر ﻻیه ورودی سه فایل خروجی با نام های ،Patch
 Classو  Landایجاد می شود که همه فایلها متنی و قابل مشاهده
است (.)McGarigal and Marks, 1995
 سنجه شکل سیمای سرزمین ( :)LSIشکل پهرو در هر کاربری رانشان می دهد و پیچیدگی شکل لکه را به نمایش می گذارد تغییرات
عددی آن بزرگتر از صفر است.
 مساحت طبقه ( :)CAمجموﻉ مساحت پهروهای یﻚ نوﻉ کاربری وو تغییرات آن بزرگتر از صفر است.

(جدول )3
سنجه تعداد پهرو ها  :افزایش تعداد پهروها شاخص مهمی در تجزیه
سرزمین به شمار میرود.افزایش تعداد پهروها نشانه تجزیه وکاهش
پیوستگی است ( .)McGarigal & Marks, 1995تعداد
پهروها ازسال 1997به  2007کاهش یافته و تعداد این کاهش
 137018بوده است ولی از سال  2007تا  2017افزایش تعداد پهرو ها
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باقی مانده اند که اگر پراکندگی افزایش یابد کاربری ها تراکﻢ کمتری
را خواهند داشت .میانگین اندازه پهرو ها  :با کاهش میانگین اندازه
پهرو ها سیمای سرزمین بیشتر به سمت تجزیه و تخریﺐ پیش می
رود که در مورد شهرستان مالیر این موضوﻉ در طی دوره مطالعه
صدق نمی کند و خوشبختانه این سنجه در طی بازه مطالعه افزایش
یافته است.

را شاهد هستیﻢ که مشخص می کند در دوره دوم سیمای سرزمین در
حال تجزیه و از هﻢ گسیختگی می باشد .سنجه شاخص بزرگترین
پهرو  :مساحت بزرگترین پهرو در طی بازه مطالعه سیر صعودی داشته
بطوری که از  11/22درصد در سال  1997به  45/84در سال 2017
افزایش داشته است .سنجه های شکل سیمای سرزمین و پراکندگی :
در طول دوره مطالعه کاهش چشﻢ گیری نداشته اند و تا حدودی ثابت

جدول -2سنجه های محاسبه شده در سطح سیمای سرزمین از سال 1997تا 2017

سنجه ها

•

سال

مساحت کل
(هکتار)

تعداد پهروها

شاخص بزرگترین
پهرو
(درصد)

شکل سیمای
سرزمین

میانگین اندازه
پهروها (هکتار)

پراکندگی
(درصد)

1997

330669/4

221832

11/22

309/21

1/49

79/66

2007

330661/1

84814

42/65

151/01

3/90

55/74

2017

330669/4

95533

45/69

154/95

3/43

62/59

بیشتر سیمای سرزمین می انجامد و اینکه مساحت این طبقه کمتر از
سایر اراضی می باشد با افزایش تعداد پهرو ها و پراکندگی بیشتر در
این طبقه سیمای سرزمین در این طبقه نسبت به سایر کاربریها بیشتر
دچار تخریﺐ ،تکه تکه و تجزیه شده است .میانگین اندازه پهرو و
شاخص بزرگترین پهرو در اراضی بایرنسبت به کاربری های دیگر
بیشتر است که مشخص می کند در این طبقه تغییرات مربوط با
تخریﺐ و تجزیه سیمای سرزمین کمتر صورت گرفته است (جدول.)3

تجزیه و تحلیل سنجه ها در سطح کالس سال

1997
در سال 1997بیشترین مساحت طبقه را اراضی بایر با
مساحت117150/66هکتار و کمترین مساحت را منابع آب
با 23918/31هکتار به خود اختصاص داده است .تعداد پهروها و
درصد پراکندگی در کاربری مسکونی بیشتر از سایر کاربری ها می
باشد با توجه به این که افزایش پراکندگی و تعداد پهرو ها به تجزیه

جدول -3سنجه های محاسبه شده طبقات پوشش /کاربری در سطح کالس سال1997

سنجه ها
نام طبقه کاربری

شاخص بزرگترین

شکل سیمای

میانگین اندازه

پراکندگی

مساحت طبقه

پهرو(درصد)

سرزمین

پهرو(هکتار)

(درصد)

مسکونی

75373/11

84700

4/62

418/79

0/89

83/86

کشاورزی

30029/13

17058

0/34

145/74

1/76

70/17

منابع آب

23918/31

25207

0/13

218/39

0/95

53/55

مرتع

84198/15

41869

4/74

246/09

2/01

75/81

اراضی بایر

117150/66

52998

11/22

318/91

2/21

78/72

(هکتار)

•

تعداد پهروها

که هر چه پراکندگی بیشتر باشد تخریﺐ بیشتر صورت می گیرد و
کاربری مرتع با  43/19درصد پراکندگی کمترین درصد را به خود
اختصاص داده است .با این وجود در سال  2007میزان تخریﺐ و
تجزیه سیمای سرزمین در کاربری کشاورزی بیشتر و در اراضی بایر و
مرتع به مراتﺐ کمتر می باشد (جدول .)4

تجزیه و تحلیل سنجه ها در سطح کالس سال

2007
در سال  2007تعداد پهرو در کاربری مرتع باﻻتر از کاربری های
دیگر می باشد و کاربری های مسکونی ،اراضی بایر ،کشاورزی و
منابع آب به ترتیﺐ در رده های بعدی قرار دارند .میانگین اندازه پهرو
در منابع آب  364/05هکتار که بیشتر از سایر کاربریها است و
پراکندگی آن با  53/55درصد در کمترین رده قرار دارد .کاربری
کشاورزی با 70/ 84درصد بیشترین پراکندگی را در سال  2007دارد
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جدول -4سنجه های محاسبه شده طبقات پوشش/کاربری در سطح کالس سال 2007

سنجه ها
نام طبقه کاربری
مسکونی
کشاورزی
منابع آب
مرتع
اراضی بایر
•

مساحت
طبقه(هکتار)
14523/48
36792/54
364/05
97600/5
181380/51

تعداد پهروها
26357
7827
1
28614
22015

شاخص بزرگترین
پهرو(درصد)
0/44
1/12
0/11
7/85
42/65

شکل سیمای سرزمین
168/65
104/87
1/43
197/29
165/73

میانگین اندازه
پهرو(هکتار)
0/55
4/70
364/05
3/41
8/23

پراکندگی
(درصد)
51/86
70/84
59/22
43/19
57/60

پراکندگی باﻻتر در طبقه مسکونی نسبت به اراضی بایر و کاربری
مرتع سیمای سرزمین ساده تر و تخریﺐ بیشتر می باشد  .و با توجه به
این که تعداد پهرو ها در کاربری ها به ترتیﺐ از منابع آب ،کشاورزی،
مرتع ،اراضی بایر و مسکونی بیشتر می شود باز در این مورد مشخص
می شود که اراضی انسان ساخت در این سال بیشتر از سایر کاربری
ها بر میزان تکه تکه شدن و تجزیه سیمای سرزمین اثر گذاشته است
(جدول .)5

تجزیه و تحلیل سنجه ها در سطح کالس سال

2017
اراضی بایر با مساحت  182089/6هکتار بیشترین مساحت و کاربری
مرتع با مساحت  95267/52پایین تر از اراضی بایر و کاربری
کشاورزی  ،مسکونی و منابع آب به ترتیﺐ در رده های بعدی قرار
دارند .در سنجه تعداد پهرو ها کاربری مسکونی با تعداد  36629باﻻتر
و پراکندگی  76/15درصد باﻻتر از بقیه کاربری ها قرار دارد و در این
سال با توجه به مساحت کﻢ ،میانگین اندازه پهرو کمتر و درصد

جدول -5سنجه های محاسبه شده طبقات پوشش/کاربری در سطح کالس سال 2017

نام طبقات
کاربری
مسکونی
کشاورزی
منابع آب
مرتع
اراضی بایر
•

مساحت طبقه
(هکتار)
14675/04
38388/42
248/76
95267/52
182089/6

تعداد پهرو ها
36639
11563
1
25176
23154

سنجه ها
شکل سیمای
شاخص بزرگترین
سرزمین
پهرو(درصد)
198/87
0/52
128/37
0/95
1/64
0/75
185/65
3/15
165/69
45/69

میانگین اندازه
پهرو(هکتار)
0/40
3/32
248/76
3/78
7/86

پراکندگی
(درصد)
76/15
74/04
0
46/40
64/24

روند کاهشی داشته و اما در دهه دوم میزان آن افزایش یافته که
افزایش تعداد پهروها شاخص مهمی در تجزیه و تخریﺐ سرزمین به
شمار میرود و با افزایش تعداد پهروها میزان تخریﺐ سرزمین افزایش
مییابد .که نشان از تجزیه و کاهش پیوستگی است .با توجه به سنجه
پراکندگی مشاهده می شود که در سال  1997و 2017کاربری
مسکونی و در سال  2007کاربری کشاورزی بیشترین پراکندگی را
دارد .این شاخص کارایی خوبی در بیان پهروشدگی سیمای سرزمین
دارد و بیان می کند که در بین کاربری ها،کاربری مسکونی در دهه
دوم پراکندگی بیشتر و تراکﻢ کمتری را دارد و باعث تجزیه سیمای
سرزمین در این کاربری شده است .سنجه تعداد پهرو شاخص بعدی
در رابطه با تجزیه و تخریﺐ سیمای سرزمین است که نشان می دهد
تعداد پهرو درکاربری مسکونی نسبت به سایر کاربری ها در دهه اول
سیر نزولی و در دهه دوم سیر صعودی را دارد که این سنجه باز باعث
نشان از افزایش میزان تجزیه سیمای سرزمین را دارد .کاهش میانگین
اندازه پهرو با میزان تخریﺐ سیمای سرزمین رابطه عکس دارد و بر
این اساس در کاربری مسکونی درطول بازه مورد مطالعه میانگین

مقایسه سنجه ها در سطح کالس در دوره های

مختلف
جداول مربوط به بررسی و مقایسه سنجههای سرزمین در سطح
کالس شهرستان مالیر طی یﻚ دوره بیست ساله ارائه شده است.
نتایج تغییرات کاربری دراین بازه بیست ساله حاکی از آن است که
درطبقه منابع آب مساحت طبقه تا حد زیادی در طول دوره مطالعه
کاهش یافته به صورتی که از مساحت 23918/31در سال  1997به
مساحت  248/76در سال 2017کاهش یافته است .در سال
1997میزان منابع آب شهرستان  6.64درصد مساحت داشته و این
مقدار به  0.07در سال 2017کاهش یافته است و سه برابر کاهش
منابع آب نشان دهنده روند افزایشی کاهش آب شهرستان می باشد
که علت عمده آن در دهه های اخیر به سبﺐ استفاده بی رویه از منابع
آب های زیر زمینی و فرهنگ نا صحیح کشت در بخش کشاورزی
بوده که باعث شده منطقه به سوی خشکسالی پیش رفته و کاهش
بارندگی و تغییر اقلیﻢ نیز به این خشکسالی دامن زده است .با توجه به
جدول ( )6در طبقه کاربری مسکونی تعداد پهرو ها در دهه اول بازه
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شاخص در طول دوره افزایش یافته است .و دررابطه با سنجه شکل
سیمای سرزمین می توان گفت که در کاربری مسکونی و کشاورزی
در دهه اول کاهش ودر دهه دوم افزایش داشته که باعث نامنﻈﻢ تر
شدن سیمای سرزمین شده اند و در اراضی بایر و مرتع و منابع آب در
طول دوره کاهش یافته است نتایج بهدست آمده از کاربرد سنجههای
مورد استفاده در این پژوهش بیانگر کارایی سنجههای مساحت طبقه،
شاخص بزرگترین پهرو و تعداد پهرو در بررسی ،تحلیل و
آشکارسازی تغییرات پوشش و کاربری اراضی و سیمای سرزمین
است.

اندازه پهرو ها کاهش یافته در خصوص کاربری کشاورزی و منابع آب
در دهه اول میانگین افزایش و در دهه دوم کاهش و در کاربری مرتع
و اراضی بایر میانگین در طول دوره روند افزایشی داشته اند که با این
وجود میزان تخریﺐ سیمای سرزمین در دو کاربری مرتع و اراضی بایر
نسبت به کاربری های دیگر کمتر بوده است .با توجه به (جدول) 6
شاخص بزرگترین پهرودر کاربری مسکونی دردهه اول کاهش یافته
ودر دهه دوم تغییر چندانی نداشته است در کاربری کشاورزی و منابع
آب تا حد ودی تغییرات ثابت بوده ولی در کاربری مرتع این شاخص
در دهه اول افزایش و در دهه دوم کاهش یافته که میزان پهرو شدگی
در دهه دوم در این کاربری اتفاق افتاده است اما در اراضی بایر این

جدول  -6میزان تغییرات سنجه های سیمای سرزمین در دوره های زمانی مختلف

 1997تا 2017

 2007تا 2017

 1997تا 2007

سالها

نام کاربری ها

مساحت طبقه
(هکتار)

تعداد پهرو
ها

شاخص
بزرگترین
پهرو(درصد)

شکل سیمای
سرزمین

میانگین اندازه
پهرو(هکتار)

پراکندگی
(درصد)

مسکونی
کشاورزی
منابع آب
مرتع
اراضی بایر
مسکونی
کشاورزی
منابع آب
مرتع
اراضی بایر
مسکونی
کشاورزی
منابع آب
مرتع
اراضی بایر

-6884/63
6762/87
-23554/26
13402/35
99012/15
151/56
-1595/88
-115/29
-2332/98
-709/09
-60698/07
8359/29
-23669/55
11069/37
64938/94

-58342
-9231
-25206
-13255
-30983
10282
3709
-25206
3438
1139
-48061
-5495
-25206
-16693
-29844

-4/18
0/78
0/02
3/11
31/43
0/11
-0/17
0/64
-4/7
3/04
-4/1
0/61
0/62
1/59
34/47

-250/14
40/87
216/96
-48/8
-153/18
30/22
23/5
0/21
-11/64
0/04
-219/92
-171/37
-216/75
-60/44
-153/22

-0/34
-2/94
363/1
1/4
6/02
-0/15
0/92
115/29
0/37
-0/37
0/49
1/58
247/81
1/77
5/65

-32
0/67
5/67
-32/62
21/12
24/29
3/2
-59/22
3/21
6/44
-7/71
3/87
-53/55
-11/77
-14/48

سال1997تا 2017از میان منابع آب شهرستان مساحت 23669/55
هکتار باقی مانده است است .میزان بارندگی در طی سالهای بلند مدت
 322.1بوده که در سال  2015در مالیر به  282.6میلیمتر رسیده
است .در دوره ( )2017-1997میانگین بزرگترین پهرو درکاربری
مسکونی کاهش یافته که نشان از پهرو شدگی سیمای سرزمین در
این کاربری می باشد .با توجه به افزایش کاربری مرتع ،اراضی بایر و
کشاورزی در دوره ( )2017-1997بجز منابع آب که امروزه با بحران
روبرو است همه کاربری ها در سال  2017از تغییرات شدید دور مانده
اند که یکی از دﻻیل آن را می توان همان کمبود منابع آب دانست.
 -4بحث و نتیجه گیری
بررسی روند تغییرات کاربری اراضی و تاثیر آن بر سیمای سرزمین
منطقه مورد مطالعه حاکی از آن است که میزان تغییرات کاربری در
طول دوره سیر نزولی داشته و میزان تبدیل کاربری های غیر

بطور کلی با توجه به مقادیر سنجه ها می توان گفت که در دهه
( )2007-1997تعداد همه کاربری ها کﻢ شده که میزان تکه تکه
شدن و پهرو شدگی سیمای سرزمین کمتر اتفاق افتاده است و
پراکندگی کاربری ها افزایش داشته که با میزان تخریﺐ سیمای
سرزمین رابطه مستقیﻢ دارد و از سال  1997تا  2017همه کاربری ها
پراکندگی کمتری را دارند و تعداد پهرو ها کاهش یافته است که در
رابطه با منابع آب این موضوﻉ متاسفانه خوش آیند نیست چرا که از
سال  1997میزان پراکنش آب به علت پدیده خشکسالی در منطقه
مورد مطالعه بسیار کﻢ شده است شیرمحمدی و همکاران ( )1395با
بررسی خشکسالی دشت مالیردر سالهای  1378-1393عنوان
کردندکه در ایستگاههای نامیله ،سرابی ،وسچ ،پیهان و خیر آباد تعداد
سالهای خشﻚ به ترتیﺐ 12،13،12 ،26و 16می باشد .همان طور که
در شکل ( )2مشخص است و در ارقام موجود در جدول( )6از
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مطالعات  Salajeghehو همکاران ( )2015مطابقت دارد چرا که
تغییرات سنجه تعداد پهرو و میانگین اندازه پهرو ها در کاربری
مسکونی در این پژوهش و مقایسه آن با تحقیقات دیگرگویای کارایی
این سنجه ها در مشخص کردن میزان تخریﺐ و تجزیه و تغییرات
کاربری های سیمای سرزمین است .مطالعات  Fichraو همکاران در
سال ( )2012موید سودمند بودن دو شاخص تعداد پهرو و بزرگترین
پهرو در آشکارسازی فرایند پهروشدگی سرزمین و مقایسه تغییرات
پیکربندی سیمای سرزمین در مقاطع زمانی مختلف است .یافتههای
پژوهش حاضر نیز در خصوص کاربرد این دو شاخص به نتایج
مشابهی دست یافته است .نتایج این تحقیﻖ در رابطه باﻻ بودن
تغییرات کاربری در دهه اول ( ) 1997-2007با مطالعات Haji
 Malayeri and Shamsدر رابطه با توسعه فیزیکی شهر مالیر
در سالهای ( )1365_1385هﻢ سو است در سال  1385میزان کاربری
های مرتع ،بایر ،باغات و کشاورزی کاسته شده و به کاربری مسکونی
تبدیل شده اند که بیشتر تبدیالت به خاطر افزایش جمعیت ،واگذاری
اراضی باﻻخص در شمال غربی و همچنین مدیریت نادرست سرزمین
بوده که تاثیر مستقیمی بر تغییرات کاربری اراضی و در نتیجه منجر
به گسترش توسعه فیزیکی شهر درشده است .همچنین نتایج این
پژوهش با مطالعات  Mohammadiو همکاران ( )2016در رابطه
با خشکسالی و کاهش  7درصدی منابع آب در طول سالهای 1376
و1381در دشت مالیر مطابقت دارد چرا که با توجه به نتایج این
پژوهش میزان منابع آب در طول بیست سال  32/58درصد کاهش
یافته است.

مسکونی به مسکونی کمتر صورت گرفته است زیرا در دهه اخیر
اجرای قوانین مرتبط با حفاظت از آثار ملی و مراتع در منطقه مورد
مطالعه به قوت خود رسیده و میزان رسیدگی نهاد ها و سازمانهای
مسئول از طریﻖ افزایش گشت های مبارزه با تبدیل کاربری ها بیشتر
شده است .بــا کــاهش ریزش های جوی ،افزایش چند درجه
میانگین ساﻻنه ی دما در منطقه و خشکسالی سالهای اخیر انتﻈار
روند کﻢ آبی دور از انتﻈار نیست کـه نتـایج عملیـات حاصل
ازسـنجش از دور و کمی کردن سنجه های سیمای سرزمین نیز بـر
آن صحه گذاشته است .روند تغییر کاربری هـای اطـراف طـی دورة
کﻢ آبی با توجه بهآثار محیط زیستی بـه نـوعی بسـیار مهﻢ است چرا
که به دلیل خشکسالی سالهای اخیر و کاهش درصدی منابع آب
درطول دوره در منطقه مورد مطالعه باعث شده میزان دستبرد افراد به
مراتع و اراضی بایر کمتر شود و مساحت کاربری های مرتع و اراضی
بایر در اواخر دوره افزایش یابد .تعداد پهرو ها در سال 2017در
کاربری مسکونی افزایش یافته با توجه به مساحت کﻢ در اواخر دوره
افزایش تعداد پهرو ها به دلیل قوانین ارث که باعث شده کاربری
مسکونی به صورت تکه تکه و شکل پیچیده سیمای سرزمین شود
مشهود می باشد .با توجه به تحلیل سنجه ها نتایج این تحقیﻖ با
نتایج بهدست آمده از کاربرد سنجههادر پژوهش های دیگر بیانگر
کارایی سنجههای مساحت طبقه ،جهت آشکارسازی تغییرات کاربری
و پوشش اراضی ،کارایی شاخص بزرگترین پهرو جهت ارزیابی
پهروشدگی زیستگاهها و اکوسیستﻢ ها می باشد .در مجموﻉ سه
شاخص مساحت و تعداد پهرو و بزرگترین پهرو در بررسی ،تحلیل و
آشکارسازی تغییرات و تخریﺐ سرزمین کارایی و کاربرد دارند .و با
منابع
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