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  پوشش درختي

  

*مهال حسيني وردئي
  ۳و مير مسعود خيرخواه زرکش ۳، سيد مسعود منوري۲، عبدالرسول سلمان ماهيني۱

  اسالمي، واحد علوم و تحقيقات تهران، ايراندانش آموخته کارشناسي ارشد علوم محيط زيست، ارزيابي و آمايش سرزمين، دانشگاه آزاد  ۱
  ، ايراندانشيار، دانشکده شيالت و محيط زيست، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان ۲

  ، ايرانتحقيقات تهران واحد علوم و استاديار، دانشکده محيط زيست و انرژي، دانشگاه آزاد اسالمي، ۳

  )۱۰/۱۱/۱۳۹۰تاريخ تصويب:  ، ۲۰/۹/۱۳۸۹تاريخ دريافت: (

 

  چکيده

ها ارزيابي سريع  کنند. يکي از مزاياي استفاده از سنجه هاي ساختاري سيماي سرزمين را کمي مي ويژگي ،هاي سيماي سرزمين  سنجه

شش هاي پو اثر تجمعي توسعه شبکه جاده بر لکه پژوهشهاي توسعه بر محيط زيست به صورت تجمعي است. در اين  اثر فعاليت

هاي کاربري سرزمين  آباد در استان گلستان مورد بررسي قرار گرفت. به منظور تهيه نقشه هاي گرگان، کردکوي و علي درختي شهرستان

ماهواره لندست استفاده شد. با توجه به اطالعات و تجربه قبلي از انواع ETM+(2002) و TM (1987)  هاي از تصاوير سنجنده

توانند بر اساس ارتباط متقابل با  در اين محدوده و با هدف ارزيابي تجمعي، هفت طبقه کاربري که ميها و پوشش سرزمين  کاربري

يکديگر موجب بروز اثرات تجمعي شوند به روش نظارت شده (حداکثر احتمال) طبقه بندي شدند. در مرحله بعد، اثر توسعه شبکه 

هاي مساحت، نسبت محيط به مساحت، شکل، پيچ  تي با استفاده از سنجههاي پوشش درخ ها بر لکه جاده و اثر توسعه تجمعي کاربري

خوردگي، پيوستگي، مجاورت و فاصله اقليدسي از نزديکترين همسايه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و با استفاده از شيوه مقايسه 

ساله  ۱۵هاي پوشش درختي در يک دوره   لکهمستقيم نقشه ميزان اثرات تجمعي توسعه بدست آمد. همچنين، نقشه ميزان اثر جاده بر 

 ۶۸۴- ۳۴۲ها در فاصله  هاي نيازمند به حفاظت ناشي از توسعه تجمعي کاربري  مشخص شد. نتايج نشان دادند بيشترين ميزان لکه

هاي  جمعي فعاليتتوان به ارزيابي ت هاي سيماي سرزمين مي اند. همچنين، مشخص گرديد با استفاده از سنجه متري از جاده قرار گرفته

  اصالحي را انتخاب نمود. ياه هاي پوشش درختي نيازمند رسيدگي و در اولويت اقدام توسعه پرداخت و بر مبناي آن لکه

  

  هاي سيماي سرزمين. هاي پوشش درختي، سنجه ارزيابي اثرات تجمعي، گرگان، لکهواژه هاي کليدي: 
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  مقدمه

منفرد  يامدهاين پيارتباط ب يو برقرار ييند شناسايفرا

ب و تقابل با يتوانند بر اساس ترک يتوسعه که م يها طرح

 ياس جهانيک مقيدر  يبيگر موجب بروز اثرات ترکيکدي

 ,Barrow(نامند  يم ١ياثرات تجمع يابيشوند را ارز

، عوامل ارزشمند ياثرات تجمع يابيدر ارز ).1997

باشند. در واقع  يبرخوردار م ياژهيت وياز اهم ٢تمياکوس

ط يا محيست يط زياز مح ييتم جزيعوامل ارزشمند اکوس

باشند که جامعه  يمرتبط با آن م ياجتماع - ياقتصاد

  (Tricker, 2007). ت از آنها دارديل به حفظ و حمايتما

ش يو پ ييبه شناسا ٣يتسيط زياثرات مح يابيند ارزيفرا

و  يکيزيوفيب يها اثرات طرح توسعه بر بخش ينيب

 ,Canter) پردازد يدر سطح پروژه م ياجتماع - ياقتصاد

پرداخته  ياثرات يه بررسياثرات تجمع يابيدر ارز (1996

ک طرح توسعه بر يجه اضافه شدن اثر يشود که در نت يم

انجام شده در  يت هايگر فعاليمانده از د يرات باقيتأث

د يآ يبوجود م ينيش بينده قابل پيا آيگذشته، حال و 

)C.E.Q, 1997اثرات  يابيد ارزيگر نباي). به عبارت د

ف يتعر يابيوه مستقل ارزيک شيرا به عنوان  يتجمع

را به عنوان  ياثرات تجمع يابيد ارزينمود، بلکه با

در نظر  يستيط زياثرات مح يابيارز يبرا ينيجانش

  گرفت.

اثرات در  يابيسه با ارزيدر مقا ياثرات تجمع يابيدر ارز

در نظر  يتر گسترده يو مکان يسطح پروژه، محدوده زمان

متشکل از  يگر، محدوده زمانيشود. به عبارت ديم گرفته 

 يست از پروژه در سه مرحله زمانيط زيمح يريرپذيتأث

 ينيش بينده قابل پي، حال و آيگذشته قابل بررس

شامل  ين محدوده مکانيهمچن .(Canter, 2000)باشد  يم

م اثرات و کنش ير مستقيم و غير مستقيمحدوده تحت تاث

که با )، Salman mahiny, 2005( باشد يمتقابل آنها م

                                                 
1 Cumulative Effects Assessment 
2 Valued Environmental Component      
3 Environmental Impact Assessment           

ت پروژه و يستم، ماهيت اکوسيتوجه به نوع و حساس

  شود. ين ميياز آن تع ياثرات ناش

از  برخيو  دهبومتنوع  ياثرات تجمع يابيارز يها روش

ل شبکه، يه و تحليتجز يل مکانيه و تحليآنها شامل تجز

 يها ک، روشياکولوژ يمتقابل، مدلساز يها سيماتر

 يوتريکامپ يسيبرنامه نو يهااره و مدليچند مع يابيارز

مورد  يمجموعه اثرات ياثرات تجمع يابيباشد. در ارز يم

 يو مکان يرد که در ابعاد زمانيگ يل قرار ميه و تحليتجز

  ).Smit & Spalling, 1995( وندنديپ يبه وقوع م

 ييد توانايبا ياثرات تجمع يابيارز يروش انتخاب شده برا

 يها نده طرحيو فزا ٤ يشيمحاسبه اثرات متقابل، همب

را داشته باشد که  ياثرات يت بررسين قابليتوسعه و همچن

از . C.E.Q, 1997)دهند ( ي، خود را نشان مير زمانيبا تأخ

ار ياثرات توسعه بس يابيارز يها گر اکثر روشيد يسو

. (Azari & Khazaei, 2009)ر است يگ بر و وقت نهيهز

 ي وسادگ بااستفاده نمود که  يد از عواملين، بايبنابرا

باشند و در  يريگ نه کمتر قابل اندازهيشتر و هزيسرعت ب

 يها ر عوامل باشند. سنجهيت ساينده وضعين حال نمايع

آنها به  يريگهستند که اندازه ين عوامليسرزم يمايس

 يها مر بخشينده ساين نماير و همچنيامکان پذ يسادگ

  باشد. 

توان ساختار  ين ميسرزم يمايس يها با استفاده از سنجه

جاد يق اينمود. از طر ين را کميسرزم يمايس ييفضا

ن و درک يسرزم يمايان ساختار و کارکرد سيارتباط م

 يمايس يابيتوان به ارز يک مياکولوژ يندهايبهتر فرا

دار آن دست يت پايريو مد يزير برنامه ن به منظوريسرزم

ن، يسرزم يمايس يها جه استفاده از سنجهيافت. در نتي

امد يپ يطيمح ستيز يابيدر زمان، ارز ييجو ضمن صرفه

امکان  زمانن يتر در کوتاه يها را به صورت تجمع تيفعال

  ).Azari & khazaei, 2009(ر خواهد ساخت يپذ

ساز  يکم يها هين به عنوان نمايسرزم يمايس يها سنجه

ستم يو س يا ر ماهوارهيست با استفاده از تصاويط زيمح

 Salman(باشند  يقابل مطالعه م يياياطالعات جغراف

                                                 
4 Synergistic 
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mahiny, 2007.( يها ن مطالعه استفاده از سنجهيهدف ا 

امد يپ يتجمع يابين در ارزيسرزم يمايس يشناس بوم

 ين لکه هاييز، تعيست و نيط زيتوسعه بر مح يها تيفعال

ر را از نظر توسعه ين تأثيشتريکه ب بود يپوشش درخت

  اند. رفتهيها پذ تيفعال يتجمع

  

   منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه در استان گلستان و در محدوده 

آباد  يعل ، گرگان ويکردکو يشهرستان ها ييايجغراف

 ۳۵۴۹۶ن منطقه با مساحت ي). ا۱واقع است (شکل 

ْ  ۵۱' ين طول هايهکتار ب ْ  ۲۲تا ' ۵۳و و  يشرق ۵۶و

قرار دارد.  يشمال ۳۸وْ  ۸تا ' ۳۶وْ  ۳۰' ييايعرض جغراف

ده از راش، نارون، سرخدار، يمنطقه پوش يجنگل ياراض

 & Economic)و ممرز است  يلينمدار، افرا، بلوط، انج

Social report, 2008).  

  

  مواد و روش ها

ن از يسرزم يه نقشه کاربريجهت ته بررسين يدر ا

و  ۵ماهواره لندست  +ETM و  TM يها ر سنجندهيتصاو

در  ي، نقشه توپوگراف۲۰۰۲و  ۱۹۸۷ يمتعلق به سالها ۷

 ۱:۵۰۰۰۰اس يدر مق يي، عکس هوا۱:۵۰۰۰۰اسيمق

ماهواره  HRVر سنجنده يو تصو ۱۹۵۶متعلق به سال 

  استفاده شده است. ۲۰۰۵اسپات متعلق به سال 

ن به عنوان يسرزم يمايس يها از سنجه پژوهشن يدر ا

بوم  يستيو ز يکيزيف ياز بخش ها يندگان انتخابينما

توسعه  يها طرح يامدهايپ يتجمع يابيارز يسازگان برا

. بر اساس )Salman mahiny, 2007( استفاده شده است

هفت  رسونيپ يج آزمون همبستگيتامنابع و ن يبررس

ط به ي، نسبت مح٥ن شامل مساحتيسرزم يمايسنجه س

، ٨يچ خوردگي، شاخص پ٧، شاخص شکل٦مساحت

                                                 
5 Patch Area (Area) 
6 Perimeter-Area Ratio (Para) 
7Shape Index (Shape) 
8 Fractal Dimension Index (Frac) 

 يدسيو فاصله اقل ١٠، شاخص مجاورت٩يوستگيشاخص پ

 يمايس يها انتخاب شد. سنجه ١١هين همسايکترياز نزد

محاسبه شد   Fragstats 3.3ن با استفاده از برنامه يسرزم
)McGarigal & Marks., 1995.( 

  

  نيسرزم يه نقشه کاربرير و تهيتصاو يبند طبقه

 يا ماهواره يها در داده يبند قابل طبقه يها يانواع کاربر

ک بوده و هم يقابل تفک يمنطقه، که هم به لحاظ فن

توانند بر اساس کنش، واکنش و ارتباط متقابل با  يم

شوند، با توجه به  يگر موجب بروز اثرات تجمعيکدي

 ,Neshat)ن در منطقه يشيانجام شده پ هاي پژوهش

2002 & Nadali, 2007) شدند يو طبقه بند ييشناسا .

و  يجنگل يشامل: اراض يب، هفت طبقه کاربرين ترتيبه ا

ر و يبا ي، اراضيکشاورز ي، اراضيپوشش درخت يها لکه

و ساخته شده،  يشهر ي، اراضيبدون پوشش، پوشش آب

  شد.  ييشناسا يمرتع يو اراض ياجاده شبکه

از  ياز با شناخت قبليمورد ن يميتعل يها انتخاب نمونه

 ير رنگيتصو يبر رو ير چشميمنطقه و با استفاده از تفس

و  TMسنجنده  :RGB) ۴و۳و۲( يب بانديبا ترک يمجاز

ETM+ و  يا ن شبکه جادهيصورت گرفت. به منظور تع

از نقشه  ييو نقاط روستا يا ، خطوط جادهيمراکز مسکون

زان يد مييتأ ياستخراج شد. برا ۱:۵۰۰۰۰ يتوپوگراف

مرز شهرها و  ويژه بهعوارض استخراج شده  يدرست

ماهواره  HRVر سنجنده ياضافه شده از تصو يها جاده

ل عوارض به مدل يد و پس از تبدياسپات استفاده گرد

ه ساخته شده و شبک يداده رستر به صورت دو طبقه اراض

ه اضافه شد. سپس ياول ياراض يبه نقشه کاربر يا جاده

کنواخت و حذف ير يبدست آوردن تصو يبرا Modeلتر يف

 يحاصل از طبقه بند يرهايپراکنده بر تصو يها کسليپ

  د.ياعمال گرد

  

  

                                                 
9 Contiguity Index (Contig) 
10 Proximity Index (Prox) 
11 Euclidean Nearest Neighbor Distance (ENN) 
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 مورد بررسيمحدوده  -۱شکل 

 
 محدوده مورد بررسي -۱شکل 

 

  تعيين لکه هاي پوشش درختي

 هاي تحليلج يحاصل از نتا يها داده يريکارگبه منظور به

 يها ل مؤلفهياز تحل يبند ند طبقهيمختلف پردازش در فرا

عمده  يدارا يمشخص نمودن باندها يبرا ١٢ياصل

به صورت  يفيط يز حذف اطالعات اضافياطالعات و ن

 ETMو +TM ) سنجنده ۷و  ۵تا  ۱ ياستاندارد (باندها

بارزسازي و  يآشکارساز ين براياستفاده شد. همچن

تفاضل  ياهيشاخص گ ،ها دهيپد يفيتفاوت انعکاس ط

 ,Fatemi & Rezaei)( کار گرفته شدبه ١٣نرمال شده

تفاضل نرمال شده  ياهيج حاصل از شاخص گي. نتا2006

  يها نشان دادند که سنجنده ياصل يها ل مؤلفهيو تحل

TMو +ETM از  يپوشش درخت يها ک لکهيت تفکيقابل

 يها ن لکهييرا ندارند. لذا جهت تع يکشاورز ياراض

                                                 
12 Principle Component Analysis        
13 Normalized Difference Vegetation 

و  ۱:۵۰۰۰۰اس يدر مق يي، از عکس هوايپوشش درخت

استفاده شد. پس  ماهواره اسپات  HRVر سنجنده يتصو

بر اساس ، يک رقوميه فتوموزائيو ته يح هندسياز تصح

ن يب يو با در نظر گرفتن اختالف زمان ير چشميتفس

پوشش  يها ، لکهيمورد بررس يعکس ها و دوره زمان

  دند.يگرد يرقوم يدرخت

  

هاي سيماي  ها بر سنجه سازي ميزان اثر کاربري کمي

  سرزمين

ها بر  ير کاربرير جاده و سايزان تأثيم يساز يکم يبرا

از منطقه  يانتخاب شده بر اساس شناخت قبل يها سنجه

 يها ميکارشناس متخصص، حر ۸و استفاده از نظرات 

 يشبکه جاده، اراض يبرا يمتر ۸۰۰و  ۴۰۰، ۲۰۰، ۱۰۰

در نظر  يمرتع يو اراض يکشاورز يساخته شده، اراض

د با ين شده بايينکه فواصل تعيگرفته شد. با توجه به ا




	�� ا��ان،� ���� ���� ،��	
١٣٩١، %��$�ن ٢، "!�ر�  �دور�  ����� ��	� ز��� � ،
 ٢ ١%�  ١٣٩از *(�� 

 

١٤٣

 يها ميقت داشته باشد حرمتر) مطاب ۵/۲۸اندازه سلول (

 يمتر ۶۸۴و  ۳۴۲، ۱۷۱، ۵/۸۵ن شده به فواصل ييتع

ها  ير کاربريزان اثر جاده و اثر سايافتند. سپس مير ييتغ

ن يين در فواصل تعيسرزم يمايس يها ک از سنجهيبر هر 

ک يانس يه واريشده محاسبه شد. با استفاده از آزمون تجز

سنجه  يدار ياختالف معن (One Way ANOVA) طرفه

ن شده از جاده مورد يين در فواصل تعيسرزم يمايس يها

  قرار گرفت. يبررس

ن  در يسرزم يمايس يها ر سنجهييزان تغين مييتع يبرا

ها در دوره  ساله گذشته، اختالف سنجه ۱۵ک دوره ي

ن مطالعه يد. هدف ايمحاسبه گرد يمورد بررس يزمان

بود  يمتأثر از اثرات منف يپوشش درخت يها ن لکهييتع

رات مثبت حذف ييبا تغ يها ر و لکهييبدون تغ يها لذا لکه

نه سنجه يشيافته انتخاب شد. سپس بيکاهش  يها و لکه

و ۱۹۸۷سال  يها نه سنجهيشيو تفاوت ب ۱۹۸۷سال  يها

 يها محاسبه و نقشه Excel 2007در نرم افزار  ۲۰۰۲

  ه شد.يها ته ک از سنجهيمربوط به هر 

  

  محاسبه اثرات تجمعي

متقابل انواع اثرات شامل جمع اثرات به صورت  يها کنش

 يف و خنثيو تخف يشيد اثرات بصورت همبي، تشدياضير

اثرات  ).Salman mahiniy, 2005(است  ١٤اثرات يساز

ن مطالعه از نوع اثرات يدر ا يمورد بررس يتجمع

اثرات حاصل از توسعه  يباشد. به عبارت يم ١٥ندهيفزا

و  ي، کشاورزيکه جاده با اثرات حاصل از توسعه شهرشب

بر  ياضيشود و به صورت جمع ر يهمراه م يمرتعدار

 يشود. محاسبه اثر تجمع يوارد م يپوشش درخت يها لکه

 Excel 2007در نرم افزار  يا کل و اثر توسعه شبکه جاده

باشد. پس از  ي) م۱رفت که به شرح جدول (يصورت پذ

 يها توسعه بر سنجه يت هايفعال يمحاسبه اثرات تجمع

ها و سهم اثر آنها  ير کاربريين روند تغيسرزم يمايس

  محاسبه شد.

                                                 
14 Countervailing 
15 Additive 

  

  ها هاي متأثر از توسعه تجمعي کاربري تعيين لکه

ار متأثر از نظر توسعه شبکه يبس يها ن لکهييبه منظور تع

ه شده يته يها ها، نقشه يکاربر يجاده و توسعه تجمع

ک از يها بر هر  يکاربر يتجمع اثرات جاده و توسعه

سه ين با استفاده از روش مقايسرزم يمايس يها سنجه

 يها آن لکه يقرار گرفت و بر مبنا يمورد بررس ١٦ميمستق

از نظر اثرات  يدگيازمند رسيداً نيشد يپوشش درخت

از توسعه  يناش يافت شده در گذشته و اثرات کنونيدر

  د.يها انتخاب گرد يکاربر يتجمع

  

  نتايج

 يها       مراحل مختلف پردازش داده يپس از اجرا

به روش نظارت شده  ياراض يبند طبقه ي،ا ماهواره

 يها سال ياراض يانجام و نقشه کاربر ١٧(حداکثر احتمال)

 دند.ياستخراج گرد ۲۰۰۲و  ۱۹۸۷

ت ي، نقشه واقيبند ج طبقهيصحت نتا يابيبه منظور ارز 

با استفاده از  ١٨ساده يتصادف يبردار به روش نمونه ينيزم

ه و انواع يته Google Earth اسير بزرگ مقيتصاو

د و پس از يها مشخص گرد ها در محل نمونه يکاربر

 ير دقت کليهر تصو يس خطا برايبدست آوردن ماتر

هر  يد کننده براي، شاخص کاپا و دقت توليطبقه بند

 د. يطبقه محاسبه گرد

 يها دقت نقشه يجهت بررس يب کاپا و صحت کلياز ضر

ر سال يج نشان داد که در تصويد. نتاياستفاده گرد يديتول

 ۵۸/۹۲درصد و شاخص کاپا  ۹۹/۹۶ ي، صحت کل۱۹۸۷

 ۵۵/۹۵ ي، دقت کل۲۰۰۲ر سال يباشد و در تصو يدرصد م

ب ين ضرايباشد. ا يدرصد م ۷۱/۹۰ب کاپا يدرصد و ضر

باشد  يم يديتول يها ان کننده دقت مناسب نقشهيب

ن شده در نقشه ييتع يها مساحت طبقه ).۲(جدول 

                                                 
16 Cross-Tabulation       
17 Maximum Likelihood 
18 Simple Random 
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در  يمورد بررس يها مربوط به سال ياراض يکاربر

  ده است. ي) ارائه گرد۳(جدول

 يرات کاربرييتغ يج حاصل شده از بررسيبر اساس نتا

) وسعت ۱۹۸۷- ۲۰۰۲ساله ( ۱۵ يدر در دوره زمان ياراض

ر يبا يدرصد، وسعت اراض ۹۳/۳۵زان يبه م يمرتع ياراض

زان يبه م يجنگل يدرصد و وسعت اراض ۶۸/۴زان يبه م

گر، وسعت يد يافته است. از سويدرصد کاهش  ۱۷/۰

 يدرصد، وسعت اراض ۵۳/۵۱زان يبه م يکشاورز ياراض

 افته است.يش يدرصد افزا ۸۱/۱۷زان يساخته شده به م

  
 

  طبقه هاي اثر مورد بررسي - ۱جدول 

  نحوه محاسبه اثرات  طبقه اثر

اثر جاده بدون اثر ساير 

  ها کاربري

  اثر اراضي کشاورزي، اثر اراضي مرتع

  = و اثر اراضي ساخته شده ۰

  ها)  (اثر ارضي کشاورزي+ اثر اراضي مرتع+ اثر اراضي ساخته شده) + (اثر جاده بدون اثر ساير کاربري  اثر تجمعي کل

  

  
  (درصد) ۲۰۰۲-۱۹۸۷تصاوير سال دقت طبقه بندي  - ۲جدول 

  

  
  (هکتار) ۲۰۰۲-۱۹۸۷مساحت طبقه هاي کاربري اراضي در دوره زماني  -۳جدول 

  ۲۰۰۲سال   ۱۹۸۷سال   طبقه کاربري اراضي

  ۲۸۸۱۷۵/۱۳۸۳۴۴  ۹۲۱۹/۱۳۸۵۷۹  اراضي جنگلي

  ۷۹۲۶/۸۰۴۳۶  ۳۷۵۰۵/۵۳۰۸۰  اراضي کشاورزي

  ۳۵۱۸۲۵/۷۴۰۱۰  ۹۸۲۸۲۵/۷۷۶۴۵  اراضي بدون پوشش

  ۸۲۹۳۷۵/۴۷۲  ۶۹۳۶۵/۲۲۳  پوشش آبي

  ۲۶۰۷۷۵/۷۰۱۱  ۱۱۲۰۷۵/۵۹۵۱  اراضي ساخته شده

  ۷۳۹۲۷۵/۹۱۱۱  ۳۰۲۸۵/۸۳۱۶  شبکه جاده اي

  ۱۹۱۷/۴۵۵۹۴  ۰۶۵۳۷۵/۷۱۱۶۴  پوشش مرتع

  

 TM-1987 ETM-2002 طبقه کاربري اراضي

  دقت توليد کننده  دقت کاربر توليد کنندهدقت   دقت کاربر

  ۵۹/۹۹  ۹۹ ۸۲/۹۹ ۷۲/۹۷  اراضي جنگلي

  ۶۲/۷۴  ۳۲/۶۶ ۹۴/۹۰ ۸۹/۹۳  اراضي کشاورزي

  ۷۸/۹۷  ۳۰/۷۶ ۶۰/۹۶ ۴۱/۹۵  اراضي بدون پوشش

  ۷۵/۹۸  ۹۴/۹۸ ۴۸/۹۸  ۳۸/۹۴  پوشش آبي

  ۳۲/۹۸  ۵۱/۹۹ ۳۹/۹۸ ۶۹/۸۷  اراضي ساخته شده

  ۲۳/۷۸  ۰۶/۹۲ ۹۷/۷۲ ۰۴/۹۸  پوشش مرتع

  صحت کلي

  ضريب کاپا

۹۹/۹۶ 

۵۸/۹۲ 

۵۵/۹۵ 

۷۱/۹۰  
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زان يم، ميسه مستقيوه مقاين با استفاده از شيهمچن

زان يقرار گرفت. م يوسته مورد بررسيرات به وقوع پييتغ

ده است. ي) ارائه گرد۴ها در جدول( ياز کاربر يل برخيتبد

 يج حاصل کاهش وسعت پوشش جنگليبر اساس نتا

ان کننده يب يکشاورز يکاربر يشيمنطقه و روند افزا

 يها نيمنطقه با زم يعيل پوشش طبيو تبد ينيگزيجا

ل يزان تبدين ميشتريکه ب يطور هاست. ب يکشاورز

 يکشاورز يدرصد در کاربر ۵۶زان يبه م يجنگل يکاربر

 يمرتع يگر کاهش وسعت اراضيد يرخ داده است. از سو

و  ينيگزيان کننده جايب يکشاورز يکاربر يشيو روند افزا

است.   يکشاورز يها نيمنطقه با زم يمرتع يل اراضيتبد

زان يبه م يمرتع يل کاربريزان تبدين ميشتريکه بيطور هب

ن يرخ داده است. ا يکشاورز يدرصد در کاربر ۲۰۳/۸۳

و پوشش  يجنگل ياراض ينيگزيان کننده جايمسئله ب

است. که  يکشاورز يها نيدر منطقه با زم يمرتع

 ين اراضياد ايو توان ز يزيل آن حاصلخين دليتر عمده

ه يج تجزينتا است. يد محصوالت کشاورزيتول يبرا

نشان داد با  (One Way ANOVA) ک طرفهيانس يوار

کوچکتر است،  ۰۵/۰از  يدار ينکه سطح معنيتوجه به ا

 يمايس يها ن سنجهيدرصد ب ۹۵نان ين با اطميبنابرا

 ين شده از جاده در دوره زمانيين در فواصل تعيسرزم

  ).۶دار وجود دارد (جدول ياختالف معن يمورد بررس

 يپوشش درخت يها ب نقشه لکهيبه ترت ۳و  ۲ هاي شکل

 يار متأثر از توسعه شبکه جاده و توسعه تجمعيبس

 يدهد. پس از محاسبه اثرات تجمع يها را نشان م يکاربر

ن، با استفاده از يسرزم يمايس يها ک از سنجهيبر هر 

سال  ۱۵ر آن در طول ييتلف و تغمخ يها ب سنجهيترک

 يپوشش درخت يها بر لکه ياثرات تجمع يينقشه نها

ازمند يداً نيشد يها آن لکه يبدست آمد و بر مبنا

  دند. يانتخاب گرد يدگيرس

زان ين ميشتري) نشان دادند، ب۵و  ۴ هاي ج (شکلينتا

از توسعه شبکه جاده با  يازمند به حفاظت ناشين يها لکه

از  يمتر ۳۴۲-۱۷۱هکتار در فاصله  ۱۰بالغ بر  يمساحت

ازمند ين يها زان لکهين ميشترين، بيجاده قرار دارد. همچن

 يها با مساحت يکاربر يبه حفاظت از نظر توسعه تجمع

از جاده  يمتر ۶۸۴- ۳۴۲هکتار در فاصله  ۵۵بالغ بر 

که  يپوشش درخت يها اند. با مشخص شدن لکه واقع

توان جهت حفاظت،  يهستند، م يدگيازمند رسيداً نيشد

 يها وهيها با استفاده از ش ن لکهيش بقاء ايو افزا يبازساز

اقدام نمود.  يحفاظت يها ر روشيا ساي يت سازشيريمد

ن، با مشخص شدن اندازه حائل بدست آمده در يهمچن

ش يآما يها توان در برنامه يمحدوده مورد مطالعه م

 يها احداث جاده ها و ين در صورت توسعه کاربريسرزم

  د از اطالعات بدست آمده استفاده نمود.يجد

  

  
  ميزان تبديل برخي کاربري ها (درصد) -۴جدول 

  پوشش مرتع  اراضي بدون پوشش  اراضي کشاورزي  اراضي جنگلي  

  ۲۳۰/۲۳  ۵۰۳/۱۴  %۵۶  ―  اراضي جنگلي

  ۶۳۶/۵۶  ۲۰۳/۵  ―  ۱۵۵/۱۵  اراضي کشاورزي

  ۷۵۸/۹  ―  ۲۴۲/۴۸  ۱۴۳/۱۷  اراضي بدون پوشش

  ―  ۶۷۳/۰  ۲۰۳/۸۳  ۴۶۲/۹  پوشش مرتع
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  نتايج آزمون همبستگي پيرسون -۵جدول 

 
Area Perim Gyrate Shape Frac Contig Core Ncore Cal Prox Enn Para 

Area 

Sig 

۱ 

 

۰.۹۵۴  

۰.۰۰۰ 

۰.۹۸۴  

۰.۰۰۰ 

۰.۵۳۱  

۰.۰۰۰ 

۰.۵۱  

۰.۰۰۰ 

۰.۵۳  

۰.۰۰۰ 

۰.۹۹۹  

۰.۰۰۰ 

۰.۹۹۹  

۰.۰۰۰ 

۰.۴۱۲  

۰.۰۰۰ 

۰.۰۰۲-  

۰.۷۷۹ 

۰.۰۰۴-  

۰.۶۲۵ 

۰.۴۶-  

۰.۰۰۰ 

Perim 

Sig 

۰.۹۵۴  

۰.۰۰۰ 
۱ 

۰.۹۸۴  

۰.۰۰۰ 

۰.۶۷۱  

۰.۰۰۰ 

۰.۱۵۷  

۰.۰۰۰ 

۰.۱۶۷  

۰.۰۰۰ 

۰.۹۵۹  

۰.۰۰۰ 

۰.۹۶۳  

۰.۰۰۰ 

۰.۵۸۳  

۰.۰۰۰ 

۰.۰۰۴  

۰.۶۲۳ 

۰.۰۱۷-  

۰.۰۵۸ 

۰.۱۴۶-  

۰.۰۰۰ 

Gyrate 

Sig 

۰.۹۸۴  

۰.۰۰۰ 

۰.۹۸۴  

۰.۰۰۰ 
۱ 

۰.۶۴۶  

۰.۰۰۰ 

۰.۱۵۹  

۰.۰۰۰ 

۰.۱۶۲  

۰.۰۰۰ 

۰.۹۸۶  

۰.۰۰۰ 

۰.۹۸۸  

۰.۰۰۰ 

۰.۵۱۲  

۰.۰۰۰ 

۰.۰۰۱  

۰.۸۹۲ 

۰.۰۱۷-  

۰.۵۸ 

۰.۱۴۲-  

۰.۰۰۰ 

Shape 

Sig 

۰.۵۳۱  

۰.۰۰۰ 

۰.۶۷۱  

۰.۰۰۰ 

۰.۶۴۹  

۰.۰۰۰ 
۱ 

۰.۷۶۶  

۰.۰۰۰ 

۰.۵۶۲  

۰.۰۰۰ 

۰.۵۳۳  

۰.۰۰۰ 

۰.۵۴۶  

۰.۰۰۰ 

۰.۴۸۲  

۰.۰۰۰ 

۰.۰۲۲  

۰.۰۱۴ 

۰.۰۷۷-  

۰.۰۰۰ 

۰.۴۶۵-  

۰.۰۰۰ 

Frac 

Sig 

۰.۰۵۱  

۰.۰۰۰ 

۰.۱۵۷  

۰.۰۰۰ 

۰.۱۵۹  

۰.۰۰۰ 

۰.۷۶۶  

۰.۰۰۰ 
۱ 

۰.۶۹۵  

۰.۰۰۰ 

۰.۰۵۱  

۰.۰۰۰ 

۰.۰۵۸  

۰.۰۰۰ 

۰.۱۶۱  

۰.۰۰۰ 

۰.۰۲۰  

۰.۰۲۲ 

۰.۰۹۹  

۰.۰۰۰ 

۰.۵۷۳  

۰.۰۰۰ 

Contig 

Sig 

۰.۰۵۳  

۰.۰۰۰ 

۰.۱۶۷  

۰.۰۰۰ 

۰.۱۶۲  

۰.۰۰۰ 

۰.۵۶۲  

۰.۰۰۰ 

۰.۶۹۵  

۰.۰۰۰ 
۱ 

۰.۰۵۴  

۰.۰۰۰ 

۰.۰۶۳  

۰.۰۰۰ 

۰.۲۷۲  

۰.۰۰۰  

۰.۰۲۷  

۰.۰۰۳ 

۰.۰۹۴-  

۰.۰۰۰ 

۰.۹۷۳-  

۰.۰۰۰ 

Core 

Sig 

۰.۹۹۹  

۰.۰۰۰ 

۰.۹۵۹  

۰.۰۰۰ 

۰.۹۸۶  

۰.۰۰۰ 

۰.۵۳۳  

۰.۰۰۰ 

۰.۰۵۱  

۰.۰۰۰ 

۰.۰۵۴  

۰.۰۰۰ 
۱ 

۰.۹۹۸  

۰.۰۰۰ 

۰.۴۳۳  

۰.۰۰۰ 

۰.۰۰۲-  

۰.۷۹۱ 

۰.۰۰۴-  

۰.۶۲۳ 

۰.۰۴۶-  

۰.۰۰۰ 

Ncore 

Sig 

۰.۹۹۹  

۰.۰۰۰ 

۰.۹۶۳  

۰.۰۰۰ 

۰.۹۸۸  

۰.۰۰۰ 

۰.۵۴۶  

۰.۰۰۰ 

۰.۰۵۸  

۰.۰۰۰ 

۰.۰۶۳  

۰.۰۰۰ 

۰.۹۹۸  

۰.۰۰۰ 
۱ 

۰.۴۳۲  

۰.۰۰۰ 

۰.۰۰۲-  

۸۴۴ 

۰.۰۰۵-  

۵۵۵ 

۰.۰۵۴-  

۰.۰۰۰ 

Cal 

Sig 

۰.۴۱۲  

۰.۰۰۰ 

۰.۵۸۳  

۰.۰۰۰ 

۰.۵۱۲  

۰.۰۰۰ 

۰.۴۸۲  

۰.۰۰۰ 

۰.۱۶۱  

۰.۰۰۰ 

۰.۲۷۲  

۰.۰۰۰ 

۰.۴۳۳  

۰.۰۰۰ 

۰.۴۳۲  

۰.۰۰۰ 
۱ 

۰.۰۰۰  

۰.۹۸۱ 

۰.۰۲۳-  

۰.۰۰۹ 

۰.۲۳۵-  

۰.۰۰۰ 

Prox 

Sig 

۰.۰۰۲-  

۰.۷۷۹ 

۰.۰۰۴  

۰.۶۲۳ 

۰.۰۰۱  

۰.۸۹۲ 

۰.۰۰۲  

۰.۰۱۴ 

۰.۰۲۰  

۰.۰۲۲ 

۰.۰۲۷  

۰.۰۰۳ 

۰.۰۰۲-  

۰.۷۹۱ 

۰.۰۰۲-  
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  (One Way ANOVA) يک طرفه  نتايج آزمون تجزيه واريانس -۶جدول 

 (Sig)داري  سطح معني F ميانگين مربعات آزادي درجه مجموع مربعات منابع تغيير

  ۰۰/۰ ۱۶۰/۳ ۱۲۴/۲ ۳۵ ۴۳۵/۷ بين گروه ها (تيمار)

   ۷۲۸/۶۷۲۱ ۱۰۸ ۶۱۷/۷۲۵۹۴۶ داخل گروه ها (خطا)

    ۱۴۳ ۴۳۵/۷ مجموع
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  محدوده مورد مطالعهمتر از جاده در  ۳۴۲- ۱۷۱نقشه لکه هاي بسيار متأثر از توسعه شبکه جاده در فاصله  -۲شکل 
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 متر از جاده در محدوده مورد مطالعه 684- 342ها در فاصله  يكاربر يار متأثر از توسعه تجمعيبس ينقشه لكه ها -3شكل 
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  هاي بسيار متأثر از جاده در فواصل تعيين شده مساحت لکه -۴شکل 
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 در فواصل تعيين شدهها  هاي بسيار متأثر از توسعه تجمعي کاربري مساحت لکه -۵شکل 

  

ها بر  يسهم اثر کاربر يج حاصل از بررسيبر اساس نتا

 ۳۴۲-۰) در فاصله ۶ن (شکل يسرزم يمايس يها سنجه

 يمايس يها ر بر سنجهيزان تأثين ميشتريمتر، جاده ب

در تمام فواصل سهم  يباشد. کشاورز ين را دارا ميسرزم

ن يباشد و در رتبه دوم قرار گرفته است. ا يم دارارا  يثابت

ش سهم يش فاصله از جاده افزاياست که با افزا يدر حال

که يطور هشود ب يو ساخته شده مشاهده م يمرتع ياراض

ر را ين تأثيشتريب يمرتع يمتر، اراض ۶۸۴- ۳۴۲در فاصله 

 ين، اراضين دارند. همچنيسرزم يمايس يها بر سنجه

و ساخته شده در تمام فواصل در رتبه چهارم  يشهر

از  يکيها  گر جادهيرند. به عبارت ديگ يقرار م يرگذاريتأث

 باشند ين ميسرزم يمايس يعوامل مهم گسستگ

(McGarigal et al., 2001) توانند سبب  يو متعاقباً م

ن همراه با يسرزم يمايبر ساختار س ياديز يرگذاريتأث

ها  ير کاربريير عوامل تغيا سايو  يي، روستايتوسعه شهر

   (Saunders et al, 2002).  شوند 
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  هاي سيماي سرزمين در فواصل تعيين شده ها بر سنجه سهم اثر کاربري -۶شکل 
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  بحث و نتيجه گيري

 طيتوسعه بر مح يها تيامد فعاليپ ياثرات تجمع يابيارز

را  ينگر است که بتواند اثرات يکل يا وهيازمند شيست نيز

گر يت با اثرات ديک فعاليب و تقابل اثرات يکه از ترک

 يو مکان يها بوجود آمده است را در ابعاد زمان تيفعال

 (Blaser  et al., 2004) کند يابيارز

مختلف و  يها ب سنجهين مطالعه با استفاده از ترکيدر ا

بر  يسال، نقشه اثرات تجمع ۱۵ ر آن در طولييتغ

ج نشان دادند، يبدست آمد. نتا يپوشش درخت يها لکه

از  يازمند به حفاظت ناشين يها زان لکهين ميشتريب

هکتار در فاصله  ۱۰بالغ بر  يتوسعه شبکه جاده با مساحت

ن يشترين، بياز جاده قرار دارد. همچن يمتر ۳۴۲- ۱۷۱

 ينظر توسعه تجمع ازمند به حفاظت ازين يها زان لکهيم

-۳۴۲هکتار در فاصله ۵۵غ بر بال يها با مساحت يکاربر

  اند. از جاده واقع يمتر ۶۸۴

متر، جاده  ۳۴۲-۰د در فاصله ين مشخص گرديهمچن

ن يسرزم يمايس يها ر بر سنجهيزان تأثين ميشتريب

از عوامل مهم  يکيرا داراست و  يپوشش درخت يها لکه

 باشد.  ين ميسرزم يمايس يگسستگ

 ياثرات تجمع يابيدهد ارز ينشان م بررسين يج اينتا

ست با استفاده از يط زيتوسعه بر مح يها تيامد فعاليپ

 يندگان انتخابين به عنوان نمايسرزم يمايس يها سنجه

ن، با ير است. همچنيپذ ن زمان امکانيسازگان در کمتر بوم

نگام ه هر بينظ يا ر ماهوارهيتصاو يت بااليتوجه به قابل

توان  يبودن آنها م يبودن و تکرار يفيبودن، چند ط

مشخص از آنها  يک دوره زمانيرات در يين تغييجهت تع

ه يق و مطمئن تهيدق ياطالعات يها هياستفاده کرد و ال

ک يز به عنوان تکنين ييايستم اطالعات جغرافينمود. س

ساختن  يبا استفاده از اطالعات موجود به کم يا انهيرا

پردازد و سپس با استفاده  ين ميسرزم يمايس يها سنجه

اثرات  يها بررس نقشه يهم گذاريو رو يلياز توابع تحل

نشان  پژوهشن يج اينتا سازد. ير ميرا امکان پذ يتجمع

 يها ن لکهيسرزم يمايس يها توان از سنجه يد ماد

 يها از بخش يندگان انتخابيبه عنوان نما يپوشش درخت

 ين اثرات تجمعييسازگان در تع بوم يستيو ز يکيزيف

  توسعه استفاده نمود. يها تيامد فعاليپ

  

  پيشنهادها

پوشش  يها رات لکهييتغ يبه بررس پژوهشن يدر ا

ک دوره يها در  يکاربر ياز توسعه تجمع يناش يدرخت

روند  ينيش بيساله پرداخته شده است و پ ۱۵ يزمان

ن، يقرار نگرفته است. بنابرا ينده مورد بررسيرات آييتغ

 يتر اثرات تجمع کامل يابيشود جهت ارز يشنهاد ميپ

با استفاده از  ياثرات گذشته و کنون يضمن بررس

رات ييروند تغ ينيش بيرات به پييتغ يمدلساز يها روش

 يها نه روشين، در زميز پرداخته شود. همچنينده نيدر آ

ست يط زيمحمختلف توسعه بر  يها تيکاهش اثرات فعال

شود  يشنهاد ميرد. در ضمن پيصورت گ يشتريمطالعات ب

مشابه مطالعه انجام شده در محدوده استان گلستان، در 

  رد.يز صورت گير مناطق کشور نيسا
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Abstract 

Landscape metrics quantifies structural features of the landscape. One of the advantages of these 
metrics is a possibility to use them in fast cumulative assessment of the development activities in 
the environment. In this paper, the cumulative effects of road network expansion on the tree cover 
of Gorgan, Kordkuy, Aliabad townships in Golestan province were investigated. To prepare the 
required land use map, images of the Landsat TM (1987) and ETM+ (2002) sensors were 
employed. Based on previous studies in this area and towards cumulative effects assessment, seven 
related classes related were defined and distinguished in a supervised manner (maximum 
likelihood). Then, the effects of road network expansion and the cumulative effects of land use 
development on the tree cover were analyzed, using metrics of patch area, perimeter to area ratio, 
shape, fractal dimension, contiguity, proximity, and Euclidean nearest neighbor distance. With 
applying cross tabulation method, the amount of cumulative effects of development, and the road 
effects on the tree cover were calculated for a period of 15 years. Results showed that most patches 
which need protection from cumulative development are located 684-342 meters from the road. It 
was also determined we can assess the cumulative effects of development activities on tree patches, 
using landscape metrics. We also prioritized tree patches for protection and mitigation measures.  
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