
����� ��	

��� �����، ز���  ����
 ،١٣٩١ %���$�ن ،٢ "!�ر� ، � دور� ا��ان، ����� 
 +٢٣ %� ٢٢٣ *(	� از

 

٢٢٣

  

  

  

  

زيست حوزه کرگانرود با کاربرد مدل تخريب ارزيابي آثار توسعه بر محيط

 سرزمينسيماي

  

  ۴جهانگير فقهي و ۳، عبدالرسول سلمان ماهيني۲، افشين عليزاده شعباني*۱مهدي شيخ گودرزي

  دانشجوي کارشناسي ارشد، دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه تهران، ايران ۱
  منابع طبيعي، دانشگاه تهران، ايراناستاديار، دانشکده  ۲
  دانشيار، دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه گرگان، ايران ۳
  دانشيار، دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه تهران، ايران ۴

  )۵/۴/۱۳۹۱تاريخ تصويب:  ، ۷/۶/۱۳۹۰تاريخ دريافت: (

 

  چکيده

هاي انساني را تحليل و مقدار آن را است که آثار تجمعي فعاليتزيستي هاي ارزيابي آثار محيطزيست يکي از روشمدل تخريب محيط

زمان ترين کوتاهها در توانايي ارزيابي سريع و تشخيص پيامد فعاليتسرزمين، هاي سيمايکند. از ويژگي نمايهصورت کمي بيان ميبه

-ر تحليل تخريب و آثار تجمعي توسعه بر محيطمنظوسرزمين به رو در انجام پژوهش حاضر از مدل تخريب سيماياين از ممکن است.

به ها اساس تفکيک سامانه رودخانه براستفاده شد. براي دستيابي به اين مهم، ابتدا محدوده آبخيز  استان گيالن زيست حوزه کرگانرود

-هاي سيمايه از نمايهها با استفادشناختي، عوامل تخريب و شدت آنپذيري بومزيرحوزه تقسيم شد. در گام بعد درجه آسيب ١٢

هاي مدل، با استفاده از جدول نهايي تخريب و وارد نمودن مشخصه پايان بندي شد. درها دستهسرزمين محاسبه و برمبناي ميانه داده

با  هاي آبخيز از نظر شدت و ميزان تخريباين ترتيب زيرحوزه بندي گرديد. بهها ضريب تخريب محاسبه و طبقهبراي هر يک از پهنه

% داراي ٢٧توسعه،  ١% از مساحت حوزه داراي توان درجه ٣٢يکديگر مقايسه و به درجاتي از توسعه تا حفاظت تقسيم شد. در مجموع 

  % نيازمند اقدامات حفاظتي شناسايي شد.٢٠% نيازمند بازسازي و ٢١توسعه،  ٢توان درجه 
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  مقدمه

به  يو يکه بقا ،ستيزطيعت و محيبشر در مواجهه با طب

را  يوه معقوليآن وابسته است، شبه يريناپذطور اجتناب

 يبرا يزيرو برنامه ينگرجامع يجااتخاذ ننموده و به

- و منفعت يکشبهرهن منابع، به يدار از ايپا يبرداربهره

 ,.Chamani et al(دار از آن پرداخته است يناپا ييجو

-آلودگي گسترش و ايجاد ياقدامات چنين پيامد ).2005

-تهي و تخريب همچنين و يستيزطيمح مختلف هاي

 با ارتباط، اين است. در بوده يعيطب منابع شديد سازي

 به هر روزه بشر ،يستيزطيمح هايبحران شدن ترجدي

 و رشد مفاهيم با ارتباط در خود گذشته ياه اشتباه

 امروزه ).Yarali et al., 2010(شود مي آگاه بيشتر توسعه،

 در اقتصادي توسعه تجربه كه باورند اين بر بسياري

 زيست،محيط به توجه عدم از ناشي و پيامدهاي گذشته

 پذيرنده بستر هايمحدوديت درك و ايجاد شناخت زمينه

 به گذشته دهة چند طي را زيستمحيط يعني توسعه

 كه دريافته درستي هب بشر كه طوري به است، آورده وجود

 وجود مرزي و حد زيستمحيط در او هايفعاليت براي

 برداري مورد بهره هاياكوسيستم پايداري منظوربه و دارد

آثار توسعه  يابيارز ).Habitat, 1992( كرد گذر آن از نبايد

EIA( ستيزطيبر مح
ت ينان از رعاياطم يبرا يروش )،١

 يهادر طرح يستيزطين محيارها و قوانيضوابط، مع

هيو تجز يي، شناساينيبشيآن پ يو هدف اصلتوسعه 

حاصل از  يمثبت و منف يزدها ه نشانيق کليل دقيتحل

 Jay et( باشديست منطقه ميزطيها بر محطرح ياجرا

al., 2007(از  يکيز در واقع يست نيزطيب محي. مدل تخر

 ياست که آثار تجمع يستيزطيآثار مح يابيارز يهاروش

ز يا آبخي، يااس منطقهيرا در مق يانسان يهاتيفعال

کند. مدل يان ميب يصورت کمل و مقدار آن را بهيتحل

 يهاها، جزو مدلمدل يکل يبندب در دستهيتخر

محسوب  يعيت کالن در منابع طبيريمد يبرا ياطالعات

است و  يستميل سيتحلو  هين مدل از نوع تجزيشود. ايم

بهره گرفته شده  ياضير يساز وه مدليدر ساختار آن از ش
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قت هدف استفاده از ي. در حق)Yarali et al., 2010( است

ب و درجه يز از مرور انشا گونه عوامل تخرين مدل پرهيا

ب بتوان ين ترتيا ها است تا بهبوم سازگان يريپذبيآس

کرده و در  يريب جلوگياز بروز تخر يآت يهادر پروژه

از تکرار آن را نشان  يريجلوگ يهاز راهيکوتاه مدت ن

 ياه هرندگان، درجيگ ميتوان به تصمين ميدهد. همچن

نده را به يتوسعه در آ يسنجتوسعه در گذشته و امکان

 & Mansouri( و ساده نشان داد يصورت کم

Makhdoum, 1999.( کرد ير روياخ يهادر سال ياز طرف

 يستيزطيآثار مح يابين در ارزيسرزمي مايس يشناسبوم

به  ييفضا يکپارچگيم يل استفاده از مفاهيتوسعه، به دل

ست با استقبال يزطيمح يزيره در برنامهيپا يعنوان اصل

ن يجه استفاده از ايرو بوده است. در نتروبه يريچشمگ

 ييجون، ضمن صرفهيسرزميمايس يابيارز يم برايمفاه

و  يها را به صورت تجمعتيامد فعاليپ يابيدر زمان، ارز

 & Khazaee(توان مشخص نمود ين مدت ميتردر کوتاه

Azari Dehkordi, 2008.( ها راهين نمايا که زييچ 

 با مختلف يهاپهنه سهيمقا امکان ساخته، ترکاربردي

 نيسرزمماييس سهيمقا مشابه و روش کي از استفاده

 است يو مکان يمختلف زمان هاينهيبا گز مشخص

)McGarical & Marks, 1995.( ن پژوهش يهدف ا

 يشناختبوم يريپذبيزان آسين مييب و تعيل تخريتحل

رو نيااز باشد.ين حوزه کرگانرود ميسرزميمايدر سطح س

ن ارائه يسرزميمايحاضر از نسخه س پژوهشدر انجام 

ن يب اولياستفاده شد. مدل تخر بيمدل تخر يشده برا

 يابيارز يو برا ي) معرفMakhdoum )1993بار توسط 

مورد  يجان شرقيست استان آذربايزطيآثار توسعه بر مح

 ).Mansouri & Makhdoum, 1999(استفاده قرارگرفت 

کننده انيصورت گرفته ب يهاسوابق پژوهش يبررس

آثار توسعه در  يابين مدل در ارزيچند از کاربرد ا يموارد

توان به کاربرد يمناطق گوناگون است که از آن جمله م

درود، استان ير و سفيرکبيز سد امين مدل در حوزه آبخيا

همدان  )،Mansouri & Makhdoum, 1999(هرمزگان 

)Chamani et al., 2005،(  کرمانشاه)Nouri, 1997( ،

و  )Yavari & Fazael Beygi, 2011( منطقه هورامان
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 )Yarali et al., 2010( شده اشترانکوهمنطقه حفاظت

اجرا در  يبره نمودن مدل براياشاره نمود. پس از کال

ن در ساختار يسرزميمايس يهاهيو افزودن نماژاپن، 

ب ياز مدل تحت عنوان مدل تخر يگريمدل، نسخه د

 Khazaee & Azariن شکل گرفت (يسرزميمايس

Dehkordi, 2009 .(  

  

  هاروشمواد و 

  منطقه مورد مطالعه

ز کرگانرود (شهر هشتپر) يمحدوده مورد مطالعه حوزه آبخ

لومتر مربع در محدوده يک ٦٤٥حدود  يبا وسعت

قه يدق ٥٦درجه و  ٤٨قه تا يدق ٤٠درجه و  ٤٨ ييايجغراف

 ٥٦درجه و  ٣٧قه تا يدق ٤٢درجه و  ٣٧و  يطول شرق

). ١(شکلالن قرار دارد يدر استان گ يقه عرض شماليدق

آزاد  يهااز سطح آبمتر  -٣٥ن محدوده يحداقل ارتفاع ا

متر است. متوسط  ٢٩٥٠و حداکثر آن در ارتفاعات، 

ن درجه يانگيمتر و ميليم١٣٦٥ساالنه منطقه  يبارندگ

 يباشد. بررسيگراد ميدرجه سانت ١٦حرارت ساالنه 

 يم منطقه با روش دومارتن معرف آب و هوايت اقليوضع

ن حوزه يا يهان رودخانهيمرطوب است. مهمترمعتدل و 

 يباشد. بررسيشامل کرگانرود، طوالرود و ناورود م

کننده انيب ،در حوزه يو پوشش اراض يت کاربريوضع

شمشاد،  يدرخت يها(گونه ي، جنگليوجود مناطق شهر

افرا، ممرز، بلوط، راش، توسکا، گردو و نمدار)، مراتع، 

فاقد پوشش  يم) و اراضيو د يا، کشت آبه (باغ يکشاورز

ن بر اساس آمار سال يت بخش شهرنشير) است. جمعي(با

باشد. يت حوزه) مي% جمع٤٧نفر ( ٤١٦٨٥برابر  ١٣٨٥

، يتوسعه محور انزل به ويژه يارتباط يهاگسترش راه

-ده ين حوزه طيت در ايع جمعيآستارا و رشد سر -تالش

ده تا شهر کوچک هشتپر اکنون به ير، سبب گردياخ يها

در استان  ياجتماع ين مراکز اقتصادياز بزرگتر يکي

  .)Abdollahi, 2008( مبدل شود

  

 هاي مورد نيازاطالعات و داده

 منظوربه پژوهشن يمورد استفاده در انجام ا يهاداده

ن، يسرزمو انقطاع  يکاربر يهانقشه هيو ته يبندپهنه

مربوط  IRS/P6 (LISS III) ياماهوارهر يتصو عبارتند از:

و  يها، نقشه توپوگراف، نقشه راه١٣٨٦ به تابستان سال

ه شده توسط ي(ته ١:٥٠٠٠٠اس يدر مق يدروگرافيه

  کشور). يبردارسازمان نقشه

  

  پژوهش اجراي شيوه

  روش بررسي

 يز کرگانرود از رويپس از مشخص نمودن مرز حوزه آبخ

ن محدوده يي، تعيدروگرافيو ه يتوپوگراف يهانقشه

 ها به روشک رودخانهيز براساس سامانه تفکيها ن رحوزهيز

Strahler (1964)  ياماهواره يهادادهانجام گرفت. سپس 

به  يح هندسيپس از انجام تصح ١٣٨٦مربوط به سال 

موجود منطقه در  يهايبا توجه به کاربرو  ٢ديبريروش ه

ر)، يبا يو اراض ، شهر، جنگل، مرتعيکالس (کشاورز ٥

د شده با يصحت نقشه تول يابي. ارزشد يبندطبقه

نقشه  يو کاپا از رو يصحت کل يهامحاسبه شاخص

-به يدر مرحله بعد براانجام گرفت.  ١٣٨٤سال  يکاربر

ن در محدوده يسرزمي مايزان انقطاع سيدست آوردن م

ن يسرزم يراه و کاربر يهاهيال ي، از همپوشيمطالعات

استفاده  ييايط سامانه اطالعات جغرافيدر مح ه شدهيته

 يها. نقشه)Khazaee & Azari Dehkordi, 2008( شد

 يورود يهاعنوان دادهن مرحله بهيه شده در ايانقطاع ته

ن و محاسبه يسرزميمايس يه هاياستخراج نما يبرا

) مورد يستميل سيه و تحليمدل (تجز يپارامترها

 ،٢ شکل در پژوهشجام مراحل اناستفاده قرار گرفت. 

، FRAGSTATS 3.0 يافزارهانرم .است م شدهيترس

ArcGIS 9.3 8.6 و  ERDAS ز در مراحل مختلف مورد ين

  استفاده قرار گرفتند.

  

  مدل ارزيابي تخريب سيماي سرزمين
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ر توسط يران به صورت زيب در اين نسخه از مدل تخرياول

Makhdoum, 2002)( معادله يتعر) ن ي). در ا۱ف شد

ب يعوامل تخر يتمام يدانيم يهايروش نخست با بررس

و سپس معادله  يريگ ، اندازهييدر هر واحد نشانزد شناسا

  .شوديب اجرا ميتخر

  Hi = (ΣI + DPi) / Vi             ۱معادله 

 Hi= انتخاب  يکار يهاب در واحديب تخريبه عنوان ضر

  شده

 ΣI =حالب در گذشته و يعوامل تخر يآثار تجمع  

DP =ت به سطح يک (نسبت جمعيولوژيزيتراکم ف

  iتا شماره  يکار يکشتزارها) در واحدها

V =يستگاه در واحد کاريز يريپذبيدرجه آس iي، م 

  باشد.

ر ين، به صورت زيسرزميمايب سين مبنا مدل تخريبر ا

  ):Azari Dehkordi, 2005شد ( يمعرف

  LD = ΣkI / Vi                       ۲معادله 

LD در سطح  يکار يب در واحدهايب تخري= ضر

  نيسرزميمايس

ΣkI يمايب سيانسان در تخر يهاتيه شدت فعالي= نما-

  ين در هر واحد کاريسرزم

V ين شده در واحد کارييتع يشناختبوم يريپذبي= آس 

iباشد. ي، م 

 عنوانبه نيسرزم يهابخش يبنددسته در قضاوت يمبنا

 حفظ يبرمبنا شده ارائه مدل در بيتخر ياه هطبق

 هرچه اساس نيا بر. است منطقه يشناختبوم يهاارزش

 شده راتييتغ دستخوش کمتر منطقه يعيطب ستمياکوس

 حفاظت مستعد ياه هطبق عنوانبه بيتخر مدل در باشد،

 از ييهابخش نيهمچن. شوديم شناخته بهتر و شتريب

 رييتغ و بيتخر با خود يپوشش يمايس در که نيسرزم

 توسعه مستعد ياه هطبق عنوان به زين بوده همراه ديشد

 .)Azari Dehkordi, 2005( شونديم گرفته نظر در شتريب

، يانسان يهاتيه فعالين شدت نماييو تع يبنددسته

 ياه هو حدود طبق يشناختبوم يريپذبيدرجه آس

ها انه دادين الگو، براساس مين در ايسرزميمايب سيتخر

  ).Khazaee & Azari Dehkordi, 2008(شود يانجام م

  

  
  موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه -١شکل
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  پژوهشمراحل انجام  -٢شکل 

  

  سرزمينها در سيمايتعيين فهرست فعاليت

 ييهاندين فرآيتراز مهم يکين، يسرزميمايس يختگيگس

ر ين را تحت تاثيسرزميماياست که ساختار و عملکرد س

ن به قطعات کوچکتر يم سرزميدهد و سبب تقسيقرار م

زان يپس از مشخص شدن م ).Randolph, 2004( شوديم

-هيتوان به محاسبه نماين، ميسرزميمايدر س يختگيگس

 يشناختبوم يهاهيمربوطه پرداخت. نما يهاها و شاخص

 يهادگاهيورود د يد برايمف ين، ابزاريسرزميمايس

ست محسوب يزطيمح يهايزيردر برنامه يستمياکوس

 يندهايتوان فرآيها مهين نمايکمک اشوند که بهيم

کرد  يريگاندازه يصورت کمن را بهيسرزميمايس

)Lausch & Herzog, 2002.( انتخاب شده به يهاهينما-

حاضر  ين در الگويسرزميمايب سيعنوان عوامل تخر

)Azari Dehkordi, 2005،( ر مطابق جدوليبه شرح ز)۱( 

  شود.يم يمعرف

  

 سرزمينها در سيمايتعيين شدت فعاليت

ن، در ابتدا يسرزمي مايس يشناسم بوميبا استفاده از مفاه

ه ين و سپس دامنه هر نماييرحوزه تعيهر ز يها براهينما

د ين گردييها تعانه دادهيرحوزه و براساس ميک زيبه تفک

)Azari Dehkordi, 2005(ن يب ايکد تخر ي. در گام بعد

ب يعوامل تخرعنوان مجموعه گر جمع و بهيکديها با هينما

ن شدت يين درنظر گرفته شد. تعيسرزميمايدر س

و در طبقات چهارگانه،  يفيصورت ک ت ها بهيب فعاليتخر

 يبندو طبقه Canter (1996)ف يبراساس تعار

Makhdoum (2002) يب انجام گرفت. بزرگياز تخر 

  ب عبارتند از:يترتا بهه هن طبقيمربوط به ا يکدها

  يزب ناچيتخر - 

  متوسط يبتخر - 

  يد ب شديتخر - 

  يدشد يليب خيتخر - 

ها در هر واحد هيب نمايسه ضرايپس از مقا پايان در

ن يت در بيانه، شدت هر فعالياس مين با مقيسرزميمايس

  ن شد.ييتع يکار يواحد ها

  

-شناختي در سيمايپذيري بومتعيين درجه آسيب

  سرزمين

ستم ير سيستم، زيک سياست که  يادرجه يريپذبيآس

در برابر عوامل محرک  يريآن بر اثر قرارگ يا اجزاي

 ).Turner et al., 2003( نديبيعمال خسارت م يرونيب

کردن ساختار  ي، کميريپذبين آسييتع يهااز راه يکي

ن يسرزميمايس يهاهيق استخراج نماين از طريسرزم

-اصول بوم يمبنا . بر)Lausch & Herzog, 2002( است

ک ي يهان، هرچه تعداد لکهيسرزميمايس يشناس

گر يد ير حوزه کمتر باشد و به عبارتيا زي سازگان بوم

تر باشد، آن کنواختيموجود در آن  يهرچه کاربر

 كاربري نقشه تهيه و هاداده سازيآماده

 شده توليد نقشه صحت ارزيابي

 مدل هايپارامتر محاسبه

 سرزمينسيماي تخريب تحليل
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قرار دارد  يکمتر يريپذبيدر معرض آس سازگان بوم

)Gergel & Turner, 2002(يمايب سي. لذا در مدل تخر-

-بين آسييجهت تع )NP(ه تعداد لکه ين، از نمايسرزم

دست آوردن به ياستفاده شد. برا يشناختبوم يريپذ

بوم  يريپذبين درجه آسييمناسب جهت تع ياسيمق

ها، از تيک دامنه شدت فعاليز همانند تفکين يشناخت

ن شده ييتع ياه هها استفاده شد. طبقانه دادهياس ميمق

  ، ارائه۲در جدول يشناختبوم يريپذبيک آسيتفک يبرا

  شده است.

  

  هاسرزمين مورد استفاده در تعيين فهرست فعاليتهاي سيماينمايه -۱جدول

- هاي سيماينمايه

  سرزمين

عالمت 

 اختصاري

  سطح مورد بررسي
  تفسير

  سرزمينسيماي  طبقه

  کند (بدون واحد)ها را محاسبه مياين نمايه تعداد کل لکه  *   NP  تعداد لکه

  کند (هکتار)ها را محاسبه مياين نمايه ميانگين اندازه لکه  *    MPS  ميانگين اندازه لکه

  *    MedPS  ميانه اندازه لکه
ها را بر اساس مساحت لکه و معادله اين نمايه ميانه اندازه لکه

  کند (هکتار)آماري ميانه، محاسبه مي

  کند (متر)را محاسبه ميها اين نمايه مجموعه محيط کليه لکه  *    TE  حاشيه کل

  *    ED  تراکم حاشيه
- ها تقسيم بر مساحت لکه مياين نمايه معادل طول تمامي حاشيه

  باشد (متر/ هکتار)

  *    MFPD  نمايه بعد فرکتال

کند. که ميزان اين نمايه ميانگين ابعاد فشردگي لکه را محاسبه مي

بيشتر در کننده يکنواختي تر باشد، بيانآن هرچه به يک نزديک

  لکه خواهد بود (بدون واحد)

  *    SDI  نمايه تنوع شنون

نمايد. طور نسبي محاسبه مياين شاخص تنوع را در هر پهنه، به

، و با افزايش ۰سرزميني با يک لکه اين شاخص برابر در سيماي

  يابد (بدون واحد)تعداد لکه افزايش مي

  *    MSI  نمايه شکل

نظمي در شکل با افزايش بيشاخص پيچيدگي شکل لکه است و 

هاي مدور ميزان اين کند.براي لکهمقدار اين نمايه افزايش پيدا مي

  باشد (بدون واحد)مي ۱نمايه برابر 

(McGarical & Marks, 1995)  
  

  سرزمينشناختي در سيمايپذيري بومآسيب ياه هطبق - ۲جدول

 پذيري (تعداد لکه)دامنه آسيب  پذيريدرجه آسيب کد طبقه

V4  پذيرآسيب  X ≥ Q3 

V3  حساس  Q3 > X ≥ Q2  

V2  حساسنيمه  Q2 > X ≥ Q1  

V1  مقاوم  Q1 > X  

(Khazaee & Azari Dehkordi, 2009)                                                               

  

  نتايج

  هاي مورد نيازسازي اطالعات و دادهآماده

 ير با عوارض نقشه (خطاين مرجع نمودن تصويپس از زم

RMSE پوشش،  يهان کالسييکسل) و تعيپ ٣٩/٠
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 يبا استفاده از نقشه کاربر يبندبرآورد صحت طبقه

ه شده توسط سازمان ي(ته ١٣٨٤مربوط به سال ي اراض

-انيکه ب يبندج انجام طبقهينتاها) انجام گرفت. جنگل

باشد يم يپوشش يهاکالسه يکننده دقت مناسب در ته

  ، ارائه شده است.۳در جدول

  

  بندي تصويرنتايج طبقه -۳جدول

  LISS III) ۱۳۸۶(  طبقه پوشش

  صحت توليد کننده / صحت کاربر (%)

  ٨٩  ٨٦  کشاورزي

  ١٠٠  ١٠٠  شهر

  ٩٧  ٩٦  جنگل

  ٩٠  ٩٠  مرتع

  ٧٠  ٨٦  اراضي باير

  ٩٢  صحت کلي %

  ٨٥  شاخص کاپا

  

محاسبه پارامترهاي مدل و تعيين حدود طبقات تخريب 

  )LDسرزمين (در سيماي

ن حاصل از يسرزميمايس ينقشه گسستگ ۳شکل

ن را در محدوده يسرزم يراه و کاربر يهانقشه يهمپوش

ن يدهد. با استفاده از ايز کرگانرود نشان ميحوزه آبخ

 يمورد بررس يهاپهنه يمختلف برا يهاهينقشه، نما

دسته  يفيانه در چهار گروه کياساس م استخراج، و بر

ک هر ي، و به تفک)۴( ج آن در جدوليشد که نتا يبند

  رحوزه ارائه شده است. يز

 يهاهي، نما)۴( ج جدوليدر گام بعد با استفاده از نتا

اعداد ها و تي، شدت فعاليشناختبوم يريپذبيدرجه آس

 يهارحوزهيک زي) به تفکLDن (يسرزميمايب در سيتخر

). پس از محاسبه عدد ۵محاسبه شد (جدول  يمطالعات

رحوزه، از يهر ز يب فروافت برايب به عنوان ضريتخر

استفاده  يکار يهاواحد يدسته بند يب برايانه ضرايم

  ). Makhdoum, 2002; Azari Dehkordi, 2005(شد 
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  سرزمين در محدوده مورد مطالعهسيماي گسيختگينقشه  -٣شکل 

 

  

  

 هاسرزمين به تفکيک زيرحوزههاي سيمايبندي نمايهدسته -۴جدول

دامنه نمايه
  

 هاي ترکيبنمايه هاي ساختارينمايه

SDI  MSI  MFPD  TE  ED  MedPS  MPS  NP  

۰۶/۱X4≥ 

۹۷/۰>X3≥ 

۶۲/۰>X2≥ 

>X1 

۳۳/۱X4≥ 

۳۱/۱>X3≥ 

۲۸/۱>X2≥ 

>X1  

۰۷/۱X4≥ 

۰۶/۱>X3≥ 

۰۵/۱>X2≥ 

>X1  

۴۳۶۲۹۱X4≥ 

۲۸۳۶۲۱>X3≥ 

۱۵۸۰۵۴>X2≥ 

>X1  

۴۹/۴X4≥ 

۹۲/۲>X3≥ 

۶۳/۱>X2≥ 

>X1  

۹۳/۱X1≥ 

۶۰/۱>X2≥ 

۱۱/۱>X3≥ 

>X4  

۵۸/۱۱X1≥ 

۵۰/۹>X2≥ 

۷۰/۶>X3≥ 

>X4  

۹۱۶X4≥ 

۵۶۳>X3≥ 

۳۲۲>X2≥ 

>X1  

  شدت

  کميت

  شدت

  کميت

  شدت

  کميت

  شدت

  کميت

  شدت

  کميت

  شدت

  کميت

  شدت

  کميت

  شدت

  کميت

حوزه
شماره زير 

  

۱  I4 ۱۱/۱  I1 ۲۷/۱  I1 ۰۴/۱  I3 ۳۶۰۸۰۳  I3 ۷۱/۳  I3 ۵۷/۱  I3 ۸۳/۷  I3 ۷۷۴  

۲  I1  ۱۹/۰  I2  ۲۸/۱  I4  ۰۷/۱  I1  ۵۷۵۶۴  I1  ۵۹/۰  I1  ۳۶/۹  I1  ۸۲/۴۶  I1  ۱۲۶  

۳  I2  ۶۹/۰  I4  ۴۱/۱  I4  ۰۹/۱  I2  ۲۸۲۱۲۱  I2  ۹۰/۲  I2  ۶۹/۱  I2  ۱۸/۱۰  I2  ۴۵۶  

۴  I3  ۰۵/۱  I2  ۳۰/۱  I4  ۰۷/۱  I4  ۴۴۴۱۶۵  I4  ۵۷/۴  I4  ۰۶/۱  I4  ۳۸/۶  I3  ۹۰۸  

۵  I4  ۱۰/۱  I4  ۳۵/۱  I2  ۰۵/۱  I4  ۵۰۸۲۶۸  I4  ۲۳/۵  I4  ۰۰/۱  I4  ۰۴/۶  I4  ۹۳۹  

۶  I3  ۰۰/۱  I3  ۳۲/۱  I3  ۰۶/۱  I2  ۱۸۱۶۶۲  I2  ۸۷/۱  I3  ۵۶/۱  I3  ۳۱/۹  I2  ۳۶۳  

۷  I2  ۷۲/۰  I4  ۳۳/۱  I4  ۰۸/۱  I3  ۲۸۵۱۲۱  I3  ۹۳/۲  I2  ۶۲/۱  I2  ۶۸/۹  I2  ۵۳۶  

۸  I4  ۱۱/۱  I3  ۳۱/۱  I2  ۰۵/۱  I4  ۷۲۰۲۵۷  I4  ۴۱/۷  I3  ۱۳/۱  I3  ۸۰/۶  I4  ۱۳۱۸  

۹  I1  ۱۳/۰  I3  ۲۸/۱  I3 ۰۶/۱  I1  ۳۲۱۵۷  I1  ۳۳/۰  I1  ۰۴/۸  I1  ۲۱/۴۰  I1  ۹۶  

۱۰  I1  ۴۰/۰  I4  ۳۴/۱  I4  ۰۷/۱  I1  ۸۷۲۳۱  I1  ۹۰/۰  I1  ۶۳/۲  I1  ۷۶/۱۵  I1  ۱۹۹  

۱۱  I2  ۹۴/۰  I1  ۲۶/۱  I1  ۰۴/۱  I3  ۴۳۳۶۶۶  I3  ۴۶/۴  I4  ۹۸/۰  I4  ۸۶/۵  I4  ۱۰۶۵  

۱۲  I3  ۰۰/۱  I2  ۲۸/۱  I1  ۰۳/۱  I2  ۲۶۳۷۰۳  I2  ۷۱/۲  I2  ۶۵/۱  I2  ۹۱/۹  I3  ۵۸۹  

  

ب يتخر يابيارز يدر دو الگو ياساس يهااز تفاوت گيريبحث و نتيجه

ت يه فعالين شدت نماييتوان به نحوه تعين، ميسرزم
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 ياه هو آستانه طبق يشناختبوم يريپذبي، آسيانسان

ن (مدل يسرزم يابيارز يب اشاره نمود. در الگويتخر

 يت انسانيفعال يهاهينما يب)، فهرست و شدت برايتخر

ن شده است ييتع يو نظر کارشناس يدانياساس کار م بر

)Mansouri & Makhdoum, 1999( .ن الگو، تراکم يدر ا

استفاده از  يت تقاضايعنوان اهمت بهيک جمعيولوژيزيف

ر يجدا از سا يابه صورت مشخصه يکشاورز ياراض

 ز بريب نيتخر ياه هشود. دامنه طبقيم يها بررستيفعال

 ,Makhdoum( ن شده استييتع ياساس منطق فاز

 يهاهين، از نمايسرزميمايس يابيارز يدر الگو). 2002

طور کامل ب بهيتخر يهاعنوان مولفهن بهيسرزميمايس

ن مدل يدر ا يريگميشود. ابزار تصميبهره گرفته م

و  يبوم شناخت يريپذبيشدت، آس يهاهيبراساس نما

ن شده ييتع يها)، دامنه و آستانهLDب (ياعداد تخر

ن است يسرزميمايها در سطوح مختف سهيتوسط نما

)Azari Dehkordi, 2005(ياهياول يبندن با رتبهي. همچن 

را  ييهاتيتوان اولويد، ميآيدست من روش بهيکه از ا

-بوم يحفاظت و بازگردان يعلم يهاشروع پروژه يبرا

ها مشخص نمود. ب در پهنهيزان تخريبراساس م يشناخت

)Khazaee & Azari Dehkordi, 2009( . هدف از انجام

 يريپذبيزان آسين مييب و تعيل تخرين پژوهش تحليا

ن حوزه کرگانرود يسرزميمايسطح سدر  يشناختبوم

رو در انجام پژوهش حاضر از نسخه نيااز باشد.يم

  ب استفاده شد.يمدل تخر ين ارائه شده برايسرزميمايس

  

  

  

  

  

  

  سرزمينپذيري و ميزان تخريب در سيمايتعيين شدت فعاليت، درجه آسيب -۵جدول

  ضرايب  )LDعدد تخريب (  )Vپذيري (آسيب درجه  )ΣkIشدت فعاليت (

۲۱  ۳  ۷  ۱  

حوزه
شماره زير

  

۱۲  ۱  ۱۲  ۲  

۲۰  ۲  ۱۰  ۳  

۲۸  ۳  ۳۳/۹  ۴  

۳۰  ۴  ۵۰/۷  ۵  

۲۱  ۲  ۵۰/۱۰  ۶  

۲۳  ۲  ۵۰/۱۱  ۷  

۲۶  ۴  ۵۰/۶  ۸  

۱۲  ۱  ۱۲  ۹  

۱۴  ۱  ۱۴  ۱۰  

۲۲  ۴  ۵۰/۵  ۱۱  

۱۷  ۳  ۶۷/۵  ۱۲  

  

ب در يج تخريها و نتاتيآثار فعال يسازينيمنظور عبه

توسط پژوهشگران مورد  يمتفاوت يهاوهين، شيسرزم

-صورت هاي پژوهش ياستفاده قرار گرفته است. بررس

-حوزه يبندمتفاوت دسته يکردهايکننده روانيگرفته، ب

رات ييب و تغيرگزار بر تخرين عوامل تاثييو تع يکار يها

 يهان مرز، حوزهييتع يبرا Nouri (1997)ن است. يسرزم

 Mansouriدرنظر گرفت.  يعنوان واحد کاررا به ياسيس
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& Makhdoum (1999) يمنطقه مطالعات يبندز شبکهين 

  قرار دادند.  UTMخود را براساس شبکه 

ن ين سرزميسرزميمايس يهاهين استفاده از نمايهمچن

 و Khazaee & Azari Dehkori (2008, 2009)توسط 

Azari Dehkordi (2005) متفاوت در  يکرديعنوان روبه

باشد. ين مطرح ميب سرزميل تخريو تحل يسازيکم

ک يارائه  Azari Dehkordi (2005) يهاج پژوهشينتا

امد يپ يابيارز يع برايسر يريگميسامانه پشتوانه تصم

ن، تحت عنوان يسرزميمايب حوزه سيها در تخرتيفعال

عنوان مبنا در ست که بهن ايسرزميمايب سيمدل تخر

 Khazaee & Azari Dehkori (2008, 2009) پژوهش

 يليکرد تحليحاضر رو بررسيمورد استفاده قرار گرفت. در 

   يهان بار در سطح کالسهياول ين، برايب سرزميتخر

ن) مورد استفاده يسرزميماياس سيمختلف پوشش (مق

  قرار گرفت.

-ن، در دستهيسرزميمايس يابيارز يالگو يکرد منطقيرو

ب در يتخر يبرمبنا يکار يت واحدهاين اولوييو تع يبند

ن يا بر). Azari Dehkordi, 2005( ستم استوار استياکوس

از توسعه و  يها به درجاترحوزهيز يبنداساس طبقه

ن يسرزميمايب در سيزان تخريحفاظت، با توجه به م

)LDتناسب زان ي، م)۷(و  )۶( هاي )، انجام گرفت. جدول

-يمايب سيدامنه تخر يتوسعه و حفاظت را برمبنا

  دهد.يز کرگانرود، نشان ميآبخ يهارحوزهين در زيسرزم

ن سطح از ين و کمتريشتري، ب)٦( ج جدولينتا با توجه به

%) ٣٢( LD1ب در طبقات يمساحت حوزه کرگانرود به ترت

  گردد.ي%) مشاهده م٢٠( LD4و 

کننده وقوع انيمنطقه، باز سطح LD1 % طبقه ٣٢سهم 

ن حوزه يسرزميمايرات عمده در سييجاد تغيب و ايتخر

در  ١٢و  ١١، ٨شماره  يهارحوزهين اساس زيباشد. برايم

در  ٥و  ٤، ١توسعه)،  ين تناسب برايشتري(ب LD1طبقه 

در  ١٠و  ٩، ٢، و LD3در طبقه  ٧و  ٦، ٣، LD2طبقه 

-يحفاظت)، قرار م ين تناسب برايشتري(ب LD4طبقه 

ن نکته که آثار توسعه و گسترش يا رند. با توجه بهيگ

ز مشهود است، يآبخ يبا در تماميتقر ياختالل يها لکه

عنوان کانون متمرکز توسعه در به يشهر يهاهسته يول

شود. وجود يده ميد ١٢و  ١١، ١شماره  يهارحوزهيز

ز ين)  LD2و  LD1ها (ن پهنهيب باال در ايدامنه تخر

درجات مختلف  ٧ن مسئله است. جدوليبر ا يگواه

  دهد.ين نشان ميسرزميمايها را در سرحوزهيب زيتخر

  

  سرزمينبندي واحدهاي مطالعاتي براساس ضريب تخريب سيمايدسته -۶جدول

  کد طبقه  )هکتار(مساحت   تناسب توسعه و حفاظت  دامنه تخريب  درصد

۳۲ > X۸۷/۶  ۲۰۹۴۹  مستعد توسعه بيشتر  LD1  

۲۷ ۸۷/۶> X ≥ ۶۶/۹  ۱۷۵۰۹  مستعد توسعه  LD2  

۲۱ ۶۶/۹> X ≥ ۶۲/۱۱  ۱۳۲۰۳  نيازمند بازسازي  LD3  

۲۰ ۶۲/۱۱X ≥   ۱۲۸۸۲  مستعد حفاظت  LD4  

                                                                      (Khazaee & Azari Dehkordi, 2009)   

  

  

  سرزمينتخريب در سيماي ياه هدرج -۷جدول 

  طبقه کد  )هکتار( مساحت  زيرحوزه شماره

۱  ۶۰۴۲  LD2  

۲  ۵۹۰۰  LD4  

۳  ۴۶۴۴  LD3  

۴  ۵۷۹۵  LD2  
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۵  ۵۶۷۲  LD2  

۶  ۳۳۷۰  LD3  

۷  ۵۱۸۹  LD3  

۸  ۸۹۳۶  LD1  

۹  ۳۸۵۲  LD4  

۱۰  ۳۱۳۰  LD4  

۱۱  ۶۲۱۵  LD1  

۱۲  ۵۷۹۸  LD1  

  

  اهپيشنهاد

 و بيتخر ليتحل در جينتا بهبود و دقت شيافزا منظوربه

  :گردديم شنهاديپ ريز ياه اقدام ن،يسرزم راتييتغ

متفاوت  يک مکانيبا تفک يهااستفاده از اطالعات و داده - 

ها       سازگانبوم يريپذبيب و آسيزان تخريل ميدر تحل

 .يريگمياس در تصميسطح مناسب مقدن به يجهت رس

منظور درک بهتر روند و چندزمانه به هاي بررسيانجام  - 

 ن.يرات سرزمييتغ يالگو

 يهاها و جنگلت عرصهين با توجه به اهميهمچن - 

مانده از  يراث بجايعنوان مموجود در منطقه به يخزر

گردد با يشنهاد ميانت از آن، پيو لزوم ص گذشتهدوران 

ن، ين تناسب سرزمييک تعيستماتيس يهااستفاده از روش

 يهادر پهنه ينش مناطق حفاظتيو گز ييبه شناسا

ها اقدام ن عرصهيکامل ا يش از نابوديافته پيتوسعه ن

 گردد.
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Abstract 

Environmental degradation model is one of the Environmental Impact Assessment (EIA) methods 

in which ecological cumulative effects of human activities on his surrounding nature could be 

evaluated and quantified. As a special trait of Landscape Ecological Metrics is the ability of rapid 

assess and recognize of human activities in the shortest time. Thus in this study, we used a 

landscape degradation model to environmental impact assessment and degradation analysis of 

Korganroud watershed. To achieve this goal, the study area was divided into 12 sub-watershed 

depend on river system, as a working unit. In next step the ecological vulnerability, degradation 

factor and its intensity was computed for each region, using Landscape ecological metrics and 

classified depend on median. By using degradation table and importing model component, 

degradation coefficient was calculated and classified for each zone. By this way, each zone was 

ranked and Compared by degradation state into development and conservation level. Finally, from 

whole study area, 32% prone to further development level 1 and 27% level 2, 21% need to be 

rehabilitated and 20% area that needs for conservation, are measured.  

 

Keywords: Environmental impact assessment (EIA), Landscape degradation model, Ecological 

vulnerability, Korganroud watershed. 
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