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 :چکیده

 یمایس هایدر استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از سنجه دنا شدهمنطقه حفاظتدر  نیسرزم یمایس بیتخرمنظور بررسی به یابیمطالعه ارز نیا

 از ،انجام تحقیق یبراباشد. های طبیعی منطقه میهای انسانی با توجه به مشخصهو نقش فعالیت 1398تا  1388های در دوره زمانی بین سال نیسرزم

 ۀنقشهمپوشانی از  نیسرزم یمایس هایسنجه سازییکم جهت .شد استفاده یمطالعات یعنوان واحدهابه منطقه یهادهستان یاسیس ماتیتقس

 ،یشناختبوم یریپذبیدرجه آس، مقادیر نیسرزم یمایس بی. با توجه به مدل تخرشد استفاده های ارتباطی منطقهی و شبکۀ راهاراض یربرکا-پوشش 

-دهستاننشان داد که  جینتا .شدمحاسبه منطقه  گانههای نهبرای هر یک از دهستان نیسرزم یمایس بیتخر زانیو م ی انسانیهاتیشدت فعال نییتع

سررود  هستند و دهستان نیسرزم یمایس بیعدد تخر نیباالتر یدارا 23و  24، 26ی به ترتیب با اعداد و سادات محمود یپادنا وسط، پاتاوههای 

 8/22 د،یشد یلیخ بیدرجه تخر یدرصد از منطقه دارا 4/43 همچنین،. باشدمی نیسرزم یمایس بیعدد تخر نیکمتردارای  5/3با عدد  یشمال

 یکه دارا یکم است. مناطق بیتخر یدرصد از منطقه دارا 2/17 متوسط و بیتخر یدرصد از منطقه دارا 6/16 د،یشد بیتخر یقه دارادرصد از منط

ویژه جلوگیری از توسعه اراضی کشاورزی در این مناطق به .رندیتوجه قرار گ مورد یاز لحاظ حفاظت دیهستند با دیشد یلیو خ دیدش بیتخر ۀدرج

دنبال آن جلوگیری از تبدیل اراضی زراعی زیر اشکوب جنگل به باغات از مهمترین اقدامات سعه کشاورزی در زیر اشکوب جنگل و بهجلوگیری از تو

 باشد.اولیه حفاظتی در این رابطه می
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 مقدمه .1

هایی از های ملی بخشمناطق حفاظت شده و پارک

منظور که به شوندمحسوب میسازگان زمین بوم

 ,Braatz) زیستیتنوعحفاظت بیشتر از جمله 

های علمی، اقتصادی، آموزشی و و نقش (1992

 ,Majnounian) اندها انتخاب شدهتفریحی آن

ی زیستکنوانسیون تنوع 2004در سال  (.2003

تا سال  موثریطور کشورهای عضو را الزام کرد تا به

از هر منطقه اکولوژیکی را  درصد 10حداقل  2010

این افزایش میزان  ،2010در سال  و حفاظت کنند

شد مطرح  2020تا سال  درصد 17مناطق به حداقل 

(UNEP, 2004 .)بررسی توزیع مناطق  ،در ایران

تمام  اًتقریب دهد که این مناطقمی شده نشانحفاظت

 ,Makhdoum) گیرندمی کشور را در برزیستی تنوع

افزایش  در رابطه با بسیاری شواهداما،  ،(2008

از شده جهان  تخریب در بسیاری از مناطق حفاظت

 ..Leverington et al)رد وجود داجمله ایران 

2010; Rezazadeh et al., 2017)در  . تخریب

مل انسانی و طبیعی عوااثر  درده شمناطق حفاظت

 تحت تأثیرها زیستگاهفروپاشی . گیردصورت می

های ارتباطی و توسعه راه منظوربه زداییجنگل

، کشاورزیمانند مناطق مسکونی، ی یهاکاربری

اثرات مخرب ناشی از  مدیریت نشده و تفرجصنعتی، 

از جمله عوامل  های انسانیها و فاضالبآالینده

 ,Eakin and Luers) باشندگذار میانسانی تاثیر

2006). 

ها و بستر، لکهاز  چیدمانیبا  سیمای سرزمین

های محلی که در آن ترکیبی از اکوسیستم کریدورها

وجود  در یک منطقه سیمای سرزمین هایا کاربری

وجود هب ،اندشدهمشابهی تکرار های دارد و در شکل

دهنده سیمای آید؛ هر یک از عناصر تشکیلمی

ساختار، ین دارای سه خصوصیت عمده شامل سرزم

 .(Leitao et al.. 2006) باشندمی کرد و تغییرکار

 اساسی ساختار سیمای سرزمین یعنی ۀجنب دو

 وسیلهتوان بهرا می هاترکیب و شکل مکانی لکه

مورد بررسی قرار داد های سیمای سرزمین سنجه

(Leitao et al., 2006) .از جملههایی شاخص 

د، شکل، اندازه، تنوع، یکنواختی، تراکم، تعدا

ها را و وضعیت پوشش گیاهی لکه فروپاشیپیوستگی، 

 شمارهای سیمای سرزمین بهعنوان سنجهتوان بهمی

 . (Lausch and Herzog, 2002) آورد

زیست، های ارزیابی آثار توسعه بر محیطیکی از روش

حاصل مدل سرزمین است،  مدل تخریب سیمای

 که تحت عنوانعددی است سیمای سرزمین  تخریب

 شدت تخریب راکه شود شناخته میضریب تخریب 

 ,Makhdoumکند )میمشخص مین زسر یسیمادر 

از آنجا که عوارض خطی موجود در هر واحد  (.2002

و  گسیختگیها باعث از هماکولوژیک از جمله جاده

-دهنده سیمای سرزمین میهای تشکیللکه فروپاشی

ها در واحد سطح بر شدت با افزایش تراکم آن شوند و

گردد، بنابراین، تخریب سیمای سرزمین افزوده می

-توان با استفاده از ضریب تخریب حاصل از سنجهمی

ها و مدل تخریب سیمای سرزمین، شدت تخریب را 

در هر واحد اکولوژیک مورد بررسی و مقایسه قرار داد. 

مدیریت بهتر در گیری و این موضوع منجر به تصمیم

اکوسیستم در جهت کنترل عوامل تخریب در یک 

 شود.میمنطقه 

در که و بسیار زیادی  متعددهای عالوه بر پژوهش

های سیمای سرزمین در مطالعه مورد کاربرد سنجه

شدت و میزان تخریب مناطق مختلف جهان در سطح 

 ,.Wang et al) استصورت گرفته المللی بین

2008; Shrestha et al., 2012; Alphan and 

Celik, 2014; Maimaitiyiming et al., 2014; 
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Liu and Yang, 2015; Castillo et al., 2015 .)

 هایبررسیهای سیمای سرزمین، با استفاده از سنجه

میزان تغییرات  جهت برآوردمتنوع و گوناگونی نیز به 

های ملی و و شدت تخریب سیمای سرزمین در پارک

کشور از جمله پارک ملی  ةفاظت شدمناطق ح

(، منطقه Zebardast et al., 2012)  گلستان

(، منطقه Sepehr et al., 2015ران )تو هشدحفاظت

 ,Daneh kar and Jafari)شده جاجرود حفاظت

2017; Sadegh Oghli.. et al., 2019 منطقه ،)

 ,.Shir mohammadi et al)شده کرکس حفاظت

 Haghverdiشده ورجین )منطقه حفاظت ،(2017

et al., 2018شده سروالت ( و منطقه حفاظت

(Darvish Sefat et al., 2018پرداخته ).اند 

Karami  وFeghhi (2012a) ای جهتدر مطالعه 

های سیمای سرزمین در حفاظت کمی کردن سنجه

کهگیلویه و  استاندر از الگوی کاربری پایدار اراضی 

هر چه درصد و تراکم  کردند که بیان ،بویر احمد

های مناطق مسکونی در منطقه بیشتر شود، سنجه

ها افزایش یافته در حالی که ها و شکل آنتراکم لکه

ها و اتصال و پیوستگی سیمای سرزمین اندازه لکه

یابد. همچنین، استان کهگیلویه و بویر کاهش می

های احمد با وجود تراکم باالی اراضی جنگلی و لکه

های با کاربری مصنوعی و انسان ز نظر لکهطبیعی، ا

، توسعه ساخت و قرار داردساخت نیز در سطح باالیی 

ساز و گسترش مناطق مسکونی با تراکم اراضی 

-ریزیباشد و در برنامهجنگلی و طبیعی سازگار نمی

و آمایش سرزمین باید مورد توجه قرار  آیندههای 

 Malek(. Karami and Feghhi, 2012bگیرد )

hosseini  وDashti (2017ارزیابی ریسک ) های

ی دنا با استفاده حفاظت شده ۀزیست محیطی منطق

را مورد بررسی قرار مراتبی از روش تحلیل سلسله

نشان داد که خطر فرسایش خاک ها آننتایج  دادند

ثیرات مخرب کشاورزی أعنوان عامل طبیعی و تبه

کنی گیاهان عنوان زیر معیار فیزیکی، ریشهمحلی به

، شناختیزیستعنوان زیر معیار مرتعی و دارویی به

مین آبرداری از پوشش گیاهی و جنگلی با هدف تبهره

-دام، سوخت و سایر موارد به عنوان زیر معیار ۀعلوف

های اقتصادی اجتماعی و عدم مدیریت جامع کارآمد 

عنوان زیر معیار فرهنگی باالترین زیست بهاز محیط

 دارند. تاثیر را 

 و هاسنجهو استفاده از  فیحاضر با توص پژوهش در

 عنوانبه هاجاده ریثأت ن،یسرزم یمایس بیمدل تخر

 یهالکه فروپاشی بر سازانسان یخط عوارض از یکی

 حفاظت منطقهدر  نیسرزم یمایس دهندهلیتشک

 کی طول در راحمدیبو و هیلویکهگ استان دردنا  شده

از . به اجرا درآمد 1398 و 1388 یهاسال نیب دهه

ها و که در طول یک دهه اخیر گسترش جادهآنجا 

-عوارض خطی شامل خطوط انتقال برق و گاز و جاده

ها، نقش مهمی را در توسعه های پایشی مجاور آن

دنبال آن تخریب در اجتماعی منطقه و به -اقتصادی

، بنابراین مطالعه منطقه حفاظت شده دنا داشته است

به عالوه، در این تحقیق نقش تلقی شده،  حاضر مهم

عوامل انسانی از جمله تعداد و پراکنش روستاها و 

های کشاورزی بر شدت تخریب سیمای زمین

مورد مطالعه مورد بررسی قرار  ۀسرزمین در منطق

. با مقایسه شدت تخریب سیمای سرزمین در گرفت

عنوان مورد مطالعه به ۀهای مختلف منطقدهستان

بندی سیاسی منطقه و با تشخیص ای تقسیمهواحد

مناطق با تخریب بیشتر از مناطق کمتر آسیب دیده، 

ها قابل پیشنهاد اقدامات مدیریتی مناسب برای آن

باشد. همچنین، نقش سایر عوامل طبیعی از جمله می

عوامل توپوگرافی و هیدروگرافی در هرکدام از 
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ر قرار )دهستان( مد نظ بندی منطقهواحدهای تقسیم

تواند به دو سوال زیر پاسخ . تحقیق حاضر میتگرف

 1388در طول یک دهه گذشته بین سال اینکه دهد؛ 

کمی عارضه خطی جاده بر  ریثأت، 1398و سال 

تخریب سیمای سرزمین منطقه مورد مطالعه چگونه 

است؟ نقش جمعیت انسانی و حضور روستاها و 

یب های کشاورزی در دوره مذکور در تخرزمین

های سیمای سرزمین منطقه با توجه به مشخصه

طبیعی هر دهستان شامل جهت غالب، متوسط 

شیب، متوسط ارتفاع از سطح دریا، تراکم شبکه 

 ;TWIها و شاخص رطوبت توپوگرافی )آبراهه

Topographic Wetness Index( )Rahimifar et 

al., 2011)، شود؟ چگونه ارزیابی می 

 مواد و روش ها .2

 مورد مطالعه منطقه .2-1

دنا در شمال شرق استان  ةحفاظت شد ۀمنطق

درجه و  30کهگیلویه و بویراحمد در عرض جغرافیایی 

دقیقه عرض شمالی و  14درجه و  31دقیقه تا  52

درجه  51دقیقه تا  9 درجه و 51طول جغرافیایی 

 02/1245دقیقه طول شرقی با مساحت حدود  37و

(. این منطقه از 1)شکل  واقع شده استکیلومتر مربع 

سه بخش دنای غربی، شرقی و پارک ملی دنا تشکیل 

دنای غربی با  ةشدحفاظت ۀشده است. منطق

-روستا می 94هکتار دارای  67780مساحتی حدود 

درصد،  66/35 باشد. این منطقه با شیب متوسط

 73/14و تراکم طولی جاده در آن   دارای شیب زیاد

دنای  ةشدحفاظت ۀمنطقباشد. متر در هکتار می

روستا  24هکتار دارای  30884 شرقی با مساحت

-درصد می 38/48بوده و شیب متوسط آن حدود 

متر در  74/1 این بخشباشد. تراکم طولی جاده در 

 25838باشد. پارک ملی دنا با مساحت هکتار می

هکتار مربع فاقد روستا و جمعیت انسانی بوده و در 

ه قرار دارد. این منطقه دارای شد حفاظت ۀمرکز منطق

باشد. بر درصد و فاقد جاده می 440/62 شیب متوسط

اساس نقشه سیاسی وزارت کشور، منطقه مورد 

های سادات محمودی، مطالعه را نه دهستان با نام

پاتاوه، توت نده، دنا، سررود شمال، کاکان، پادنا علیا، 

 

ها در استان های آننقشه موقعیت جغرافیایی مناطق حفاظت شده دنای غربی، دنای شرقی و پارک ملی دنا و دهستان -1شکل 

 یران کهگیلویه و بویر احمد و ا
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 (. 1گیرد )شکل پادنا وسطی و پادنا سفلی در بر می

 یقروش و ابزار تحق. 2-2

کمی عارضه خطی جاده بر  ریتاثبررسی  منظوربه

تخریب سیمای سرزمین منطقه مورد مطالعه و میزان 

-گسیختگی سیمای سرزمین و استخراج سنجهاز هم

های مورد نظر و محاسبه پارامترهای مدل تخریب 

عنوان واحد سیمای سرزمین در هر دهستان به

، از 1398و  1388زمانی بین  مطالعه، در دوره

ها )طول جاده( و راه ۀشبک ۀنقش ۀهمپوشانی و مقایس

پوشش کاربری اراضی )مساحت کاربری( منطقه  ۀنقش

 Khazaei and Azariشد )در این دو سال استفاده 

Dehkordi, 2008) ۀاز الی 1388. برای سال 

های ارتباطی ارائه شده در ها و راهاطالعاتی جاده

برداری کشور برای های وکتوری سازمان نقشهنقشه

مورد  ۀاستفاده شد. همچنین، منطق 1380اوایل دهه 

که توسط  کاربری اراضی-پوششنقـشه مطالعه، از 

 در سیمای سرزمین منطقه (ΣI)شدت فعالیت تخریب انسانی ةهای مورد استفاده برای ارزیابی نماینام و مشخصات سنجه -1جدول 

عالمت  هاهینما

 یاختصار

 منابع  حاتیتوض

 ;Leitão et al., 2012 )بدون واحد( کندیم محاسبه را هالکه کل تعداد NP تعداد لکه

Daneh kar and jafari. 2017 
 ;Leitão et al., 2012 )متر( هاکل لکه طیمجموعه مح TE کل هیحاش

Daneh kar and Jafari, 2017 
 هابر مساحت لکه میتقس هاهیحاش یطول تمام ED هیتراکم حاش

 )متر/هکتار(

Leitão et al., 2012; 

Daneh kar and Jafari, 2017 

 کندیم محاسبه را لکه اندازه نیانگیم هینما نیا MPS لکه اندازه نیانگیم

 )هکتار(

Karami and Feghhi, 2012a; 

Daneh kar and Jafari, 2017 

 سساا بررا  ها لهدمعا لکه ازهندا میانه نمایه ینا MedPS لکه اندازه انهیم

 )هکتار( کندیمحاسبه م  میانه ریماو آ لکه مساحت

Karami and Feghhi, 2012a; 

Daneh kar and Jafari, 2017 

 محاسبه را لکه یفشردگ ابعاد نیانگیم هینما نیا MFPD فراکتال بعد هینما

 باشد، ترکینزد کی به هرچه هینما نیا زانیم. کندیم

)بدون  بود خواهد لکه در شتریب یکنواختی انگریب

 (واحد

Leitão et al., 2012; 

Daneh kar and Jafari, 2017 

در  ینظمیب شیبا افزا ،لکهشکل  یدگیچیشاخص پ MSI شکل هینما

 یهالکه ی. براکندیم دایپ شیافزا آنمقدار  ،شکل

 است. 1برابر  یارهیدا

Leitão et al., 2012; 

Daneh kar and Jafari, 2017 

تنوع  شاخص

 شانون

SDI باشد، تنوع  کینزد کی. هرچه به کیصفر و  نیب

شود تنوع  ترکیو هر چه به صفر نزد ابدییم شیافزا

  د.ابییهش مکا

Leitão et al., 2012; 

Daneh kar and Jafari, 2017 

 سرزمین سیمای های انسان درفعالیت ةشناختی و شدت نمایبوم یرپذیبیآس هایطبقه -2جدول 

  دامنه (ΣI)  (V) یریپذبیدرجه آس کد طبقه    

  X <1Q  زیناچ بیتخر ریپذبیآس 1

 1Q≥X<2Q متوسط  بیتخر حساس 2

 2Q≥X<3Q  دیشد بیتخر حساس مهین 3

  3Q<X  دیشد یلیخ بیتخر مقاوم 4
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هـا، مراتـع و آبخیـزداری کـشور در سازمان جنگل

 های ایران تهیه شدهبرای استان 1388سال 

(Karami and Feghhi, 2012aجداسازی و مورد ،) 

 ۀهر دو الی 1398. برای سال استفاده قرار گرفت

-پوششهای ارتباطی و اطالعاتی ذکر شده برای راه

 و Google Earthاربری اراضی با استفاده از سامانه ک

 نیسامانه در ا نیا ریتصاو یرومذکور  یهاهیال انتقال

 نقشه یروزرسانبه در .شدند یروزرسانبه و کنترلسال 

با  1398ی منطقه برای سال کاربری اراض-پوشش

چشمی، تغییرات مساحت استفاده از روش تفسیر 

های اراضی کشاورزی و مناطق مسکونی مد کاربری

نقـشه  برای هر دو سال،نظر قرار گرفتند. 

اصلی شامل  ۀکاربری اراضی در پنج طبقپوشش

مرتع )خوب و  ،زار(انبوه و بیشهجنگل )انبوه و نیمه

زراعت با کشت آبی و دیم، )زی انواع کشاور ،فقیر(

مناطق مسکونی و  ،کشت در زیر اشکوب جنگل و باغ(

بندی مجدد شد. ای طبقهصخره-اراضی بدون پوشش

قابل ذکر است، در ابتدا برای تهیه جدیدترین نقشه 

بندی به روش اراضی منطقه از طبقه پوشش-یکاربر

ترکیبی حاصل از  حداکثر احتمال روی تصویر

از ماهواره لندست  OLIسنجنده  5و  4و  3باندهای 

افزار با استفاده از نرم 1398هشت در مردادماه 

ENVI 5.3 ( استفاده شدFarzin, 2021 و نقشه )

 25/77 یبا صحت کلکاربری اراضی منطقه پوشش

در پنج طبقه جنگل،  72/0 یکاپا بیدرصد و ضر

ی تولید شد اما و مسکون یکشاورز ر،یبا یمرتع، اراض

 Googleانتقال فرمت وکتوری این نقشه به سامانهبا 

Earth  های کشاورزی و مطابقت محل کاربری

تشخیص داده شده در نقشه حاصل از تصاویر لندست 

هشت با آثار قابل مشاهده و قابل تفسیر چشمی در 

و با توجه به تجربیاتی که از  Google Earthسامانه  

اشتیم، مشاهده مورد مطالعه د ۀبازدید زمینی از منطق

گردید که در مناطق مختلفی از جمله اراضی 

کشاورزی در زیر اشکوب جنگل، مناطق پرشیب با 

ای، های رودخانهزدگی سنگی موازی، جنگلبیرون

های علفی هایی که خاک مرطوب و گونهمحدوده

های چرا و عبور شدید دام، پسند دارند، محلرطوب

جنگلی خیلی انبوه،  هایمناطق پوشیده از برف و توده

تفسیر خودکار تصاویر ماهواره لندست هشت با 

 Googleواقعیت مشاهده شده در تصاویر سامانه 

Earth کمی دارد. بنابراین، از نقشه  اً مطابقت نسبت

ای تولید شده از تفسیر خودکار تصاویر ماهواره

عنوان راهنما استفاده شد و تفسیر لندست فقط به

های کشاورزی و مسکونی در چشمی انواع کاربری

رسانی نقشه روزجهت به Google Earthسامانه 

و مقایسه مساحت  1388کاربری اراضی سال 

 1388های های کشاورزی و مسکونی در سالکاربری

استفاده گردید. قابل ذکر است که در تفسیر  1398و 

حتی  Google Earthچشمی روی تصاویر سامانه 

در زیر اشکوب جنگل و  محل شخم اراضی کشاورزی

درختان  های منظم برای کاشت نهالایجاد گودبرداری

باشد. وضوح قابل مشاهده میمثمر برای احداث باغ به

های طبیعی هر دهستان، مشخصهدر ارتباط با 

شاخص رطوبت توپوگرافی ابزاری برای تعیین رطوبت 

رود و ارتباط زیادی با مقدار سطح شمار میخاک به

زمینی در سرزمین دارد. شاخص رطوبت  آب زیر

هایی است که برای سنجش کمی توپوگرافی از معیار

شاخص توپوگرافی روی فرآیندهای هیدرولوژیکی و 

سرزمین  ةاثرات توپوگرافی روی موقعیت و انداز

 ,Beven and Freer) اشباع، منابع تولید رواناب

 رطوبت خاک و جریان آب زیرزمینی (2001

(Naghibi et al., 2014)  کاربرد دارد. برای
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های مورد اشاره در مدل استخراج کمیت سنجه

های تخریب سیمای سرزمین از همپوشانی الیه

کاربری اراضی در نرم افزار -اطالعاتی جاده و پوشش

FRAGSTATS  افزاراستفاده شد. همچنین از نرم 

Arc GIS های اطالعاتی در مراحل مختلف کار با الیه

 شد. استفاده

 هاداده یلو تحل یهتجز. 3-2

 . مدل تخریب سیمای سرزمین1-3-2

Makhdoum (2002)، آثار محیط ارزیابی  جهت

را پیشنهاد نمود. بر اساس این رابطه،  1 رابطهزیستی 

H ، مطالعاتی؛ ضریب تخریب زیستگاه در هر واحد

ΣI ، شدت عوامل تخریب )اثر تجمعی از گذشته تا

-آسیب، V؛ و یولوژیک جمعیتتراکم فیز، Dp؛ حال(

در اجرای مدل تخریب، هستند.  پذیری زیستگاه

د نتوانمی کههستند  مطالعاتی هایواحد ،مبنای کار

 ,Jafari) های فرضی باشندواحدهای طبیعی یا شبکه

2001.) 

    H= (ΣI + Dp) /V (       1)رابطه  

 Khazaei و Azari Dehkordi (2088 )نسخه 

 تخریب لمد انعنو تحترا  1 از رابطه ییگرد

اراِئه نمودند که در آن برای تعیین مین زسر یسیما

زیستگاه از سنجه تعداد لکه  شناختیبومپذیری آسیب

 (.2رابطه )در سیمای سرزمین استفاده شد 

    LD= ΣI/V                   (2) رابطه

ــه در آن ــریب تخریــب،  LD ،ک ــدت  ΣIض ــه ش نمای

 

 
به تفکیک  1398در سال   مورد مطالعه ةهای ارتباطی  اصلی و روستاهای منطق، راهکاربری اراضی-پوشش ةنقش  -2 شکل

 های سیاسی دهستانحوزه
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شــناختی پــذیری بــومآســیب Vو هــای انســانی فعالیت

واحـد مطالعـاتی در سـطح سـیمای ( در هر تعداد لکه)

، هـر چـه فـوقرابطـه  بـر اسـاسباشند. بر سرزمین می

کوچکتر(، واحد  LD) منطقه دچار تخریب کمتری باشد

مطالعاتی در طبقه مستعد حفاظت بیشتر در نظر گرفته 

 هـایاهمیت حفاظت بیشـتر از ارزشگر شود که بیانمی

 Khazaei and Azari) اکولـوژیکی آن منطقـه اسـت

Dehkordi, 2008; Sheikh Goodarzi et al., 

تقسیمات سیاسـی  هۀ(. در تحقیق حاظر، محدود2012

(Nori, 1997دهستان )گانـه مـورد اشـاره در هـای نـه

( 1حفاظت شـده دنـای غربـی و شـرقی )شـکل  ۀمنطق

قایسه قرار مورد بررسی و م ،های مطالعاتیعنوان واحدبه

  گرفتند.

های مورد استفاده برای نام و مشخصات سنجه 1جدول 

( را در ΣI) شدت فعالیت تخریـب انسـانی ۀارزیابی نمای

سطح سیمای سرزمین برای منطقه مورد مطالعه نشـان 

ها بر اسـاس بررسـی منـابع دهد. انتخاب این سنجهمی

به روش مشـابه در  جهت ارزیابی 1ذکر شده در جدول 

 های سیاسی بر اساس هکتارحوزهشده به تفکیک ظتحفاةها موجود در منطقها و انواع کاربریمساحت حوزه -3جدول 

 یکاربر

 

 

 حوزه

 

 یشهر یکشاورز

1398 1388 1398 1388 

 تعداد
 لکه 

 مساحت
 )هکتار(

 تعداد
 لکه 

 مساحت
 )هکتار(

 تعداد
 لکه 

 مساحت
 )هکتار(

 تعداد
 لکه 

 مساحت
 )هکتار(

 29/17 1 29/63 1 02/1024 11 55/1435 32 پاتاوه

 - - - - 86/1071 10 22/1164 12 یسفل پادنا

 - - - - 792 7 792 7 ایعل پادنا

 13 - 30/24 - 40/1558 7 1595 8 یوسط پادنا

 - - - - 38/616 3 15/640 10 نده توت

 33/47 1 35/90 1 81/728 5 30/755 19 دنا

 سادات

 یمحمود

65 59/1181 6 60/481 2 36/36 2 91/16 

 - - - - 400 3 61/528 7 یشمال سررود

 - - - - 19/555 3 14/619 11 کاکان

 
 شده دنای غربی و شرقیمناطق حفاظتۀ های سیاسی در محدودعوامل انسانی به تفکیک حوزه -4جدول 

نسبت تعداد آبادی به  تعداد روستا مساحت )هکتار( نام حوزه

 مساحت حوزه)درصد(

  تراکم جاده )متر در هکتار( طول جاده )متر(

 99/13 198307 18/0 25 52/14171 پاتاوه

 11/9 138173 05/0 8 61/15173 پادنا سفلی

 98/4 65296 03/0 4 90/13111 پادنا علیا

 23/9 157143 05/0 8 96/17022 وسطیپادنا 

 50/6 48641 15/0 11 29/7472 توت نده

 22/6 82743 11/0 15 33/13292 دنا

 40/14 311790 15/0 33 71/21652 سادات محمودی

 97/0 11822 09/0 11 93/12239 سررود شمالی

 19/4 39526 05/0 5 45/9427 کاکان
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 Leitão et) سایر مناطق حفاظت شده صورت پذیرفت

al.. 2012; Karami and Feghhi, 2012a; Daneh 

kar and Jafari, 2017;)ۀ. بـرای تعیـین شـدت نمایـ 

 Sheikh) از روش 2هــای انســانی در رابطــه فعالیــت

Goodarzi et al., 2012 بـدین صـورت شد( استفاده .

ین دامنه و میانه که در هر واحد مطالعاتی بر مبنای تعی

ها بـا (، کد سنجهAzari Dehkordi, 2005) هر سنجه

عنوان معیـاری بـرای ارزیـابی یکدیگر جمع شـده و بـه

میزان تخریب در سطح سیمای سرزمین در نظر گرفتـه 

شد. شدت تخریب با توجه به طبقات چهارگانـه تعریـف  

(Canter, 1996و طبقــه )( بنــدیMakhdoum. 

تخریـب  (2)( تخریب ناچیز، کد 1)(، به شرح کد 2002

تخریب خیلـی  (4)کد  و تخریب شدید (3)متوسط، کد 

 Sheikh Goodarzi) (2جدول )شدید، تعریف گردید 

et al., 2012) . 

شـناختی سـیمای پذیری بـومآسیب ۀجهت تعیین درج

، از روش کمی کردن سـاختار 2در رابطه  (V) سرزمین

 ده اسـتفاده شـدهای تعریف شسنجه ۀوسیلسرزمین به

(Lausch and Herzog, 2002)های . هرچه تعداد لکه

یک واحد مطالعاتی یا زیرحوزه کمتر باشـد بـه عبـارتی 

تـر باشـد، دیگر هر چه کاربری موجـود در آن یکپارچـه

 Gergelپذیری کمتری اسـت )واحد کاری دچار آسیب

and Turner, 2002; Azari-Dehkordi and 

Khazaei, 2009). تعداد لکهۀ راین، از سنجبناب (NP) 

شـناختی واحـدهای پذیری بـومبه منظور برآورد آسیب

ــد ــتفاده ش ــاتی اس  Azari-Dehkordi and) مطالع

Khazaei, 2009; Sheikh Goodarzi et al., 

2012; Daneh kar and Jafari, 2017 برای تعیین .)

پـذیری منظور بـرآورد درجـه آسـیبشاخص مناسب به

هـا، ز همانند تفکیک دامنه شدت فعالیتشناختی نیبوم

هـای تعیـین ها استفاده شد. طبقـهاز شاخص میانه داده

ارائـه  2پذیری در جدول شده برای تفکیک درجه آسیب

 (.Daneh kar and Jafari, 2017) شده است

  نتایج .3

پوشش اراضـی -کاربری ةروزرسانی شدبه ۀنقش 2شکل 

ــ 1398منطقــه مــورد مطالعــه در ســال  ه تفکیــک را ب

 ۀها همراه بـا پـراکنش شـبکهای سیاسی دهستانحوزه

دنـای  ةها و روستاهای آن در مناطق حفاظت شـدجاده

اسـاس  بردهد. غربی، شرقی و پارک ملی دنا نمایش می

 51199حدود  یبا مساحت یجنگل پوشش، نتایج حاصل

 وشمال به جنـوب  ازکوه دنا  یغرب یهاهکتار در دامنه

 درهکتـار  57421حـدود  یمسـاحت بـا یمرتع پوشش

 ۀمنطقـ یجنـوب یهـابخـش و دناکوه  یشرق یهادامنه

 کـه، یحـالپراکنش دارد. در  یشرق یدنا ةحفاظت شد

 ۀهمــراه بــا شــبک یو مســکون یکشــاورز یهــایکــاربر

 یهـادامنـه یسـو دو هـر در هـاآن یارتباط یهاجاده

 قابـلهکتار  7292حدود  یمساحت بادنا  یو شرق یغرب

-صـخره و پوشـش بـدون یهاعرصه. باشندیم هدهمشا

 خـط محـدودهدر  وسـتهیطور پبه اغلب زین یسنگ یها

 گسـتردههکتار  8588حدود  یمساحت با دنا کوه سأالر

 ۀنقطـ 96 تعـداد ،مـورد مطالعـه ۀمنطقکل  در. اندشده

 ۀنقطـ 6 از یشـهر ۀمنطقـ 5روستا و  121از  ییروستا

 درکـه  یدر حال اند،شده واقع یجنگل منطقه در یشهر

قـرار دارد.  یشـهر ۀنقط کیروستا و  38 یمرتع ۀمنطق

 منطقـه در یکشـاورز یهانیزم قطعات تعداد نیهمچن

 از. دنباشـیم قطعه 40 و 72 بیترت به یمرتع و یجنگل

 ریو مسـ یجاده و راه ارتبـاط لومتریک 56/926مجموع 

 آن لـومتریک 256حـدود  ،مورد مطالعه ۀدر منطق یفرع

 ۀآن در منطقـ لومتریک 285و حدود  یجنگل ۀمنطق در

 قرار هایکاربر ریسا در آن بقیهواقع شده است و  یمرتع

هـای کشـاورزی و انواع کـاربری مساحتمقایسه  .دارند

بـه دنای غربی و شـرقی  ةشد حفاظت ۀمنطق درشهری 

 1388هـای دهستان در سال یاسیس یهاحوزه کیتفک
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 اسـاس بـر. ده شده اسـتنشان دا 3 جدولدر  1398و 

ها جز پادنا علیا روندی افزایشـی در همه دهستان نتایج

 ۀانـد. منطقـمساحت کاربری اراضـی کشـاورزی داشـته

سادات محمودی بیشـترین تبـدیل اراضـی بـه کـاربری 

کشاورزی را داشته اسـت. بیشـترین تغییـرات کـاربری 

ایـن کـه مـی باشـد دنا  ۀمنطقمربوط به اراضی شهری 

 شده دنای غربی و شرقی مناطق حفاظت ۀهای مورد مطالعه در محدودهای طبیعی دهستانمشخصه -5جدول 

یاسیحوزه س  آبراهه طول 

 )متر(

)متر در  آبراهه تراکم

 هکتار(

 متوسط بیش

 )درصد(

غالب جهت  متوسط رتفاعا 

 )متر(

شاخص متوسط  

TWI  

 94/5 2194 یغرب جنوب 42 56/7 111304 پاتاوه

 77/5 2669 یشرق 47 89/6 105284 یسفل پادنا

 87/5 2999 یشمال شرق 44 89/5 77435 ایعل پادنا

 85/5 2762 یشرق شمال 44 13/7 121938 یوسط پادنا

 84/5 2265 یغرب جنوب 46 89/5 45218 نده توت

 7/5 2841 یغرب جنوب 56 95/5 79703 دنا

 ســـــــــادات

 یمحمود

 94/5 1983 یغرب 36 87/36 839518

 76/5 2731 یجنوب غرب 51 67/5 69293 یشمال سررود

 90/5 2773 یجنوب غرب 40 8/5 54568 کاکان

 
 های سیمای سرزمیننمایه ةدامن -6جدول 

 دامنه سنجه
NP 1I<248≥2I<410≥3I<554≥4I 
TE 1I<10584≥2I<20748≥3I<51128≥4I 
ED 1I<64.19≥2I<64.89≥3I<69.99≥4I 

MPS 1I<0.61≥2I<1.19≥3I<1.44≥4I 
MedPS 1I<0.34≥2I<0.53≥3I<0.71≥4I 

MSI 1I<1.35≥2I<1.36≥3I<1.49≥4I 
MFPD 1I<1.0604≥2I<1.0608≥3I<1.0824≥4I 

SDI 1I<4.57≥2I<4.97≥3I<5.28≥4I 
 

 های سیاسی ی سیمای سرزمین بر اساس تفکیک حوزههابندی نمایهدسته -7جدول 

 -سنجه

 حوزه

 پادنا ایعل پادنا یسفل پادنا پاتاوه

 یوسط

سادات  دنا توت نده

 یمحمود

سررود 

 یشمال

 کاکان

NP 4I 
688 

3I 
522 

2I 
270 

4I 
554 

2I 
248 

3I 
410 

4I 
1007 

1I 
46 

1I 
208 

TE 4I 
79458 

3I 
47208 

3I 
20748 

4I 
51128 

2I 
10584 

2I 
20525 

4I 
119448 

1I 
855 

1I 
9734 

ED 4I 
99/69 

3I 
20/69 

2I 
64/30 

2I 
20/64 

4I 
34/75 

4I 
33/82 

1I 
19/61 

1I 
10/38 

3I 
90/64 

MPS 4I 
65/1 

3I 
30/1 

3I 
19/1 

3I 
40/1 

1I 
56/0 

2I 
61/0 

4I 
9/1 

1I 
4/0 

2I 
7/0 

MedPS 4I 
78/0 

3I 
53/0 

4I 
71/0 

3I 
58/0 

2I 
35/0 

1I 
25/0 

4I 
94/0 

1I 
27/0 

2I 
38/0 

MSI 1I 
34/1 

3I 
36/1 

2I 
35/1 

3I 
36/1 

4I 
53/1 

4I 
49/1 

1I 
30/1 

4I 
10/2 

3I 
39/1 

MFPD 1I 
05/1 

2I 
06/1 

3I 
06/1 

2I 
06/1 

4I 
09/1 

4I 
08/1 

1I 
04/1 

4I 
16/1 

3I 
06/1 

SDI 4I 
50/5 

3I 
20/5 

1I 
56/4 

3I 
08/5 

2I 
61/4 

2I 
86/4 

4I 
60/5 

I1 
68/2 

1I 
44/4 
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باشـد، در سـخت مـیربوط به توسعه شهر سـیممقدار 

هـای شـهری در حالی که در بسیاری از مناطق، عرصـه

است. قابل ذکر است بـا  نداشتهاین دوره زمانی تغییری 

های کشاورزی، سـاخت منـاطق مسـکونی توسعه عرصه

صورت پراکنده در این مناطق افزایش یافته است امـا به

ود نگرفتـه و شـهری را بـه خـ یشکل کـاربری مجتمعـ

ســادات محمــودی  ة، حــوز4اســت. بــر اســاس جــدول 

بیشترین تعداد روسـتا، طـول و تـراکم جـاده در واحـد 

 باشـد.دارا می را سطح )هکتار( در منطقه مورد مطالعـه

کمترین طول و تراکم جـاده در واحـد سـطح )هکتـار( 

هـای باشـد. حـوزهسـررود شـمالی مـی ةمربوط به حوز

تـوت نـده بیشـترین نسـبت پاتاوه، سادات محمودی و 

تعداد آبادی به واحد سـطح حـوزه در منطقـه حفاظـت 

هـای در حالی که حـوزه ا به خود اختصاص دادندرشده 

پادنــای ســفلی، وســطی و کاکــان دارای کمتــرین ایــن 

 باشند.نسبت می

ــر اســاس جــدول   یداراســادات محمــودی  ة، حــوز5ب

آبراهـه در واحـد سـطح تـراکم  طول آبراهه و نیشتریب

، همچنــینباشــد. مــیمــورد مطالعــه  ۀدر منطقــحــوزه 

بیشترین شیب متوسط مربوط به حوزه دنـا و کمتـرین 

ی با جهت سادات محمود ةحوزمربوط به شیب متوسط 

باشد. همچنین، بیشترین ارتفاع متوسـط غالب غربی می

مربوط بـه و کمترین ارتفاع متوسط  ایپادنا علمربوط به 

ســادات  ة. دو حــوزباشــدی مــیســادات محمــود ةحــوز

ــط  ــاالترین متوس ــاوه دارای ب ــودی و پات ــاخص محم ش

 باشند.می TWIرطوبت توپوگرافی 

 1های ذکر شـده در جـدول سنجه 7و  6 هایدر جدول

کیفـی ذکـر شـده  ۀها در چهار درجبر مبنای میانه داده

انـد. اعـداد تخریـب در بندی شـدهدرجه ،برای هر حوزه

ــرزمین ــ(، LD) ســیمای س ــ ۀدرج و  (V) پذیرییبآس

 راه و کاربری ةپذیری و میزان تخریب در سیمای سرزمین بر اساس همپوشانی نقشآسیب ةتعیین شدت فعالیت، درج -8جدول 

 عدد حوزه

 (LD) بیتخر

 بیآس درجه

 (V) یریپذ

 شدت

 (ΣI) تیفعال

 26 1 26 پاتاوه

 23 2 50/14 یسفل پادنا

 20 3 67/6 ایعل پادنا

 24 1 24 یوسط پادنا

 21 3 7 نده توت

 22 2 11 ناد

 23 1 23 یمحمود سادات

 14 4 50/3 یشمال سررود

 16 4 4 کاکان

 
 کاربری-راه و پوشش ةبندی واحدهای مطالعاتی بر اساس ضریب تخریب سیمای سرزمین بر اساس همپوشانی نقشدسته -9جدول 

 درصد دهستان بیدامنه تخر بیتخر (haمساحت) کد طبقه

LD1 21650.59 کم X<67/6 20/17 و کاکان یشمالسررود 

LD2 20818.94 6.67 متوسط≤X<11 60/16 و توت نده ایپادنا عل 

LD3 28671.8 11 دیشد≤X<23 80/22 دنا و یپادنا سفل 

LD4 54611.55 23 دیشد یلیخ≤X 
 و یمحمود سادات پاتاوه،

 یپادنا وسط
40/43 
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هـا بـر اسـاس به تفکیـک دهسـتان( ΣI) شدت فعالیت

پوشش اراضی سـال در -ها و کاربریهمپوشانی نقشه راه

، های حاصـلیافتـه ارائه شده است؛ بر اسـاس 8جدول 

دارای بـاالترین عـدد تخریـب  26 پاتاوه با عدد دهستان

-حـوزهبه دنبال ان در سطح سیمای سرزمین منطقه و 

سـادات محمـودی قـرار دارنـد، کـه  وسطی وهای پادنا 

 ةهستند. در مقابل حوز 23و  24ترتیب دارای مقادیر به

دارای کمترین تعـداد  5/3 با عدد تخریب سررود شمالی

ها در مناطق است. بنابراین، سلسـله مراتـب حـاکم لکه

مورد مطالعـه بـر اسـاس عـدد  ۀهای منطقبین دهستان

ــه  ــل تخریــب در ســطح ســیمای ســرزمین ب شــرح ذی

 باشد. می

  دناپا <سادات محمودی <دنا وسطی پا < پاتاوه

 کاکان<پادنا علیا <توت نده  < دنا <سفلی

 یسررودشمال<

 تخریب در سطح سـیمای سـرزمیناز اعداد  نکهیا یبرا

عنوان بهمنطقه  محیطیزیست تیریو مد یزریدر برنامه

بـا د، ناسـتفاده شـو یرگیـمیتصم یبانیسامانه پشت کی

بر اسـاس منطـق دست آمده و هوجه به دامنه تخریب بت

های موجـود در منطقـه مـورد دهستان ی،سازاستاندارد

(.  بـا 9)جدول  بندی شدنددسته گروهدر چهار مطالعه 

-ها در هـر یـک از گـروهقرار گرفتن هر یک از دهستان

رسیدن منظور به توانیم (9جدول ) LD4 تا LD1های

هـای مـدیریتی زیستی برنامـه به پایداری بیشتر محیط

ریزی نمود. بـه عبـارت مناسب برای هر منطقه را برنامه

هـای سـررود شـمالی و کاکـان از میـزان دیگر دهستان

های پاتاوه، سادات محمـودی و و دهستان تخریب کمتر

پادنا وسطی از میزان تخریب بیشتری در سطح سـیمای 

 سرزمین برخوردارند. 

 گیریبحث و نتیجه .4

های تعاملی بین کننده ویژگیی اراضی بیانکاربر

برداری بهره ةانسان و محیط زیست و بیانگر شیو

(. در Piazza et al.. 2016) زمین است از یانسان

-این پژوهش جهت تحلیل تخریب سرزمین، از سنجه

ها در سطح سیمای سرزمین استفاده شد. رویکرد 

-منطقی الگوی ارزیابی سیمای سرزمین، در دسته

ندی و تعیین اولویت واحدهای کاری بر مبنای ب

 ،تخریب در اکوسیستم استوار است. بر این اساس

ها به درجاتی از توسعه و حفاظت، با بندی حوزهطبقه

 (LD)توجه به میزان تخریب در سیمای سرزمین 

تخریب و  هایانجام گرفت. تفاوت اساسی مدل

 ۀتخریب سیمای سرزمین در برآورد شدت نمای

 ۀشناختی و آستانپذیری بوملیت انسانی، آسیبفعا

طبقات دخالت انسان در طبیعت است. در روش مدل 

های تخریب )روش قدیمی(، فهرست و شدت سنجه

عملیات صحرایی و نظرات  اساسدخالت انسانی بر 

( و تراکم Islami, 2001شود )کارشناسان تعیین می

عنوان معیاری برای تقاضای فیزیولوژیک جمعیت به

 ،صورت موضوعیاستفاده از کاربری کشاورزی به

، شود. همچنینها ارزیابی میمتفاوت از سایر دخالت

های تخریب در روش مدل تخریب بر طبقه ۀدامن

 Chamaniمبنای همپوشانی فازی برآورد شده است )

et al., 2005 در حالی که، در روش مدل تخریب .)

های سیمای سرزمین از سنجه سیمای سرزمین

هایی برای سنجش تخریب استفاده عنوان شاخصبه

عنوان های سیمای سرزمین بهدر واقع سنجه شود.می

زیست شناخته های سنجش تخریب محیطپارامتر

ترین مؤلفه مهم(. Leitao et al., 2006) شوندمی

مدیریت در مدل تخریب سیمای سرزمین بر مبنای 

 شناختیپذیری بوم(، آسیبΣI) های شدتسنجه

(Vو اعداد تخریب ) (LD)، های دامنه و آستانه

ها در سطوح گوناگون سنجه ۀوسیلتعیین شده به
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 (. Zeng and Wu, 2005)سرزمین است 

وشش گیاهی و پنتایج این پژوهش بیانگر تخریب 

شده است که با نتایج  حفاظت ۀتغییر کاربری منطق

 راستا هم Ardashirpi (2020)و   Asghariبررسی

ها در پژوهشی با هدف مطالعه تغییرات باشد؛ آنمی

که  گزارش کردندکاربری منطقه یاسوج، به این 

بیشترین تغییرات کاربری از لحاظ درصد و  جهت 

مساحت مربوط به کاربری جنگل در نزدیکی مناطق 

ساخت و ارتفاعات پایین با شیب کم بوده است انسان

گیاهی در وششپخریب و تغییر کاربری که بیانگر ت

های مورد مطالعه است. این موضوع در حوزه ۀمنطق

پاتاوه و سادات محمودی با توجه به شیب کمتر و 

باشد. قابل مشاهده می ،تر حوزهارتفاع متوسط پایین

 Ardashirpiو   Asghariهمچنین مطالعات

دهنده افزایش تبدیل اراضی جنگلی به نشان( 2020)

زمانی  ةربری مسکونی و اراضی بایر در طول دورکا

مورد مطالعه است و بیشترین درصد افزایش میان 

های منطقه، مربوط به کاربری مناطق کاربری

گیری باشد. در صورت عدم تصمیممسکونی و بایر می

تواند موجب کاهش مناسب این تغییرات کاربری می

ز اسطح اراضی طبیعی و تغییر عملکرد منطقه و 

زیستی منطقه شود که این روند کاهش تنوع طرفی و

مورد مطالعه در تضاد  ۀبا اهداف حفاظتی منطق

باشد. نتایج میزان تناسب توسعه و حفاظت بر می

شده دنا بر های منطقه حفاظتتخریب در حوزه ۀدامن

های ها با نقشهراه ۀپوشانی نقشاساس هم

هد که د( نشان می10کاربری اراضی )جدول پوشش

ی در پادنا وسطو  محمودیپاتاوه، سادات هایحوزه

ترین تناسب قرار دارند که دارای شدید LD4ی طبقه

پادنا  های. همچنین حوزهباشندمیبرای تخریب 

قرار دارند که دارای  LD3ی در طبقه و دنا یسفل

و  ایپادنا عل تخریب شدید هستند. از طرفی حوزه

قرار  LD2در طبقه و  دارای تخریب متوسطنده توت

 کاکانو  یشمال سررود هایاند. در نهایت حوزهگرفته

گیرد که دارای تخریب کم قرار می LD1در طبقه 

ویژه حفاظت هستند و باید از دیدگاه حفاظتی به

حضور انسان در مورد توجه قرار گیرند.  شناختیبوم

پوگرافی، وجود ودلیل شرایط تی بغرب یمنطقه دنا

 پوشش جنگلی و دسترسی بیشتر منابع آب ها،جاده

آن در  بیتخر نیشتریبشرایط آبراهه(  ۀ)تراکم شبک

. با توجه به مطالعات منطقه را فراهم نموده است

 جینتا نیو همچن یارتباط های، راهیکاربر هاینقشه

ارتفاع متوسط که  شودیمشخص م 5و  4 ایجدوله

اال و ب یتیتراکم جمعپایین، شیب متوسط پایین، 

پاتاوه، های حوزهمربوط به  یدر دنا غرب سازیجاده

همچنین در . باشدیم یو پادنا وسط یمحمودسادات

بیشترین تبدیل  محمودیهای پاتاوه و ساداتحوزه

 و ها از جمله کشاورزیکاربری جنگل به سایر کاربری

 یبرا جهیدر نتمناطق مسکونی صورت گرفته است. 

شده الزم است ظتحفا ۀبیشتر منطقحفاظت 

کاری و جلوگیری اقداماتی از قبیل احیا، قرق، جنگل

از گسترش کشاورزی در زیر اشکوب جنگل و تبدیل 

اراضی جنگلی به اراضی کشاورزی از جمله باغات در 

 بیتخر یاعداد باال رای. زصورت گیرداین مناطق 

 وجودمناطق و  نای در انسان حضور دهندهنشان

 ,Daneh kar and Jafari)توسعه  یساختارها

)آب، برق وگاز( و راه یساتیتاس یهامانند راه( 2017

مناطق  نیاست. البته حضور انسان در ا یارتباط های

تأمین و  یاهیاز پوشش گ هروییصورت برداشت ببه

دیل اعالم منطقه عنوان هبساز  ساخت و دام و علوفۀ

غیر قانونی است و الزم است  شده عمالًحفاظت

دامات بازدارنده با شدت بیشتری اعمال گردد. آنچه اق
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در تفسیر نتایج این تحقیق باید مورد توجه قرار 

شده بودن منطقه مورد مطالعه و گیرد، حفاظت

 ؛زیست کشور استمدیریت آن توسط بخش محیط

مورد مطالعه بخشی از ذخیرگاه  ۀطوری که منطقبه

اه شانزدهم تیرمباشد که در کره دنا میزیست

 (561) عنوان پانصد و شصت و یکمینبه1390

کره جهان در سازمان یونسکو ثبت گاه زیستذخیره

ملی  هایسیاستها و ه و الزم است اهداف، برنامهشد

شده در آن به المللی مدیریت مناطق حفاظتو بین

. عدد باالتر تخریب واقع گردددرستی مورد توجه 

و  LD4 ۀهای طبقسیمای سرزمین در دهستان

LD3 انسانی بر  عواملثیر بیشتر أدهنده تنشان

های منطقه و دسترسی بیشتر آن به زیرساخت

 ۀای و به دنبال آن قرار گرفتن در جهت توسعتوسعه

زیست در بیشتر و در نتیجه تخریب بیشتر محیط

باشد. بنابراین، الزم است در این های آتی میدوره

های رویکرد های حفاظتی نسبت بهمناطق رویکرد

ای با اولویت باالتری مد نظر مدیران و توسعه

ریزان بخش محیط زیست و منابع طبیعی قرار برنامه

ها نیز به آوری دادهطور که در بخش جمعگیرد. همان

حتی محل شخم اراضی "این موضوع اشاره شد که 

کشاورزی در زیر اشکوب جنگل و ایجاد 

درختان مثمر  الهای منظم برای کاشت نهگودبرداری

 1398در تصاویر مربوط به سال  "برای احداث باغ

باشد. جلوگیری وضوح در منطقه قابل مشاهده میبه

ویژه از توسعه اراضی کشاورزی در این مناطق به

جلوگیری از توسعه کشاورزی در زیر اشکوب جنگل و 

به دنبال آن جلوگیری از تبدیل اراضی زراعی زیر 

 ۀغات از مهمترین اقدامات اولیاشکوب جنگل به با

 باشد.حفاظتی در این رابطه می

ن های سیمای سرزمین توسط سایر محققاکاربرد سنجه

(Azari-Dehkordi, 2005; Khazaei and Azari- 

Dehkordi, 2008)  ــاگون در ــوان روش گون ــه عن ب

سازی و تحلیل تغییرات سـیمای سـرزمین عنـوان کمی

Azari Dehkordi  (2005 )شود. نتـایج مطالعـات می

یامـد پگیری سریع برای ارزیابی ه یک سامانه تصمیمئارا

سیمای سرزمین، با موضوع  ةهای انسانی در حوزدخالت

عنوان پایـه در سـایر مدل تخریب سیمای سـرزمین بـه

یشنهاد پمنظور بهبود این مدل به مطالعات استفاده شد.

هـای دهاطالعـات و داو عوامل تأثیرگـذار  ۀشود کلیمی

، مربوطه در تخریب سـیمای سـرزمین شناسـایی شـود

اجتمـاعی مـدل بیشـتر مـورد -همچنین بعد اقتصـادی

اجتمـاعی -هـای اقتصـادیتوجه قـرار گیـرد و شـاخص

ای سـازگاتر گنجانده شود تا بـه شـیوه بیشتری در مدل

 گیری استفاده شود.در تصمیم
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