
 

 ( 2831-2831گذشته ) ةتغییرات پوشش سطح زمین طی سه ده

 در منطقه حفاظت شده سبزكوه استان چهار محال و بختیاري

 رانیا ،یلیاردب محقق دانشگاه ،یمرتعدار یدکتر یدانشجو ؛*زاده یعبدالعل زهرا. 

 ایران کرد،شهر دانشگاه نیزم علوم و یعیطب منابع دانشکده اریدانش ؛یمیابراه ...عطاا. 

 

  چکیده  
 يمي،اقل تنوعنظر  ازو  بوده متنوعي طبيعي اندازهایچشمها و اکوسيستم دارای مرکزی، زاگرس در واقع ،کوه سبز شده حفاظت منطقه

 ستبز کتوه   هتای اکوسيستتم  گذشته، هایسال طي که ستا اين گويای شواهد. است غني بسيار وحشياتو ح يرويشگاه ي،توپوگراف

 ایمتاهواره  ازدور ستنشش . اندشده خود گياهي پوشش ساختار در تغييراتي دستخوش ايران، خشکنيمه هایهمچون ساير اکوسيستم

قادر به تعيين نوع، ميزان و محل وقتوع تغييترات    ،چند زمانهو  يفيچند ط هایجغرافيايي، با توليد داده اطالعات هایسيستم با همراه

 از استتفاده گذشته با  دهه سه طي زمين سطح پوشش تغييراتبررسي  باهدف حاضر مطالعه لذااراضي است.  کاربریو  گياهيپوشش 

RS  و GIS هایبر همين اساس از تصاوير سنشنده .استانشام شده  ،سبز کوه منطقه در MSS  ( و 4531)سالETM+   ( 4531)ستال

پوشش گياهي  مختلفطبقات  ۀنقش يهته منظور بهکمکي،  هایداده عنوان به و شاخص گياهيهای مدل رقومي ارتفاع هو همچنين نقش

 شتد   نظتارت  روشايتن خصتو ،    درو جنگل استتفاده شتد.    ایدرختچه و ایبوته مراتع لخت، اراضي علفي، مراتع کشاورزی، شامل

طتي   درداد کته   نشتان  مربتو   محاسباتگرفته شد.  بکار بندیطبقه از پس قايسهمتغييرات، روش  يينتع منظوربه و شباهت حداکثر

 اراضتي  و علفتي  مراتتع  مساحت از ليو شده افزوده منطقه هایجنگلو  ایبوته مراتع کشاورزی، اراضي مساحت بهچند دهه گذشته، 

 .است شده کاسته لخت

 .سبز کوه ای،ماهواره تصاوير بندیطبقه تغييرات، بررسي ،ازدور سنششاراضي،  پوشش :كلیدي گانواژ

 Email: abdolalizadeh09@gmail.com : * نويسنده مسئول:

 24/12/1391: یافتدر یختار

 28/10/1392: یبتصو یختار

 

  654-614 



 4563پاييز ، 5، شماره 66منابع طبيعي ايران، دوره شله آبخيزداری، مرتع و م

 

 

 مقدمه. 2
 هتای سيستتم  با همراه ایماهواره ازدور سنششامروزه 

و  تعيتين  بترای  ایجغرافيائي، بته طترز فزاينتده    اطالعات

 کتار تغييترات کتاربری و پوشتش اراضتي ب     وتحليتل  يهتشز

عبتارت استت از    4تغييترات  تعيتين [. 3] شتوند ميگرفته 

داده در يتک عارضته يتا     فرايند تشتخيص اختالفتات روی  

 هتای اکوسيستم تغييرو  [43] خا  در طول زمان پديد 

پوشتتش  اجتتزا  در تحتتول و تغييتتر دادنرخ " هبتت گيتتاهي

 تغييترات زمتاني   "يتا   [46] "گياهي واقع در سطح زمين

 شتود متي  اطتال   هااکوسيستم در "گياهان موجود مکاني

 بتوده،  پويا و تنيدههمدر ها،اکوسيستم يا هازيستگاه .[43]

 يتا  و طبيعتي  محيطتي  عوامتل  اثتر  در و زمتان  گذشتت  با

 در همتواره  ،عامتل  دو اين از تلفيقي يا و انساني فشارهای

 هتای روش دراساستي   فرضتيۀ [. 41] هستتند  تغيير حال

 هتتایداده از استتتفاده بتتا تغييتترات تعيتتين ديشيتتتالي

اين است که تغيير در پوشش اراضتي منشتر    ازدور سنشش

 امتر  ايتن  و شتود متي  هتا  آنبه تغيير در مقتادير بازتتابش   

ثبتت شتود. طتي     ازدور ستنشش  ابزارهتای  توسطتواند  مي

 بتترای مختلفتتي هتتایبنتتدیهتتای گذشتتته، تقستتيم ستتال

. [6]های ديشيتالي بررسي تغييرات ارائه شده استت   روش

 کليتدی  هایويژگي در دادهرخ تغييرات تشخيص و تعيين

منتاط    پويتايي  که دهدمي مديران به را اجازه اين منابع،

 پتايش  مورد را طبيعي اندازهایچشم و العبوروسيع، صعب

بررستي تغييترات،    ۀيک مطالع [.41] دهند قرار ارزيابي و

 اطالعتات در صورتي موفّ  است که قادر به فتراهم کتردن   

کند،  مشخصزير باشد: ميزان، سطح و سرعت تغييرات را 

توزيع فضايي الگوهای تغييرات را تعيين نمايتد، رونتدهای   

را  هتا  آناراضي و تبديل احتمتالي   هایتغيير انواع پوشش

از بررستي   آمتده  دست بهرد و دقّت نتايج به يکديگر بيان دا

 [.44] تغييرات را مورد ارزيابي قرار دهد

 هتای بنتدی تقستيم  تترين جتامع  و جديتدترين  از يکي

 7شتتامل  ييتترات،تغ يبررستت یهتتا روشارائتته شتتده در  

1 Change Detection 

روش فرعتتتي بررستتتي   16و بتتتيش از  اصتتتليگتتتروه 

 هتتتاینقشتتته ،یا مطالعتتته در .[41استتتت ]تغييتتترات 

پتتتارل ملّتتتي هوستتتتای در  منطقتتته اراضتتتي پوشتتتش

 امتتتيای و امتتتي اس،اساماز روی تصتتاوير  مغولستتتان

 بنتتدیطبقتته روش(، بتته1111تتتا  4661زمتتاني   )دور

و متتاتريس تغييتترات  شتتدحتتداکثر شتتباهت، استتتخرا   

 متتورد "بنتتدیمقايستته پتتس از طبقتته"حاصتتله بتتا روش 

 مشتتابه تحقيقتتيدر  همچنتتين .[5] گرفتتتتحليتتل قتترار 

 متتاهواره 4666 و 4637، 4631هتتای  از تصتتاوير ستتال

 بنتتدیسامستتون ترکيته بتته روش طبقتته  منطقتتۀ لندستت 

 و کتترده استتفاده ( نشتده نظتارت  و شتده )نظتارت  هيبريتد 

 يپوشتتش اراضتت طبقته  پتتنج پوشتش  و کتتاربری تغييترات 

 جنگتتل کشتتاورزی، اراضتتي شتتهری، منتتاط ) قتتهطمن

 روشرا بتته (آب و بتتاير اراضتتي تنتتک، جنگتتل متتتراکم،

 .[7] نمودبررسي  بندیطبقه از پس مقايسه

های ويتژه  کوهستاني سبزکوه دارای اکوسيستم ۀمنطق

و  بتوده  متنتوععي طبيعي مرتعي، جنگلتي   یاندازها چشمو 

. استت  منطقته  عشتاير  هتای دام ۀبترای تغذيت   يمهممنبع 

طبيعتي   هتای اکوسيستم ساير همچون آن هایاکوسيستم

 خشتک خشک و نيمه ۀقرار گرفتن در ناحي يلبه دلايران، 

 رستد، مي به نظربرخوردار است که  ایشکننده وضعيت از

آن نيازهتای فزاينتده بته     تبتع  بهافزايش مداوم جمعيت و 

 وجتود  عتدم  و توليدات دامي، محصوالت زراعي و سوخت

 دامتن  آن بته  نيتز  سبمنا مديريتي و حفاظتي هایبرنامه

طبيعتي منطقته را تغييتتر داده    هتای پوشتش  نهايتتا   و زده

که قادر باشد روند ايتن تغييترات    یا مطالعهاست. بنابراين 

را به تصوير بکشد ابزاری ارزشمند را در اختيار متديران و  

 دهتد قرار مي زيست يطمحو  يعيمنابع طب گذاران ياستس

 تتر  آگاهانته از وضعيت گذشته، با ديدی وسيع و  بااطالعتا 

 ايتن  حفظ راستای در و نموده گيریتصميم و ريزیبرنامه

 .بکوشند ارزشمند منطقه
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 یقتحق یشناس روش. 1
 مطالعه مورد منطقه معرفی. 1. 2

زيستي قابل توجعته در   تنوعتوجعه به  باسبزکوه  منطقه

 شتکار  منطقتۀ ، 4563 سال در ،هازيستگاه و هااکوسيستم

حفاظتتت  ستتازمان طتترف از 4566 ستتال در و ممنتتوع

 اعتالم  شتده  حفاظتت  منطقتۀ  عنوان بهکشور  زيست يطمح

 از حفاظتت  پتروهه  چهتارچوب  در 1111 ستال  از و گرديد

 منطقته  .استت  گرفتته  قترار  مرکتزی  زاگرس زيستي تنوع

 در هکتتتار 31153 معتتادل وستتعتي دارای مطالعتته متتورد

عتر    و بتوده  (4شتکل  ) بختيتاری  و چهارمحتال  استان

در  و شتتمال 54°36’33 ”التتي  54°16’31 ”جغرافيتتايي 

 گرفتتته قتترار شتتر  34°43’11 ” تتتا 31°57’15 ”طتتول 

 از از ستطح دريتا و   متتر  1136 آنمتوسعتط   ارتفتاع . است

 دو بتين  در منطقته ايتن   .است متغيعر متر 5611 تا 4411

 باعث فراوانهای صخره و هابريدگي و دارد قرار بزرگ  در

 شتده آن  در تند های نسبتا شيب با پيچيده سيمايي ايشاد

 33 46 بتا  برابتر  منطقته  شتيب  متوسعط کهطوریبه ،است

سبزکوه   . شرايط هواشناسي و اقليمي محدوداست درصد

بته  ای قرار داشتته،  های مديترانهجريان يرتحت تأثبيشتر 

 ،تغييرات ارتفتاعي شتديد   کوهستاني بودن منطقه و يلدل

 ميتانگين  .استاقليم آن بيشتر تحت تأثير تغييرات ارتفاع 

 آن ارتفاعات و بوده سال در مترميلي 361 منطقه بارندگي

 پربتارش  منتاط   جتزو  متتر، ميلي 4111 بارش متوسعط با

 6.7 ستاالنه  حرارت درجه متوسعط. آيدمي حساب به استان

 و شتمالي هتای  شتيب  بيشتتر  .[1] است گرادسانتي درجه

 در استپي،نيمه رويشگاه مؤيعد گياهي پوشش دارای شرقي

 یهتا جنگتل  رويشتگاه  گيتاهي  پوشتش  جنوبيهای شيب

 آلپي مناط  رويشگاه گياهي پوشش ارتفاعات در و خشک

 .[46] کرد مشاهده توانمي را

 

 ايران و استان چهارمحال و بختیاري ۀمورد مطالعه بر روي نقش ۀمنطق یتموقع. 1شکل 
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 گیري شدههاي اندازهشاخص .1 .1
؛ کلتي  مرحلته  5مراحل انشام پتژوهش حاضتر شتامل    

هتای متورد   های پوشش اراضي منطقه در ستال تهيه نقشه

ای، تعيتتين دقتتت مطالعته بتتا استتفاده از تصتتاوير متاهواره   

های پوشش اراضي و تعيين تغييرات پوشش اراضتي   نقشه

مختصتر در ادامته    طتور  بته که  استبين دو نقشه پوشش 

 شرح داده شده است.

لندستت   ایمتاهواره  تصاوير حاضر، پژوهش انشام برای

تتتتاري   1و ای تتتتي ام 4673 16 43تتتتاري   4اس اس ام

نظتر بته اينکته    مورد استفاده قترار گرفتت.    1115 13 11

 گياهي هایپوشش تغييرات بررسي ،حاضر مطالعۀ موضوع

 تتاري   ،ستال  دو تصتاوير  االمکتان  يحتت  شد سعي لذا بود،

 و فنولوهيکي شرايط تأثير تا باشند داشته نزديکي برداشتِ

 تصتاوير  و شتده  کاستته  هابررسي از فصلي تغييرات عامل

 ستال  دو مشتابه  هایزمان در طبيعي تغييرات پايش برای

 ستری  از حاضتر،  مطالعته  در. همچنتين  گردند قياس قابل

 4:11111 مقيتتاس ايتتران سراستتری هتتواييهتتای عکتتس

کمکتي   هایداده عنوان به 4513 سال ماهخرداد به مربو 

 پتس  ،مطالعته  مورد محدود های عکس يۀکل. شد استفاده

 مرجتع  ينزم و ها آن روشنايي و وضوح ويرايش و اسکن از

 دقّتتت بررستتي و شتتدهنظتتارت بنتتدیطبقتته در کتتردن

 قترار  استفاده مورد ،4531 سال اراضي پوشش بندی طبقه

 برختورداری  ليبه دل 5گوگل ارث آنالين تصاوير از. گرفتند

 تتر دقيت   شناستايي  بترای  و بتاال  مکتاني  تفکيک قدرت از

 و منطقه العبورمناط  صعب يژهو به يموردبررس هایمکان

 4531 ستال  تصاوير شدهنظارت بندیطبقه اجرای مراحل

 در نيتتز صتتحرايي هتتایداده آوریجمتتع .گرديتتد استتتفاده

 منظتور  بته  4533 و 4537  هایسال تير و خرداد های ماه

 پوشتش  طبقتات  زمينتي هتای  نمونته  رقتومي  ۀنقشت  يهته

هتای  عرصته  بختش  دو بته  نقشته . اين گرديد تهيعه گياهي

 و شتده بندی نظارتطبقه انشام جهت 1آموزشيهای نمونه

 صتتحت آزمتتون جهتتت زمينتتي يتتاتواقع تعيتتين بختتش

 از بعتد  .شتدند  تقستيم  بنتدی طبقته  از حاصتل  های نقشه

 1از4ای،متاهواره  يرتصتاو  راديتومتری  و هندسي تصحيحات

بترای  ، 6شتباهت  بيشتترين  3 شد نظارت1بندیطبقه5روش

 استتفاده بندی پوشش اراضي منطقته متورد مطالعته    بقهط

متاهواره لندستت،    يفتي ط ياتبه خصوصت  توجعهبا گرديد. 

منطقته و طبت  طترح     يدانش موجود درباره پوشش اراض

 پوشتش  طبقته  پتنج  ،[4] همکاران و اندرسون بندیطبقه

 و جنگتل  علفتي،  مراتتع  ای،بوتته  مراتعکشاورزی،  ؛شامل

 .شد داده تشخيص منطقه در پوشش از عاری اراضي

 طبقته،  هتر  برای الزم تعليمي هاینمونه تعداد حداقل

n  +n) رابطته  طبت   و بوده پيکسل 131 شامل
2 )3  =P 

هتتای پيکستتل تعتتداد حتتداقل=  pکتته:  گرديتتدمحاستتبه 

 در کته  تصتاويری =تعتداد   n و بنتدی طبقه برای يازموردن

 تحقيت   در. [47] گيرندمي قرار استفاده مورد بندیطبقه

 .استت  رفتته  بکتار  بنتدی طبقته  برای تصوير اليه 7 حاضر

بترای هتر يتک از     شتده  انتختاب تعليمتي   هایتعداد نمونه

 آمده است. 4طبقات پوشش اراضي در جدول 

مربتو  بته ستال     7طيفي معرف هاینمونه توليد برای

، 7، 6، 3، 1بندی پوشش اراضتي، بانتدهای   و طبقه 4531

3نقشه مدل رقومي ارتفاع
DEM  6و نقشته

TSAVI4   متورد

 تعتداد  کتاربرد  علّتت محتدوديت   استفاده قرار گرفتند. بته 

 اجتزای  آنتاليز  از ،(تصتوير  7 حتداکثر ) تصتويری های اليه

 بانتتدی  تاطالعتتاستتازی ( بتترای فشتتردهPCA) 41اصتتلي

(L6 ،H6) هتای معترّف ستال    استفاده شد. بنابراين، نمونه

 ،4، 7، 3، 1، 5، 1بتتتتا استتتتتفاده از بانتتتتدهای    4531

 L6 ،H6 PCA1 نقشتتۀ ،DEM  و نقشتتۀTSAVI4  صتتورت

هتای نتاهموار، تغييترات     گرفت. در ارتفاعات بتاال و زمتين  

وجتود   ليت بته دل هتا  ای در مقادير روشنايي پيکستل عمده

1 Multi Spectral Scanner: MSS 

2 Enhanced Thematic Mapper: ETM+ 

3 Google Earth 

4 Trainning Sites 

5 Supervised Classification  

6 Maximum Likelihood Classifier 

7 Signatures 

8 Digital Elevation Model 
9 Transformed Soil Adjusted Vegetation Index 

10 Analysis Principal Component 
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 بته  منشتر  استت  ممکتن  امتر  ايتن  که شودسايه ديده مي

داد   عنتوان  بته  DEMبنتابراين  اشتتباه شتود.    بندیطبقه

برای کتاهش خطتای    عمدتا بندی، کمکي در فرآيند طبقه

 اينکته  بته  توجعه با. رودمي بکار دارسايه مناط  بندیطبقه

به  خشک،در مناط  خشک و نيمه ازدور سنشش هایداده

تراکم کتم گياهتان، از انعکاستات مخلتو  گياهتان،       يلدل

 بتر  زمينته  خال بازتابش لذا شوند،مي متأثرخال و سايه 

 تتأثير  گياهتان  پوشتش تتا   ستبزينگي  ميزان گيریاندازه

کتاهش تتأثيرات ختال     یبترا  محققاناز  برخي .گذارد مي

 ای،تصتاوير متاهواره   شتده  ثبترقومي  هایزمينه بر ارزش

را پيشتنهاد   TSAVIگياهي گتروه   هایشاخص از استفاده

 از متفتاوتي  تتراکم  و انواع با سبزکوه منطقه. [1]اند کرده

 اختتالف  ايتن  طبيعتا  و است شده پوشيده گياهي پوشش

 ایمتتاهواره تصتتاوير متفتتاوت بازتابشتتي مقتتادير در ذاتتتي

يک اليه کمکتي در   عنوان به TSAVI1لذا است،  شده ثبت

 ميتان  پتذيری تفکيتک  افتزايش  بترای  بنتدی  فرآيند طبقه

 ختال  اثترات  کاهش نيز و گياهي پوشش متفاوت طبقات

 دقّتتت ارزيتتابي روش تتترينمتتتداول. شتتد استتتفاده زمينتته

مختلتف، استتفاده از متاتريس     محققانتوسط  بندی طبقه

دقّتت از ايتن متاتريس     چنتدين شتاخص   .[3]است  4خطا

 بررستي  هتای روش مقايسۀ برای که آيدخطا به دست مي

بترای   هتا شتاخص  تترين متتداول  که دارد کاربرد تغييرات

دقّت کاربر و ضتريب   ،يکلاز: دقّت  اند عبارتارزيابي دقّت 

و دقّتتت  يشادشتتدهاخطتتا  متتاتريس[. 41و  41و  3] کاپتتا

 بترای . گرفت قرار بررسي مورد شده بندی طبقه هاینقشه

بنتدی و   طبقته  از پتس  مقايسه روش تغييرات، نقشه ايشاد

 از پتس . شتد  اجترا  هتا نقشه قطع و جدولي یمقايسهابزار 

 هتای نقشته  تالقي از حاصل تغييرات نقشه و ماتريس تهيه

، ميتزان، نتوع و   4531و  4531 هتای ستال  اراضي پوشش

توزيع مکاني تبديل هر يک از طبقات پوشتش اراضتي بتا    

متورد بررستي    Land Change Modelerاستفاده از ابتزار  

 قرار گرفت.

 مقايسه مورد هايسال اراضي پوشش طبقات از يک هر براي استفاده مورد تعلیمي هاينمونه تعداد. 1جدول 

 طبقه شماره پوشش طبقات (1831) سلول تعداد (1831) سلول تعداد

 4 کشاورزی 616 131

 1 علفي مراتع 337 346

 5 اراضي عاری از پوشش 4171 351

 و ایمراتع بوته 756 611

 ای درختچه

1 

 3 جنگل 4536 661

 

 نتایج. 8

و دقذت   معذر   هذاي نمونذه  پذذیري تفکیک. 2. 8

 یپوشش اراض يها نقشه
مشهود است، بعتد از کتاربرد    1که در شکل  طور همان

يتتتتانگين م، TSAVI4و  DEM يکمکتتتت هتتتتایيتتتتهال

 متورد  هتای ستال  معترّف  هاینمونه دو دوبه يریپذ يکتفک

 مشتاهده  قابتل مربوطته   مقتادير کته   يافت يشمقايسه افزا

پوشتش ستال    ۀمربو  به ماتريس خطای نقش نتايج است.

 نقشه اين سراسری دقّت و کل کاپای که داد نشان 4531

 تصتاوير  بترای  همچنتين . است% 64 و 1 3336 ترتيب به

 %61 و 1  6115 متذکور  هایشاخص مقادير، 4531 سال

 4 محاسبه شد.

 

1 Error Matrix 



 4563پاييز ، 5، شماره 66منابع طبيعي ايران، دوره شله آبخيزداری، مرتع و م

 

 

 

 معرّف طبقات پوشش اراضي بر اساس سري تصاوير انتخابي  هاينمونه دو دوبه پذيريتفکیک میانگین افزايش. 1شکل 

 1831و  1831پوشش اراضي منطقه در سال  يبند طبقه براي

 

 

 )ب( 1831)الف( و   1831 سال در منطقه اراضي پوشش طبقات نقشه.  8شکل   

 الف

 ب
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 1831 و 1831 سال در مطالعه مورد يمنطقه اراضي پوشش طبقات سهم و وسعت. 1جدول 

 1831 سال 1831 سال 

 پوشش اراضي طبقه
مساحت 

 (هکتار)

 مساحت از درصد

 منطقه

 مساحت

 )هکتار(
 منطقه مساحت از درصد

 %1 4166 63 %4 514 3 کشاورزی

 %41 3111 76 %11 6161 3 مراتع علفي

 %51 46166 46 اراضي عاری از پوشش
61 

41561 
51% 

ای و مراتع بوته

 ایدرختچه
33 6561 11% 

36 

45736 
16% 

 %16 41311 61 جنگل
71 

45615 
16% 

 

  1831و سال  1831شده بین طبقات پوشش سال  تغییر محاسبه ماتريس. 8جدول  

 کل جنگل ايدرختچه و ايبوته مراتع پوشش از عاري اراضي علفي مراتع کشاورزي 1831-1831

 کشاورزی
1

1 411 

11 

5 
36 1 17 457 

3

3 47 
41 515 

 علفي مراتع
1

3 116 

41 

1557 
43 4373 5716 

3

3 4361 

15 

6631 

 پوشش از عاری اراضي
6

7 411 

31 

4356 
13 6356 11 5716 

7

1 4711 
67 46651 

 ایدرختچه و ایبوته مراتع
1

75 

44 

761 
16 1416 3 3157 

3

1 536 
13 6141 

 جنگل
3

1 66 

37 

357 
164136 15 111 

7

1 41436 
66 41133 

 کل
1

7 4161 

76 

3311 
36 41317 31 45141 

7 

45311 
66 13435 

 

 پوشش در دادهرختغییرات  يبند طبقهدقّت  .1. 8

 مورد مطالعه ةمنطق اراضی

حاصل از اين مرحله، تغييرات مثبت و منفتي   اطالعات

يا ثبات نستبي طبقتات پوشتش متورد مطالعته را آشتکار       

تصميمات مديريتي  خاذزاری ارزشمند جهت اتّساخته و اب

 بته  پيکستل  مقايسته  شتامل  فراينتد  ايتن . آيدمي به شمار

 از. استت  مطالعه مورد هایسال پوشش هاینقشه پيکسل

 ،مقايسته  مورد هایسال برای شده تهيعهپوشش  هاینقشه

 صتورت  بهتغييرات  یساز يکمعجهت  هاييورودی عنوان به

( 5جتدول  ) استفاده شتد و متاتريس تغييترات    "به  –از "

 و 4531 ستال  بته  مربتو   ماتريس هایسطر. گرديد تهيعه

 يریبته تفست  استت.   4531به ستال   متعلّ آن  ایهستون

تغييرات   دهندديگر اعداد مربو  به ستون هر طبقه نشان

 ۀطبقت  بته  هتا افزايشي )ميزان تغيير از هتر يتک از طبقته   
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مذکور( و اعتداد موجتود در ستطرهای هتر طبقته بيتانگر       

متذکور بته ستاير     ۀتغييرات کاهشي )ميزان تغيير از طبقت 

 ستتون  و ستطر  تقتاطع  محتل  در واقتع  عتدد  و( هتا طبقه

  دهنتد نشتان ( اصتلي  قطتر  در موجود ایه)درايه ماتريس

 5جتدول  . انتد نکرده تغيير که است هاييمساحت پيکسل

 13 طتي  منطقه اراضي از هکتار 17641 که دهدنشان مي

 تغييتتر دچتار  بقيتته و کترده  حفتتظ را ختود  پوشتتش ستال 

 .اند شده

کته از   دهدمي نشان( 1)شکل  خالص تغييرات مودارن

مساحت مراتع علفي و اراضي فاقد پوشش گيتاهي کاستته   

 ایمراتع بوته کشاورزی، اراضي وسعت بهشده و در مقابل 

 .است شده افزوده منطقه هایجنگل يزن و ایدرختچه و

 

 

 1831 و 1831 سال از منطقه، اراضي پوشش طبقات در دادهرخمیزان تغییرات افزايشي و کاهشي خالص . 1شکل 

 

 گیريو نتیجه بحث. 1
 عوامتل الگوهای پوشش و کاربری اراضي در پاست  بته   

 منظتور  بته کننتد.  اقتصادی، اجتماعي و محيطي تغيير مي

 در دادهرخاز ميزان، توزيع مکتاني و نتوع تغييترات     اطّالع

 تترين مناستب  تغييرات تعيين فرايند زمان، طول در منابع

 در دادهرخ. آشکارستازی تغييترات   آيتد مي شمار به راهکار

وقتوع   محتل  و علّتت منابع طبيعي، اولين مرحلته از درل  

 اطالعتات تغييرات ايتن منتابع استت. بتا استتفاده از ايتن       

 تواننتد متي  کننتدگان هاستتفاد  و گتذاران مديران، سياستت 

  استتفاد  و حفاظتت  تملّتک،  درباره تریآگاهانه تصميمات

 پايدار منابع طبيعي اتخاذ کنند.

و  MSS هتای ستنشنده  توانتايي  و قابليتت  مطالعه اين

ETM+ طالعتتات جغرافيتتايي جهتتت توليتتد   و سيستتتم ا

ی ستبزکوه را متورد تأييتد    هتای پوشتش در منطقته    نقشه

درصتد و   64بنتدی  که حصول دقت طبقهطوریه. بقرارداد

 +ETMو  MSSهتای  ستنشنده  درصد به ترتيب بترای  61

تواند يکي از داليل ايتن ادعتا باشتد. همچنتين محترز      مي

تتوان  متي  GISو  RSگرديد که بتا استتفاده از تکنولتوهی    

ی تغييترات مکتاني و زمتاني    اطالعات ارزشمندی را درباره

 به دستساله گذشته در اين منطقه  13پوشش اراضي در 

 آورد.

 کشاورزي
مراتع 

 علفي

عاري از 

پوشش 

 گیاهي

مراتع بوته 

اي و 

درختچه  

 اي

 جنگل

760 میزان تغییرات به هکتار -4145 -2406 4202 1589

760 

-4145 

-2406 

4202 

1589 

-5000
-4000
-3000
-2000
-1000

0
1000
2000
3000
4000
5000

 1382تا سال  1354میزان و نوع تغییرات رخداده در پوشش اراضی منطقه سبزکوه طی سالهای 

 میزان تغییرات به هکتار
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 ها داده يتاز قابل يک[ حا7و  5]نتايج تحقيقات مشابه 

حاضتتر جهتتت   يتت متتورد استتتفاده در تحق  یهتتا روشو 

. استت در طول زمتان   ياهيپوشش گ ييراتتغ یآشکارساز

 پوشتش  پويتايي  ،يتز ن يزد اردکان منطقه در ایمطالعه در

 تصتتاوير از استتتفاده بتتا ستتاله 16 ایدوره طتتي اراضتتي

متری  51ی نقشه ام،تيای و امتي اس،اسام هایسنشنده

 تفاضتل  شتاخص  زمتاني  هتای و ستری  يمدل ارتفاع رقوم

 یهتا  دادهو قابليتت   شتده  يبررس( NDVI) 4نرمال گياهي

متورد   يپوشتش اراضت   ييراتتغ یآشکارسازدر  اخيرالذکر

 [.11] قرار گرفته است يدتائ

چتون   هتای محتدوديت به ذکتر استت کته تتأثير      زمال

قتدرت تفکيتک مکتاني و     ير،روزه تصتاو  11 يزمان اختالف

تصتتاوير متتورد استتتفاده، در نتتتايج ايتتن تحقيتت    يفتتيط

بتتوده استتت، لتتذا در تفستتير نتتتايج متتورد  ناپتتذيراجتنتتاب

با توجه به موارد فو  تالش شد تتا   .اند قرارگرفتهمالحظه 

تتا حتدود    بنتدی با استفاده از روش مقايسه پس از طبقته 

دقتت   که یطور بهمشکالت مزبور خنثي گردد  يرزيادی تأث

حاصله چنانچه در مبحث قبل نيز ذکر شد  یها نقشهکلي 

 4531و  4531درصد به ترتيب برای سال  61و  64برابر 

 محاسبه گرديد.

 تغييترات  متاتريس  بررستي : کشاورزی اراضي تغييرات

افزايش مساحت اراضي کشاورزی منطقته بته     دهندنشان

بتر اثتر    مدتا عاست که  سال 13برابر در طي  5 3بيش از 

به به اراضي کشاورزی،  ایبوته تعتبديل مراتع علفي و مرا

 ۀطبقت  در کته  گفتت  تتوان متي  کلپيوسته است. در  وقوع

 توزيتع  ۀنقشت  و بتوده  غالتب  افزايشتي  تغييرات کشاورزی،

 شمال غرب درتمرکز آن   دهندنشان ،تغييرات اين مکاني

 شتهرها  و بزرگ روستاهای که جايي منطقه شمال شر و 

که برای تأمين معاش ختود و نيتز    باشدمي ،اندداشته قرار

 توستعه  بته  آبيتاری،  هتای بر اثر توسعه و تسهيل سيستتم 

 ۀطبقتت در افتتزايش ميتتزان ايتتن. انتتدآورده روی کشتتاورزی

منطقته   يببه شترايط توپتوگرافي و شت    توجعهکشاورزی با 

1 Normalized Differences Vegetation Index 

مراتتع علفتي: تبتديل     تغييترات  است. يتوجهميزان قابل 

 ایاز مراتع علفي منطقه به مراتع بوتته  يتوجهميزان قابل 

 ایکننتده عاری از پوشش گيتاهي، عامتل نگتران    اراضي و

 اداره گتزارش  طبت  . دارد نيتاز  ایويتژه  توجعهاست که به 

منتابع طبيعتي و    کلاداره  المللبين امور و عمومي روابط

، 4533در ستال   يتاری چهارمحال و بخت آبخيزداری استان

برابتر ظرفيتت مراتتع استتان      5 7نسبت دام موجود مشاز 

به داليلي چون ورود  توانداست، لذا اين تغيير کاهشي مي

تعتداد دام بتتيش از ظرفيتتت مراتتع منطقتته در طتتي دوره   

 يستال  خشتک وقتوع   احتماال  و دادهرخزماني مورد مطالعه 

( طي دوره متذکور  4573-4576 يسال خشک)برای مثال 

 متدت، به آن دامن زده باشد و دوام اين عوامل در طتوالني 

سير نزولي آن را سبب شده باشند. بيشتترين تتراکم ايتن    

منطقته، جائيکته بيشتترين قابليتت      شمال غربتغيير در 

دسترسي دام به مراتع علفي از نظر جاده و شتيب اراضتي   

راضتتي عتتاری از . تغييتترات اشتتودمتتي مشتتاهده استت، مهيع

پوشش: کاهش مستاحت اراضتي فاقتد پوشتش گيتاهي و      

گيتاهي منطقته    هتای افزايش کميت پوشش يگرد عبارت به

 استت  يناگويای  حداقلبدون در نظر گرفتن کيفيت آن، 

تغييرات اراضي لختت، در جهتت منفتي     ۀمحرککه عوامل 

و  يبوتته کنت   هتای پديده کاهش يا فدر جريان است. توقّ

نگلتي جهتت تتأمين ستوخت در منطقته      قطع درختان ج

 بته گتردد.   يتلقّت  گيتاهي  پوشش ازدياد عوامل از تواند مي

 تتا  طبقته  ايتن  در دادهرختغييرات افزايشتي   رسدمي نظر

استتت چتتون از نظتتر اکولتتوهيکي  يتتتواقعدور از  ایانتتدازه

بتته  هکتتتار اراضتتي لختتت 3111 حتتدودا احتمتتال تبتتديل 

 اتفتا   توانتد متي  ندرتسال به 13پوشش گياهي در طول 

 روی عمده اقليمي تغييرات چون عواملي اينکه مگر بيافتد

رنگتي   هتای ترکيتب  طيفي تفاوت چون عواملي. باشد داده

تعيتين   در مرحلتۀ  +ETMو  MSSايشاد شده از بانتدهای  

تواند منشر به ثبتت چنتين تغييترات    های تعليمي ميداده

 و ایبوتته  مراتع تغييرات کاهشي در اين طبقه شده باشد.

 يتن اگويتای   ،داده رخ: ميزان تغييترات ختالص   ایدرختچه
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بته  در ايتن طبقته    يتوجهکه تغييرات افزايشي قابل  است

در فاصله  رودهکتار(. گمان مي 1111پيوسته است ) وقوع

از  يبوتته کنت  زماني مورد مطالعه به داليلي چون کتاهش  

 نتوع  تغييتر  اثتر  در روستتاها  حاشتيه  اراضتي  و زارهتا بوته

 صورت گاز، و نفت به چوب از اهالي استفاده مورد سوخت

 گياهتان  رشد ميزان نيز محلي مردم اذعان به. است گرفته

. استتت داشتتته چشتتمگيری افتتزايش منطقتته در ایبوتتته

، Astragalus adcendense نظيتتر ایبوتتته هتتای گونتته

Astragalus verus ،Acanthophyllum spinousum  و

Silene spergulifolia تغييتترات طبقتته  انتتد.از آن جملتته

های مربو  به طبقته جنگتل   درصد از پيکسل 31جنگل: 

درصتد از وستعت آن    43مانتده و تنهتا حتدود     رييت بال تغ

بته طبقته اراضتي عتاری از پوشتش       عمتدتا  کاسته شده و 

درصتد بته مستاحت     17طرف ديگتر   از. است شدهتبديل 

طبقته اراضتي عتاری از     کته  افزوده شتده استت    هاجنگل

 4711بته ميتزان    يتب به ترتپوشش گياهي و مراتع علفي 

 انتد داشته آن در را سهم ترينهکتار عمده 4361هکتار و 

 منتاطقي  در درختي هایگونه رشد دليل به تواندمي اين و

قبل از آن، بته دليتل وابستتگي     و 4531 سال در که باشد

اهتالي روستتاهای داختل و     ازحتد  يشبت معيشتي و شغلي 

جنگلتي و استتفاده از چتوب     هتای حاشيه جنگل به عرصه

 هتای تتأمين ستوخت و حتّتي استتفاده     منظتور  بهجنگلي 

 از بعتد  ولتي  شدهمي قطع مناط  اين درختان ساختماني،

 دسترستي  اثتر  در طبيعتت  به مردم وابستگي کاهش با آن

 موردنيتاز  ساختماني مصالح و فسيلي هایسوخت به آسان

 در کتل  انددرختان مناط  مذکور مشددا  رشد يافته ،اهالي

طبقته جنگتل    در دادهرختغييرات   عمد که گفت توانمي

مربو  به تغيير از جنگل به اراضي عاری از پوشش گياهي 

 يتن او بالعکس بوده است. بررسي تغييرات خالص گويتای  

که تغييرات مثبت افزايشي بر اين طبقه غلبه داشتته   است

 مترتبط  مراجتع  روزافتزون  هایگزارش رغماست. پس علي

 گذشته، هایدهه طي زاگرس یهاجنگلتخريب  یدرباره

که عکس اين رونتد بتر    دهدمي نشان حاضر تحقي  نتايج

 .است بوده فرماحکم سبزکوه منطقه یهاجنگل

 از درصد 15 که دارد يم يانب يکل گيری يشهنت يک در

 تغييتر  دچار 4531 سال در، 4531 سال در موجود اراضي

 ابزارهتا  کليهاز خطاهای احتمالي که در  نظرصرف. اندشده

 داشتت  ابراز توانميوجود دارد،  ازدور سنشش یها روشو 

متورد مقايسته شتاهد     یها سالسبزکوه طي  یمنطقه که

در پوشش اراضي ختود بتوده استت.     يتوجهتغييرات قابل 

تغييرات پوشش  ۀمحرکحاکي از آن است که عوامل  نتايج

 يتتتکماراضتتي منطقتته ستتبزکوه، در جهتتت افتتزايش     

 از کيفيتت آن( جريتان   نظتر  صترف ) گيتاهي  هتای  پوشش

اراضتي عتاری از    ۀداشته است که تغييرات کاهشتي طبقت  

 نمتودار . استت  عتا ايتن ادع  مؤيعتد  توانتد پوشش گياهي متي 

افتتزايش وستتعت اراضتتي   دهنتتدنشتتان ختتالص تغييتترات

و اراضتي جنگلتي    ایدرختچته  و ایکشاورزی، مراتع بوته

بته اراضتي کشتاورزی،     هتا  آناست. شخم مراتع و تبتديل  

تبديل  يگرد عبارت به)يا  يبوته کن  پديد توجه قابلکاهش 

 بتر  جنگلي درختان قطع کاهش و( زاراراضي لخت به بوته

 شتهرهای  و نشتينان جنگتل  ستوخت  نيازهتای  تتأمين  اثر

 عنتوان  بته  توانتد متي  ترتيب به انرهی، منابع ساير از مشاور

تغييرات مذکور تلقي گردد. محاسبات نشتان    داليل عمد

داد که بيشترين تغييرات کاهشي در طبقته مراتتع علفتي    

که ورود دام بيش از ظرفيتت   رودمي گمان و است دادهرخ

وقوع اين پديده بتا عوامتل    يزمان هم احتماال مشاز مراتع و 

ايتن   پتذيری آستيب  ،يستال  خشتک طبيعي مخرّبي چتون  

از وستعت   کته  یطور بهکرده است  دوچنداناکوسيستم را 

کاسته شده است. لذا نتتايج ايتن    يتوجهقابل   انداز بهآن 

 هتای اکوسيستتم  بتودن  پتذير  يبآسمطالعه، شکنندگي و 

 .کشيد تصوير به را خشکمهني مناط  علفي مراتع طبيعي
 

 



 ...  سه دهۀ گذشته يط ينپوشش سطح زم ييراتتغ
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