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ٌػای اظیػؼ درػار جرییػؼات در ؿػاؿنحأؿػااىً  كلػیىقف زیادی در پایغاری طتیؽث دارىغ  ،ٌای طتیؽینؼغؽارٌا ةً ؼيَاف اکَؿیـحم

ةـػیار  ىیػؽ جؽغیل آب ك ٌػَا كاز دیغگاق جاؼزگاٌی  ،ةً دلیل نساكرت ةا قٍؼ ،ؼلَفًجأنیو قٍؼکؼد ؼالكق ةؼ  ؽار. نؼغاىغقغققغیغی 

ةیيػی كعػؽیث پیفك  ركىغ جرییؼاتارزیاةی  کً ٌغؼ ایو جضقیقٌای اظیؼ دؿحعَش جرییؼات زیادی قغق کً در ؿاؿ ،اؿث ارزقهيغ

 OIL/TIRS 8ك  TM5 ،ETM+7 ای ليغؿػثنػاٌَارقةا ةؼرؿی جناكیؼ  ةغیو نيغَر،. ةاقغنیدكر  ؿيسف ازآف ةا اؿحاادق از آیيغة 

جٍیػ  پؾ از اىساـ جنضیضات ٌيغؿی ك رادیَنحؼیکی نَرد ىیػاز، ادػغاـ ةػً  ك 1395ك 1387 ،1380، 1373، 1366ٌای ؿاؿدر طی 

 ،ؿپؾ. قغ TerrSetىؼـ افؽار  در ىغارت قغق صغاکذؼ اصحهاؿةيغی ركش طتقًٌای نػکَر ةا اؿحاادق از کارةؼی اراعی طی ؿاؿىقك  

ىحػایر ىكػاف از ادغاـ قغ.  آیيغقىـتث ةً پیف ةیيی كعؽیث  CA-Markovك از طؼیق  ةؼرؿیركىغ جرییؼات  ،از طؼیق اىطتاؽ جناكیؼ

طالؽػً را نػؼغ نػَرد ننيطقػ  ٌکحػاری  1150نـػاصث جهاـ  1366کً در ؿاؿ طَریةًنَرد نطالؽً دارد نضغكدة جرییؼات زیاد در 
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 هقدهه .1
طتیؽػػی  ٌای یـػػحماکَؿ اززهلػػً (Meadow) نؼغػػؽار

ةا جَزػً  ك ةاالیی ٌـحيغ یؼزنیيیزآب ؿاؼة نؼطَب، ةا ؿطش 

از گیاٌػاف گيػغنی ك ؼلاػی ك  اًکً جؼکیتی غالتػ گیاٌافًة ىَع 
ةػً دلیػل  دانػیؼلَفػ   یوجػأندر  ،ٌـحيغؼهغجاً نقاكـ ًة رؼا 

َاف رؼای زتؼاىی ىقف نٍهی را ایاا  . ایػو ؼلاؽارٌػا کييغ ینج
َا ی،جاؼزگػاٌ یٌا ارزشدر ایساد  ، جؼؿػیب کػؼةو، جؽػغیل ٌػ

ػیار  ىیػؽ یتاقػياظحیز یٌػا ارزشجؽغیل نياةػ آةی ك  ىقػف ـة

جعؼیػب اراعػی  ،یفيّاكرةا جَزً ًة رقغ . کييغنٍهی را ایاا نی
در  ؿػؼؼث ًةدر صػاؿ صاعػؼ  ٌػا آفك جرییؼ کػارةؼی  ؽارٌانؼغ

 ٌای یـػحماکَؿرا ًة ایػو ك مغنات زغی  ةاقغ ینصاؿ اىساـ 
ةاؼخ جرییػؼ در  جرییؼات پَقف اراعی. ؿازد ینكارد  قهيغزار

َاىػغ ، ایو جرییؼات نیقَد ینقکل زنیو ك ىَع کارةؼی زنیو  ج

َانل نعحلای  ةؼادؼ َانػل طتیؽػی  زهلً ازؼ ػاىی ك ؼ َانل اـى ؼ
کكػاكرزی ك  یؿػَز آجفناىيغ امالصات اراعی، قٍؼىكػیيی، 

رقغ زهؽیث ك افؽایف عػؼكریات  نؽهَؿ طَر ًة .[5] رخ دٌغ
ادحنادی ك ازحهاؼی نيسؼ ةػً افػؽایف جرییػؼ کػارةؼی اراعػی 

قػٍؼٌا ةاؼػخ نضػغكدة پَقػف گیػاٌی در  افؽایف .گؼدد ین

 [4] قػَد ینگؼنػایی قػٍؼی زؽیؼة کاٌف آلَدگی ك کاٌف 
ؼکػؾ دارد ك ىحیس  كلی کاٌف ك از ةیو رفحو پَقف گیاٌی 

 .گؼنای ؿطش زنیو را داردظطؼ آلَدگی ك فؼؿایف ك افؽایف 
ةؼرؿی جرییؼات مَرت گؼفحً ةؼ ركی اراعػی ك ارزیػاةی 

کهػ  ةؽرگػی ةػً قػياظث ركىػغ  جَاىػغ ینىحایر جرییؼات 

در ایو راؿحا نتضخ جرییؼات کػارةؼی  داقحً ةاقغ. جرییؼات
جرییػؼات  نحأؿػااىًكلی  اؿث دؼارگؼفحًةـیاری  نَردجَزً

رغػم در کكػَر نػا ؼلػی اًنؼغؽارٌا ك اراعی نؼطَب ظنَم
جرییػؼات  ك دؼار ىگؼفحػً اؿػث نَردجَزً ٌا آفاٌهیث زیاد 

اؿػث.  دؼارگؼفحػً نَردجَزًاراعی زيگلی ك نؼجؽی ةیكحؼ 

در  2017گؼنـیؼی در ؿػاؿ  یٌا زيگلةؼ ركی  یا نطالؽً
ةا جَزً ةػً ىقػف ایػو  نیَنتَ در زيَب آىگَال یٌا زيگل

ك طػی  درظحاف در اکَؿیـحم ك جيػَع زیـػحی اىسػاـ قػغ
ةا ةؼرؿی ركىػغ جرییػؼات اراعػی  2013جا  1989ٌای ؿاؿ

ك قاظل پَقف گیػاٌی  ازدكر ؿيسف یٌا ركشزيگلی ةا 

ليغؿػث ةا اؿحاادق از ؿؼی زناىی جناكیؼ ك  (NDVI)ىؼناؿ 

زیػادی مػَرت جرییؼات در ایو نياطق  ىكاف داد کً 8ك  5
در ایػو جتغیل اراعػی زيگلػی ةػً کكػاكرزی  .گؼفحً اؿث

در ایػو نيػاطق  ییزدا زيگػلةاؼخ قغق اؿػث کػً نيطقً 
دالیػػل ایػػو  یوجػػؼ نٍماز . زٍػػاىی دػػؼار ةگیػػؼد نَردجَزػػً
افػؽایف زهؽیػث ك ىیػاز  نطالؽػً نػَردنيطق  جرییؼات در 

 اؿػث ذکؼقػغقك ننؼؼ رَب  کكث داةلزانؽً ةً اراعی 
ةً ةؼرؿػی اراعػی  2017در ؿاؿ  دیگؼ یا نطالؽً در. [14]

آنؼیکا ةا اؿحاادق از  نحضغق یاالتافَىیکؾ  قٍؼ کالفقٍؼی 
ىػغ، اًآنػاری پؼداظحػ یؿػاز نغؿك  یا ناٌَارقؿؼی جناكیؼ 

، 2010جػػا  1991ٌػػای از جنػػاكیؼ نؼةػػَط ةػػً ؿػػاؿ ٌػػا آف
ٌای فضایی ك جضلیل ركىغ جرییؼات اؿحاادق کؼدىػغ. قاظل
اٌی ك افػؽایف اراعػی ىكػاف از کػاٌف پَقػف گیػىحایر 

چيیو جتغیل نؽارع کكاكرزی ةػً اراعػی قٍؼی داقث. ٌه
ایػػو  نضیطی یـػػثزؼَانػػل  یوجػػؼ نٍمٍؼی را یکػػی از قػػ

 [.6] ارزیاةی کؼدىغجرییؼات 
ارزیاةی ای کً در قؼؽ ك زيَب آفؼیقا ةؼای در نطالؽً

ةػا  2010جػا  2000ٌػای جرییؼات پَقف زنیو در ؿػاؿ

اىسػػاـ  MODISنػػاٌَارة اؿػػحاادق از جنػػاكیؼ ليغؿػػث ك 
پَقػػف اراعػػی ك کػػارةؼی اراعػػی  جرییػػؼات، گؼفػػث

(LCLU)
پَقف گیػاٌی کً در  یجرییؼاجرا ةا اؿحاادق از  1
مػَرت گؼفحػً ك دنػا(  ةارش) نضیطی یـثز یؼٌاینحرك 

کكػػَر در قػػؼؽ ك زيػػَب آفؼیقػػا )ركاىػػغا،  5را در ةػػَد 

ةػا  ٌا آفةَجـَاىا، جاىؽاىیا، ناالكی ك ىانیتیا( ارزیاةی کؼدىغ. 
نػاٌَارة کارةؼی اراعی ك جنػاكیؼ دك  یٌا ىقكًاؿحاادق از 
 یؼیگ اىػػػغازقرا  LC/LUجرییػػػؼات  MODISليغؿػػػث ك 
از ٌػػای ةػػارش را دادق ،. ةػػؼای ارزیػػاةی جرییػػؼاتکؼدىػػغ

(LST)ك دناِی ؿطش زنیو  ٌَاقياؿی ٌای یـحگاقا
از را  2

کػارةؼی رییػؼ ای اؿػحعؼاج ك در ةؼرؿػی ججناكیؼ ناٌَارق
ىكػاف داد  ٌا كجضلیل یًجسؽ. دادىغ دؼار نَرداؿحاادقاراعی 

کاٌف زيگل اجاػاؽ  ،نَردنطالؽًکً در جهانی کكَرٌای 
 ٌا دكلث ٌای یاؿثؿافحادق ك ؼَانل ادحنادی، ازحهاؼی ك 

در آفؼیقػا  LC/LUؼانل امػلی ایسػاد جرییػؼات  ؼيَاف ةً
 
 

 

1 land cover land use 

2 Land Surface Temperature 
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جرییػؼات کػارةؼی اراعػی  2017در ؿػاؿ . [3]غ قػةیاف 
از جنػاكیؼ جضقیػق ایػو در ، گؼفثدؼار  ینَردةؼرؿداىتاد 

. غقاؿحاادق  2011جا  1987ٌای در ؿاؿ TM 5ليغؿث 
ای در پَقف نيطقػً ىكاف داد کً جرییؼات گـحؼدقىحایر 
اؿث ك افؽایف ؿؼیػ فؽالیث نؽغف ةاؼخ افػؽایف  دادق رخ
نحؼاکم ك  پَقف زيگلی کاٌف ،نياطق قٍؼی جَزً داةل

اراعی کكاكرزی قغق اؿث ك ؼَانلی ناىيغ رقغ زهؽیػث 

پَقف ةؼ ركی  یؼگػارجأد ؼَانل ؼيَاف ةً ،ك رقغ ادحنادی
را  ازدكر ؿػيسف یفيّػاكرك اراعی ك کارةؼی اراعی داىـث 

اةؽاری نایػغ ةػؼای ىغػارت ةػؼ جرییػؼات کػارةؼی اراعػی 
نيطقػ  جرییػؼات کػارةؼی اراعػی در  .[2] گؼدیػغنؽؼفی 
 ٌػػغؼ ةػػادر قػػهاؿ قػػؼدی نکؽیػػ ،  یا قػػغق صااعث

جرییؼات پَقف زنیو ةا اؿحاادق از جنػاكیؼ  كجضلیل یًجسؽ
دػػؼار  ینَردةؼرؿػػؿػػاؿ  42ای ليغؿػػث در طػػی نػػاٌَارق
گیاٌػاف  نطالؽػً نَردنيطق  کً در  قغنكاٌغق  گؼفث ك

اىغ ك قغقزیادی ٌا دؿحعَش جرییؼات ك زيگلگؼنـیؼی 
 در ایو نطالؽػً .اؿث یغاکؼدقپنياطق قٍؼی ىیؽ افؽایف 

کػً  ییکػی از ؼػَانل ؼيَاف ةً ،از ةیو رفحو پَقف گیاٌی
 .[13] دلهغاد قغاىغازد، را ةً نعاطؼق نیجيَع زیـحی 
قػٍؼ نضػغكدة نؼغػؽار قػٍؼکؼد در نسػاكرت ك اراعی 

نضػی  قػٍؼی ك جَؿػ   یؼجػأدقٍؼکؼد دؼار دارىغ ك جضث 
ةا جَزً ةً ، اىغقغقزیادی  درار جرییؼاتةكؼی  یٌا دظالث

، نضیطی یـػثزاٌهیث ةؼرؿی جرییؼات اراعػی در نـػا ل 

 ىػَعجرییػؼات،  ٌػای كدػَعؿػاؿنطالؽً ك ةؼرؿػی درةػارق 
 ،ایػو جرییػؼاتآكرىػغة ةً كزػَد اصحهالی  جرییؼات ك ؼَانل

ك نيػاةػ  نضیطی یـػثزةؼرؿػی نـػا ل که  ةؽرگػی ةػً 
 .کيغ ینایو اکَؿیـحم ارزقهيغ طتیؽی 

 

 روش ضناسی .2

 هطالعه هوردهعرفی هنطقۀ  .1 .2
اراعی نؼغ قٍؼکؼد در زيَب غؼةػی قػٍؼ قػٍؼکؼد، 

اىغ. ایػػو  قػػغق نؼکػػؽ اؿػػحاف رٍارنضػػاؿ ك ةعحیػػاری، كادػ

درزػً  50جا  داىیً 30ك  ددیقً 48درزً ك  50ةیو  اراعی
 13درزً ك  32ك  زرؼافیایی طَؿ داىیً 09ك  ددیقً 51ك 

داىیػً  23ك ددیقػً  19درزػً ك  32 جػاداىیً  59 كددیقً 
ث، کهحػؼیو ارجاػاع نيطقػً اؿ قغق كادػؼؼض زرؼافیایی 

ك  ةاقػػغ نحػػؼ نی 2050نحػػؼ ك  ةیكػػحؼیو ارجاػػاع  2031

 ةاقػغ. ٌکحػار نی 29/1150 در صغكد نـاصث ایو اراعی
نَدؽیث جقؼیتی ایػو اراعػی را در اؿػحاف  1قهارة قکل 

قػٍؼکؼد اراعی نؼغ  دٌغ. رٍارنضاؿ ك ةعحیاری ىكاف نی
 یا گَىػً ةً، دارىػغاکَلَژیکی اٌهیث ةـیار زیادی  لضاظ از

نياةػ آةی، جؽػغیل  یوجأنؼلَفً،  یوجأنکً ىقف نٍهی در 

 .غىجاؼزگاٌی دار یٌا ارزش، جؼؿیب کؼةو ك كٌَا آب

 

 ي در ایران ( در استان چُارمحال ي بختیاریمًردمطالعٍمىطقۀ د )رمًقعیت مرغ شُرک .1شکل 
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 های هورداستفاده داده.  1. 1. 2
ليغؿػث ةػا ناٌَارة  جناكیؼ از جضقیق، ایو اىساـ زٍث

ةاال ك دغرت جاکیػ  نکػاىی ةػاال اؿػحاادق  كعَح ةًجَزً 

 5 ليغؿث یٌا ناٌَارقنؼةَط ةً  نَرداؿحاادققغ، جناكیؼ 

TM، 7 +ETM 8 ك ليغؿث OIL/TIRS   ث ةؼداقػ)ظػ

نكعنػػات  1در زػػغكؿ  .ةاقػػيغ ین( 038ك ردیػػ   164

 اؿث. قغق نكعلجنَیؼةؼداری ٌؼ جنَیؼ  طجناكیؼ ك جاری

 بررسی تغییرات پًشش اراضی  مىظًر بٍ 1395 تا 1366َای در سال 8ي  7،5 َای لىذست مًرداستفادٌ از ماًَارٌ تصايیر .1جذيل 

 ردی 
 جاریط جنَیؼةؼداری

 نیالدی()
 جؽغاد ةاىغ ؿيسيغق ناٌَارق ٌسؼی قهـی() جاریط جنَیؼةؼداری

دغرت جاکی  

 نکاىی)نحؼ(

 TM 7 30 5ليغؿث 18/06/66 09/09/1987 1

 TM 7 30 5ليغؿث 13/06/73 04/09/1994 2

 ETM 8 30+ 7ليغؿث  16/06/80 07/09/2001 3

 ETM 8 30+ 7ليغؿث  25/06/89 16/09/2010 4

 OIL/TIRS 11 30 8ليغؿث  18/06/95 08/09/2016 5

 

 روش هورد استفاده.  2. 2

 تصحیحات تصاویر. 1. 2. 2
فؼآیيػغٌای فيَف جؼنیم ك جنضیش جناكیؼ ؼتارجيػغ از 

پؼدازقی از دتیل صػؼ اظحالالت جنَیؼی ك یػا ظطاٌػای 

نَزَد در جناكیؼ کً نهکو اؿث در ادؼ ظطای ؿػيسيغق 

 ك اقکاالت طتیؽی صامل از آلَدگی اجهـاؼ ایساد گؼدىػغ

جنػػػضیضات، جنػػػضیضات اجهـػػػاؼی ك  از زهلػػػً ایػػػو

 .ةاقيغنیجنضیضات ٌيغؿی 

جنضیضات اجهـاؼی ةػؼ :تصحیحات اتمسفری -

جناكیؼ نَرد اؿحاادق در ایو جضقیق ةا اؿػحاادق کلی  ركی 

ك ةػؼ نتيػای  ك ةػً مػَرت ظَدکػار TerrSetاز ىؼـ افػؽار 

ٌػای جنػاكیؼ ك ةػؼ نتيػای ركش صػػؼ فػؼادادقاطالؼات 

 مَرت گؼفث.( Dark-object subtractionجیؼگی اقیاع )

در ایػو جضقیػق ةػا : رادیًمتریکیتصحیحات  -

جنػاكیؼ  جَزً ةً کیایث ةاال ك ىغاقحو ٌػی  ىػَع ظطػای

ىیػاز ةػً ةً دلیػل ارجقػاک کیاػی اظػػ جنػاكیؼ،  8ليغؿث 

ىتَد كلػی در  رادیَنحؼیکی ك ٌيغؿیگَىً جنضیضات  ٌی 

ةػً ؼلػث  7ليغؿػث ناٌَارة ( 2001) 1380جنَیؼ ؿاؿ 

داقحو اظحالالت در جنَیؼ، جنَیؼ نَرد ىغؼ ةا اؿػحاادق از 

gapfill  ك ىؼـ افؽارENVI5.3  امالح گؼدیػغ ك ةػً فؼنػث

قػکل زیػؼ نؼاصػل در  ةؼگؼداىغق قػغ. TerrSetىؼـ افؽار 

ىكػاف  1380ةػؼ ركی جنػَیؼ ؿػاؿ  رادیَنحؼیکی جنضیش

 دادق قغق اؿث.

 

 [9ي11ي12ي15:مىبع] 7تصايیر لىذست  رادیًمتریکیمذل تصحیح . 2شکل 
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 کاربری اراضیتهیۀ نقطۀ . 2 .2 .2
کػارةؼی اراعػی در جضقیػق صاعػؼ از جٍی  ىقك  ةؼای 

ك الگػػَریحم صػػغاکذؼ  1قػػغق ةيػػغی ىغػػارتطتقػػًركش 

اصحهاؿ جؽلق یػ   ،اؿحاادق گؼدیغ، در ایو ركش 2اصحهاؿ

قَد ك در نیپیکـل ةً ٌؼ کالس کارةؼی اىحعاةی ةؼرؿی 

ةيغی قغق کً ٌؼ کالس دارای کغ طتقًىٍایث ی  جنَیؼ 

ةيغی طتقًقَد. ةؼای ارزیاةی نیؿاظحً  ،ةاقغنینؼةَطً 

ٌػای جنػادفی ةؼداری ك ىهَىػًىهَىًىیؽ از ركش الگَریحم 

 عػؼایب ؼدیغ.زٍث ةؼرؿی مضث ىقكً ىیػؽ ازاؿحاادق گ

ةػً نيغػَر ةػاال . قػغ اؿحاادق 4کاپا عؼیبك  3کلی مضث

ٌػای جؽلیهػی در الگػَریحم ىهَىػًٌػای ىقكػًةؼدف ددث 

ةيػغی طتقػًصغاکذؼ اصحهػاؿ ك ٌهچيػیو ارزیػاةی ددػث 

ةؼداقػث ٌػای کػارةؼی اراعػی دػغیهی ك ىقكًجناكیؼ، از 

ك  GPSنَرد نطالؽػً ةػا اؿػحاادق از نيطق  ىقاط قاٌغ از 

نػَرد نيطقػ  نَةػَط ةػً  ارث گَگػل جنػاكیؼاؿحاادق از 

 اؿحاادق گؼدیغ.نطالؽً 

آیندد   بینی پیص. بررسی انطباق تصاویر و 3 .2 .2

 تغییرات کاربری اراضی
جرییػػؼات صامػػلً ةػػؼ ركی کػػارةؼی اراعػػی در طػػی 

جنػَیؼ ٌم اىغازی دك  ٌای نَرد ةؼرؿی از طؼیق ركی ؿاؿ

 ٌػػػػا از طؼیػػػػق اىطتػػػػاؽ جنػػػػاكیؼ ك جااعػػػػل آف

(Cross Tabulation)  ك جؽییو جرییؼات مػَرت گؼفحػً ك

جتغیل ىَع ك نقادیؼ کارةؼی اراعی، نكعل ك ىحایر، نَرد 

ةیيػی اراعػی ةػا ىقك  پػیفارزیاةی دؼار گؼفث. در ادانً، 

 ك در نػػغؿ  1395ك 1389ٌػػای اؿػػحاادق از جناكیؼؿػػاؿ

CA-Markov
 ةؼآكرد قغ. 1405ةؼای ؿاؿ  5

ٌػای ٌای کارةؼی اراعی طػی ؿػاؿجٍی  ىقكًپؾ از 

جنػػاكیؼ جٍیػػً قػػغق نیػػؽاف نقایـػػ  ةػػا  1395جػػا  1389

ٌای نَرد ةؼرؿی ارزیػاةی قػغ ك نػَرد جرییؼات طی ؿاؿ

 ةضخ دؼار گؼفث.

 

 . نتایج3

ٌای کػارةؼی اراعػی جٍیػً قػغق ةػا اؿػحاادق از ىقكً

 7جػا  3ٌای ( در قکل8ك 7، 5) ای ليغؿثناٌَارقجناكیؼ 

ىكػػاف داد کػػً  2نكػػعل قػػغق اؿػػث. ىحػػایر زػػغكؿ 

ددػث  صػغاکذؼ اصحهػاؿ از ركش ةً قغق ىغارت ةيغی طتقً

ٌػا دارای کلیػ  ىقكػًای کً ظَةی ةؼظَردار اؿث ةً گَىً

ٌػای جٍیػً ىقكػًةاقيغ. از نیدرمغ  90ددث کلی ةاالی 

راعػی را کػارةؼی اطتقػ  جَاف نقغار نـاصث ٌؼ نیقغق 

طتق  جٍیً ك ٌهچيیو نقغار جرییؼات مَرت گؼفحً در ٌؼ 

ةؼرؿػی  1395جا  1366زناىی فامل  کارةؼی اراعی را در 

کً ةً دلیل پَقف کانل  1366ؿاؿ ىقك  . ةً غیؼ از کؼد

 ىقك ةاقغ، نیدرمغ  100نيطقً از نؼغ دارای ددث کلی 

 ؿػایؼ از ركزجػؼةً ك جؼةٍيگاـ اطالؼات دلیل ةً 1395 ؿاؿ

 5/94 یددػػث کلػػ یدارد ك دارا یكػػحؼیددػػث ة ٌػػاىقكػػً

 .ةاقغیندرمغ 

  1395تا  1366َای َای اراضی مرغ در طی سال کاربریوقشۀ بىذی  دقت طبقٍمقایسۀ  .3 جذيل
12345

 

 1395ؿاؿ  1389ؿاؿ  1380ؿاؿ  1373ؿاؿ  1366ؿاؿ  ىقكً کارةؼی

 46/94 24/93 68/91 97/92 100 ةيغی کل%طتقًدرؿحی 

 16/92 84/89 79/87 33/89 100 عؼیب کاپا%

 
1 supervised classification 
2 Maximum Likelihood 
3 Overall accuracy 
4 Kappa coefficient 
5 cellular automata-Markov model 
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(1994)1373کاربری اراضی سال .  وقشۀ 4شکل  

 

(1987)1366کاربری اراضی سال .  وقشۀ 3شکل  

 

(2212)1389کاربری اراضی سال . وقشۀ 6شکل  

 

(2221)1382کاربری اراضی سال .  وقشۀ 5شکل  
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(2216)1395کاربری اراضی سال .  وقشۀ 7شکل  

 

نضػغكدة  1366ؿػاؿ ، در 4زػغكؿةا جَزً ةػً ىحػایر 

پَقف دادق اؿث كلػی  ؽارنَرد نطالؽً را فق  اراعی نؼغ

 ؽارؼالكق ةؼ پَقف نؼغػ 1395جا  1366ٌای در طی ؿاؿ

ك نَرد نطالؽً اراعی دؿػث ؿػاظث ك کكػاكرزی نيطق  

فؼكدگاق قٍؼکؼد ةً ایو اراعػی اعػافً نضغكدة دـهحی از 

قػَد، در نػینَرد نطالؽً نكػاٌغق نضغكدة در  كاىغ قغق

 350ةً نـاصث  ،ؿیؾ فؼكدگاق قٍؼکؼدأةا ج 1373ؿاؿ 

 ًدؼار گؼفحفؼكدگاق در اراعی نؼغ از دـهث زیادی  ،ٌکحار

جرییػػؼ نػػَرد نطالؽػػً را نضػػغكدة درمػػغ از  20ك صػػغكد 

، نقغار اراعػی نػؼغ در اراعی ك کارةؼی دادق اؿثپَقف 

ك  قرؿیغظَد اكلی  نـاصث درمغ  63/70ةً  1373ؿاؿ 

نـػاصث اكلیػً جقلیػل  درمػغ 58/62ةػً  1380در ؿاؿ 

درمػغ ك در  12/56ةػً  1389ؿػاؿ در  کًصالی ، دریافحً

نػَرد نيطقػ  درمػغ از نـػاصث  99/51ةػً  1395ؿاؿ 

ادق ك ناةقی ؿػطش نػػکَر را جيٍا نؼغؽار جكکیل دنطالؽً 

نـاصث جرییؼ کػارةؼی یافحػً از  .اؿث یافحًجرییؼ کارةؼی 

ةػً  ٌکحػار( 34/38) مػغدر 33/3نؼغؽار قٍؼکؼد قػانل 

اراعػػی  ةػػًدرمػػغ  25غكد دؿػػث ؿػػاظث، صػػ کػػارةؼی

 درمػػغ از نيطقػػً 65/19ك  ٌکحػػار( 82/287) کكػػاكرزی

 .فؼكدگاق پَقف دادق اؿثنضغكدة را  ٌکحار( 08/226)

 1395تا  1366َای میسان مساحت طبقات کاربری اراضی در طی سال .4جذيل 

 1366ؿاؿ  1373ؿاؿ 1380ؿاؿ  1389 ؿاؿ 1395ؿاؿ 

درمغ  ىَع کارةؼی

 نـاصث
نـاصث 

(ha) 

درمغ 

 نـاصث
نـاصث 

(ha) 

درمغ 

 نـاصث
نـاصث 

(ha) 

درمغ 

 نـاصث
نـاصث 

(ha) 

درمغ 

 نـاصث
نـاصث 

(ha) 

 نؼغ 29/1150 100 26/829 09/72 52/731 59/63 73/656 09/57 05/598 99/51

 دؿث ؿاظث - - 25/2 20/0 4/14 25/1 96/21 91/1 34/38 33/3

 کكاكرزی - - 7/92 06/8 29/178 50/15 52/245 34/21 82/287 02/25

 فؼكدگاقنضغكدة  - - 08/226 65/19 08/226 65/19 08/226 65/19 08/226 65/19

 زهػ کل 29/1150 100 29/1150 100 29/1150 100 29/1150 100 29/1150 100
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ىهَدار ركىغ جرییػؼات مػَرت گؼفحػً در طػی  8قکل 

نػَرد نيطقػ  ( در 1395 جا 1366ٌای نَرد ةؼرؿی )ؿاؿ

نكػاٌغق  8ياىچػً در قػکل ر دٌػغ.نطالؽً را ىكاف نػی

نضػغكدة اىػغ، داقػحًاراعی نؼغ ركىػغ کاٌكػی  ،قَد نی

ك اراعػی  اؿػث ةً ةؽغ داةػث ةػَدق 1373فؼكدگاق از ؿاؿ 

را طػی دؿث ؿاظث ك اراعی کكاكرزی ىیؽ ركىغ افؽایكی 

نضػغكدة ایػو افػؽایف در ٌهػ  ای کػً گَىػًةً  .اىغکؼدق

اراعی نؼغػؽار ك ةػا جتػغیل ایػو ىػَع از کػارةؼی مػَرت 

 (.7پػیؼفحً اؿث )قکل 

 

 1395تا 1366َای اراضی مرغ شُرکرد طی سالمساحت بررسی ريوذ تغییرات . 8شکل 

 

ىیؽ درمغ نـاصث ٌؼ ی  از طتقات کػارةؼی  9قکل 

 دٌػغ.نػیٌای نَرد نطالؽػً ىكػاف اراعی را در طی ؿاؿ

کػاٌف ةػً قػغت  1395جػا  1366عی نػؼغ از ؿػاؿ اار

داقحً كلی اراعی دؿث ؿاظث ك کكاكرزی افػؽایف پیػغا 

فؼكدگػاق کػً در نضػغكدة کػً ةعكػی از در صالی اىغکؼدق

 نؼغؽار جَؿؽً یافحً ةَد داةث ةادی ناىغ.

 

 1395 تا 1366َای طی سال َای تًسعٍ یافتٍ در آن ي سایر کاربری تغییرات اراضی مرغ شُرکرددرصذ بررسی . 9 شکل
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نيطقػ  ةؼای درؾ ةٍحؼ از جرییؼات مػَرت گؼفحػً در 

نضػغكدة  نَرد نطالؽً ةا اىطتاؽ جنػاكیؼ نیػؽاف جرییػؼات

-1380،1366-1373ٌػػای در طػػی ؿػػاؿنػػَرد نطالؽػػً 

جػا  10ٌػایقکلدر 1389-1395ك  1389،1373-1380

جنَیؼ اىطتػاؽ  10قکل ةؼرؿی قغ.  9 جا 6 ك زغاكؿ 13

ىحایر اىطتػاؽ  5ك زغكؿ  1373ك  1366ٌای جناكیؼ ؿاؿ

ةاقػغ، ةػا جَزػً ةػً ىحػایر طػی نی 1366-1373جناكیؼ 

ٌای نػکَر کارةؼی اراعػی دؿػث ؿػاظث ك اراعػی ؿاؿ

فؼكدگاق قٍؼکؼد زای اراعی نػؼغ را نضغكدة کكاكرزی ك 

 30صػغكد 1366-1373اىطتاؽ ؿاؿ ىقك  در اىغ ك گؼفحً

)ةیكػحؼیو  اىػغدادقدرمغ از ایػو اراعػی جرییػؼ کػارةؼی 

در  ؿػاؿ مػَرت گؼفحػً اؿػث(. 6جرییؼات در طػی ایػو 

ةا داةث ةَدف  6ك زغكؿ  1373-1380جنَیؼ اىطتاؽ ؿاؿ 

فؼكدگػاق قػٍؼکؼد ٌهچيػاف جرییػؼات نضػغكدة نـاصث 

کارةؼی اراعی ةؼ ركی اراعی دؿث ؿػاظث، کكػاكرزی ك 

اراعی نؼغ اجااؽ افحادق ك ةیكػحؼیو جرییػؼات نؼةػَط ةػً 

ىقكػ  ةاقػغ. در نیجتغیل اراعی نؼغ ةً اراعی کكاكرزی 

ؽاری کػً جرییػؼ ، اراعػی نؼغػ1380-1389اىطتاؽ ؿػاؿ 

ةاقػيغ ك نیرا قانل درمغ  44/52 اىغ، جيٍاکارةؼی ىیافحً

ك  12)قػکل  اىػغقػغقناةقی اراعی نؼغ دؿحعَش جرییؼ 

 1366-1395اىطتػاؽ جنػاكیؼ ؿػاؿ ىقك  ك در  (7زغكؿ

ىكاف  كاىغ رؿیغقدرمغ  99/51 اراعی نؼغ ةغكف جرییؼ ةً

نػػَرد نيطقػػ  ىیهػػی از  صػػغكداز جرییػػؼات زیػػاد ةػػؼ ركی 

 (.9نطالؽً دارد )زغكؿ 

 

 

 1366-1373تصًیر اوطباق تصايیر سال   .12شکل

 

 1373-1382تصًیر اوطباق تصايیر سال   .11شکل
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 1382-1387تصًیر اوطباق تصايیر سال .  12شکل

 

 1387-1395تصًیر اوطباق تصايیر سال .  13شکل
 

 )پیکسل( 1364-1373اوطباق تصايیر کاربری اراضی . 5جذيل

 1366 

 کل نؼغ

 9214 9214 نؼغ 

 25 25 اراعی دؿث ؿاظث 

 1030 1030 اراعی کكاكرزی 1373

 2512 2512 فؼكدگاقنضغكدة  

 12781 12781 کل 

 

 1382آمار  )پیکسل( 1373-1382اوطباق تصايیر کاربری اراضی  .6جذيل

   1373   

 کل فؼكدگاقنضغكدة  اراعی کكاكرزی اراعی دؿث ؿاظث نؼغ

 8128 0 254 10 7864 نؼغ 

 160 0 21 12 127 اراعی دؿث ؿاظث 

 1981 0 755 3 1223 اراعی کكاكرزی 1380

 2512 2512 0 0 0 فؼكدگاقنضغكدة  

 12781 2512 1030 25 9214 کل 
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 1389آمار )پیکسل( 1382-1389اوطباق تصايیر کاربری اراضی  .7جذيل

   1380   

 کل فؼكدگاقنضغكدة  اراعی کكاكرزی اراعی دؿث ؿاظث نؼغ

 7297 0 566 29 6702 نؼغ 

 244 0 39 109 96 اراعی دؿث ؿاظث 

 2728 0 1376 22 1330 اراعی کكاكرزی 1389

 2512 2512 0 0 0 فؼكدگاقنضغكدة  

 12781 2512 1981 160 8128 کل 

 

 )پیکسل( 1389-1395اوطباق تصايیر کاربری اراضی  .8جذيل

   1395   

 کل فؼكدگاقنضغكدة  اراعی کكاكرزی اراعی دؿث ؿاظث نؼغ

 6645 0 524 24 6097 نؼغ 

 426 0 103 168 155 اراعی دؿث ؿاظث 

 3198 0 2101 52 1045 اراعی کكاكرزی 1389

 2512 2512 0 0 0 فؼكدگاقنضغكدة  

 12781 2512 2728 244 7297 کل 

 

 1395تا  1366َای طبقات اوطباق بیه تصايیر سالمساحت درصذ  .9جذيل

 کارةؼی اراعی
1373-1366 1380-1373 1389-1380 1395-1389 1395-1366 

 درمغ ٌکحار درمغ ٌکحار درمغ ٌکحار درمغ ٌکحار درمغ ٌکحار

 99/51 05/598 70/47 73/548 44/52 18/603 53/61 76/707 09/72 26/829 اراعی نؼغ –اراعی نؼغ 

 - - 19/0 16/2 0.23 61/2 08/0 9/0 - - اراعی نؼغ -اراعی دؿث ؿاظث

 - - 10/4 16/47 43/4 94/50 99/1 86/22 - - اراعی نؼغ –اراعی کكاكرزی 

 33/3 34/38 21/1 95/13 75/0 64/8 99/0 43/11 20/0 25/2 اراعی دؿث ؿاظث –اراعی نؼغ 

 - - 31/1 12/15 85/0 81/9 09/0 08/1 - - اراعی دؿث ؿاظث –اراعی دؿث ؿاظث 

 - - 81/0 27/9 31/0 51/3 16/0 89/1 - - اراعی دؿث ؿاظث –اراعی کكاكرزی 

 02/25 82/287 18/8 05/94 41/10 7/119 57/9 07/110 06/8 7/92 اراعی کكاكرزی -اراعی نؼغ  

 - - 41/0 68/4 17/0 98/1 02/0 27/0 - - اراعی کكاكرزی –اراعی دؿث ؿاظث 

 - - 44/16 09/189 77/10 84/123 91/5 95/67 - - اراعی کكاكرزی -اراعی کكاكرزی

 - - 65/19 08/226 65/19 08/226 65/19 08/226 - - فؼكدگاقنضغكدة  –فؼكدگاق نضغكدة 

 65/19 08/226 - - - - - - 65/19 08/226 فؼكدگاقنضغكدة  -اراعی  نؼغ 

 100 29/1150 100 29/1150 100 29/1150 100 29/1150 100 29/1150 کل

 

 

  



 1397جاةـحاف ، 2، قهارق 71طتیؽی ایؼاف، دكرق نياةػ سلً ؼجػ ك آةعیؽداری، نن

 

 484 

 بینی تغییرات کاربری اراضیپیص. 1 .3
 CA-Markovةیيی جرییػؼات اراعػی از نػغؿ پیفةؼای 

اةحػغا ةػا  ،دیغ ك ةػؼای ةؼرؿػی مػضث ایػو ركشاؿحاادق گؼ

جنَیؼ کارةؼی اراعی ؿػاؿ  1389ك ؿاؿ  1380جنَیؼ ؿاؿ 

جٍیػً قػغق دارای جنػَیؼ  ،نَرد ةؼرؿی دػؼار گؼفػث 1395

ةاقػغ کػً  نی 70/0ك عؼیب جتییو  84/0عؼیب ٌهتـحگی 

گیػؼد. ؿػپؾ ةػا اؿػحاادق از نػیداةل دتَؿ دؼار نضغكدة در 

ؿػاؿ  10) 1405ؿػاؿ ىقكػ   1395ك  1389جنَیؼ ؿػاؿ 

نطاةق ىحایر در طی دق ؿػاؿ آیيػغق  .ةیيی گؼدیغپیف (آیيغق

 08/5رؿػغ ك نیدرمغ  91/46نقغار اراعی نؼغ قٍؼکؼد ةً 

درمغ کاٌف ظَاٌغ داقث ك ٌهچياف نیؽاف اراعػی دؿػث 

درمػػغ( ركىػػغ  6/3درمػػغ( ك کكػػاكرزی ) 49/1ؿػػاظث )

نیػؽاف  10ك زػغكؿ  14در قػکل  افؽایكی ظَاٌيغ داقػث.

 .ق اؿثةؼرؿی گؼدیغ  1405جرییؼات کارةؼی اراعی 

 1395تا  1366َای میسان مساحت طبقات کاربری اراضی در طی سال. 12جذيل 

 (ha)1405جا  1389جرییؼات  ؽافنی
 1389 ؿاؿ 1405ؿاؿ 

 ىَع کارةؼی
 (ha)نـاصث  درمغ نـاصث (ha)نـاصث  درمغ نـاصث

 نؼغ 05/598 99/51 55/539 91/46 - 5/58

 اراعی دؿث ؿاظث 34/38 33/3 44/55 82/4 +1/17

 اراعی کكاكرزی 82/287 02/25 22/329 62/28 +4/41

 فؼكدگاقنضغكدة  08/226 65/19 08/226 65/19 -

 زهػ کل 29/1150 100 29/1150 100 

 

 

 1425بیىی اراضی مرغ شُرکرد در سال وقشۀ پیش .14شکل 
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 گیرینتیجهبحث و  .4
ىػَع جرییػؼات ىیػؽ از  ةؼرؿػیدر جضقیق صاعؼ ةػؼای 

ك  13 جػا 10 یٌا قػکل) قغركش اىطتاؽ جناكیؼ اؿحاادق 

ةؼ طتق ىحایر اىطتػاؽ جنػاكیؼ، ةیكػحؼیو  .(9جا  5زغاكؿ 

جػا  1366ٌػای در طػی ؿػاؿ ؽارنؼغنضغكدة جرییؼات در 

درمغ( در طی ایػو  28مَرت گؼفحً اؿث )صغكد  1373

درمػغ از  20ؿاؿ دـهحی از فؼكدگاق قػٍؼکؼد صػغكد  7

ك اراعػػػی کكػػػاكرزی ك  ةؼگؼفػػػثاراعػػػی نػػػؼغ را در 

نػؼغ را نضػغكدة ( ىیػؽ ك نـػکَىی )مػيؽحی ؿاظث دؿث

ةاؼػخ ىیػؽ ىغ ك جنؼؼ ك جرییػؼ کػارةؼی اقدرار جرییؼ کؼد

در ؿػاؿ ٌکحػار  1150/ 29نؼغ از نـاصث نضغكدة  ققغ

 طَر ةػًةؼؿػغ ك  1395در ؿػاؿ ٌکحار  05/598ةً  1366

جقؼیتی ىیهی از نـاصث نؼغ قٍؼکؼد درار جرییؼ کارةؼی 

اراعی در ؿػاؿ  ةیيی یفپىقك  ك نَرد جعؼیب كادػ قَد. 

 CA-Markovؿاؿ آیيغق( ةا اؿحاادق از نػغؿ  10) 1405

، 10نحؽػغدی ]مضث ایو نغؿ در نطالؽػات  .جٍیً گؼدیغ

ٌای اؼهاؿ یافحً .ةاقغ ین ییغجأك ایو پژكٌف نَرد  [7ك 8

ایو جضقیػق گَیػای آف اؿػث کػً در  CA-Markovنغؿ 

 درمػغ 5 ؿاؿ آیيغق 10كؿؽث اراعی نؼغؽار قٍؼکؼد در 

جعؼیػب نَزػب ایو انؼ کً  دیگؼ ىیؽ کاٌف ظَاٌغ یافث

 اراعی نؼغ ك کاٌف کیایػث ظػغنات ىاقػی از آفةیكحؼ 

 .ظَاٌغ قغ

ٌػػای در طػػی ؿػػاؿةػػا جَزػػً ةػػً ىحػػایر اراعػػی نػػؼغ 

ك صغكد  اىغ یغقرؿدرمغ  50درمغ ةً  100از  ینَردةؼرؿ

ك ىكػػاف از  اىػػغ دادقىیهػػی از ایػػو اراعػػی جرییػػؼ کػػارةؼی 

در  .ةاقغ ینؿالً  29دكرة جعؼیب زیاد ایو اراعی در طی 

ؿػالً دـػهث قػهالی ایػو اراعػػی را  29دكرة طػی ایػو 

 08/226قػػٍؼکؼد صػػغكد فؼكدگػػاق نضػػغكدة دـػػهحی از 

دـهث قهاؿ قػؼدی ایػو کؼدق ك اقراؿ  ةارق ی  ةًٌکحار 

 كؿػاز ؿاظث نػَردك  اىغ قغق اعافًاراعی ةً قٍؼ قٍؼکؼد 

اراعی کكػاكرزی ىیػؽ در دـػهث قػهاؿ  .ؿثا دؼارگؼفحً

گـػػحؼش  ،نَردنطالؽػػًنضػػغكدة غؼةػػی ك ةعػػف قػػؼدی 

 اىغ قغقاراعی نؼغؽار قٍؼکؼد جرییؼ  زبك نَ اىغ یغاکؼدقپ

ك ؼَانػل اىـػاىی در  ةكػؼىكاف از دظالث زیاد  کً ایو انؼ

-Calderonنطالؽػػ  کػػً در  دارد نَردنطالؽػػًنضػػغكدة 

Aguilera   ىیؽ از یکی از ؼَانل جرییػؼ کػارةؼی را ؼَانػل

ةیكػحؼیو [. 5اىـاىی ك دظالث اىـػاف ذکػؼ کػؼدق اؿػث ]

 1373 جا 1366ٍای لجرییؼات کارةؼی اراعی نؼةَط ةً ؿا

ك  جػَزٍی یة، اززهلػًةً دالیلػی  ٌا ؿاؿدر ایو  .ةاقغ ین

اٌهیػث از  ىاآگػاٌی ، اصحهػاالًؼغـ نغیؼیث درؿث اراعی

 یلجتػػغدر نػػَرد  یؼاىًگ ؿػػعثىتػػَد دػػَاىیو  ،ٌػػانؼغؽار

فؼكدگػاق دـػهحی از  ةػارق ی جَؿؽ   نؼغؽارٌا ك ٌهچيیو

ةاؼػػخ  ،نؼغػػؽارنضػػغكدة ٌکحػػار( در  08/226قػػٍؼکؼد )

جرییؼات زیادی در کارةؼی نؼغؽار قػٍؼکؼد اجاػاؽ افحػادق 

نؼغػػؽار نضػػغكدة در ایػػو دكرق در  ،ایػػو ؼػػالكق ةػػؼاؿػػث. 

کً داىَىی ىتػَدق  ًىیؽ مَرت گؼفح ٌایی یكاگػارقٍؼکؼد، 

ك ةاؼخ جرییؼ کارةؼی اراعی ةػً اراعػی  نضـَبك جنؼؼ 

ٌػای قػغ. ٌهچيػیو در طػی ؿػاؿای ك ؿػازق کكػاكرزی

 ؼيَاف ةػػً ،دـػػهحی از اراعػػی مػػيؽحی )فيػػاكراف(نحػػَالی 

در دـػهث زيػَب غؼةػی  ظنَمػاً، ؿػاظث دؿثاراعی 

دػؼار گػؼفحو نؼاکػؽ مػيؽحی ك  ،نؼغؽار جَؿؽً پیػغا کػؼد

ٌػای ظػغنات ظغناجی در ایػو ةعػف ك اصػغاث قػٍؼؾ

ایو اراعی ةؼای  جٍغیغی زغی ؼيَاف ةًاكراىً ميؽحی ك فيّ

 .گؼدد یننضـَب 

ةؼای صاػظ كعػؽیث نَزػَد نؼغػؽار ك زلػَگیؼی از 

جغاةیؼی زػغی ةػؼای صااعػث از ایػو ةایغ جعؼیب ةیكحؼ 

ك از پیكؼكی ایػو اراعػی در داظػل اىغیكیغق اکَؿیـحم 

  نيطقػدر نٍم دیگؼ نـئل  داری قَد. دظَنؼغ نضغكدة 

نضػغكدة گـحؼش اراعػی کكػاكرزی در نؼغؽار قٍؼکؼد، 

ك صاؼ راق ةؼای آةیاری ك ةؼداقػث ( 7)قکل  نَردنطالؽً

کػاٌف کً ةاؼخ  ةاقغ ین یؼزنیيیزاز نياةػ آب  یؼنسازغ

کػاٌف کیاػی ظػغنات نػؼغ ةػً دلیػل کهی ك ٌهچيیو 

ك کاٌف قغیغ کیایػث  یؼزنیيیزآب ؿاؼة کاٌف ؿطش 

 ایػػو در صػػالی اؿػػث کػػً .قػػغق اؿػػثنؼغػػؽار قػػٍؼکؼد 

ىیػػؽ  نَردنطالؽػػًنيطقػػ  در  یؼزنیيػػیزآب  یٌا ؿػػاؼق

نطالؽػػ  کػػً در  اىغ قػػغق كادػدر نؽػػؼض ظطػػؼ  قػػغت ةػػً
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ىیػػؽ  1396ظـػػؼكی دٌکػػؼدی ك ٌهکػػاراف در ؿػػاؿ 

نػَرد ةؼرؿػی ك  ظكکـالی آب زیؼزنیيی نؼغؽار قٍؼکؼد

ريػغ ؿػاؿ ٌای  ظكکـالینضققاف  کً ارزیاةی دؼار گؼفث

ٌػای  ةؼداقػث از راق ك ةػًکػاٌف ىػؽكالت زػَی اظیؼ ك 

 ،ةضػػؼاف قػػغیغنؼغػػؽار قػػٍؼکؼد را از دالیػػل نَزػػَد در 

کػػاٌف کیایػػث آب ك  كکػػاٌف ؿػػطش آب زیؼزنیيػػی 

 [1] داىـػحيغ نػَرد ةؼرؿػیدرنيطقػ   فؼكىكـث زنػیو

قػٍؼکؼد رػؼای  نؼغؽاریغکييغة جٍغیکی دیگؼ از ؼَانل .

ً دلیػل کػاٌف قػغیغ نؼغػؽار ةػکً  ةاقغ ینداـ ركی   یة

( فكػار رؼایػی در ایػو 7جػا  3 یٌا قکلنقایـ  نػکَر )

اؿث )ةً دلیل کاٌف ؿػطش(  یافحً یفافؽا قغت ةًنيطقً 

ایػو ك ایساد کػؼدق  ؽارظطؼ زغی را ةؼای نؼغکً ایو انؼ 

 دؼار دادق ازپیف یفةاراعی را در نؽؼض ىاةَدی ك جعؼیب 

ىغػارت ةیكػحؼی ةػؼ  ركیً یةلػا ةؼای کيحؼؿ رؼای  اؿث.

زلػَگیؼی از  صحی جؽغیل آف ك یا رؼای داـ كپؼكاى  ركی 

از  جَاىػغ ینةً نؼغؽار ك کيحؼؿ زناف رؼا داـ  نَدػ یةكركد 

ةا جَزػً ةػً ایيکػً ایػو  زلَگیؼی کيغ.آف جعؼیب ةیكحؼ 

نؼغؽار ىقف ةـیار نٍهی در کيحؼؿ فؼؿایف ةػادی قػٍؼ 

قٍؼکؼد دارد ةا از ةیو رفحو ك جعؼیب ایو اراعی راق ةؼای 

از اراعػػی ركی قػػٍؼ قػػٍؼکؼد  ةػػؼ ةػػادك  گؼدكغتػػاركركد 

ك  4در زػػغكؿ  82/287کكػاكرزی )ةػػا نـػاصحی نؽػػادؿ 

اؿث،  قغق جنؼؼ( کً جرییؼ کارةؼی یافحً ك ؼهغجاً 7قکل 

 گؼدكظػاؾز ةػؼكقاٌغ  ،ؽارةا از ةیو رفحو نؼغ .قَد ینةاز 

ةؼ ركی ؿطش قٍؼ ك آلَدگی ٌَا ظَاٌیم ةَد ك ةا جَزً ةً 

ٌػَا در  ٌػای یآلَدگىقف پَقػف گیػاٌی در نقاةلػً ةػا 

از ةیو رفحو پَقػف  [4] قٍؼٌا ك نضی  قٍؼینضغكدة 

ةػً ٌهػؼاق را  نضیطی یـػثزگیاٌی ظطؼات ةـػیار زیػاد 

غيػػی از ٌَنػػَس  یٌػػا ظاؾةؼداقػػث  .ظَاٌػػغ داقػػث

(Peatland از ) ةػػؼای ننػػارفی ناىيػػغ نؼغػػؽار قػػٍؼکؼد

 ةاقػغ ینایو اراعػی  ةؼایىیؽ جٍغیغ دیگؼی پؼكرش دارچ 

ٌای اظیػؼ در ؿاؿ ٌای اظیؼ قغت یافحً اؿث.در ؿاؿ کً

نطالؽاجی در ظنَص پعف ؿػیالب در ایػو نؼغػؽار ىیػؽ 

 نالصغػػاتکػػً در ريػػیو نػػَاردی ةایـػػحی  قػػغق نطؼح

ایػو انػؼ جَؿػ   ٌؼريغ .دؼار گیؼد نغىغؼىیؽ اکَلَژیکی 

در ك ةا ظؼیغ پـاب قٍؼی ك جَزیػ آف  داراف نؼجػةؼظی از 

زیػادی را ىیػؽ ؼلَفػ  لیػغ کػً جَ پػیؼد ینمَرت نؼغؽار 

ةا جَزً ةً ىحایر ایػو جضقیػق ك ىقػف  صامل کؼدق اؿث.

 ،نضیطی یـػثزةـیار نٍم اراعی نؼغ قٍؼکؼد در نـا ل 

نيطقػ  ةؼرؿی ایو اراعی در زٍث کيحػؼؿ ك صااعػث از 

ىحایر ایو جضقیق  .ةاقغ ینةـیار صا ؽ اٌهیث  نَردنطالؽً

در  ازدكر ؿػيسف یآكر فػوىكاف از ددث ةػاالی ٌهچيیو 

پایف جرییؼات گػقحً ك آجی ایو اکَؿیـػحم ارزىػغق دارد 

)ةا جَزػً ةػً دػغرت در کهحؼیو زناف نهکو  جَاىغ ین کً

جرییؼات کػارةؼی ناٌَارق ليغؿث( ركزة  16جاکی  زناىی 

 یٌػا ركشك در زٍث امالح  دؼاردادنَرد پایف اراعی را 

 یٌا ىقكًددث  .کارةؼدةً  آفك ؿيسف جرییؼات نغیؼیحی 

جرییػؼات آیيػغق ةػا  ةیيػی یفپجَلیغی ك ٌهچيیو انکاف 

ىیػؽ  CA-Markovجَزً ةً ركىغ جرییؼات گػقحً در نغؿ 

کً پػایف درؿػث ك ؿػؼیػ ك  آكرد ینایو انکاف را فؼاٌم 

 یؼدپػ مػَرتایو اکَؿیـحم آیيغة كعؽیث ددیقی از ركىغ 

ك دتل از كدَع جٍغیغات نعؼب اکَلَژیکی )جرییؼ کارةؼی( 

 .زلَگیؼی کؼد ٌا آفاز ةؼكز 
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