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 :چکیده
های استان گیلان بوده که تالاب بین المللی انزلی را در خود جای داده است. هدف این تحقیق بررسی ترین حوزهآبخیز انزلی از مهمحوزه 

 DPSIR کمک گرفتن از چارچوب مفهومی و سرزمینرات زمانی الگوی سیمایتغییرات ساختاری حوزه آبخیز انزلی از طریق بررسی تغیی

بوده است. در  سرزمینسیمای یکپارچه حوزه آبخیز تالاب انزلی و ارائه راهکارهای مناسب برای حفاظت و مدیریتبرای شناسایی وضعیت 

و 2002، 9114های ای لندست برای سالتحقیق حاضر جهت بررسی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از سنجش ازدور، از تصاویر ماهواره

سازی و بررسی جهت کمی   NP, CA, PD, PLAND,LPI, CORE-AMسرزمینمایسیهای سنجهاستفاده شد. سپس از  2092

ترین تغییرات را داشتند پدیدهای رخ داده در سرزمین استفاده گردید. در این راستا، پوشش اراضی جنگل، کشاورزی، شهری و آب که مهم

های مترتب روهای محرکه، تغییرات و فشارها و پیامدمهمترین نی DPSIRمد نظر قرار گرفتند. سپس با کمک گرفتن از  چارچوب مفهومی 

پدیده حذف، اراضی کشاورزی وشهر پدیده خلق  بدون پوششنشان داد که در سطح اراضی جنگلی و  هاسنجهبر آنها تعیین گردید. تحلیل 

نشان داد که  DPSIRمدل کیفی  یا ایجاد، اراضی مرتعی پدیده توسعه و در سطح کلاس آب پدیده قطعه قطعه شدن روی داده است. نتایج

های رخ داده ها و مناطق شهری و توسعه کشاورزی است. در مجموع پدیدهعامل اصلی تغییر در حوزه آبخیز انزلی رشد جمعیت، سکونتگاه

فته و توسعه یاهای اختلالی شهری و کشاورزی از طریق وقوع الگوی خلق یا ایجاد ،در سیمای سرزمین مورد بررسی بیانگر آن است که لکه

 اند.های طبیعی مانند جنگل و آب از طریق وقوع الگوهای حذف و تکه تکه شدن تخریب شدهلکه
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 . مقدمه 1

 ترینجمله مهم از زمین پوشش و کاربری در تغییر

 ,Houghton)  زمینی اکوسیستم های تغییرمحرک

1994; Lambin, 1997; Petit and Lambin, 

 Houghton) کربن جهانی بر چرخه ( با تاثیر2002

et al., 1999)، هوا و آب (DeFries et al., 1997; 

Luvall, 1997، ) زیستی تنوع (Sala et al., 2000 )

 ;Reid et al., 2000) سیمای سرزمین و اکولوژی

Wickham et al., 2000پوشش تغییر .( است 

 در گیرچشم تغییرات ایجاد باعث اراضی کاربری

 بر زیادی حد تا و شودمی سیمای سرزمین الگوهای

 محیطی زیست فرآیندهای و ایمنطقه زیستی تنوع

 تغییرات مشاهده و گذارد، بنابراین بررسیمی تأثیر

 اراضی کاربری پوشش فهم پویایی برای اراضی کاربری

 بر مؤثر مدیریت برای مختلف، زمانی هایمقیاس  در

 ,Jing-hu) استبا اهمیت  و ضروری بسیار امری زمین

 مکانی مقیاس هر در تواندمی اراضی (. کاربری2005

 کوچک مقیاس دارای آبخیز هایحوزه. کند تغییر

 و فرد به منحصر هیدرولوژی چرخه خصوصیات

 اهاکوسیستم تواندمی و هستند انرژی تبادل الگوهای

 متعاقباً و دهد قرار تأثیر تحت تربزرگ مقیاس در را

 عهتوس فرآیند .شود سیمای سرزمین تغییر به منجر

ایجاد  و ابتدایی جنگل تخریب باعث آبی و زمینی منابع

 ,Fan ) شودمی مسکونی اراضی یا مصنوعی جنگل

1993; Wang et al., 1999،تغییرات  (. بنابراین

 تاثیرات انسانی هایفعالیت دلیل به کاربری اراضی

عمیقی بر عملکردهای الگوی سیمای سرزمین دارد 

(Gautam et al., 2003). سیمای هایسنجه 

 ( ابزارهایی جهتLandscape Metrics) سرزمین

 الگوی مختلف وجوه بیان و سازیکمی گیری،اندازه

 هستند زمان از لحظه یک در سرزمین سیمای

(Herold  et al., 2003; Narumalani et al., 

سیمای  هایسنجه همراه به ایماهواره تصاویر .(2004

 اراضی را کاربری/پوشش تغییرات تواندمی سرزمین

 مکانی الگوهای ترکیب نوع و ساختار در تغییر با همراه

 متعدد مطالعات نمایش دهند. نتایج سرزمین سیمای

 برای مناسب ابزاری هاسنجه این که دهدمی نشان

آن  از و است زمین کاربری/پوشش تغییرات ارزیابی

 جهت در زیستمحیط ریزیبرنامه برای توانمی

 Buyantuyevکرد ) استفاده پایدار توسعه به رسیدن

et al., 2009; Ji, 2008; Tsung Yeh & Li 

Huang, 2009.)  در این زمینه چهارچوبDPSIR 

ط توسکه ( پاسخ و پیامدوضعیت، فشار، محرکه، )نیرو

UNEP (برنامه محیط )و در  ارایهزیست سازمان ملل

زیست اروپا به کار گرفته شد های آژانس محیطارزیابی

(1995 , EEA, 1999; UNCSD این امکان را ،)

ها را گذاریکند تا همه فرآیندها و سیاستفراهم می

بوسیله شناسایی ارتباط علت و معلولی بین عناصر 

 زنجیره تعامل انسان و محیط را ترسیم نمود.

(Giupponi and Vladimirova, 2006). 

های محرکه وینیر مهاز مخفف پنج کل  DPSIRمدل

(Driving forces )هافشار (Pressures) ،

 هاپاسخ( و Impact)پیامد ،(State)وضعیت

(Responses) نیرو محرکه، . تشکیل شده است

 محیطی نیروهایی هستند که به مشکلات زیست

های انسانی هستند که انجامند. فشارها، فعالیتمی

هایی هستند که ها نیز فعالیتسبب تخریب و پاسخ

توسط جامعه انسانی با هدف کم کردن فشارهای 

 ند )شوزیستی و ارتقای کیفیت محیط انجام میمحیط

Wu, J, 2012& T.Wul .) DPSIR ابزاری برای

 لبقاتلفیق اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و طبیعی در 

 & Bidoneتر است )های دقیقیلبرای تحل یچارچوب
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Lacerda., 2004 . )Pullanikkatil  و همکاران در

مالاوی با  Likangala رودخانه حوزه در 2092سال 

به  DPSIR رویکرد و دور از سنجش روش استفاده از

 خدمات ارائه بررسی تغییرات کاربری و تاثیر آن بر

-رکمح که داد نشان مطالعه پرداختند. این اکوسیستم

 هایزمین برای تقاضا حوزه، این در اصلی تغییر های

و همکاران  Beniniاست.  جمعیت افزایش با کشاورزی

 رودخانه کاربری تغییرات به ارزیابی 2090در سال

Lamone های ایتالیا با استفاده از سنجه شمال در

 و تجزیه پرداختند. نتایج  DPSIRو سرزمینسیمای

تنوع شانون و افزایش آنها کاهش شاخص  تحلیل

 و تجزیه نتایج دهد.مقادیر زیستگاه انسانی را نشان می

نشان داد، افزایش  هیدرولوژیکی تعادل تحلیل

 کشاورزی باعث کمبود آب در منطقه شده است.

Palmer  توسعه به ارزیابی 2099و همکاران در سال 

 چارچوب از استفاده با اراضی کاربری تغییر و ساحلی

DPSIR جنوبی پرداختند.  آفریقای در شرقی در کیپ

 عوامل از ترکیبی با اراضی کاربری تغییر و توسعه

-برنامه و مدیریت برای قانونی و اقتصادی اجتماعی،

انجام گرفت. آنها دریافتند که گسترش  آینده هایریزی

تجمعات شهری ساحلی به مناطق کمتر توسعه یافته 

در شود. می باعث فشار بیشتر در محیط طبیعی

بی های تالامدیریت پایدار اکوسیستم ،ای دیگرمطالعه

با استفاده  2097و همکاران در سال   Saadatiتوسط 

 انجام شد. به منظور ایجاد ساختار DPSIR از رویکرد

DPSIR   نخست منابع در دسترس را با هدف

شناسایی مشکلات نمایه کردند. سپس هر نمایه را در 

قرار دادند و ارتباط بین  DPSIRهای های از مؤلفدسته

های مختلف تعیین شده را در مدل مفهومی مؤلفه

در سال و همکاران  Jahani Shakib. دتعیین کردن

گیری خدمات کار در پژوهشی قابلیت به 2097

های به عنوان شاخص DPSIRدر مدل را اکوسیستمی 

اکولوژیکی با توجه به مفهوم خدمات اکوسیستمی 

 هاینتایج آنها نشان داد که نیرو محرکه .دادندنشان 

شناسایی شده فشارهایی از طریق تغییرات و نوسانات 

 ق،آوری این تحقینوکنند. ساختاری بر تالاب نمایان می

های کلاس های رخ داده درتمرکز بر شناسایی پدیده

از طریق تجزیه و تحلیل  سرزمینسیمایمختلف 

نقش آنها در انسجام و سرزمین و های سیمایسنجه

 .یکپارچگی حوزه بوده است

 هامواد و روش. 2

 منطقه مورد مطالعه .2-1

خزر  دریای آبخیز حوزه از بخشی انزلی آبخیز حوزه

 729100شود که با مساحتی معادل می محسوب

دقیقه  71درجه و  41هکتار بین مختصات جغرافیایی 

طول شرقی  ثانیه 2دقیقه و  92درجه  41ثانیه تا  10و 

 74درجه  73ثانیه تا  9دقیقه و  22درجه و  73و 

 9ثانیه عرض شمالی قرار دارد. شکل 22دقیقه و 

ارتفاع  رقومی مدل و ایران در آبخیز انزلی حوزه موقعیت

 سطح از آن ارتفاع ترینبیش که دهدمی نشان را آن

متر زیر سطح  10آن  ارتفاع ترینمتر و کم 7000 دریا

ن حوزه بر اساس تقسیمات کشوری دریاست. ای

سرا، شفت، ماسال، بندر های فومن، صومعهشهرستان

گیرد. انزلی و تالاب بین المللی انزلی را در بر می

و میانگین بیشینه دما  427232جمعیت این حوزه 

سانتیگراد است.  2/2و کمینه دما در ارتفاعات  1/93

و جنوب  باختر در دیواری های البرز همانندرشته کوه

 منحصر به فرد هایویژگی از اند.حوزه کشیده شده

است که از نظر  انزلی اقلیمی این حوزه وجود تالاب

دی و سیاحتی دارای اهمیت ویژه محیطی، اقتصازیست

 . باشدمی
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 در ایران و استان گیلان منطقه مورد مطالعهموقعیت  -1شکل

 . تهیه نقشه پوشش زمین2-2

های کاربری اراضی جهت بررسی به منظور تهیه نقشه

ای لندست وضعیت حوزه آبخیز انزلی، تصاویر ماهواره

TM و لندست  2002و  9114های برای سالOLI-8 

-)ژوئن( از سایت زمین Juneدر ماه  2092برای سال 

گردید. با توجه به شرایط  ( اخذUSGSشناسی امریکا )

اقلیمی خاص منطقه تصاویر از لحاظ ابری بودن و وجود 

روز  نظر از تصاویر مه بررسی شدند و سعی شد تاریخ

 زمین و هندسی تصحیح .باشند نزدیک هم به برداشت

با استفاده از تصویر  TM لندست تصاویر ننمود مرجع

ه و ب ENVI 5.3افزار در نرم OLIزمین مرجع شده 

 زمین تصاویرترین همسایه انجام پذیرفت. روش نزدیک

 مختصات سیستم لحاظ از شده مرجع

 محاسباتی بیضوی و( UTM-Z39n)جغرافیایی

WGS84  سپس تصحیح طیفی شدند یکسان نیز .

ح ها و بالا بردن سطتصاویر به منظور بارز ساختن پدیده

کیفی تصاویر و حذف تاثیرات نامطلوب نور و اتمسفر 

-تصاویر صورت گرفت. در این مطالعه از روش نمونه در

ها استفاده بندی دادهبرداری تصادفی جهت طبقه

ها با توجه به نقشه کاربری گردید. برداشت نمونه

اراضی، تصاویر گوگل ارث، ایجاد تصویر رنگی کاذب 

مناطق  مناسب پراکندگی و دقیق انجام شد. موقعیت

مناطق  این که این احتمال تصویر، سراسر در آموزشی

 افزایش را باشد زمینی هایپدیده تغییر کل گرنمایان

 به مربوط آموزشی هاینمونه مطالعه این در .دهدمی

 ایماهواره تصاویر از های مورد نظر با استفادهسال

 اراضی کاربری ینقشه و GoogleEarth در موجود

 نشده بهنظارت بندیطبقه از استفاده با شده تهیه

 هایاز نمونه بخشی تصاویر از هریک آمدند. در دست

-تصاویر ماهواره برای طبقه بندی شده انتخاب آموزشی

 از حاصل نتایج صحت برآورد برای دیگر و بخشی ای

 نقشه شدند. سپس گرفته کار به بندی الگوریتم طبقه

 روش از استفاده با حوزه آبخیز انزلی اراضی پوشش

 Maximumاحتمال ) حداکثر شده بندی نظارتطبقه

Likelihoodاصلی کلاس در شش سال هر سه ( برای 

مرتع، جنگل، بدون پوشش و  شهر، کشاورزی، مناطق

 از صحت اطمینان برای آبی تهیه گردید. لذا پیکره

شد  بندیطبقه دقت ارزیابی به اقدام بندیطبقه

(Anderson et al., 1976 بنابراین به منظور بررسی .)

بندی نسبت به محاسبه پارامترهای آماری طبقهدقت 

 صحت کل و ضریب کاپا اقدام شد.

 سیمای سرزمینه های جسن. 2-3

 عنوان به تواندمی سرزمینسیمای اکولوژی اصول

 سرزمینسیمای طراحی در نگرجانبه رهیافتی همه

 و اکولوژیک مباحث فقط رهیافت نه شود. این استفاده

 کندمی سرزمین مطرحسیمای طراحی در را زیستی
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پردازد می نیز شناسیجامعه و اقتصادی مباحث به بلکه

زیست نظر از که سیماهایی طراحی در تواندمی و

 فرهنگی و شناختی زیبایی لحاظ و از پایدارتر محیطی

-سیمای اصول اکولوژی کند. کمک ترند،مناسب

 کند ارزیابی را سرزمینسیمای انواع تواندمی سرزمین

دهد  ارائه تریمناسب مدیریتی و راهبرد

(Makhzoumi, 2000در جدول .)مورد  سنجه های 9

 انتخاب با رابطه استفاده در تحقیق ارائه شده است. در

 مطالعات سرزمین سیمای تغییرات روند برای سنجه ها

است . رویکرد مورد استفاده در  گرفته صورت زیادی

سیمای  سنجه های این تحقیق برای انتخاب 

ها و سرزمین،بررسی روند تغییرات زمانی متریک

هست که دارای روند تغییر سنجه هایی انتخاب 

مشهودی می باشند.همچنین بر اساس مرور منابع 

(;Mirzaei et al., 2013 ;Kiyani & Feghhi, 

2015; Bihamta Tousi et al., 2013 ;Jafari et 

al., 2012 ) دیگر  که بطور مکرر توسطسنجه هایی

محققین در مواردی شبیه محدوده مطالعاتی بکار 

قیق این تحدر  گیرد.اند مورد استفاده قرار میگرفته شده

ت ها و مساحبر اساس تغییرات سنجه های اساسی تعداد لکه

ها ،تغییرات رخ داده در الگوی سیمای و محیط  لکه

بندی طبقه 2هایی به شرح جدول سرزمین در قالب گروه

 گردیدند

 مورد استفاده در تحقیقسنجه های  -1جدول

 واحد دامنه تغییر تعریف سیمای سرزمینسنجه های 

 را سرزمین مختلف هایکاربری هایلکه تعداد (NPتعداد لکه)

 دهدمی نشان

NP>1 واحد ندارد 

 900در  متر PD>0 تعداد لکه ها در واحد سطح می باشد (PDتراکم لکه)

 هکتار

 محاسبه را نوع یک از هایلکه مساحت مجموع (CAمساحت کلاس)

 کندمی

CA>0 هکتار 

 تشکیل لکه بزرگترین از که ازسرزمین درصدی (LPIشاخص بزرگترین لکه)

 دهدمی نشان را شده

0<LPI100 %درصد 

درصد پوشش هر 

 (PLANDکلاس)

 درصد% PLAND<100>0 کندمی محاسبه را کلاس هر مساحت درصد نسبت

CORE_AM تر لکه از عمق لبه تعریف شده از ای دورنیناحیه

 محیط لکه

Core ≥ 0 هکتار 

 های فرایندهای مکانی تغییرتوصیف شاخص -2جدول

 شکل توضیح نام انگلیسی

  یابدها کاهش میها ثابت بوده ولی مساحت لکهتعداد لکه (Perforationسوراخ شدگی )
  ها ثابت استها کاهش یافته و تعداد لکهمساحت و محیط لکه (Shrinkage) کاهش یا سایش

  یابندمساحت و تعداد لکه ها هر دو کاهش می (Attritionحذف )
  ها ثابت اما مساحت آنها در حال افزایش استتعداد لکه (Enlargmentتوسعه )
  ثابت و یا در حال افزایش است ها کاهش اما مساحت آنهاتعداد لکه (Aggregationتجمیع )

  یابندها هر دو افزایش میها و مساحت لکهتعداد لکه (Creationخلق و ایجاد )
  یابدها در حال افزایش و مساحت آنها کاهش میتعداد لکه (Desectionدو تکه شدن )

  یابدبشدت کاهش می ها در حال افزایش و مساحت آنهاتعداد لکه (Fragmentationگسیختگی )هماز
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  DPSIR. چهارچوب 2-4
 بین ارتباط بررسی  DPSIR کیفی مدل چارچوب

 منطق یک در محیط و انسانی هایفعالیت و عوامل

 در کارایی بسیار ابزار مدل، است. این معلولی و علت

 یک عنوان به و بوده گیریتصمیم و ریزیبرنامه فرایند

 یک روابط و عوامل درک در دهیبرای جهت راهنما

 مجموعه یا DPSIRشود.  گرفته بکار تواندمی سیستم

 پاسخ و اپیامد موجود، وضع فشار، مؤثر، عوامل

 در چارچوب این .دهندمی تشکیل را مدل چارچوب

 به را هاشاخص از ایدسته که است ماتریس یک واقع

 به صورت را موضوع ابعاد و کرده هماهنگ افقی طور

 نهادی و اقتصادی – اجتماعی هایوضعیت در عمودی

باید توجه داشت که (. Peng, 2004دهد )می قرار

-زیست میرویه منابع سبب فشار بر محیطمصرف بی

زیستی را شود و درنتیجه وضعیت پارامترهای محیط

دهد، این تغییرات به اثر نامطلوب بر رفاه تغییر می

شود که برای رفع آنها به اکوسیستم منجر میانسان و 

طور که همان. ارائه پاسخی مناسب از جامعه نیاز است

ها به همه اجزای مشخص است، پاسخ 2در شکل 

های گردد. براساس این، پاسخمی باز DPSIRزنجیرة 

کلیدی و مؤثرتر به بخش ابتدایی زنجیرة على معلولی 

 (.EEA, 1999گردد )می یا نیروهای محرکه باز

 
  (DPSIR)مدل نیرو محرکه، فشار، وضعیت، اثر و پاسخ  -2شکل

 . نتایج 3

 منطقه کاربری /پوشش هاینقشه . استخراج3-1

 در که را مختلف مراحل نتایج تحقیق، از بخش دراین

استفاده  باشود. می ارائه شد، حاصل تحقیق روند انجام

کاربری  طبقه 2سطح منطقه به  ،ایاز تصاویر ماهواره

 ، اراضیمناطق شهریاین واحدها شامل  .تقسیم گردید

 و پهنه آبی ،، اراضی کشاورزی، اراضی جنگلی مرتعی

 ،یمیتعل نقاطباشد. با تعیین می مناطق بدون پوشش

دی بنتصاویر مربوط به هر تاریخ به صورت مجزا طبقه

 ارائه شده است.  7د که در شکل ش

 
 های مورد مطالعهبرای سال ایحاصل از طبقه بندی تصاویر ماهواره نقشه های کاربری اراضی -3شکل
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بندی تصاویر به منظور ارزیابی صحت تصاویر پس از طبقه

صحت کلی و  بندی شده جدول خطا برای محاسبهطبقه

صورت گرفت. نتایج صحت کلی برای  ضریب کاپای نقشه

  12و  12، 19 به ترتیب 2092و  2002، 9114سال تصاویر

 جدولدرج شده است. 11/0و  13/0، 21/0 و ضریب کاپا

 همراه هکتار( )در واحد هاکلاس این از یک هر مساحت 7

 هایسال ازآنها را برای کدام هر به یافته اختصاص درصد با

 نیز کلاس تغییرات هر درصد دهد.می مورد مطالعه نشان

 .است ارائه شده جدول این در مطالعه، مورد یدوره طی در

اراضی در سال  کاربری نقشه از آمده دستبه نتایج اساس بر

( 72( و اراضی کشاورزی)%41/%1طبقه جنگلی) 9114

 ها در حوزه به خود اختصاصترین سهم را بین کاربریبیش

 سال کاربری اراضی نقشه اساس بر داده است. همچنین

ترین درصد کاربری متعلق ، بیش9114  سال مشابه ،2002

(  و 73/%2( و اراضی کشاورزی)42/%1به مناطق جنگلی)

ترین درصد کاربری مربوط به بیش 2092در سال 

( 71( و در رتبه بعدی اراضی جنگلی)%49/%2کشاورزی)

  بوده است.

 1991-2112سال  از هاکاربری سطح تغییر -3جدول

 تغییرات کاربری)درصد(  کاربری)درصد(  کاربری)هکتار( نوع کاربری

9114 2002 2092 9114 2002 2092 9114-2002 2002-20092 9114-2092 

 -1/9 -2/0 -7/9 2/1 4/2 3/3 92231 20471 24314 بدون پوشش

 2/1 4 2/9 2/49 2/73 72 974022 929742 991230 کشاورزی

 -1/90 - 3 -2/2 71 1/42 1/41 992201 973122 942029 جنگل

 2/1 7/7 1/2 2/99 1/2 2 72000 23214 91723 مرتع

 1/9 7/9 2/0 2/7 1/2 1/9 92244 2099 2044 شهر

 -9/9 -2/0 -1/0 3/9 1/9 2/2 1420 2024 2142 پیکره آب

 سیمای سرزمین سنجه هایل تجزیه و تحلی. 3-2

-سیمای سنجه های یمحاسبه برای اصلی یپایه

کلاس  در سطح اراضی،های پوشش نقشه سرزمین،

 تحلیل و تجزیه بود. FRAGSTATS افزار نرم بوسیله

های مساحت سنجه محاسبه با کلاس سطح در هاسنجه

لکه،  کاربری، تراکم لکه، نسبت درصد هر کلاس، تعداد

انجام گرفت.  لکه و ناحیه هسته ای ترینبزرگ شاخص

 سنجه های سازی و بررسینتایج کمی ،4در جدول

 ی دوره سه و سال و چهار در بیست سرزمین سیمای

 .ارائه شده است زمانی

 

 1991-2112سال  از سرزمین سیمای سنجه های تغییرات-1جدول

-CA NP PD LPI PLAND CORE طبقه سال

AM 
 

 

9114 

بدون 

 پوشش

3/24292 231 2991/0 3791/2 3707/3  

  037/72 122/0 0112/0 703 2/991291 کشاورزی 

 3/974041 4132/41 12/47 9992/0 713 942034 جنگل

  0229/2 122/0 2401/0 332 31/91717 مرتع 

  2293/9 2901/0 0342/0 240 21/2049 شهر 

  3214/2 4102/9 0199/0 924 1/2111 پیکره آب
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 1991-2112سال  از سرزمین سیمای سنجه های تغییرات-1ادامه جدول

 CA NP PD LPI PLAND CORE-AM طبقه سال

 

 

2002 

  7241/2 3222/7 2372/0 233 31/20477 بدون پوشش
  2002/73 1232/71 9742/0 479 7/929729 کشاورزی 

 2/972112 1121/42 9972/42 022/0 292 1/973191 جنگل

  412/2 9224/9 2392/0 232 21/23224 مرتع 
  4121/2 3912/0 9229/0 401 31/2007 شهر 

  2172/9 9312/9 0239/0 23 21/2032 پیکره آب
 

 

2092 

  2934/1 2174/2 92/0 132 1/92233 بدون پوشش

  3244/49 7334/40 2114/0 220 1/974010 کشاورزی 

 2/903977 0224/71 2039/74 0427/0 911 992112 جنگل

  2774/99 242/7 2727/0 321 31/73112 مرتع 

  2921/7 2322/0 7332/0 9299 92242 شهر 

  3074/9 0239/9 0227/0 297 1421 پیکره آب

 

 سطح در را هاسنجه تجزیه نتایج 4شکل  نمودارهای

 این در که دهدمی نشان شماتیک صورت کلاس به

 کاربری( )طبقه های مطالعهسال محور افقی نمودارها 

  .است نظر سنجه مورد مقادیر عمودی محور و است

 

 
 مطالعه مورد هایسال آبخیز انزلی در حوزه محدوده در کلاس سطح در سنجه ها تغییرات نمودار-1شکل
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های سنجش از دور و یق حاضر به کمک دادهقدر تح

سیمای سرزمین، وضعیت کاربری و سنجه های تحلیل 

پوشش اراضی در حوزه تالاب و روند تغییرات زمانی آنها 

 سپسبه لحاظ میزان و توزیع تغییرات مشخص شد. 

، بر اساس جدول DPSIRدر قالب چارچوب مفهومی 

و فشارها و  ترین نیروهای محرکه تغییراتمهم 4

 های مترتب بر آنها تعیین گردید.پیامد

 

    DPSIRاراضی ساخته شده و اعمال در مدل نتایج بررسی و تحلیل کاربری -5جدول

نیرو 

 (Dمحرکه)

 منبع (Rپاسخ) (Sوضعیت) (Iپیامد) (Pفشار)

افزایش تقاضا برای  رشد جمعیت

 کشت

افزایش مناطق 

 مسکونی

تجاوز به حریم 

 منابع طبیعی

تراکم جمعیت 

 شهری

 نیاز غذایی

 استخراخ معادن

 

تخریب و کاهش 

 جنگل

افزایش اراضی 

 سطح زیر کشت

بیماری های ناشی 

 از آب

 نابودی زیستگاه

تخربب زمین از 

طریق برداشت 

 ماسه شن و

های ایجاد زمین

 زراعی جدید

افزایش تخریب 

های زیستگاه

 درونی

های اتخاذ استراتژی

مدیریتی در جلوگیری 

 از افزایش روند تخریب

ریزی توسعه با برنامه

های توجه به قابلیت

 منطقه 

Pullanikkatil et al., 

2016 

Benini et al., 2010 

Palmer et al., 2011;  

Yousefi et al., 2013; 

Shahi et al., 2018; 

Fathi zad et al., 

2013; Badahang et 

al., 2019 

و  هاسکونتگاه

مناطق 

 شهری

نیاز به منابع آبی 

 بیشتر

تخریب و تبدیل 

 کاربری

برداری و خاک

 ریزیخاک

تولید فاضلاب و 

 زباله

 یزایافزایش بیابان

تنوع تخریب 

 زیستی

افزایش میزان 

آسیب به حیوانات 

 وحشی

 تخریب چشم انداز

افزایش روند 

 مناطق مسکونی

کاهش مناطق 

 بدون پوشش

وضع قوانین به روز و 

کارامد جهت ممانعت 

 از تغییر کاربری 

 افزایش دانش محلی

 

توسعه 

 کشاورزی

توسعه کودهای 

شیمیایی و سموم 

 دفع آفات

 افزایش تعداد دام

آمونیاک و  انتشار

 ایگازهای گلخانه

-تخریب زیستگاه

 های طبیعی

افزایش فرسایش 

 خاک

-افزایش سیل

 خیزی در منطقه

تلفات تنوع 

 زیستی

سازی چشم همگن

 انداز

تخریب اراضی 

 جنگلی

 کاهش کیفیت آب

روند افزایش 

اراضی 

 کشاورزی

حذف مناطق 

-جنگلی)جنگل

 زدایی(

قطعه قطعه 

 شدن منابع آبی

ه نسبت بتغییر نگرش 

 منابع طبیعی

کشاورزی ارگانیک یا 

سیستم کشاورزی کم 

 مصرف

-بهبود فعالیت جنگل

 کاری
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  گیری. بحث و نتیجه4

هدف این مطالعه کمی کردن تغییرات حوزه آبخیز 

اکولوژی سیمای  سنجه های انزلی با استفاده از 

 DPSIRسرزمین و تحلیل و توصیف آن با چهارچوب 

است. در این تحقیق ابزار سنجش از دور برای تولید 

داده های پوشش زمینی در مقاطع زمانی مورد نظر به 

منظور تجزیه و تحلیل در سطح کلاس مورد استفاده 

و  Beniniقرار گرفته است. در مطالعه ای مشابه 

اراضی  کاربری تغییرات ( در ارزیابی2090همکاران )

ایتالیا از  شمال در DPSIR با Lamone حوزه آبخیز

ها در سطح سیمای سرزمین استفاده نمودند. با متریک

استفاده شد که سنجه  2توجه به هدف این مطالعه از 

متریک  2( از 2090و همکاران ) Beniniدر مقایسه 

 مناسب بر سنجه های استفاده نمودند. معمولا انتخاب 

 تا اساس هدف مطالعات انجام می شود. در این راس

Wang و Yang (2092 در تحقیقی با هدف یافتن )

مهم برای کمی کردن الگوی پوشش اراضی سنجه های 

متناسب با هدف مطالعه های مهم دریافتند که متریک

 سنجه هایی هدف از مطالعه حاضر،استخراج خواهد بود.

بوده است که که توضیح دهنده پدید ه های الگوی 

به دلیل  4سیمای سرزمین باشد. بر اساس جدول

ی کلاس جنگل در سال کاهش متریک تعداد لکه

( و کاهش NP2 NP>1) 9114نسبت به سال  2092

نسبت به سال  2092مساحت کلاس جنگلی در سال 

9114(1<CA2 CA پدیده حذف در سطح کلاس )

است و شاهد تخریب این کلاس کانونی  جنگل رخ داده

( و 2004و همکاران ) Bogaertایم. طبیعی بوده

Japolghy ( نیز در مطالعه خود این 2093و همکاران )

فرآیند را نمایه تخریب سیمای سرزمین معرفی کردند. 

در سطح کلاس، پوشش کشاورزی به دلیل افزایش توام 

CA1  >NP2 NP , 2ها و مساحت کلاس )تعداد لکه

1>CA شاهد  9114نسبت به سال  2092( در سال

( در سطح این Creationوقوع پدیده خلق و یا ایجاد )

ایم. این پدیده در سطح کلاس مناطق کلاس بوده

شهری نیز اتفاق افتاده است. بعبارت دیگر پوشش 

های طبیعی کانونی جنگل دچار تخریب و پوشش

و گسترش  اختلالی کشاورزی و شهری دارای افزایش

 (2093) و همکاران Japolghyاند. توزیع فضایی بوده

در مطالعه خود اعلام کردند که پدیده خلق در نیز 

طبقات کشاورزی و مسکونی رخ داده است که ناشی از 

های طبیعی است. در تغییرات کاربری در اکوسیستم

سطح کلاس مرتع به دلیل افزایش مساحت کلاس مرتع 

و ثبات نسبی  9114به سال نسبت  2092در سال 

CA 2های این کلاس در دو مقطع زمانی)تعداد لکه

1=NP2, NP1 >CA( پدیده توسعه ،)Enlargment )

در سطح این کلاس رخ داده است. در سطح کلاس آب، 

نسبت  2093بدلیل کاهش مساحت کلاس آب در سال 

های کلاس آب در و افزایش تعداد لکه 9114به سال 

( Disectionدیده قطعه قطعه شدن )، پ 2092سال  

ون بدهای به وقوع پیوسته است. در سطح کلاس زمین

نیز به دلیل کاهش مساحت کلاس و کاهش پوشش 

پدیده  9114نسبت به سال  2092ها در سال تعداد لکه

-حذف اتفاق افتاده است.  بررسی کلاس مرتع و زمین

در حوزه آبخیز بیانگر پویایی و بدون پوشش های 

ارتباط متقابل بین این دو کلاس است. در مواقعی که 

های بایر به سرعت به بارش در حوزه خوب باشد، زمین

های مرتعی تغییر شکل یافته و در مواقعی که زمین

های های مرتعی به زمینبارش مناسب نیست، زمین

، کنند.  کلاس کانونی در این بررسیبایر تغییر پیدا می

بر  4و نمودار 4. مطابق جدولکلاس جنگل بوده است

یک لکه  9114در مقطع زمانی  LPIاساس شاخص 
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درصد سیمای سرزمین را به  12/47جنگلی به تنهایی 

با  2092خود اختصاص داده بود که در مقطع زمانی 

درصد رسیده است.  29/74درصد به  73/1کاهش 

( بر اساس 4( و نمودار)7همچنین مطابق جدول)

به میزان  9114ع زمانی در مقط PLANDشاخص 

درصد سیمای سرزمین را کلاس کانونی جنگل  1/41

با کاهش  2092تشکیل داده است که در مقطع زمانی 

درصد تقلیل پیدا کرده است.  03/71درصد به 47/90

به 99/0های جنگلی از تراکم لکه PDبر اساس شاخص 

های فوق بیانگر کاهش پیدا کرده است. شاخص 042/0

ترین لکه کانونی جنگلی، کاهش دن بزرگتر شکوچک

-سطح کلاس کانونی جنگل در سطح کلی سیمای

های جنگلی در این سطح سرزمین و کاهش تراکم لکه

باشد که همگی بیانگر تخریب و زوال این لکه می

باشد. در این مطالعه روند کاهشی شاخص کانونی می

( همسو با نتایج مطالعات LPIبزرگترین لکه )

Matsushita ( در کاسومیگورای 2002و همکاران )

دهنده تجزیه سیمای سرزمین ژاپن می باشد که نشان

-است. در همین راستا مساحت وزنی مناطق درونی لکه

به  974041از  COREهای جنگلی بر اساس شاخص 

هکتار کاهش یافته است که بیانگر کاهش  903977

. اشدبارزش زیستگاهی خالص کلاس کانونی جنگل می

شناسایی آثار حاصل از نیرو محرکه  که همراه 

ها و راهبردهایی از وضعیت بازخوردهایی در قالب پاسخ

 سازی مدیریت در سطحمحیط زیست باشد سبب بهینه

  et al., 2016ی )شود. مطالعات متعددمنطقه می

;Pullanikkatil  ;Kanianska, 2016 Shahi et 

al., 2017  ؛Jahani shakib et al., 2014رشد  (؛ 

عبیر ت اکوسیستم تغییر اصلی عامل عنوان به را جمعیت

 ها و مناطق شهریکردند. توسعه کشاورزی و سکونتگاه

ها در حوزه مورد مطالعه است. در از دیگر نیرو محرکه

 ( و 2090و همکاران ) Beniniتحقیقی مشابه نیز 

Pullanikkatil( تبدیل زمین2092و همکاران ) های

ترین نیرو محرکه اعلام کردند. این کشاورزی را مهم

ها فشارهایی چون: افزایش تقاضا کشت، افزایش محرک

مناطق مسکونی، تجاوز به حریم منابع طبیعی، تخریب 

و تبدیل کاربری، جنگل زدایی، کمبود آب و غیره را به 

 در نوساناتی به منجر دنبال دارند. این فشارها،

و کاهش جنگل،  تخریب سیستم مثل ساختارهای

افزایش سطح زیر کشت، نابودی زیستگاه، استخراج 

خیزی و و یکنواخت معادن، تخریب تنوع زیستی، سیل

شود. بنابراین با توجه به سازی سیمای سرزمین می

های آبخیز با پوشش اراضی ارتباط جامع و فراگیر حوزه

 طبیعی یا فرایندهای و شرایط اکولوژیک، عملکردها

 شودمی تحولاتی دچار هستند، ساختار به ابستهو که

گذارد. برای حوزه آبخیز اثر می بر مشخص طور به که

 هایدخالت با تدریج و مثال در اراضی جنگلی به

 دیگر هایکاربری و داده رخ تغییر کاربری انسانی،

بستر  داشتن که کرد توجه بایستی .گرفته اند شکل

 زیستی تنوع توسعه و حفاظت برای مزیتی جنگل،

 ترینعالی عنوان به جنگل زیرا است، منطقه

 هایگونه از بسیاری خاستگاه طبیعی اکوسیستم

 سازانسان هایوجود لکه اما است، جانوری و گیاهی

 خطر با را ایحاشیه مانند اراضی کشاورزی، مناطق

های درونی را زیستگاه و داده قرار بحرانی حد در و زیاد

های رخ داده در هکند. در مجموع پدیدتخریب می

-مورد بررسی بیانگر آن است که لکهسرزمین سیمای

طریق وقوع الگوی  های اختلالی شهری و کشاورزی از

های طبیعی مانند خلق یا ایجاد، توسعه یافته و لکه

های حذف و تکه تکه جنگل و آب از طریق وقوع الگو

آمده در بر اساس بررسی بعمل اند.شدن تخریب شده

ترین نیروهای محرک تبدیل مهم DPSIRچارچوب 
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های طبیعی مهمی مانند جنگل به سایر پوشش

رشد جمعیت و  ،ها بویژه کشاورزی و شهریپوشش

ر باشد. بعبارت دیگها و کشاورزی میتوسعه سکونتگاه

های طبیعی افزایش وابستگی  عامل اصلی تخریب عرصه

های محتلف خود نیازها به طبیعت برای تامین انسان

زایی و تامین منابع ه اسکان ،اشتغال و در آمدژبوی

-باشد. بنابراین نقطه شروع حفاظت از عرصهغذایی می

ز یکی ا باشد.ها میهای طبیعی کاهش این وابستگی

-ها در تخریب پوششعوامل مرتبط با توسعه سگونتگاه

های طبیعی در استان گیلان و بطور مشخص در حوزه 

ای هار پراکنده سکونتگاهییز انزلی توسعه بسآبخ

باشد که بدون هیچگونه قاعده و الگویی روستایی می

چنین روندی  .انددر سطح حوزه گسترش پیدا کرده

بشدت بر انسجام و یکپارچگی پوشش کانونی جنگل 

 ارزش دست حوزه آبخیز تاثیر منفی گذاشته ودر بالا

اب برای اجتن ست.زیستگاهی آن را بشدت تقلیل داده ا

رویکرد موثر تدوین و اجرای الگو و طرح   از این وضعیت،

ابی یها مشتمل بر ضوابط و مکانمناسب استقرار روستا

 باشد.و تمرکز سکونت روستایی در سطح حوزه می

فقدان تنوع شغلی و همراه ه افزایش رشد جمعیت ب

ث باع توسعه نیافتگی در استفاده از منابع طبیعی

 افزایش بیکاری و درآمد پایین در منطقه شده است.

های های شغلی در زمینهبنابراین توسعه فرصت

گوناگون و همچنین آموزش موثر مردم محلی در 

های طبیعی نقش بسیار استفاده سازگار از عرصه

های موثری در کاهش وابستگی مستقیم به عرصه

حلی در طبیعی خواهد داشت. استفاده غالب مردم م

 های طبیعی ازحال حاضر وابستگی مستقیم به عرصه

زی های کشاورها و زمینطریق تبدیل آنها به سکونتگاه

 و یا استفاده مستقیم از تولیدات طبیعی مانند صید و

باشد. در شکار و برداشت چوب بطریق سنتی می

سازی مردم محلی و صورتیکه اگر ازطریق توانمند

ری تای توسعه یافتههری، گزینههای حمایتی بالاسطرح

برداری اصولی از منابع گردی، بهرهمانند توسعه بوم

های مطالعه شده و مشارکت طبیعی بر اساس طرح

و متحول برداری ها لی در منافع این بهرهحمردم م

نمودن روش کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن مد 

-صهبرداری در خور از عرنظر قرار گیرد، حفاظت و بهره

   پذیر خواهد بود. های طبیعی امکان
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