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 -1دانشجوي دوره دکتري مهندسي محيط زيست دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهران
 -2دانشيار گروه مهندسي محيط زيست دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهران
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(تاریخ دریافت-99/30/52تاریخ پذیرش)99/30/03

چکيده:
در تحقیق حاضر ،با هدف بررسی امکان بهكارگیري سنجههاي سیماي سرزمین در ساختار مدل تخریب سرزمین ،استان گیلان به  181شبکه
به عنوان یگان نشانزد ،تقسیم شد و مدل تخریب محیطزیست در هر یك از آنها به اجرا در آمد .پنج سنجه از گروه سنجههاي ساختار سیماي
سرزمین (دایره محاطی مربوطه ،نسبت محیط به مساحت ،شاخص شکل ،شاخص بعد فركتال و شاخص پیوستگی) در هر یك از سلولها
محاسبه شد .با بهكارگیري رهیافت گام به گام در مدلسازي رگرسیونی به مدلسازي با بهكارگیري هر یك از سنجههاي سیماي سرزمین
پرداخته شد .پنج مدل بدست آمد كه با استفاده از روش معیار اطلاعات آكائیکه مدل مناسب تعیین گردید .اعتبار مدل انتخاب شده مورد
آزمون قرار گرفت .نتایج نشان داد كه  19/48درصد از استان گیلان در طبقات حساس و آسیبپذیر قرار دارد و شهرستان سیاهکل بیشترین
تراكم فیزیولوژیك را دارد .مدلها نشان دادند كه مقدار تخریب محیطزیست میتواند با استفاده از میانگین وزنی سنجههاي مرتبط با ساختار
سیماي سرزمین پیشبینی شودr2 ( shp ،)r2 = 0.505, p ≤ 0.05( frac ،)r2 = 0.615, p ≤ 0.05( contig ،)r2 = 0.437, p ≤ 0.05( rcc :

 .)r2 = 0.672, p ≤ 0.05( para ،)= 0.499, p ≤ 0.05مناسبترین مدل ،بر مبناي معیار اطلاعات آكائیکه مدل مربوط به سنجه نسبت محیط
به مساحت بوده است .براساس یافتههاي این پژوهش ،بهكار گیري سنجههاي سیماي سرزمین در مدل تخریب ،سبب كاهش اعمال سلیقه و
نظرات كارشناسی مختلف در آن میشود .از سوي دیگر ،بهكارگیري سنجههاي بومشناسی سیماي سرزمین كه میتوان آنها را به آسانی از
طریق نقشه كاربري سرزمین محاسبه نمود ،از ضرورت كارهاي میدانی به میزان زیادي خواهد كاست .در نتیجه استفاده از مدل تخریب محیط
زیست براي ارزیابی اثرات ،با سهولت بیشتر ،در مدت زمانی كمتر و همچنین با هزینه پایینتري قابل اجرا خواهد بود.

کليد واژگان :مدل تخریب محیطزیست ،مدلسازي ،سنجههاي سیماي سرزمین ،ارزیابی اثرات محیطزیست.

* نویسنده مسئول؛ تلفن17717779471 :

ایمیلjabbarian@ut.ac.ir :
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 .1مقدمه
امروزه یکی از عمومیترین و مهمترین مشکلات محیط
زیستی در جهان ،تخریب سرزمین است كه بر حدود دو
میلیارد هکتار از زمینهاي كشاورزي ،مراتع و جنگلها
اثر گذاشته است و تخمین زده شده است كه این
تخریب جهانی سالانه 11 ،تا  78میلیارد دلار خسارت
اقتصادي ایجاد میكند ( .)Gao & Liu, 2010علاوه بر
ضرر اقتصادي ،تخریب سرزمین همچنین تأثیرات منفی
مانند آلودگی آب و هوا نیز بر محیطزیست دارد ( Gao

 .)& Liu, 2010ارزیابی اثرات محیطزیستی به عنوان
یك ابزار برنامهریزي ،اثرات احتمالی مثبت و منفی یك
پروژه را بر روي محیط زیست مشخص میكند
( )ESCAP, 1990و با ایجاد زمینة مستدلی براي
تصمیم گیران به آنها در رد یا قبول یك پروژه كمك
شایانی میكند ( .)Amiri, 2017به طور كلی میتوان
گفت ارزیابی اثرات محیطزیستی یك ابزار برنامهریزي و
مدیریت براي توسعه پایدار است كه در جستجوي
شناخت نوع ،بزرگی و احتمال تغییرات محیط زیستی،
اجتماعی و اقتصادي است كه احتمالا به عنوان نتایج
مستقیم و غیرمستقیم یك پروژه مطرح میشود و
طرحریزي فرآیند كاهش آثار احتمالی آنها را نیز شامل
میشود ( .)Momtaz, 2002بیان و درک روابط میان
انسان و محیطزیست با عبارتهاي فیزیکی سابقهاي
طولانی دارد ولی با پیشرفت ریاضیات پژوهشگران
توانستهاند عبارتهاي ریاضی را جایگزین عبارتهاي
فیزیکی نمایند ( .)Amiri, 2017هدف از بهكارگیري
روش مدل تخریب ،در این حقیقت نهفته است كه باید
اثرات تخریب محیطزیست ،عوامل تخریب ،شدت

تخریب و درجه آسیبپذیري اكوسیستمها را به صورت
كمی نشان داد تا بتوان در پروژههاي اجرایی آینده ،به
سادگی از بروز تخریب پیشگیري كرد ( Makhdoum,

 .)2002مدل تخریب محیطزیست یکی از روشهاي
ارزیابی آثار محیطزیستی است كه نخستین بار در سال
 1147توسط مخدوم ابداع و در ارزیابی آثار توسعه بر
محیطزیست استان آذربایجان شرقی مورد استفاده قرار
گرفت ( .)Chamani et al., 2005مدل تخریب به
عنوان یك مدل بومی براي ارزیابی اثرات محیطزیستی
ارائه شده است .این مدل به مرور زمان تغییرات زیادي
كرد و گامهاي زیادي در جهت عینیتر شدن آن توسط
محققین مختلف برداشته شده است (.)Amiri, 2019
از جمله این تغییرات میتوان به تعیین آسیبپذیري
اكولوژیك در آن را نام برد كه در ابتدا بر پایه
قضاوتهاي كارشناسی بوده است اما یك روش عینی و
با استفاده از تجزیه و تحلیل سیستمی براي تعیین و
محاسبه آن ارائه شده است (.)Amiri, 2017
 Heidari Mastealiو همکاران ( )7119مدل مذكور را
در شهرستان طرقبه شاندیز اجراء نمودند .این مدل قادر
است آثار فعالیتهاي انسانی را در مقیاس منطقه یا
آبخیز یا شبکهاي تحلیل نموده و مقدار آنها را به صورت
كمی تعیین كند (.)Amiri, 2017
از طریق ایجاد ارتباط میان ساختار و كاركرد سیماي
سرزمین و درک بهتر فرآیندهاي اكولوژیك میتوان به
ارزیابی سرزمین به منظور برنامهریزي و مدیریت پایدار
آن دست یافت .در نتیجه استفاده از سنجههاي سیماي
سرزمین ،ضمن صرفهجویی در زمان ،ارزیابی
زیستمحیطی پیامد فعالیتها را به صورت تجمعی در
كوتاهترین زمان امکان پذیر خواهد ساخت ( Hosseini
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 .)Vardei et al., 2012سنجههاي سیماي سرزمین،

محیطزیست با استفاده از سنجههاي سیماي سرزمین

توانایی ارزیابی سریع و تشخیص اثرات فعالیتها در

در استان گیلان است تا از طریق اجراي مدل مذكور

كوتاهترین زمان را دارند .از آنجا كه سنجههاي

میزان تخریب ناشی از فعالیتهاي انسانی تعیین گردد و

بومشناسی سیماي سرزمین به توصیف شکل و ساختار

پروژههاي توسعه آتی در آن دسته از شبکههاي كه

سیماي سرزمین میپردازند ،در نتیجه میتوان بین

تخریب كمتري تاكنون یافتهاند به اجرا درآید و از

تخریب محیطزیست و شکل و ساختار اكوسیستم كه

تخریب بیشتر در شبکههاي كه داراي میزان تخریب به

با سنجههاي بومشناسی سیماي سرزمین بیان میشوند،

نسبت بیشتري هستند ،جلوگیري بعمل آید.

ارتباط برقرار كرد .در تحقیقات انجام شده توسط

 .2مواد و روشها

 Shresta ،)7117( Hosseini Vardeiو همکاران
( )7117و  Matsushitaو همکاران ( )7117نتایج

 .1-2منطقه مورد مطالعه

نشان داد كه با استفاده از سنجههاي سیماي سرزمین

استان گیلان ،از استانهاي شمالی ایران به مركزیت

میتوان به ارزیابی اثرات توسعه بر محیطزیست

شهر رشت است (شکل .)1مساحت گیلان 17177

پرداخت .همچنان بین سنجههاي سیماي سرزمین و

كیلومتر مربع و جمعیت آن طبق سرشماري ،1191

تخریب سرزمین ارتباط وجود دارد .بررسیها نشان

 7111787نفر است .استان گیلان داراي  17شهرستان

میدهد كه تاكنون توجه لازم در بهكارگیري اصول بوم-

است .درصد كاربريهاي موجود در منطقه به ترتیب

شناسی سیماي سرزمین در فرآیند ارزیابی اثرات در

(جنگل ( ،)11/7زمین كشاورزي ( ،)71/7مرتع

حالت عام و بهكارگیري سنجههاي سیماي سرزمین در

( )18/11و بقیه زیر  1درصد) هستند .آب و هواي

حالت خاص صورت نگرفته است .از این رو ،با توجه به

استان گیلان معتدل میباشد كه ناشی از تأثیر آب و

امکاناتی كه بهكارگیري سنجههاي سیماي سرزمین در

هواي كوهستانی

است

كمی سازي تغییرات محیط زیست در اختیار میگذارد،

(.)Governorate of Guilan, 2019

البرز

و دریاي

خزر

هدف از مقاله حاضر مدلسازي میزان تخریب

شکل  -1استان گیلان (منطقه مطالعه)
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ام .روش مورد استفاده در این مطالعه براي اولین بار در

 .2-2روش پژوهش

مدل تخریب محیطزیست استفاده میشود .در روش

مدل تخریب عبارت است از :رابطه ()1

مذكور ،میزان انحراف سیماي سرزمین از اكوسیستم
كه در آن )LDM( :مقدار عددي تخریب محیطزیست
(بدون بعد)؛ ( )Aiعامل تخریب در زیر حوزه  iام؛ ()Ii
شدت تخریب عامل تخریب  Aiدر زیرحوزه  iام؛ ()Di
تراكم فیزیولوژیکی جمعیت در زیر حوزه  iام و ()Si
آسیبپذیري اكولوژیك در زیرحوزه  iام ( Amiri,

.)2019

 .3-2تعيين عوامل تخريب و شدت آنها ()∑I
در این قسمت به منظور فهرست عوامل مخرب و تعیین
شدت آنها ،ابتدا كل محدوده مورد مطالعه با استفاده از
نقشه مرز سیاسی استان به تعداد  181شبکه (یگان
نشانزد) 1111كیلومتري تقسیم شد .سپس عوامل
مخرب محیطزیستی در منطقه توسط نقشه كاربري
سرزمین سال )Buchhorn et al., 2019( 7111
تعیین گردید با استفاده از جدول 1شدت عوامل تخریب
تعیین شده است .به منظور محاسبه رقم تخریب در هر
شبکه ،از رابطه 7استفاده شده است .براي ارزیابی شدت
فعالیتها در هر یك از یگانهاي نشانزد ،از ایده میزان
انحراف سیماي سرزمین از اكوسیستم كلیماكس بر
اساس فرمول زیر بهره گرفته شده است:
رابطه ()7

كلیماكس 7در نظر گرفته شده است و با محاسبه
میانگین وزنی آن در هر شبکه ،شدت فعالیتهاي در
حال انجام در آن سلول ،بر طبق رابطه بالا بدست
میآید (شکل .)7

 .4-2محاسبه آسيبپذيري اکولوژيک ()Si
در این تحقیق ،از روش عنیتگراي تعیین آسیبپذیري
اكولوژیك استفاده شده است .بر اساس این روش ،ابتدا
عوامل اكولوژیك (شیب ،جهت جغرافیایی ،ارتفاع از
سطح دریا ،عمق خاک ،فرسایش خاک ،زمین شناسی،
پوشش گیاهی و اقلیم) ( )Amiri, 2017در محیط نرم
افزار ( )Arc GIS v10.5نقشه سازي شد .سپس با
استفاده از شبکه بندي شدة منطقه مطالعاتی ،مقادیر
عوامل اكولوژیك براي هر یك از شبکهها استخراج
گردید .در گام بعدي با تعیین درجه اهمیت عوامل
اكولوژیك با استفاده از رابطه  1آسیبپذیري اكولوژیك
تعیین گردید:
رابطه 1
كه در آن ( )ESIشاخص آسیبپذیري اكولوژیكKi ،

درجه اهمیت عامل اكولوژیك  iو  Xiمیزان (كد)
آسیبپذیري عامل اكولوژیك  iاست ( & Bruhn-Tysk

 .)Eklund, 2002با تعیین دامنه تغییرات مقادیر

كه در این معادله )It( :شدت فعالیت كل در یگان

شاخص آسیبپذیري اكولوژیك ،كلیه شبکهها در 7

نشانزد )Ki( ،درجه انحراف سیماي سرزمین از

طبقه دسته بندي شدند.

اكوسیستم كلیماكس )ai( ،مساحت سیماي سرزمین i

1-Impact Unit

2-Climax
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جدول  -1روش تعیین شدت عوامل تخریب

پوشش سرزمین

كد

زیر دسته پوشش سرزمین

كد

رقم تخریب

پهنه آبی ،تالاب

WB, WL

-

-

1

جنگل بسته ،پهن برگ،
برگ ریز

DF

جنگل بسته ،پهن برگ ،برگ ریز درجه یك DF1

1

جنگل بسته ،پهن برگ ،برگ ریز درجه دو

DF2

1/7

جنگل بسته ،از نوع مخلوط

CF

جنگل بسته ،از نوع مخلوط درجه یك
جنگل بسته ،از نوع مخلوط درجه دو
جنگل باز ،از نوع مخلوط
جنگل بسته ،سوزن برگ ،همیشه سبز
جنگل باز ،سوزن برگ ،همیشه سبز

CF1
CF2
OF1
EF1
EF2

7
7/7
7/7
7/ 7
7/8

درختچهها

S

مرتع

R

مرتع درجه یك
مرتع درجه دو

S

1

R1
R2

7
7/7

زمین كشاورزي

A

-

A

1

زمین مسکونی

RU

-

RU

7

شکل  -2نمودار روش تعیین مقدار انحراف از ماتریس سیمای سرزمین

 .5-2تعيين تراکم فيزيولوژيک
تراكم فیزیولوژیك از تقسیم جمعیت بر سطح زیر كشت
یا كشتزارها محاسبه میشود ( & Makhdoum

 .)Mansouri, 1999به این منظور ،ابتدا نقشه پراكنش
جمعیت در استان گیلان ( Statistical Center of

 )Iran, 2019با نقشه شبکهها روي هم گذاري شده و

در نهایت با تقسیم جمعیت بر سطح كشتزارها ،تراكم
فیزیولوژیك در هر شبکه محاسبه گردید .در گام آخر و
پس از بدست آوردن اركان سهگانه این مدل (یعنی
عوامل مخرب ،آسیبپذیري اكولوژیك و تراكم
فیزیولوژیك در هر شبکه) میزان تخریب طبق رابطه 1
تعیین شد.

با استفاده از آمار سرشماري نفوس و مسکن سال

 .6-2تعيين سنجههاي سيماي سرزمين در شبکههاي

 ،1191جمعیت در هر شبکه برآورده شد .همچنین با

مطالعاتي

استفاده از نقشه پوشش گیاهی و رويهم گذاري آن با
نقشه شبکهها ،مساحت كشتزارها (باغات و زمینهاي
كشاورزي و بر حسب هکتار) نیز در هر شبکه تعیین و

با هدف تعیین سنجههاي سیماي سرزمین از نقشه
كاربري سرزمین استان گیلان سال  7111میلادي
( )Buchhorn et al., 2019استفاده شد .سپس از
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نرمافزار  FRAGSTATS 4.2براي تجزیه و تحلیل
الگوي فضایی و كمی كردن ساختار سیماي سرزمین
استفاده شد ( .)McGarigal, 2015با استفاده از این
نرم افزار تعداد  1سنجه ساختار یعنی سنجههاي
 rcc6 ،para5 ،frac4 ،contig3و  shp7در شبکهها
براي هر كاربري محاسبه شد (جدول .)7در این مطالعه
سنجههاي سطح كلاس مورد بررسی قرار گرفته است.
در این دسته از سنجهها ،همه تکهها از یك نوع (یا یك
كلاس) باهم تلفیق میشوند .این سنجهها بر اساس
میانگین وزنی قابل محاسبه هستند .در این سطح ،تعداد
سنجههاي بیشتري براي اندازهگیري خصوصیات
تجمعی تکهها وجود دارد.

 .7-2مدلسازي
براي مدلسازي رابطه سنجههاي سیماي سرزمین و
اعداد تخریب ،با استفاده از مدل عمومی رگرسیونی
گامبهگام زیر ،چهار نوع مدل خطی ،توانی ،لگاریتمی و
نمایی مورد آزمون قرار گرفت (معیار ورودي p ≤ 0.05

و معیار خروجی ) Amiri, 2017() p ≥ 0.100
رابطه ()7

 .8-2مقايسه و گزينش مدل توسط معيار اطلاعات
آکائيکه

8

مناسبترین مدل از میان مدلهاي مذكور ،با استفاده از
روش معیار اطلاعاتی آكائیکه ( Akaike Information

 )Criterion; AICانتخاب شد .این معیار نشاندهندة
چگونگی ارتباط میان شاخص هدررفت اطلاعات
كولباک-لایبنر و (مقدار عددي) حد اكثر درستنمایی
است .مقدار عددي معیار اطلاعات آكائیکه از رابطه 1
بدست میآید ()Amiri, 2017

رابطه ()1

كه در آن )AICc( :مقدار عددي معیار اطلاعات آكائیکه؛
( )Kتعداد متغیرهاي مدل كه شامل متغیر فاصله از
مبدأ مدل نیز میشود ،و ( )nتعداد نمونه (مشاهداتی یا
اندازه گیريشده) است.

 .9-2اعتبار سنجي مدل انتخاب شده
در نهایت براي اعتبار سنجی مدل ،از روش نمودار
یكبهیك 9استفاده گردید كه این نوع نمودارها امکان
تفسیر بصري را فراهم میآورند و میتوانند مرجع عینی
براي اعتبارسنجی مدل باشند ( .)Amiri, 2017در این

در این معادله :Yi :درجه یا میزان تخریب در یگان

روش ،مقادیر پیشبینی شده توسط مدل بر روي محور

نشانزد :X1…..Xn ،متریك سیماي سرزمین در یگان

 xو مقادیر مشاهدهشده بر روي محور  yترسیم میشود.

نشانزد : 𝛽1.......𝛽n ،پارامترهاي مدل و  : 𝛽0ضریب

پس از آن خط  1:1ترسیم میشود ،سپس معادله

ثابت است.

رگرسیونی میان مقادیر پیشبینیشده و مقادیر مشاهده
شده و ضریب تعیین آن نیز محاسبه میشود ( Amiri,

 .)2017همچنین نوار
3-Contiguity index
4-Fractal dimension index
5-Perimeter-area ratio
6-Related circumscribing circle
7-Shape index

خطا11

روي نمودار ابر نقاط

8-Akaike information criterion
9-One by one plot
10-Error bounds
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كاربرد سنجههاي سیماي سرزمین در بازنگري مدل تخریب سرزمین براي...
محاسبه و ترسیم شد .نوار خطا دربرگیرنده تأثیرات

 41درصد نقاط پیشبینیشده توسط مدل در حدود

وجود عدم قطعیت در اندازهگیري و خود مدل است كه

اعتماد ( %91كه روي نمودار ترسیم شده است) قرار

بر روي مقادیر پیشبینیشده به تصویر كشیده میشود

گرفته باشد ،میتوان مدل را معتبر دانست ( Amiri,

( .)Amiri, 2017در گام آخر ،پس از شمارش تعداد

.)2017

نقاطی كه نوارهاي خطا آنها را پوشش نمیدهند ،در
مورد اعتبار مدل قضاوت گردد ،به طوري كه اگر بیش از
جدول  -2سنجههای مورد استفاده در این مطالعه

سنجه
توزیع شاخص پیوستگی
(مجاورت)
توزیع شاخص فركتال
(شاخص پیچ خوردگی)
توزیع نسبت محیط-
مساحت
دایره محاطی مربوطه
(سنجه دایرهاي بودن)

شاخص شکل

علامت
اختصاري

دامنه

contig

≤0
contig
≤1

frac

≤1
≤ frac
2

para

≥ para
0

rcc

0
≤≤rcc
1

shp

1≤ shp
∞≤

شرح

منبع

مقدار آن بین صفر براي تکه تك سلول (پکسل)

McGarigal,
2015

تا یك براي تکه متصل متفاوت است
دامنه این سنجه بین یك براي تکه داراي شکل
منظم (مربع) و دو براي تکه داراي شکل غیر
منظم (پیچیده).

Rutledge,
2003

هر چقدر این نسبت از یك دور است؛ تکه ها از

Farina,
2006

دامنه آن از صفر براي یك تکه فشرده تا یك

Rutledge,
2003

شکل آیزودیامتریك 11منحرف میشوند

براي یك تکه باریك
براي تکه مربع شکل مقدار این سنجه مساوي با
یك و براي یك تکه داراي شکل غیر منظم
مقدار آن مساوي با ∞

Rutledge,
2003

11-Isodiametric
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 1و  ( 7آسیبپذیر و حساس) قرار دارند .همچنین

 .3نتايج

كمترین میزان تراكم فیزیولوژیك ،عدد صفر و مربوط

 .1-3نتايج مدل تخريب محيطزيست

به شبکههاي فاقد نقاط جمعیتی و بیشترین آن متعلق

همانطور در جدول  1مشاهده میشود ،نتایج تعیین

به شبکههاي بود كه شهر سیاهکل را در بر میگرفتند.

شاخص آسیبپذیري اكولوژیك نشان میدهد كه

درصد بیشتري از منطقه كه مقادیر تخریب كمی دارد

 19/48درصد از منطقه در طبقات حساس و آسیبپذیر

در مناطق دشتی و مناطق اطراف زمینهاي كشاورزي

قرار دارد .جدول  1دامنه تغییرات و طبقهبندي شاخص

است .بعضی از شبکهها به دلیل شدت عوامل تخریب

آسیبپذیري اكولوژیك در استان گیلان را نشان

بالا ،تراكم فیزیولوژیك بالا و آسیبپذیري بالا از وضعیت

میدهد .تعداد  44شبکه (معادل  19/48درصد) از

مناسبی براي توسعه برخوردار نیستند.

مساحت استان از نظر آسیبپذیري اكولوژیك در طبقه
جدول -3دامنه تغییرات ،طبقهبندی شاخص آسیبپذیری اکولوژیک ،تعداد شبکه و درصد مساحت طبقات آسیبپذیری در منطقه

میزان آسیبپذیري اكولوژیکی دامنه تغییرات طبقه مساحت (كیلومتر مربع) تعداد شبکه درصد مساحت
مقاوم

71-71

7

7771/77

71

11/19

نیمه حساس

89-71

1

7711/71

77

11/11

حساس

111-89

7

7911/81

77

11/11

آسیبپذیر

114-111

1

711/74

11

7/74

پایین بودن شدت عوامل تخریب و یا عدم توسعه در

بوده و داراي ضریب تخریب صفر هستند و این مطابق

برخی از شبکهها به علت كاهش تراكم فیزیولوژیك

یافتههاي  Makhdoumو  )1999( Mansouriاست.

است كه این امر در نتیجه باعث كاهش ضرایب تخریب

 .2-3مدلهاي رگرسيوني

در بسیاري از شبکهها شده است و این مطابق یافته-
هاي بدست آمده توسط  Makhdoumو Mansouri

( )1999میباشد در برخی از شبکهها به علت تراكم
فیزیولوژیك و آسیبپذیري بالا ،علیرغم كم بودن شدت
عوامل تخریب ،رقم تخریب بالایی را دارند .با توجه به
یافتههاي بدست آمده از پژوهش حاضر ،برخی از
شبکهها ،به دلیل عدم حضور انسان و زمینهاي
كشاورزي (تراكم فیزیولوژیك برابر صفر) و یا شرایط
نامناسب براي توسعه ،فاقد ضریب عوامل تخریب انسانی

با استفاده از دادههاي  18شبکه اندازه گیري ،پنج مدل
مدل تخریب محیطزیست بدست آمده .رابطههاي  7تا
 11چند مدل رگرسیون خطی هستند كه با استفاده از
آن میتوان تغییرات مقادیر تخریب محیطزیست را با
اندازه گیري سنجههاي سیمایی سرزمین مربوط به
ساختار سیمایی سرزمین توضیح داد .سایر آمارهاي
مدلهاي پیشبینی مقادیر تخریب محیطزیست را
میتوان در جدول 7مشاهده كرد.
رابطه ()7
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محاطی مربوطه براي نوع پوشش سرزمین مربوطه،

رابطه ()4

( )shpمیانگین وزنی شاخص شکل براي نوع پوشش
سرزمین مربوطه )UR( ،كاربري مسکونی)CF2( ،

رابطه ()8

پوشش زمین جنگل مخلوط بسته درجه دو)A( ،
كاربري كشاورزي )DF1( ،پوشش زمین جنگل بسته

رابطه ()9

پهن برگ برگ ریز درجه یك و ( )Sپوشش زمین
درختچهاي .مدلهاي رگرسیونی نشان میدهند كه

رابطه ()11

مقدار تخریب محیطزیست میتواند با استفاده از
در این معادلات )LDM( :مقدار عددي تخریب

میانگین وزنی سنجههاي مرتبط با ساختار سیماي

محیطزیست )contig( ،میانگین وزنی شاخص

سرزمین پیشبینی شود كه عبارتند از :دایره محاطی

پیوستگی تکه براي نوع پوشش سرزمین مربوطه،

مربوطه ( ،)r2 = 0.437, p ≤ 0.05نمایه دیوار به

( )fracمیانگین وزنی شاخص درجه پیچیدگی شکل

دیواري ( ،)r2 = 0.615, p ≤ 0.05نمایه بعد فركتال

تکه براي نوع پوشش سرزمین مربوطه )para( ،میانگین

 ،)= 0.505, p ≤ 0.05نمایه شکل ( ≤ 0.499, p

= r2

وزنی نسبت محیط به مساحت براي نوع پوشش

 )0.05و نمایه نسبت محیط به مساحت ( 0.672,

= r2

سرزمین مربوطه )rcc( ،میانگین وزنی سنجه دایره

( )p ≤ 0.05رابطههاي  7 – 11و جدول .)7

( r2

جدول  -4آمارهای مدلهای رگرسیون محاسبه مقدار تخریب محیطزیست با استفاده از سنجههای سیمای سرزمین

متغیر مدل
Cons.

ضرایب
B
1/171
-1/118
1/814
-1/911

آمارههاي همخطی
Beta

2

r

Std. Error
1/119
-1/777
1/119
1/714
1/118
1/111
-1/187
1/488

t
1/771
-1/711
1/111
-7/778

 p-valueتولورانس عامل تورش
1/817
1/111
1/991
1/111
1/741
1/748
1/117
1/741
1/749
1/171

Cons

1/171
-1/841
1/841

1/719
1/111
1/187

-1/771
1/711

Cons

1/881
-17/117

1/141
7/789

11/111
1/111
-7/177
-1/411

1/111
1/111

1/111

Cons

1/718
-1/717

1/119
1/717

11/911
1/799
-1/987
-1/417

1/111
1/111

1/111

Cons

-4/111
1/141
1/711
1/181

1/111
1/711
1/171
1/717

-7/771
1/871
1/174
7/471

1/111
1/111
1/117
1/111

1/471
1/418
1/819

1/717
1/148
1/797

1/711

1/747

1/771
-1/984
7/771

1/111
1/111
1/111

1/891
1/891

1/171
1/171
1/111
1/111
1/118
1/171
1/191
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در رابطه 7میتوان مقادیر تخریب محیطزیست با

یك میدهد .در حالت حاضر ،مقدار تخریب

استفاده از سنجه ()r2 = 0.437, p ≤ 0.05( )rcc

محیطزیست رابطه منفی با مماس بودن پیکسلهاي

مربوط به كاربريهاي مسکونی و جنگل بسته مخلوط

تکههاي زمین كشاورزي و رابطه مثبت با مماس بودن

درجه دو و كشاورزي پیشبینی كرد .این سنجه به

پیکسلهاي زمین جنگل بسته از نوع پهن برگ درجه

معنی نسبت مساحت تکه به مساحت كوچكترین دایره

یك را دارد.

است كه كشیدگی كلی تکه را اندازهگیري میكند.

در رابطه  :8سنجه بعد فركتال (r2 = 0.505, p ( )frac

معنی آن این است كه یك تکه به شکل پیچ در پیچ

 )≤ 0.05به معنی نسبت محیط به مساحت ،در

ولی باریك ،سنجه ( )rccبیشتري نسبت به تکه با شکل

شکلهاي ساده هندسی (مانند دایره و مربع) بعد

فشردهتر دارد .این سنجه براي تشخیص و تمایز

فركتال برابر  1و هرچه كه شکل پیچیدهتر شود ،مقدار

تکههاي به شکل خطی (باریك) و كشیده مفید است.

آن به سمت دو میل میكند .مقدار تخریب

در رابطه مذكور ،مقدار تخریب محیط زیست رابطه

محیطزیست رابطه منفی با مقدار سنجه بعد فركتال

منفی با سنجه ( )rccپوشش مسکونی دارد به نحوي كه

تکههاي زمین كشاورزي دارد .بر این اساس ،هرچه

وقتی تکههاي مسکونی كه شکل باریك و كشیده

تکههاي زمین كشاورزي به صورت سادهتر از لحاظ

بیشتري دارند ،مقدار تخریب كاهش پیدا میكند .همین

هندسی باشند ،مقدار تخریب محیط زیست بیشتر

تحلیل براي پوشش زمین كشاورزي نیز صادق است.

میشود.

براي پوشش جنگلی مخلوط بسته درجه دو ،این رابطه

در رابطه  :9كه سنجه شکل (r2 = 0.499, p ( )shape

مثبت است كه معنی آن این است كه با افزایش

 )≤ 0.05پیچیدگی شکل تکه را در مقایسه با شکل

كشیدگی تکه و دور شدن از شکل دایره ،مقدار تخریب

استاندارد (مربع) اندازهگیري میكند .هرچه تکههاي

محیطزیست افزایش پیدا میكند.

زمین كشاورزي به شکل استاندارد (مربع) نزدیك

در رابطه  :4مقدار تخریب محیطزیست رابطه منفی با

باشند ،مقدار تخریب محیطزیست بیشتر میشود.

اندازه سنجه ( )r2 = 0.615, p ≤ 0.05( )contigبراي

در رابطه :11مقدار تخریب محیطزیست رابطه مثبت با

تکههاي زمین كشاورزي دارد .براي تکههاي جنگل

دورترشدن شکل تکههاي زمین كشاورزي ،زمین

بسته پهن برگ درجه یك ،اما این رابطه مثبت است .با

مسکونی و درختچهها از شکل منظم را دارد .به عبارت

افزایش مقدار سنجه مذكور براي تکههاي جنگل بسته

دیگر هرچه مقدار سنجه بیشتر شود و شکل تکه از

پهن برگ درجه یك با افزایش مقدار تخریب

شکل منظم دورتر باشد ،مقدار تخریب محیطزیست

محیطزیست همراه است .سنجه دیوار به دیواري

افزایش پیدا میكند .كه سنجه (r2 = 0.672, p ( )para

( ،)contigبه وسیله یك قالب با اندازه  1×1پیکسل ،به

 )≤ 0.05نسبت محیط به مساحت اندازه گیري میكند.

پیکسلهاي مماس و دیواري به دیوار در یك تکه مقدار
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هرچه مقدار آن از یك فاصله بگیرد ،شکل تکه از شکل

استفاده از معیار كمکی ( )Wiصورت گرفته است.

منظم دورتر است و به شکل نامنظم نزدیك میشود.

نتیجه گزینش مدل مطلوب در جدول  1نشان داده

 .3-3نتيجه مقايسه و گزينش مدل توسط معيار

شده است .مقایسه بین مدلها نشان میدهد كه از پنج
مدل توسعه یافته ،مناسبترین آن مدل  1است كه

اطلاعات آکائيکه

داراي بالاترین ( )Wiهست.

با استفاده از نتایج گامهاي معیار اطلاعات آكائیکه
جدول  1و اطلاعات بدست آمده و گزینش مدل با

جدول  -5نتیجه مقایسه و گزینش مدل توسط معیار اطلاعات آکائیکه (* مناسبترین مدل)

)EXP(−0.5 * Δj

Wi

1

18 7/1444

-1/4714

7

8

1

11

8/8171 -19/4178

1/1171

1/1177

7

18 7/1174

-1/9719

1

7

7

17

1/1147 -78/7497

1/9744

1/1787

1

18 1/4417

-1/8187

7

7

1

11

1/8118 -77/4111

1/7117

1/1747

7

18 1/8797

-1/8174

7

7

1

11

7/1781 -77/1184

1/1191

1/1171

*1

18 1/7877

-1/9974

7

8

1

11

1/1111 -78/1878

1/1111

1/1748

رقم مدل RSS

n-K-1 K+1 2 K K log(RSS/n) n

AIC

Δj

اعتماد  %91قرار گرفته است ،به همین دلیل میتوان

 .3-4اعتبار سنجي مدل انتخاب شده
در شکل  1نمودار یكبهیك ترسیم شده است و بیش از

مدل را معتبر دانست.

 41درصد نقاط پیشبینی شده توسط مدل در حدود

شکل  -3نمودار یکبهیک مقادیر مدلسازیشده و مقادیر مشاهداتی

لحاظ نمودن مهمترین عوامل اكولوژیك در آن و نیز

 .4بحث و نتيجه گيري
در مطالعه حاضر سعی شد تا امکان استفاده از
سنجههاي

سیماي

سرزمین

براي

مدلسازي

آسیبپذیري اكولوژیك مورد بررسی قرار بگیرد .تعیین
آسیبپذیري اكولوژیك با استفاده از روش عینیتگرا و

اعمال درجه اهمیت هریك از این عوامل ،نشان میدهد
كه این روش تا حد زیادي میتواند تعیینكننده
شاخصی براي آسیبپذیري اكوسیستمها در هر واحد
برنامهریزي و مدیریتی باشد (.)Makhdoum, 2002
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محیط زیست طبیعی ،منابع طبیعی ایران ،دوره  ،47شماره  ،1بهار 1711
بر اساس نتایج این تحقیق همان طوري كه در جدول 1

بدست آمده مدل مناسبی بوده ( ≤ r2 = 0.672, p

مشاهده میشود 19/48 ،درصد از منطقه استان گیلان

 )0.05و متغیرهاي مستقل مدل منطقی و قابل اجرا در

در طبقات حساس و آسیبپذیر قرار دارد .بیشتر مناطق

جاهاي دیگر هستند .در مدل انتخاب شده رقم تخریب

آسیبپذیر و حساس در دامنههاي شرقی و جنوبی

محیطزیست رابطه مثبت با افزایش مقدار میانگین وزنی

است .براساس نتایج بدست آمده از اجراي مدل تخریب

سنجه در حالت پوششهاي زمین كشاورزي ،زمین

در استان گیلان ،مشخص شد كه تغییر كاربري در اكثر

مسکونی ،پوشش درخچهاي را دارد .سنجه مذكور

واحدهاي كاري از عوامل اصلی تخریب است .با توجه به

( )paraبه معنی دور بودن شکل یك نوع تکهاي از

آنچه در رابطه با حساسیت طبیعی اكوسیستم منطقه

شکل منظم است .هرچه تکههاي زمین كشاورزي ،زمین

گفته شد و نیز نتایج اجراي مدل تخریب در این استان

مسکونی و پوشش درختچهاي نامنظم باشند ،رقم

به نظر میرسد با ادامه روند كنونی ،احتمال پیشی

تخریب محیطزیست بیشتر میشود .بهكارگیري این

گرفتن شدت توسعه و فعالیتهاي اقتصادي از ظرفیت و

شاخصهاي كمی در مدل تخریب ،سبب حذف اعمال

توان طبیعی محیطزیست منطقه وجود دارد كه در این

سلیقه و نظرات كارشناسی مختلف در آن میشود .از

صورت احیا و بازگردانی آن به حالت اولیه بسیار سخت

سوي دیگر بهكارگیري سنجههاي بومشناسی سیماي

و حتی غیر ممکن خواهد بود .به همین دلیل ،لازم است

سرزمین كه میتوان آنها را به راحتی و به سرعت از

از اجراي پروژههاي عمرانی و توسعة بزرگ مقیاس كه

طریق نقشه كاربري سرزمین محاسبه نمود ،ضرورت

اثر تخریبی زیادي دارد ،در قسمتهاي غیرقابل توسعه

كارهاي میدانی سنگین را به میزان زیادي برطرف

و یا نیازمند بازسازي جلوگیري كرده و آنها را به سمت

خواهد كرد و در نتیجه استفاده از مدل تخریب

مناطق داراي اولویت توسعه بیشتر ،سوق داده و با انجام

محیطزیست جهت ارزیابی اثرات محیطزیست ،با

ارزیابی توان اكولوژیك ،ظرفیت طبیعی استان را براي

سهولت بیشتر ،در مدت زمانی بسیار كمتر و با هزینه

توسعه سنجید .با كمك اكولوژي سیماي سرزمین و از

پایینتري ،قابل اجرا خواهد بود.

طریق شناسایی عوامل ساختاري و جریانات و

 .5سپاسگزاری

فرآیندهاي اصلی و عوامل ایجاد تغییرات در سیماي
سرزمین ،میتوان به درک مناسبی از ارتباطات سیماي
سرزمین به منظور استفاده در برنامهریزي و مدیریت
این تغییرات دست یافت (.)Leitao & Ahren, 2002
در این تحقیق ثابت شد كه میتوان از سنجههاي
سیماي سرزمین و به ویژه سنجههاي شکل تکهها در
سطح كلاس براي مدلسازي مدل تخریب محیطزیست
استفاده كرد .در این راستا مدلی كه در این مطالعه

نویسندگان مقاله از آقاي پروفسور حسن ابراهیمزاده
معبود بابت حمایت از انجام تحقیق حاضر از طریق
اهداي جایزه به نویسنده اول (مصطفی نور استانبولی)،
به نام جایزه پروفسور حسن ابراهیم زاده ،سپاسگزاري
مینمایند .همچنان از بنیاد نخبگان استان گیلان و
رئیس محترم آن آقاي دكتر مسعود اصفهانی كه این
تحقیق را تحت پوشش جایزه جناب پروفسور
ابراهیمزاده قرار دادهاند ،كمال تشکر و قدردانی دارند.
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...كاربرد سنجههاي سیماي سرزمین در بازنگري مدل تخریب سرزمین براي
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