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  چكيده
 ي ايـن روسـتا و شـناخت تمـام    ني سـرزم يماي سـ ي معرفـ ين مطالعـه بـرا  يدر ا.  استرم استان اصفهانيور از توابع شهرستان سم ي س يروستا
 Google Earthافـزار    در نـرم QuickBirdر مـاهواره  ي از تصول آنهايو تحل  در محدوده مورد مطالعهيعي طبيها  و لكهي انسانيها يكاربر

افزار نقـشه كـاربري    هاي الزم در اين نرم س از انجام پردازش انتقال داده شده و پArcGIS 3,1 حاصله به نرم افزار ةسپس نقش. دشاستفاده 
، يمـ ي تعليهـا  ه نمونـه ي تهيه براي برداشت شده اوليها گن يزان صحت عوارض برداشت شده عالوه بر پليبه منظور م. اراضي منطقه تهيه شد  

 برداشت شده بـه دسـتگاه       يها هي ال ةيمنظور كل بدين  . دندش  عوارض برداشت شده كنترل    ي صورت گرفت و تمام    يد صحرائ يگر بازد يك بار د  ي
 منطقـه مـورد   منظـر  در مرحله بعد براي تحليـل . دندش عوارض كنترل ي انتقال داده شدند و سپس با مراجعه به عرصه تمامGPSاب  ي تيموقع

 در يداد كه مـردم بـوم  نتايج نشان .  استفاده شدSHAPE و NP ، CA ،PERIM ، MNN يها كي و مترFrag Statsافزار  مطالعه از نرم
 در ي مهم مرتعـ يها  گونهمبين از منطقه را پوشانده يعيمراتع كه سطح وس. اند جاد كردهي در منطقه ا   ي متفاوت يها ي كاربر ي متوال يسالهاطول  

ن عرف محـدود    يدر ا  انسان ساز    يها لكه. ندياي منطقه به حساب ب    ي برا ي و جانور  ياهي گ يستي تنوع ز  يتواند پشتوانه اصل   يمنطقه هستند كه م   
 يهـا  ها با توجه به وجود دخالت  لكهيكه پراكندگ ييور از آنجايدر روستاي س. است بعدي  يها  برنامه ي اجرا ي برا يت بزرگ ين خود مز  ياست و ا  

  . رخ داده استيعي در منابع طبيرات كمترييشتر است، تغي در شرق و شمال منطقه بيانسان

  
  كليد واژه

  انداز، سيور عناصر چشمكاربري اراضي، تحليل، 

  سرآغاز
هـاي طبيعـي را      افزايش روزافزون جمعيـت، فـشار بـر عرصـه         

رويه و غير اصـولي از اراضـي و تغييـر     برداري بي افزايش داده و بهره  
ها شـده اسـت      هاي متفاوت اكوسيستم     العمل ها، باعث عكس   كاربري

)Lu, Weng, 2007(.هـاي انـساني مثـل تخريـب پوشـش        فعاليت
هـاي نامناسـب كـشاورزي       هي، توسـعه كـشت غلـط و تكنيـك         گيا

 .Gobattoni,et al.,2009)( دهنـد  هاي طبيعي را تغيير مي مكانيسم
ي را حفـظ كـرده و نيازهـاي         چنانچه بخواهيم محيط زيـست طبيعـ      

ريزي محيطـي بايـد بـر        محيطي بشر را برآورده سازيم، برنامه      زيست
ريزي  برنامه. قرار گيرد  تصميمات مربوط به توسعه زمين       ةاساس كلي 

زمين نيازهاي مربوط به حفاظت و ارتقاي كيفيت محـيط را بـا نيـاز               
 الزامات مربوط بـه كـاربري زمـين      تأمينمردم به توسعه زمين براي      

تغيير كاربري موضوعي است . )۱۳۸۵ ،بيير و هيگينز(سازد   مرتبط مي 

ب، سوزي، سيال كه ممكن است در اثر عواملي نظير خشكسالي، آتش  
هـاي انــساني نظيـر چــراي دام،    هــاي آتشفـشاني و فعاليــت  فعاليـت 

 مـديريت منـابع طبيعـي    ةگسترش شهرها و اراضي كشاورزي و نحو    
 در ين راستا مطالعـات مختلفـ  يدر هم. )Ustine, 2004(ايجاد شود 

ات تغييـرات كـاربري    تأثيرنتايج  .  مختلف انجام شده است    يكشورها
ـ     ـ تاليدر اين زمين روي فرسايش خـاك مركـز آپن دهـد    نـشان مـي  اي

اندازهاي كوهستاني از طريق جنگلكاري و تـرك اراضـي احيـا             چشم
 قيـ ن تحقيـ ج اين نتـا يهمچن. Gobattoni,et al.,2009)(شوند مي

 تـا   ۱۹۵۴افزايش فرسايش خاك و گسترش شهرنـشيني را از سـال            
تـوان    تنها با عمليات احياي جنگل مي      بنابراين. دهد  نشان مي  ۱۹۸۵

در يك مطالعه ديگـر تغييـرات       . از دست رفتن خاك را گرفت     جلوي  
كاربري اراضي از نظر زيست محيطي در مناطق جنگلي كوهـستاني           

  . مورد بررسي قرار گرفت

   saeede.scandari@yahoo.com                                                                   ۰۹۱۲۴۴۹۳۲۸۹ :تلفن: نويسنده مسئول
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۳۶  
هدف از اين مطالعه مشاهده و ثبت تغييرات كـاربري اراضـي و          

هـاي كـاربري    بدين منظـور نقـشه  .  آنها روي محيط زيست بود    تأثير
نتايج نـشان داد كـه    . هاي جديد مقايسه شدند    قشهاراضي قديمي با ن   

 درصـد  ۶هـاي كـشاورزي     سطح زمـين ۱۹۹۴ تا  ۱۹۴۵ي  سالهاطي  
 ۳.۵۱ درصد افزايش، سـطح علفزارهـا        ۸.۱۵ها   كاهش، سطح جنگل  

 درصد افزايش داشته    ۱.۳۶هاي مسكوني    درصد كاهش و سطح خانه    
  .Drosos,et al.,2009) (است 

 ةيرات كـاربري اراضـي در حوضـ       تغي) ۱۳۸۷(آهني و همكاران    
اي ارزيـابي    آبخيز تنگ سرخ شيراز را با استفاده از تـصاوير مـاهواره           

 سال، سطوح جنگلي منطقـه مـورد        ۷نتايج نشان داد كه طي      . كردند
 درصد ۲۶.۸ به ۳۶.۹ درصد و سطح مراتع از ۲۸.۳ به ۲۹.۸مطالعه از 

 منظـر هـاي   گر از متريك ي از مطالعات د   يدر برخ . كاهش يافته است  
ن ي مختلـف زمـ  يها يف مشخصات كاربر  ي توص ي برا يبطور كارآمد 

كه در واقع به عنوان ) Rocchini ,et al., 2006(استفاده شده است 
يك ابزار مهم براي توصيف شكل، انـدازه و مشخـصات فيزيونـومي        

  .   (Wu, 1997)شوند ي محسوب ممنظرمكاني 

 Chiesa   ر يـك محـيط    دمنظـر  پويـايي  ،)2009(و همكـاران
ابتـدا  . هـاي آپنـين را بررسـي كردنـد         روستايي متروكه در كوهستان   

هاي كاربري اراضي تهيـه شـده و تغييـرات پوشـش زمـين در                نقش
سـپس تغييـرات    .  بررسي شـد   ۱۹۹۹ و   ۱۹۸۵،  ۱۹۵۴ي  سالهافاصله  

 زماني از طريق شكل،     ةپوشش زمين و ساختار لندسكيپ در سه دور       
 CA  ،MPS  ،PSSDهاي   ر اساس متريك  ها ب  اندازه و جداشدگي لكه   

 درصـد   ۲۳.۹هـا    نتـايج نـشان داد جنگلكـاري      . دست آمـد   ه ب LPIو  
  .  درصد كاهش پيدا كرده است۲۹.۹هاي باز  افزايش و مراتع و زمين

بـرگ   هـاي سـوزني    هـا و جنگلكـاري     عالوه پيوستگي جنگل   هب
افزايش و قطعه قطعه شدن و پراكنـدگي آنهـا كـاهش يافتـه اسـت                

كه شهرسازي پراكنده و پراكندگي زيربناهايي مثل جاده و          نيضمن ا 
 كـه توجـه بـه       يياز آنجـا   .ها نيز افزايش پيدا كـرده اسـت        ساختمان

پذيري در تعيـين     ساختار يك اكوسيستم از لحاظ حساسيت و انعطاف       
، )۱۳۸۷ ،يروانيو ش عبدي  (شيوه مديريتي سرزمين بسيار مهم است       

 داشتن ابزار مناسب در اين زمينـه،        اعمال مديريت صحيح و    ةدرنتيج
يكــي از . اي دارد ريــزي كــاربري ســرزمين اهميــت ويــژه در برنامــه

ست داشـتن  يـ ط زي و محـ يعـ يابزارهاي مهم مـديريت در منـابع طب       
 اسـتفاده از   و همچنـين     يدانيـ روشـهاي م  . استهنگام   ههاي ب  نقشه

 هاي مختلـف    نقشه ةي از ابزارهاي مهم تعيين و تهي      يهاي هوا  عكس
اجراي اين روشها در سطوح وسيع مـستلزم صـرف زمـان و             . ندهست

اي به عنوان يـك      هاي ماهواره  در مقابل داده  . است هزينه بسيار زياد  
هـاي   از دور بـه كمـك داده       آوري سنجش  فن. اند راهكار مطرح شده  

ـ    گام و وسيع مـي    نچند طيفي، به   اي در تهيـه     طـور فزاينـده    هتوانـد ب
هاي توصـيفي    همراه مشخصه ه   ب ن،يسرزم يمايس ي و معرف  اه نقشه

از جملـه  .  قـرار دهـد  ا در اختيار مـ    را اطالعات وسيعي  ده و كركمك  
كاربردهايي كه سنجش از دور به عنوان يك علم جديد در آن نقشي      

هـاي    يافته است، بررسي تغييـرات شـرايط محيطـي در دوره     ييبسزا
هـايي   هتجزيـه و تحليـل داد  توسط  موضوعاين . زماني مختلف است 
ه است شدپذير   شوند، امكان  هاي مختلف تهيه مي    كه بوسيله سنجنده  

  ).۱۳۸۵ ،شجاعيان و همكاران(
در همين راستا و با توجه به اهميت زيست محيطي، چشم انداز            
منحصر به فرد و تنوع زيستي ويژه روستاي سيور در استان اصفهان،            

روستا بـا    اينمنظر لي و تحل  ي اراض ين كاربر ييدر اين پژوهش به تع    
 جغرافيـايي  اطالعات سيستم هاي سنجش از دور و     استفاده از فناوري  

ـ ر برنامـه  ن مهم هـم   يپرداخته شده است تا با انجام ا        يا منطقـه  يزي
 هاي توسعه كاربري   منطقه انجام گيرد و هم     ي حفاظت ي طرحها يبرا

ـ تنهـا در ا    .گيـرد  صورت محيطي آن با توجه به مالحظات زيست      ن ي
 هـاي  منطقه در اثر دخالـت     بيشتر توان از تخريب   مي  كه صورت است 

بـه   كـرده و   جلـوگيري  كـشاورزي  ةدام و توسع   رويه بي چراي انساني،
  .آن اميدوار بود زيستي تنوع حفظ

  مواد و روش بررسي
  سيور ين روستاي سرزميماي سيمعرف

. اسـت رم استان اصفهان    يور از توابع شهرستان سم    ي س يروستا
 ۵۳۹۸۳۶ ي طول شـرق   ي دارا UTMتم مختصات   سين روستا درس  يا

 واقـع در زون     ۳۴۴۱۳۵۹ تـا    ۳۴۴۰۶۷۵ ي و عرض شمال   ۵۴۰۱۸۳تا  
  ). ۱ شمارة شكل (است ۳۹

  
   در سيوراندازي از روستاي   چشم):۱( شمارة شكل

  اي تصوير ماهواره
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۳۷     

  روش انجام پژوهش
اي و نرم افزار   نقشه كاربري اراضي منطقه با تصاوير ماهوارهةتهي

ArcGIS 3,1  
 از  ي سـيور  ن روسـتا  ي سرزم يماي س ي معرف ين مطالعه برا  يدر ا 

ن ي بـد  .دشـ  استفاده   LANDSAT ماهواره   +ETMر سنجنده   يتصو
 ي از تمام  ييها گن يصورت كه ابتدا با مراجعه به عرصه و برداشت پل         

 ينـ يت زم ي نقشه واقع  GPSعوارض موجود در عرصه توسط دستگاه       
ـ هـر   سـپس در داخـل   .دشـ ه يته ArcGIS 3,1افزار  در نرم ك از ي

 يهـا   نمونـه   +ETMر  ي تـصو  ي برداشـت شـده بـر رو       يها گن يپل
  .  شد انتخابيميتعل

 و با   يمي تعل يها نمونهن  ير با استفاده از ا    ي تصو يبند عمل طبقه 
 لهيبـه وسـ    GPS برابر با عوارض برداشت شده توسط دستگاه         تعداد
يمه خـشك بـودن      مختلف صورت گرفت اما به دليل ن       يها تميالگور

ـ بـا واقع   دست آمده  هبمنطقه و مشكالت مذكور، نقشه        از  ينـ يت زم ي
  .  برخوردار بودينييار پايشباهت و دقت بس

ــرا ــع ايب ــ رف ــشكل و ي ــران م ــ تهيب ــامي ــناخت تم  يه و ش
 در محـدوده مـورد مطالعـه از         يعي طب يها  و لكه  ي انسان يها يكاربر
 اسـتفاده  Google Earthافـزار    در نـرم QuickBirdر ماهواره يتصو

 انتقـال داده  ArcGIS 3,1 به نرم افزار بدست آمدهسپس نقشه . دش
افزار نقشه كاربري    هاي الزم در اين نرم     شده و پس از انجام پردازش     

  .اراضي منطقه تهيه شد
   صحت عوارض برداشت شده يابيارز

ـ به منظور م   زان صـحت عـوارض برداشـت شـده عـالوه بـر             ي
ك بار ي، يمي تعليها  نمونهةي تهيه برايولا برداشت شده يها گن يپل
 عوارض برداشت شـده     ي صورت گرفت و تمام    ييد صحرا يگر بازد يد

 برداشت شـده بـه دسـتگاه        يها هي ال ةي كل بدين منظور . دند ش كنترل
 انتقال داده شدند و سپس بـا مراجعـه بـه عرصـه      GPSاب  ي تيموقع
  . دندش عوارض كنترل يتمام

ه برداشت  ي با ال  يها به خوب   مله آبراهه  از ج  ي خط يها هي ال ةيكل
ه شده  يه ته يقاً با ال  ي هم دق  يگن ي پل يها هيال.  داشتند يشده همخوان 

ـ  بـصورت ز   ي كه كشاورز  ييفقط در مورد جاها   .  داشتند يهمخوان ر ي
هـا در   گـن  ين پلي صورت گرفته بود، مرز ا     ياشكوب در مناطق جنگل   

متر اخـتالف    ۲ تا   ۵/۰  حدود عتي آن در طب   ي جاها با مرز واقع    يبعض
   .داشت
ـ         يا كـه از   اسـت    ين خطا به علت وجود پوشش درختـان جنگل

   .كنند ي ميرين مرزها جلوگيق ايمشخص شدن دق

  Frag Statsافزار   منطقه با نرممنظر تحليل
كـه   Frag Stats افـزار  ور از نـرم يل منظر منطقه سـ ي تحليبرا

تلـف دارد،    مخ يهـا  ي كـاربر  يهـا  كيف متر ي در توص  يادي ز ييكارآ
ـ براي اسـتفاده از ا     هيش شرط اول  يپ .استفاده شد   يافـزار بـرا   ن نـرم ي

هاي فراخواني شده     فرمت نقشه  ن است كه  يا منظر هاي تحليلانجام  
  .  باشد(Grid) يا شبكه

ـ  ته ي اراض ي كاربر   ابتدا فرمت نقشه   بنابراين ه شـده روسـتاي     ي
بـر  سـپس    .ره شد ير دلخواه ذخ  يل شده و در مس    ي تبد Grid به   سيور

ف ي توصــيبــرا مــورد نظــر يهــا كيــمتر ،اســاس هــدف پــژوهش
افـزار   ن نـرم يا Set Run Parameterدر پنجره  مختلف يها يكاربر

ـ  تحق با توجه به هـدف     ي خروج يها  و محاسبات داده   انتخاب شد   قي
 Landscape و Patch metrics ،Class metrics سه سـطح  يبرا

metrics دش انجام .  
ن پـژوهش   ي در ا  منظر يها ليف از انجام تحل   كه هد  نينظر به ا  

ها   تعداد، اندازه، فاصله و شكل لكه نيين تع يلكه بستر و همچن   ن  ييتع
ـ  بود، از مترFrag Statsافزار  با استفاده از نرم تعـداد   (NP يهـا  كي

 طبقهمتوسط مساحت هر لكه در (CA ، )ي كاربرطبقه ها در هر لكه
، ) بـه متـر    طبقـه لكـه در    ط هـر    يمتوسط محـ   (PERIM،  )به هكتار 
MNN)  دو لكـه مـشابه در       يگين فاصـله همـسا    يكتـر يمتوسط نزد 

ط به مـساحت هـر    ينسبت مح  (SHAPEو  ) ن به متر  ي سرزم يمايس
  .دشل به اهداف مذكور استفاده ي نيبرا) طبقهلكه از هر 

 اطـالق   يهـاي  يبستر به كـاربر   (ف بستر   يسپس با توجه به تعر    
ن مساحت را بـه     يشتريك منطقه، ب  ين  ي سرزم يمايشود كه در س    يم

) فـا كنـد  ي منظر ا  ييايخود اختصاص داده باشد و نقش غالب را در پو         
  .دشن يي تعسيور يبستر روستا

  نتايج
 هكتار  ۱۱/۲۴۲۴ــور  ي ســ ي روستا ي مطالعات ةمساحت محدود 

ـ  زصـورت  آن بـه  يعـ ي و عوارض طب  يها ي كاربر يكه تمام است   ر ي
  :)۲شمارة شكل  (است

   روستاي سيورة محدودمنظرتحليل 
ها، گـذرگاهها و بـستر سـيماي سـرزمين محـدوده             عناصر لكه 

  :دشو روستاي سيور به شرح زير ارائه مي
  )ها لكه(گوني  هاي پلي  كاربري-الف

 شكل(گوني است   كاربري پلي۷ روستاي سيور داراي ةمحدود
هاي  هاي كاربري و لكه كه اطالعات هر يك از كالسه) ۳شمارة 
  :استه آنها به شرح زير مربوط ب



  
  
  
  

۶۲مجله محيط شناسي شماره   

 

۳۸  

  
 مورد مطالعه ة محدود كاربري اراضيةنقش ):۲(شمارة  شكل

  سيور يروستا

  

  

  
  ةگوني محدود هاي پلي  كاربري):۳(شمارة شكل 

  وريروستاي س

 

 مرتع-۱

 ي منطقه مرتعـ يور پوشش كلي سي روستا ي مطالعات ةدر محدود 
ها   قسمت يقن محدوده ماب  ير از عوارض جدا شده در ا      يبوده كه به غ   

 لكـه  ۱اين كاربري بزرگترين واحد كاربري بوده و شامل    .استمرتع  
  ). ۴شمارة شكل (بزرگ است 

 هكتار و محـيط كـل آن برابـر    ۰۸/۲۰۱۳مساحت كل آن برابر  
 طبقهاطالعات تنها لكه اين كاربري كه همه        . است متر   ۸۱/۶۴۴۳۸

  . آمده است)۱(شمارة جدول شود، در  را شامل مي

   لکه مرتع در يطي اطالعات مح):۱(ارة شمجدول 

  وري سيروستا

شماره 
  لكه

مساحت 
  )هكتار(

محيط 
  )متر(

نسبت (شكل 
محيط به 

  )مساحت

فاصله با 
لكه بعدي 

  )متر(
  ـ  ۰۱/۳۲  ۸۱/۶۴۴۳۸  ۰۸/۲۰۱۳  ۱

 

  
 

  ت آن در ي مرتع و موقعي كاربر):۴(شمارة شكل 

  وري سيروستا

  

  باغها -۲
مساحت كل ). ۵شمارة شكل ( است لكه ۷اين كاربري شامل 

. است متر ۳۱/۳۵۱۱۸ن برابر  هكتار و محيط كل آ۳۹/۲۷۷آن برابر 
  : آمده است)۲(شمارة هاي اين كاربري، در جدول  اطالعات لكه

   درها لكه باغيطي اطالعات مح):۲(شمارة جدول 

  وري سيروستا

شماره 
  لكه

مساحت 
  )هكتار(

محيط 
  )متر(

شكل 
نسبت (

محيط به 
  )مساحت

صله با لكه فا
  )متر (يبعد

  )۲ تا ۱ نيب(۱۴۷۳  ۶۷/۱۲۵۲  ۶۴/۵۳۹  ۴۳/۰  ۱
  )۳ تا ۲ن يب (۱۳۲۰  ۹۱/۱۰۸  ۶۰/۹۷۹۶  ۹۴/۸۹  ۲
  )۴ تا ۳ن يب (۴۵۳  ۲۱/۱۰۵  ۹۷/۱۴۹۴۳  ۰۳/۱۴۲  ۳
  )۵ تا ۴ن يب (۲۳  ۸۶/۴۳۵  ۴۶/۱۷۴۳  ۴  ۴
  )۶ تا ۵ن يب (۲۵  ۰۶/۴۸۹  ۹۵/۱۷۰۱  ۴۸/۳  ۵
  )۷ تا ۶ن يب (۱۶۷۲  ۳۹/۵۶۹  ۲۸۷/۱۷۰۹  ۸۹/۱  ۶
  ـ  ۱۴/۱۴۹  ۴۱/۵۳۱۳  ۶۲/۳۵  ۷



  
  
  
  

  .محيطي انداز روستاي سيور از نظر زيست كاربري اراضي و تحليل عناصر چشم

 

۳۹     

  
هاي آن در   و موقعيت لكهباغها كاربري ):۵(شمارة شكل 

  وري سيروستا

 روستاي سيور - ۳

 يها  خانه ياين محدوده شامل مساحت اشغال شده توسط تمام       
ــور ي سـ ي روستا ةر عوارض انسان ساخت در محدود     ي و سا  ييروستا
مساحت كل آن برابـر     ). ۶ شمارةشكل   (است لكه   ۳شامل  كه  است  

اطالعـات  . اسـت  متر ۸۲/۳۰۵۳ هكتار و محيط كل آن برابر        ۳۶/۱۵
  : آمده است)۳(شمارة  جدولهاي اين كاربري، در  لكه

  
 در ي لكه مسكونيطي اطالعات مح):۳(شمارة جدول 

  وري سيروستا

شماره 
  لكه

مساحت 
  )هكتار(

محيط 
  )متر(

شكل 
نسبت (

محيط به 
  )مساحت

فاصله با لكه 
  )متر (يبعد

  )۲ ـ ۱ن يب (۱۹  ۳۹/۱۶۲  ۱۴/۲۳۷۰  ۵۹/۱۴  ۱

  )۳ ـ ۲ن يب (۱۶۱  ۱۱/۱۱۷۰  ۳۱/۱۸۲  ۱۵/۰  ۲
  ـ  ۴۵/۸۰۴  ۳۷/۵۰۱  ۶۲/۰  ۳

  

  
هاي  ور و موقعيت لكهي سي كاربري روستا):۶(شمارة شکل 

  وري سيآن در روستا

 آباد روستاي علي -۴

 يها  خانه ياين محدوده شامل مساحت اشغال شده توسط تمام       
آبـاد    علي ي روستا ةر عوارض انسان ساخت در محدود     ي و سا  ييروستا
مساحت كل آن برابـر     ). ۷شمارة  شكل   (است لكه   ۱ شامل    كه است

اطالعـات  .  اسـت  متر۲۷/۳۸۷۴ هكتار و محيط كل آن برابر     ۸۱/۲۱
 جـدول شـود، در    را شـامل مـي  طبقـه تنها لكه اين كاربري كه همه       

  :آمده است )۴(شمارة 
   آبادي علي روستايطي اطالعات مح):۴ (شمارةجدول 

 ةشمار
  لكه

مساحت 
  )هكتار(

محيط 
  )متر(

نسبت محيط (شكل 
  )به مساحت

فاصله با 
 يلكه بعد

  )متر(
  ـ  ۶۰/۱۷۷  ۲۷/۳۸۷۴  ۸۱/۲۱  ۱

  
آباد و موقعيت  ي علي كاربري روستا):۷(شمارة شکل 

  هاي آن لكه

 اراضي خالي - ۵

بدار بـودن،   ي علـت شـ     وجود دارند كـه بـه      ي نقاط هان باغ يدر ب 
ستند ي مناسب ن باغها احداث   يگر برا ير عوامل د  يا سا ي بودن و    يا تپه

به عنوان اراضي   اند و     مانده ي باق يصورت نقاط خال   ه ب باغهان  يو در ب  
شـمارة  شكل   (است لكه   ۳اين كاربري شامل    . ندا ه شد شناختهخالي  

ــر ). ۸ ــر ۴/۳۴مــساحت كــل آن براب  هكتــار و محــيط كــل آن براب
 جـدول  هـاي ايـن كـاربري، در         اطالعـات لكـه   . است متر ۵۹/۱۷۷۷

  :آمده است) ۵(شمارة 
 در ي خالي اراضيطي اطالعات مح):۵(شمارة جدول 

  روي سيروستا

شماره 
  لكه

مساحت 
  )هكتار(

محيط 
  )متر(

نسبت (شكل 
محيط به 

  )مساحت

فاصله با لكه 
  )متر(ي بعد

  )۲ ـ ۱بين  (۱۳۱  ۵۶/۶۸۲  ۰۵/۳۱۹  ۴۶/۰  ۱
  )۳ ـ ۲بين  (۱۸۰  ۲۶/۵۵۴  ۹۵/۵۴۶  ۹۸/۰  ۲
  ـ  ۴۲/۳۱۳  ۵۹/۹۱۱  ۹۰/۲  ۳



  
  
  
  

۶۲مجله محيط شناسي شماره   

 

۴۰  

  
هاي   و موقعيت لكهي خالي كاربري اراض):۸(شمارة شكل 

  وري سيآن در روستا

 كشاورزي - ۶

مساحت كل  ). ۹شمارة  شكل   (است لكه   ۱۳اين كاربري شامل    
. اسـت  متر   ۹۸/۱۲۸۹۸هكتار و محيط كل آن برابر        ۲۶/۵۲آن برابر   

  .آمده است )۶(شمارة جدول هاي اين كاربري، در  اطالعات لكه
  

   در ي كشاورزيطي اطالعات مح):۶(شمارة جدول 

  وري سيروستا

شماره 
  لكه

مساحت 
  )هكتار(

محيط 
  )متر(

شكل 
نسبت (

محيط به 
  )مساحت

فاصله با لكه 
  )متر (يبعد

  )۲ ـ ۱ن يب (۴۸۰  ۰۵/۵۸۵  ۹۵/۵۴۶  ۹۳/۰  ۱
  )۳ ـ ۲ن يب (۳۹۲  ۳۰/۵۳۶  ۳۷/۵۰۱  ۹۳/۰  ۲
  )۴ ـ ۳ن يب (۶۰۰  ۴۷/۶۱۹  ۹۵/۵۴۶  ۸۸/۰  ۳
  )۵ ـ ۴ن يب (۴۱۲  ۱۶/۲۱۲  ۰۱/۴۰۱۱  ۹۰/۱۸  ۴
  )۶ ـ ۵ن يب (۳۷  ۴۷/۶۱۹  ۹۵/۵۴۶  ۸۸/۰  ۵
  )۷ ـ ۶ن يب (۷۳۸  ۵۶/۶۸۲  ۰۵/۳۱۹  ۴۶/۰  ۶
  )۸ ـ ۷ن يب (۱۳۲۶  ۵۶/۱۴۴  ۱۶/۳۲۳۶  ۳۸/۲۲  ۷
  )۹ ـ ۸ن يب (۵۷۷  ۰۱/۳۶۸  ۰۷/۱۱۸۵  ۲۲/۳  ۸
  )۱۰ ـ ۹ن يب (۱۷۱  ۵۲/۶۸۹  ۳۷/۵۰۱  ۷۲/۰  ۹
  )۱۱ ـ ۱۰ن يب (۳۰  ۱۶/۱۷۵۵  ۳۱/۱۸۲  ۱۰/۰  ۱۰
  )۱۲ ـ ۱۱ن يب (۵  ۰۹/۱۰۵۳  ۴۷/۲۷۳  ۲۵/۰  ۱۱
  )۱۳ ـ ۱۲ن يب (۱۲۰۳  ۵۸/۸۷۷  ۴۷/۲۷۳  ۳۱/۰  ۱۲
  ـ  ۳۲/۳۲۴  ۸۵/۷۷۴  ۳۸/۲  ۱۳

  
 باغهاكشاورزي و  -۷

هاي اسـت كـه در آنهـا كـشاورزي و            ل قسمت اين اراضي شام  
 شـكل  (اسـت  لكه   ۱گيرد و شامل     م انجام مي  أصورت تو  هباغداري ب 

 هكتار و محيط كل آن برابر       ۸۱/۹مساحت كل آن برابر     ). ۱۰ شمارة

اطالعات تنها لكه اين كاربري كه همه كالسه        . است متر   ۲۴/۲۱۴۲
  .آمده است) ۷(شمارة جدول شود، در  را شامل مي

  
هاي آن   و موقعيت لكهي كاربري كشاورز):۹(شمارة شكل 

  وري سيدر روستا

  

  
 و موقعيت آن باغها كاربري كشاورزي و ):۱۰(شمارة شكل 

  در روستاي سيور

  
 در باغها و ي كشاورزيطي اطالعات مح):۷(شمارة جدول 

  وري سيروستا

شماره 
  لكه

مساحت 
  )هكتار(

محيط 
  )متر(

نسبت (شكل 
محيط به 

  )مساحت

فاصله با 
 يلكه بعد

  )متر(
  ـ  ۲۳/۲۱۸  ۲۴/۲۱۴۲  ۸۱/۹  ۱

  
  )هاداالنا يگذرگاهها (هاي خطي   كاربري-ب

 كاربري يا عوارض خطي اسـت  ۳ور داراي ي روستاي س  ةمحدود
  :استكه شامل موارد زير ) ۱۱شمارة شكل (



  
  
  
  

  .محيطي انداز روستاي سيور از نظر زيست كاربري اراضي و تحليل عناصر چشم

 

۴۱     

 ها آبراهه-۱

 و طـول    اسـت ترين كاربري خطي پيوسته اين محـدوده         طويل
  .دهد  كيلومتر بوده و كل محدوده را پوشش مي۴۳۶/۸۰تقريبي آن 

  
  وريهاي خطي محدوده روستاي س  كاربري):۱۱(شمارة شكل 

  

 جاده آسفالته -۲

 از شمال ي كيلومتر بوده و بخش۹۸۹/۲طول اين عارضه خطي 
 . دهد ي محدوده را پوشش ميشرق

  جاده خاكي- ۳

ـ  كيلومتر طـول دارد كـه ب       ۸۷۰/۲۹در مجموع    شتر در بخـش    ي
ـ ي س ي محدوده و اطراف روستاها    يرقش آبـاد پراكنـده شـده     يور و عل

 . است

  )بستر(نه ي زم-ج
، يگـون  ي پلـ يهـا  ي مربوط به سطح كـاربر  يها با توجه به داده   

 هكتـار بـه عنـوان بـستر         ۰۸/۲۰۱۳ مرتع با وسـعت حـدود        يكاربر
همـانطور كـه در شـكل     .شـود  يور، شـناخته مـ    ي س يمحدوده روستا 

، در دل   )هـا  يكـاربر (د، تمام عـوارض     شو  يده م ز مشاه ين) ۳(شمارة  
  . اند  گرفتهي جاين كاربريا

  گيري بحث و نتيجه
امروزه قطعه قطعه شدن چشم انداز به عنوان يكي از مهمترين           

اين مسئله سطح محـيط     . مسائل تنوع بيولوژيكي شناخته شده است     
. دهـد  و جداسـازي آن را افـزايش مـي        داده  زيست طبيعي را كاهش     

ي پايــداري طرحريــزي اكولــوژيكي يــك ابــزار اساســي بــراشــبكه 
 پايـدار را سـبب      ة كـه حفاظـت بيولـوژيكي و توسـع         انداز است  چشم

  . (Fichera,et al.,2009) شود مي

 بهينه سرزمين در گرو اطالع كافي و دقيـق از وضـعيت             ةتوسع
ريزي كاربري سرزمين    هدف از برنامه  . موجود و پايش سرزمين است    

 بلكــه هــدف يــستيــابي بــراي توســعه ن ، مكــاندر شــرايط فعلــي
سازي توسعه  ها و بهينه سازي توسعه و كاهش تضاد كاربري هماهنگ

كمـك  هاي كاربري اراضي در منـاطق كوهـستاني          نقشه ةيته. است
كنند و بـه عنـوان يـك ابـزار            محلي مي  ةهاي توسع شاياني در طرح  

جـي، توسـعه    اي تفر ه براي بهره برداري بهتر از منطقه، ارائه فرصت       
 مطرح  مراتع جنگلي و    ياراضاي و بهبود مديريت      شبكه جاده منطقه  

  . هستند
اهميــت زيــست محيطــي آنهــا يــك موضــوع علمــي بــوده و  

سـاختمان سـازي،    (ست  يـ ط ز ي از مح  برداري مالحظات علمي و بهره   
با معيارهـاي علمـي     و   د بر اساس آنها   يبا) كشاورزي و احياي جنگل   

  .Drosos,et al.,2009) (انجام شود 
 انجـام ور يسـ  ةمنطقـ  در ين كـاربر يـي ل مذكور ابتدا تع يدر تحل 

 يسـالها  ي در طـ   ي نشان داد كـه مـردم بـوم        ين كاربر ييتع. گرفت
ـ ا. اند جاد كردهي در منطقه ا ي متفاوت يها يا كاربر يها    لكه يدمامت ن ي

در . انـد  دا كرده يها به صورت ناهمگون و نامناسب گسترش پ        يكاربر
ـ اح يه اصلي بايد بر رو    ان توج ين م يا حـذف  هـا،    از لكـه  ي برخـ  ياي

ها توسط    از كاربري  يبعضن كردن   يگزين جا يو همچن از آنها    يتعداد
  .گر انجام گيردي ديبرخ

با توجه به نتايج بدست آمده، لكه مرتع بدليل وسـعت بـاال بـه               
ر ي اخيسالها يطشود اما متأسفانه   يمشناخته  عنوان بستر در منطقه     

ب آن  يتخر باعث   ،ن لكه ي مختلف در درون ا    يها ن لكه وجود آمد به  
ـ يدر خطر قرار گرفتن ز ن  يو كاهش وسعت آن و همچن       يستگاه داخل

در يـك   نتـايج تحقيـق مـشابه ديگـري         . شده است  ي بوم يها گونه
مراتـع و   سـطح   دهـد كـه      نيـز نـشان مـي     روستايي متروكـه    منطقه  

نتايج تحقيق   درصد كاهش پيدا كرده است كه با         ۲۹.۹هاي باز    زمين
كاهش مراتع مربوط بـه افـزايش شهرسـازي         . حاضر همخواني دارد  

 پراكنده و پراكندگي زيربناهايي مثل جاده و سـاختمانها بـوده اسـت             
)(Chiesa,et al.,2009.  

نيز در تحقيق خود بـه ايـن   ) ۱۳۸۷(ن آهني و همكاران   يهمچن
شان   سال، سطوح مراتع منطقه مورد مطالعه      ۷نتيجه رسيدند كه طي     

ـ نتـايج ا  .  درصـد كـاهش يافتـه اسـت        ۲۶.۸ به   ۳۶.۹از   ق يـ ن تحق ي
نتايج . همخواني دارد ) ۲۰۰۹( و همكاران    Drososن با نتايج    يهمچن

 سطح  ۱۹۹۴ تا   ۱۹۴۵ي  سالهادهد كه طي     مطالعه آنها نيز نشان مي    



  
  
  
  

۶۲مجله محيط شناسي شماره   

 

۴۲  
هـاي مـسكوني      درصد كاهش و سـطح خانـه       ۳.۵۱) مراتع(علفزارها  

  . درصد افزايش داشته است۱.۳۶
 در به علت قرار گـرفتن  اديب زي مرتع با وجود تخر يالبته كاربر 

ـ  گ يهـا   گونـه  ي بـرا  ي مناسب ستگاهيزهنوز هم   كنار كوه دنا      و  ياهي
اند در  ن بستر نفوذ كردهيها در ا ر لكهي كه سايياز آنجا.  استيجانور

از طـرف   . ميهـست  يا هي حاشـ  يها قسمت شمال و شرق شاهد گونه     
 حفـظ آب،   ي بـرا  ين لكه مكان مناسـب    ي ا د،اي وسعت ز  به علت گر  يد

  . شود يمحسوب م بزرگ داران مهرهستگاه ي باال و زيا  گونهيغنا
ـ ناد  يـ زن غنا و تنوع     ي حفظ ا  يبرا  لكـه   ۴ تـا    ۲از بـه داشـتن      ي
 كه قرار گرفتن در محدوده منطقه حفاظت شده دنا  خواهد بود بزرگتر  

  . كند ي مريپذ امكانن مهم را يا
د وجـود   شـو   ي مالحظـه مـ    )۴(شـمارة   شـكل    كه در    طور همان

 يهـا  ن لكه احتمال حضور گونـه يافته بزرگ در وسط اير  ييمنطقه تغ 
 يها  جبران از قسمت   يتوان برا  يكند، اما م   يحساس و مهم را كم م     

  . استفاده كردي و جنوبيغرب
 اما  استن منطقه   ين نفوذ در بستر ا    يشتري ب ي دارا باغها يكاربر

ـ ي هـستند و آثـار تخر      ي درختـ  يهـا   گونه غهاباكه   نيبا توجه به ا     يب
هـا   ن لكه ينده ا يتوان به آ   ي نسبت به زراعت حبوبات دارند، م      يكمتر

  . دوارتر بوديام
هـا بـا انـدازه متفـاوت، پـراكنش نـامنظم و شـكل                وجود لكـه  

ش داده و  ي را افـزا   يا هي حاش يها نامناسب، تعداد در حال توسعه گونه     
ـ ا. ن برده است  ي را از ب    منطقه ي اصل يها در عوض گونه   رات ييـ ن تغ ي

ـ  چنـد پا   متأسـفانه بـه جـز      بوده كـه     يا به گونه   از  ي آثـار  گـر ي، د هي
الزم به ذكـر اسـت كـه     البته .شود يده نمي بلوط منطقه د   يها نگلج

 يهـا   گونـه  ي بـرا  يتواند پناهگـاه مناسـب     ي م باغهابزرگ بودن لكه    
 يه تنها فرصت  ن باغهاگر وجود لكه    ياز طرف د  . مختلف پرندگان باشد  

ـ  تقوي بـرا يشت بلكه نقطه قوت   ير مع يي تغ يبرا  ي مـال يهـا  هيـ ت بني
   . منطقه استيمردم بوم

ـ  اكوس يها ور جزء لكه  ي س يلكه روستا   و انـسان  يـست  نيستمي
ن لكه قرار گرفتن در مركز بستر است        ين مشكل ا  يساز است، مهمتر  

ـ  ن آباد ي عل يروستا .شتر كند ي آنرا ب  يتواند آثار تخريب   يكه م  ز ماننـد   ي
در ور  ي سـ  يماننـد روسـتا   ور انسان ساز بوده و چون       ي س يلكه روستا 

توانـد   ي، مـ اسـت ز ي بستر قرار نگرفته است و در حال توسعه ن هيحاش
  .  داشته باشدي فراوانيبيآثار تخر

 كـه   يي شامل سه لكه اسـت كـه از آنجـا          ي خال ي اراض يكاربر
 يهـا   گونه يا برا  جاپ د به عنوان  توان ي قرار گرفته است، م    باغها داخل

 يا  بـه صـورت صـخره      د اما چـون سـاختار آن       محسوب شو  يجانور
ه بز كه   ين ي كشاورز يكاربر .دستم ندار ي در اكوس  ينقش فراوان است،  

 يتواند به عنوان جاپا بـرا      ي م ار پراكنده قرار گرفته است،    يصورت بس 
 بـودن   ي محسوب شود اما به علت مرتعـ       ياهي و گ  ي جانور يها گونه

 در  ين نـوع كـاربر    يع زراعـت مخربتـر    يو احتمال گسترش سر   بستر  
  .استمنطقه 

 بازگرداندن  ي برا يدي ام ةنقطها   ن لكه ي از ا  يكوچك بودن برخ  
 ۷، ۴ شماره يها  لكهكه نيمنطقه است به خصوص ا ي اصليها گونه

 نـسبت بـه بـستر قـرار         يت و شكل مناسب   يدر وضع  ين كاربر يا ۸و  
  .اند گرفته

ز به علـت قـرار گـرفتن در مركـز           ي ن باغها  و ي كشاورز يكاربر
 داشته باشد، اما در عوض با شـكل    يادي ز يتواند آثار تخريب   يبستر م 

ـ ي محـ جاديات  يمناسب خود قابل   هـا    از گونـه ي برخـ ي را بـرا يط امن
  .بخصوص پرندگان دارد

 يهـا دارا    آبراهـه   كـه  يي از آنجـا   ي خطـ  يهـا  يدر مورد كاربر  
 يهـا  به عنوان آبراهـه   ها   هه آبرا يبند  بوده و در رده    يپراكنش مناسب 

ـ اكوسشـوند،    يكوچك محسوب م   ل يـ ستم بـاال دسـت را بـه دو دل       ي
  :كنند يمحافظت م

ـ وانـات م ي گذر حي بودن برا داالنـ  ۱ ان كـوه دنـا و رودخانـه    ي
  ماربر 

ـ  زرهـا يگ لي كـه در سـ  ييهـا  ست گونه ي ز ي برا يـ مكان ۲ ست ي
  . كنند يم

هـا بـه    گـر لكـه  يكننده د صلتوانند مت يها م داالنن  ين ا يهمچن
 انـسجام   موجـب هـا    داالنن  يادر واقع   . دنستگاه باال دست دنا باش    يز

  .شوند ي منطقه ميكياكولوژ
ـ توانـد باعـث قطـع جر    ي آسفالته مـ ةجادساز    انسان يكاربر ان ي
ن از شـرق بـه      يوانات از رودخانه ماربر به كوه دنا و همچن        يحركت ح 

  . كننده كم بودن طول آن استدوارياما نكته ام. غرب منطقه باشد
 بـودن   ي به علت خـاك    ساز بودن   با وجود انسان   ي خاك يها جاده

 چون بـه صـورت گـسترده در         ي بازگشت به بستر را دارند ول      توانايي
ـ  قطـع جر ي بـرا يتواننـد عـامل   يانـد، مـ   شرق منطقه قرار گرفته  ان ي

نجـا الزم اسـت بـه صـورت        يدر ا . هـا شـوند     مواد و گونـه    ييجا هجاب
 موجـود در كـوه دنـا كـه در فـصل مناسـب               يهـا  صر به گردنه  مخت

 داالن عبور جانوران باشند، بـه عنـوان         ي برا يتوانند مكان مناسب   يم
   .اشاره كرد
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۴۳     

ـ    چشمگير ةور نكت ي س يل منظر روستا  يدر تحل   ي وجود مراتع غن
طـور كـه    همان. ت آنهاستي و تقويياهان داروي توسعه كشت گ يبرا

ن يتوان چن  يماد لكه مرتع    يوجه به وسعت ز    شد با ت   هج مشاهد يدر نتا 
جه گرفت كه در گذشته كـل محـدوده را مرتـع پوشـانده بـوده و        ينت

 يهـا  ي رخ داده و كـاربر     ير كاربر يي، تغ ي انسان يها ج با دخالت  يبتدر
   .اند گر شكل گرفتهيد

 انـد،   از منطقه را پوشـانده     يعيسطح وس هنوز هم   ن مراتع كه    يا
تواند پـشتوانه    ي كه م  اند   در منطقه  يم مرتع  مه يها  گونه دهندة  شانن

. نـد ياي منطقه به حـساب ب     ي برا ي و جانور  ياهي گ يستي تنوع ز  ياصل
ت يـ ن خـود مز   يـ ن عرف محدود اسـت و ا      ي انسان ساز در ا    يها لكه
   .است بعدي ي حفاظتيها  برنامهي اجراي برايبزرگ

 ها با توجـه بـه وجـود         لكه يكه پراكندگ  يي از آنجا  ن روستا يادر  
ـ  در شرق و شمال منطقه ب      ي انسان يها دخالت رات ييـ شتر اسـت، تغ   ي

ع دسـت  يوجود مناطق وس.  رخ داده استيعي در منابع طب ينسبتاً كم 
 منطقـه را بـه     ي حفـاظت  يتواند هـدف اصـل     ين عرف م  ينخورده در ا  

ـ البتـه در ا . ت كنديع هداي مناطق وس  يايسمت اح  ن منطقـه وجـود   ي

ـ  مع  گـسترش  ي بـرا  يتي فراوان مز  باغها ن همگـام بـا     يگزيشت جـا  ي
 ة در منطقـ   يكـشاورز  .تواند باشد  ي منطقه م  يعيحفاظت از منابع طب   

 ي برا يتواند زنگ خطر   ي آن م  يها  لكه ي پراكندگ يار محدود ول  يبس
ه لكـه   ي، حاشـ  باغها و   ي كشاورز ي همراه يها در بخش . منطقه باشد 
  . ب فراوان قرار گرفته استي و تخريدر حد بحران

Gobattoni ــاران  و ــي ) ۲۰۰۹(همك ــان م ــز بي ــه   ني ــد ك كنن
هاي انساني مثل تخريب پوشش گياهي، توسعه جاده، توسعه          فعاليت

هاي طبيعي را    سازوكارهاي نامناسب كشاورزي     كشت غلط و تكنيك   
ـ  مهـم و ام    ةاما نكت . كنند تخريب مي   يهـا  داالندوار كننـده وجـود    ي

از نـوع آبراهـه    بيـشتر ها كه    داالنن  يا.  در منطقه سيور است    يعيطب
ار مهـم و    يار بـس  ي آن بـس   يات وحش و تنوع جـانور     ي ح يند برا هست

 .ور نقطه مثبتـي اسـت     يت در روستاي س   ين وضع يند كه ا  هست ياتيح
 ي همگـ  يعـ ي طب يهـا  طيرات در مح  ييبا توجه به اين كه تغ     در پايان   

ـ رد، الزم است كـه در ا    ي صورت بگ  ي زمان ةك دور ي ي بر مبنا  ديبا ن ي
رد تـا   يـ  صـورت بگ   منظرل  ي گذشت چند سال، كار تحل     ز بعد از  يكار ن 

   . دشوان ي در مناطق نمامؤثررات ييتغ
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