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چكیده

ي هدا  محرکده گيرد که ایدن تغييدرا  ناشدي از     يمرغم اقداما  حفارتي در معرض تغييرا  کاربري زمين قرار يعلشده  مناطق حفارت
اجتماعي است  هدف این تحقيق بررسي ارتباط تغييدرا  کداربري زمدين و متغيرهداي      -هاي اقتصادي نيرومحرکه خصوص بهمختلفي 
ال گذشدته  سد  24کرة ارسباران است  در این راستا الگوي تغييرا  کاربري زمين در طدول   گاه زیست اجتماعي آن در ذخيره -اقتصادي

بررسي شدد  ارتبداط و همبسدتگي تغييدرا  کداربري       دور از  سنجشي مدیریتي با استفاده از فنون ها زونبراي کل منطقه و همچنين 
درصدد تغييدر   و  درصد تغيير اشدتغال ، درصد تغيير باسوادي، درصد تغيير جمعيتاجتماعيِ -ير اقتصاديمتغزمين  متغير وابسته( با چهار 

ة تخریدب  دهندد  نشدان ي آماري شد  نتدایآ  ساز مدلوتحليل و  یهتجزيره متغيون چند رگرسبا استفاده از   متغيرهاي مستقل(ر بعد خانوا
  در این بدازه  ستا 2013تا  1989ي ها سالترتيب در کل منطقه و زون مرکزي بين  هكتاري سطوح جنگلي به 07/1351و  59/5464

ة دهندد  نشدان آمد  بررسي همبستگي پارامترهاي مستقل با پارامتر وابسته  دست به هكتار 24/12012ميزان کل تخریب در منطقه برابر 
عندوان   ماندده در مددل لوجسدتيک و اسدتفاده از روش اینتدر بده       معنادارنبودن درصد تغيير سواد بود و از مدل حذف شد  متغيرهاي باقي

 اجتماعي حاصل شد  -يرهاي اقتصاديمتغاز طریق  بيني تخریب يشپي خطي وارد شد و مدل همبستگي و ساز مدلالگوریتم 

 واژهکلید

 شده  اجتماعي، مناطق حفارت -ها، متغيرهاي اقتصادي يرومحرکهنتخریب زمين، 
 

 سرآغاز .1

( موضررو  LULCC 1سغتترریات فرراربیی ت پوشررش زمررتن 

ای اسو فه عوامل متیددی مانند عوامل بتوفتزعكی،  پت تده

اقتصررادی ت اقتصررادی، فیهنگرری، سررازمانی ت   -امتعرراعی

 ,Lambin & Geist گتیی آن نقرش دارد   فناتری در شكل

2006; Niewöhner et al., 2016) . ق امواز  ریبستادر، 

 دعجاا ملیاعو بییی بی اثی متنز یبیرفات  پوشش اتسغتتی

 نمات ز نكاماز  سیدتر مانیت ز مكانی نظیاز  فه شود می

 عندافی فه سوآن ا مبتن میا عنا اسرررررو. اتسغتتی ذمشاهد

 مكانیت  مانیز یها سمقتادر  متنز یبیرفات  پوشش سغتتی

در ت  (F, 2013; Gutman et al., 2004 فند  می ععل دمتید

 ثیاسی تمتتا محیفه یهاتنتی تت،متتا یها سمقتا

 . (Verburg et al., 2004 د دار ای بیمسته

 متنز یبیرفا سغتتی یها محیفه یمستجو سوا معكن

 سغتتی تامطالی مانیز بچورچات ها زمی زذاو درسنها 

 یها ترتضی چند ؛ هینافافی باشد متنزی بیرفات  پوشش

 به رات مطالیا ها دادهدن بو سستید دران متز تمحلی 

فند  می تدمحد مشخص مكانیت  مانیزی ها سمقتا

 Alnoubani, 2010; Lambin & Geist, 2006) . 

دت گیته اصلی عوامل سغتتیدهندذ فاربیی زمتن شرامل  

  Email: ayavari@ut.ac.ir سئول:م نوعسنده *
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امتعاعی اسو. عوامرل   -عوامل محتطی ت عوامل اقتصادی

ت  زعسو طبتیی ها ت فیاعندهای محتط محتطی شامل تعهگی

امتعاعی شامل فیاعندهاعی مانند سغتتیات  -عوامل اقتصادی

 & Aspinall & Hill, 2008; Koomen شرود   معیتتی مری 

Beurden, 2011)یبیرفات  پوشش سغتتی یها . محیفه 

شرررده  نموآز مختلف تمطالیادر ده گستی رطو به فه متنز

 ،شنایتی معیتو ،بتوفتزعكی یها محیفهعبررارت اسررو از  

 ,.Millington et al دی قتصات ا مانیزسا ،فیهنگی، اترانهنف

2007; Munroe et al., 2004; Nejadi et al., 2012) انتظار .

شررنایتی در فررل ت رشررد  رتد فرره متغتیهررای معیتررو مرری

هرای اصرلی سغتتری پوشرش ت      طور تعهه محریك  معیتو به

. سومره بره   (Niewöhner et al., 2016 فاربیی زمتن باشد 

اعن نكته ضیتری اسو فه اعن فقط سیرداد مرید  نتسرو فره     

هرای   شود، بلكه منبه مومب سغتتی پوشش ت فاربیی زمتن می

شدن ت شعار یانوار  دعگیی از معیتو از قبتل سوزع ، شهیی

شنایتی  . عوامل معیتو(Lambin et al., 2001 نتز مهم اسو 

ت   مریگ معیتو، سرایتار یرانواده، نری      شامل رشد، سیافم

 .(Lambin et al., 2006  سومهامیت ا

فه گتتتم سغتتیات فاربیی ت پوشش زمتن برا   طور هعان

تیهرای  متغشرود فره بییری     های متیددی اعجاد مری  محیفه

 فننرد.  زعسرتی، اقتصرادی ت امتعراعی را فنتریل مری      محتط

تیهای متغ تگتییپها باعد بیای اسخاا ت  عن، اعن محیفهبنابیا

منظرور   های مذفور بره  فنتیلی مذفور شناساعی شود. محیفه

در منراطق   یصروص  بره مدعیعو سغتتریات فراربیی زمرتن    

های محتط زعسرتی باعرد    اتاظتی ت سحو مدعیعو سازمان

شود فه در چندعن دهة ایتی زعی برار   بیداری  استتاده ت بهیه

 ;Bailey et al., 2015 انرد   منتری متیرددی رفتره    سغتتریات 

Nejadi et al., 2012; Nguyen et al., 2017; Parsa et al., 

عرهه سغتتریات   ت بره زعستی،  حتطم سغتتیات فه یمادام. (2016

 اتاظتی مناطق پتیامون عا درتن در پوشش ت فاربیی اراضی

 در زعسرتی  سنو  اتاظو را بیای آن تری بهیه دهد، می ر 

 ,Kharouba & Kerr سرازد   رت مری  رتبره  سهدعرد  آعنده برا 

2010a; Overmars & Verburg, 2005)   اعن سغتتریات فره .

2زعسرتی  محرتط  انسرانی  یهرا  سرامانه  برا  مریسبط 
از  ت اسرو  

آعد سا اد زعرادی   می پدعد مختلف های محیفه بتن سیامالت

گذارد فه هری   می س ثتیعكی های بتوفتز بی سازفارها ت محتط

ة یود بی دستتابی به اهداف مدعیعتی نوب  بهها نتز  ع  از آن

 ;Day et al., 2015 تیگذار اسرو  س ثمناطق سحو اتاظو 

DeFries et al., 2007; Kharouba & Kerr, 2010b) . 

رغم پتانستل بامی مدعیعتی اعن رتعكید فره فعتری    یعل

بوده اسرو، اسخراا سردابتی مردعیعتی بری مبنرای        سومه مورد

نگاهی پوعا ت سومه بره رتنرد سغتتریات فراربیی زمرتن در      

، فریه  زعسرو هرای   گراه  تریه ای یصوص بهمناطق اتاظتی، 

هراعی   فریه محرتط   هرای زعسرو   گراه  ایتریه ضیتری اسو. 

هع نرتن درعراعی عرا     ،یشركی، سراالی   مناطقمتشكل از 

 العللری  تنمیتارهای بر فه در چارچوب  سوها سیفتبی از آن

 یت طبرق میتارهرای راهنعرا    3فریه  انسران ت زعسرو   ةبینام

بره   4فریه  هرای زعسرو   گراه  مهرانی ایتریه   ةشبك العللی تنب

قیار اسرو مردل    ها گاه ایتیهاعن  .شود رسعتو شنایته می

ت ضعن اتظ سنرو  زعسرتی،   ند فپاعدار ععل  ةعتنی سوسی

معكرن سرازد   زعسو ت سریزمتن را   استتادذ پاعدار از محتط

 Austrian MAP Committee, 2011; Lourival et al., 

گاه دارد فه  تیات یاصی بی ایتیهس ث. موام  محلی، (2011

شنایته شود سا بتوان از مردعیعو   عوامل س ثتیعن سی مهمباعد 

مشارفتی بهیه بید ت ضرعن بریآترد نتازهرای مرید ، سنرو       

 ;Gabreta et al., 2008 زعستی منطقره را نترز اترظ فرید     

Saricam & Erdem, 2012)هرای متهرو     . عكی از نوآتری

سرایتن   فریه فوشرش بریای مریسبط     هرای زعسرو   گاه ایتیه

های انسرانی ت سوسریة رتسرتاعی اسرو      اتاظو با فیالتو

 (.1374 مجنونتان، 

در مورد منراطق سحرو مردعیعو سرازمان      سافنون آن ه

هرای   زعسو ر  داده اسو، استتاده از مردل  اتاظو محتط

رعزی با نگراه اعسرتا بروده اسرو.      بندی ت بینامه ول زتنمیع

هرای ایتری دنترا در زمتنرة اترظ يئوسرتی ت        سحقتقات دهه

دهد فه بیرسری رتنرد سغتتریات، نشرانگی      بتوستی نشان می

سوانرد راهنعرای مردعیعو یراص هری       یمالگوعی اسو فه 

ارل   سروان راه  زعسرو نعری   منطقه باشد ت در مرورد محرتط  



 ...های  تحلیل تغییرات کاربری زمین و نیرومحرکه

 و همکاران وحید امینی پارسا
287 

ه مسائل مشابه در نقاط مختلف مهران  یاصی را در پاسخ ب

معكرن اسرو یاسرتگاه مسرئله بسرتار       فره  چیابید،  فار به

 (.1391متتاتت باشد  نهادی، 

بنابیاعن، با سومه به نقرش مهرم فراربیی زمرتن ت نرو       

زعسو ت افولرويی   پوشش زمتن بی فتتتو ت سالمو محتط

هررای  گرراه ترریهایعررهه ت بررهشررده،  منرراطق مختلررف اتاظررو

هرای مردعیعتی    بیرسی اعن امی در اسخاا سصعتم فیه، عسوز

عابرد فره مجعوعره نتیتهرای      اعن مناطق اهعتو یاصی می

محیفه در منطقة مطالیاسی چگونه اسو ت از چه اثیگرذاری  

شروند؟ ت   نسبی بییوردار اسو؟ چگونه منجی به سغتتی مری 

ذ دهنرد  فراهش ها ت بازیورهای سشدعد عرا   علل، نتیتمحیفه

 هری . (Lambin et al., 2001 سوانرد باشرد؟    یمآثار آنها چه 

ها  دادهدن بو سستید دران متز تمحلی  یها ترتضیچنررد 

 تدمحد مشخص مكانیت  مانیز یها سمقتا بهرا  تمطالیا

 محیفه یهاتنتیتسحلترررررل  عرررررهسجزدر فند. چنان ه  می

 به ،باشد اههعی نتز فعی عابیارز با متنز دمتید یها پوشش

ت  پوشش اتسغتتی نقشدرك  دبهبوت  ها ستاسو هید شكل

فند  می فع  ها فوستستما دععلكیدر  متنز یبیرفا

 (.1391 نهادی، 

 ریماآ هررای سررازی مرردل دی،متید تمطالیادر  نمحققا

ت  محیفه یهاتنتی عابیارز ایبیرا  مكانی نظیاز  عحررریصی

ند ا دهبیفررررار  برررره هعندآ متنز یبیرفات  پوشش بتنی پتش

 Kleemann et al., 2017; Kristensen et al., 2016; 

Nejadi et al., 2012; Nguyen et al., 2017; Shi et al., 

2017; Silva et al., 2016) .عنا ذهع بتنآن رره در  ماا 

 نقش به بتشررتی سومه ترتضی نبتا سوا كمشتی تمطالیا

 سغتتی عندافی دعجادر ا متعاعیا-دیقتصاا ملاعوسومره   قابل

 سو.ا متنز یبیرفات  پوشش

گرراه  هرردف اعررن سحقتررق بررا سومرره برره اهعتررو ایترریه

فیذ ارسباران در مقتاس ملی ت مهرانی فره در طرول     زعسو

در فراربیی ت پوشرش    یسرومه  قابلسالتان ایتی با سغتتیات 

، اسرتخیا   (Parsa et al., 2016 رت بروده اسرو    زمتن رتبه

الگوی پتشتن ت فنونی سغتتریات فراربیی زمرتن ت سحلترل     

امتعاعی با سغتتریات فراربیی   -ی اقتصادیها محیفهارسباط 

بتنری سغتتریات فراربیی     زمتن ت در نهاعو ارائة مردل پرتش  

 زمتن از طیعق متغتیهای اقتصادی ت امتعاعی اسو. 

دهررد سررا فنررون  یمرربیرسرری سحقتقررات گذشررته نشرران 

سرازی سغتتریات فراربیی     ی زعادی در زمتنة مدلها پهتهش

زمتن در سطح مهان ت اعیان صورت گیفته اسرو، امرا بره    

هرای اعرن سغتتریات،     تیتمحیفره نبیرسی پوعرای عوامرل ت   

در مطالیات دایلی، بسرتار فعتری سومره شرده      یصوص به

افی اسو فه بیرسی ت پاعش سغتتیات فراربیی   عانشااسو. 

 های سغتتیات فاربیی زمتن تیتمحیفهناز آن  سی مهمت  زمتن

فیه بستار  های زعسو گاه با متهو  ت رهتافو مدعیعتی ایتیه

اندك اسو ت پیدایتن به سغتتیات فاربیی زمرتن ت عوامرل   

بی اعن سغتتریات در طرول سریی     مؤثیامتعاعی  -اقتصادی

زمررانی گذشررته سررا اررال بررا سومرره برره اصررول مرردعیعتی   

های سحقترق ااضری    ینوآترفیه مز   های زعسو گاه تیهای

 شود. یمسلقی 

 

 ها مواد و روش. 2

 منطقة مطالعاتی .2.1

سروی   از 1355در سرال   ذ ارسرباران فری  گراه زعسرو   ایتیه

 فریه مییفری شرد    گاه زعسو سازمان مهانی عونسكو ایتیه

ادتد   با مسااو (. اعن منطقه1388جازی ت هعكاران، ا 

در  ت  ارس  مرریزی  ةرتدیانرر  در منرروب هكتررار 8/80654

  اهرری، در غرریب  شهیسررتان  شررعال  فتلررومتیی 60ارردتد 

سرا   46° 39′ 50″در مختصات مغیافتاعیفلتبی ت   شهیستان

 39° 8′ 11″سرررا  38° 43′ 41″شررریقی ت  °47 ′1 ″48 1

زعسرو،   محرتط  اتاظرو   سرازمان   اسو شده  تاق  شعالی

فریه از   های زعسرو  گاه . ایتیه(DOI of Iran, 2012؛ 1381

 عگی سشرركتل شررده اسرروهعرردسرره زتن داری ارسبرراط بررا 

 Austrian MAP Committee, 2011; Saricam & 

Erdem, 2012)   هستة میفزی عا زتن هسرتة طبتیری، زتن :

گراه   تریه ایی مختلرف  هرا  زتنسپی، زتن بتنابتنی. موقیتو 

سیداد نشان داده شده اسو.  1شكل فیذ ارسباران در  عسوز

بود نتی  7911میادل  1390در سال   محدتدهسافنان  سقیعبی
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طرور پیافنرده در سرطح     هفره بر   (1390 میفز ملری آمرار،   

 14فه از اعن سیداد  ارچه آبادیپ 79مطالیاسی  در  ذمحدتد

( سافن ت بره فرار فشراترزی ت    رتستا یالی از سكنه اسو

 بودند.دامداری مشغول 

 

 روش بررسی. 2.2

ی هرا  نقشره (، در میالة نخسرو  شكل طبق رتش سحقتق  

 2013ت  2000، 1989فاربیی زمتن بیای سره دترذ زمرانی   

ت  +TM ،ETMی لندسرو  ا مراهواره سیسترب از سصراتعی    به

OLI  بره   ای استخیا  شد. در انتخاب نو  سصاتعی مراهواره

عكسان برودن سرطح ستكتر  مكرانی      موارد مختلتی اعم از

درصرد ت مریسبط برودن بره      5 از سصاتعی، پوشش ابی فعتری 

فصل مشابه از لحاظ رشد پوشش گتاهی  فصرل سابسرتان(   

رت در سهتره ت   هرای پرتش   سومه شد. با سومه به محردتدعو 

سصاتعی متناسب، دترذ زمانی بیرسی در اعن سحقتق  انتخاب

فری اسرو فره دترذ    ا  عانشرا سال در نظی گیفتره شرد.    24

ی رتنرد سغتتریات فراربیی    بارزسراز مذفور بیای بیرسی ت 

گونه فه در مطالیات مشابه در ساعی  زمتن فافی اسو، هعان

های زمانی فعتیی نتز بیای بیرسی رتنرد   مناطق اتی دتره

 ;Huang et al., 2008 سغتترریات بیرسرری شررده اسررو  

Mosayebi & Maleki, 2014; Nejadi et al., 2012; 

Nurmiaty et al., 2014). 

بیای سیتتن سغتتیات فاربیی زمتن در منطقرة مطالیراسی   

ای استتاده شرد فره دارای    از رتند پیدازش سصاتعی ماهواره

ی شرركل، بارزسررازپرریدازش،  چهررار میالررة اصررلی پررتش

قبرل   ها ت پیدازش نهاعی اسو. بندی اطالعات، بیرسی طبقه

ای سلتتق بانردی   ماهوارهاز انجا  اعن چهار میاله، سصاتعی 

 (.1 مدتلشد  
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 تحقیق.فلوچارت2شکل



 یوتلفیقباندیاماهواره.منابعتصاویر1جدول

 سلتتق باندی سنجنده ماهواره

 TM 1, 2, 3, 4, 5, 7 5-4لندسو 

 ETM+ 1, 2, 3, 4, 5, 7 7لندسو 

 OLI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8لندسو 



 FLAASHی از الگرورعتم  اسعسرتی بیای سصرحتح آثرار   

 از یمتیعرو راد یبارزسراز  منظور بهت  ENVIافزار  رتی نی 

  Erdas Imagine 2014 افزار نی  در هتستوگیا  سیدعل رتش

در  5نشرده  نظرارت بنردی   در ادامه اقردا  طبقره   استتاده شد.

با هدف دسرتتابی بره دعرد     Erdas Imagine 2014افزار  نی 

ععومی از طبقات فاربیی ت پوشش زمتن مومود در منطقة 

مطالیاسی امیا شد. عكری از فاربیدهرای مهرم اعرن بخرش      

 عنروان  بره  نشرده  نظرارت ی بند طبقههای  یییتماستتاده از 

اسو.  6ی سیلتعیها نعونه فیدن ابزار اعاعتی بیای مشخص

اسرتتاده شرد فره     7شرده  بندی نظارت در میالة بید از طبقه

بنردی نقراط سیلتعری اسرو. بریای       یوراك اصلی اعن طبقه

افررزار  نرری  از نترراعج میالررة پتشررتن، هررا نعونررهسیتررتن اعررن 

هرای متردانی اسرتتاده شرد.      نعونهیصوص  بهارث ت  گوگل

شردذ   بندی نظارت سپا، اعن نقاط سیلتعی به الگورعتم طبقه

سرانده ت  شنا Erdas Imagine 2014افرزار   مومرود در نری   

شرده برا رتش    بندی نظارت سیلتم داده شد. در نهاعو، طبقه

مداگانه بیای هی سصروعی امریا    صورت به 8ادافلی ااتعال

های فاربیی ت پوشرش   نقشه شد. ااصل اعن میاله از فار

زمتن اتلترة هری سصروعی برود. در ادامره بریای ارسقرا دقرو         

 صورت گیفو ت در نهاعو  آنبندی، سصحتحاسی رتی  طبقه

ااصل  مطالیه موردنقشة فاربیی ت پوشش زمتن سه دترذ 

الگرورعتم   طیعق ی مستخی  ازها نقشهشد. ارزعابی صحو 

بیدن  صورت پذعیفو. بیای پی 9سصادفی ای عهم تییگ نعونه

ی فاربیی ت پوشرش  ها فالسبه متزان سغتتیات ت سبدعالت 

 لندست    ص      ه   ه

2013، 2000، 1989 
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 مراسیعا  ی از رتشبیرسر  مرورد ی هرا  دترهزمتن در طول 

10متقاط 
 از پرا  ی مقاعسره هرا  رتش از اسرتتاده شرد فره    

 اسو. 11یبند طبقه

نتیتهای محیفة سغتتی فاربیی بی اساس استتاده از مطالیرة  

هرای   فارهای مشابه در مهان، هع نرتن از طیعرق پیسشرنامه   

شرود   سكعتل ت اسرتخیا  مری   مطالیه موردمحققان در گستیذ 

بودن هری عر  از نتیتهرای محیفره در      مؤثی(. 1391 نهادی، 

های آماری محاسبه  سغتتی پوشش ت فاربیی با استتاده از سحلتل

ی زمرتن گرا  نخسرو    فراربی بیای مطالیة سغتتریات   شود. می

شناسرراعی عوامررل مررؤثی برری سغتترریات فرراربیی ت سخصررتص  

 (.1391هاسو  نهادی،  عابی فاربیی مكان

بستگی متغتیهرا  ی رتند سغتتیات ت هعبیرسدر ادامه، به 

امتعاعی( با سغتتی فاربیی زمتن عرا   -ی اقتصادیها محیفه 

پیدازعم. از آنجا فه منطقة مرورد مطالیره،    هعان سخیعب می

گرراه  شررده ت دارای پررارك ملرری، هع نررتن ایترریه اتاظررو

های انسرانی   فیه اسو، هیگونه سغتتی ناشی از فیالتو زعسو

ه سخیعرب در   ععدساً در اوزذ نتوا رتسرتاها( در محردتد  

هرای   بتان ساده، سغتتیات از فاربیی نظی گیفته شده اسو. به

ها  منگل، میس  ت باعی ت فاربیی فشاترزی به ساعی فاربیی

 شامل، منگل به میس ، منگرل بره فشراترزی، منگرل بره      

منراطق مسرركونی، میسرر  برره فشرراترزی، میسرر  برره منرراطق  

ه مسكونی، فشاترزی به باعی( سخیعب در نظری گیفتره شرد   

شود فه امكران   افی اسو متغتیهاعی بیرسی می اسو. شاعان

ها بستار دشروار   سازی در مورد آن محاسبات بی مبنای نقشه

درصد سغتتی ، درصد سغتتی معیتواسو از  عبارتاسو فه 

. درصد سغتتی بیرد یرانوار  ، ت درصد سغتتی اشتغال، باسوادی

سرا   1365هرای سریی زمرانی      در اعن بخش سحقتق از داده

سركونتگاه   73( در بیرسی سغتتیات اعرن متغتیهرا در   1390

فره پتشرتی عنروان شرد،      طرور  هعران اسرتتاده شرد.    انسانی

پارچره   79 فرل دارای  درفریذ ارسرباران    گاه زعسرو  ایتیه

رتستا یالی از سكنه شرده   14اسو فه از اعن سیداد  آبادی

( طرو  ی، گرون  قیه، بهیتزت سه پارچه از رتستاهای منطقه  

عررل امنتترری فاقررد داده بررود. بنررابیاعن، بررا سومرره برره برره دم

 73ی مومود، بره مطالیرة چهرار متغتری در     ا دادهمحدتدعو 

پارچه آبادی پیدایتتم. بریای سحلترل ارسبراط ت هعبسرتگی     

 5امتعاعی با متزان سخیعب در شریا    -متغتیهای اقتصادی

تیه اسرتتاده شرد.   متغتون چند رگیسفتلومتیی رتستاها، از 

های طبتیی اغلب سحو س ثتی بتش از عر    از پدعدهبستاری 

اما رگیستون چند متغتیه رتشی اسو بریای   متغتی قیاردارد،

مشرارفو معیری ت فریدی دت عرا چنرد متغتری مسرتقل در        

. میادلة رگیستون یطی چندگانه سغتتیات ع  متغتی تابسته

هعتررا ت  یبرر( نوشررو  1صررورت میادلررة   سرروان برره را مرری

 (.1390چاهوفی،  زار 

 1) 

 

، مبردن عریض از    0تابسته، متغتی   iYدر اعن میادله 

ipX  تیهای مستقل،متغها مقادعی میتن p   ها ضیاعب عرا

اسرو  مانده عا اشرتباه یوانرده    یباق  iهای ثابو ت  توفع

، بتنری  پرتش  در سحقتقات(. 1390چاهوفی،  هعتا ت زار  ی ب

فوشد سا بی اساس اطال  از عر  عرا چنرد متغتری      محقق می

 بریای  آن از ت عابرد  رگیسرتونی دسرو   ای مستقل، به میادله

 .(1388فند  متیزاده،  استتاده تابسته متغتی مقادعی بتنی پتش

ی افزارهرا  نری  بیای محاسبة ضیاعب رگیستون چندگانه در 

چهرار رتش تمرود دارد: رتش رگیسرتون     ععومراً آمراری  

هعترا ت   رت، ت رتش پتشیت  بری  ، اذف پاگا  به گا ، سون 

فررره در اعرررن سحقترررق از رتش   (1390چررراهوفی،  زار 

اسرتتاده   IBM SPSS Statistics 21افزار  نی  در 12گا  به گا 

سریعن متغتیهرا    ترو بااهع گرا   بره  گرا  شده اسرو. در رتش  

عرن ععرل سرا    اشرود.   ع  تارد میادلة رگیسرتون مری   به ع 

 5داری بره   امینر عابرد فره یطرای آزمرون      یمهنگامی ادامه 

(. در اعرن  1390چراهوفی،   هعترا ت زار   درصد بیسرد  بری  

-عن متغتیهرای اقتصرادی  سری  مهرم ب انتخا منظور بهسحقتق، 

بی سغتتیات فاربیی زمتن، نخسو با اسرتتاده   مؤثیامتعاعی 

 ,.Kleemann et al ای، سحقتقات متیددی  از رتش فتابخانه

2017; Kristensen et al., 2016; Nejadi et al., 2012; 

Nguyen et al., 2017; Shi et al., 2017; Silva et al., 

ی اسرتخیا  ت ثبرو   بیرس موردتیهای متغت  مطالیه (2016

iippii XXXY
i

  12110 ....
2
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هرای مومرود در    عومحدتدشد. در میالة بید، با سومه به 

 -ی اقتصرادی ها مؤلتهی سیی زمانی، از ها دادهدستیسی به 

تری درصرد سغتتری    متغی، چهار امتعاعی ایذشده از میفز مل

معیتو، درصد سغتتی سواد، درصرد سغتتری بیرد یرانوار ت     

 درصد سغتتی اشتغال بیرسی شد.

 

 . نتايج3

منظور بیرسی رتند سغتتیات فاربیی زمرتن، دترذ زمرانی    به

ای در نظرری گیفترره شررد. بیررد از ایررذ سصرراتعی    سرراله 24

ت  2000، 1989های  سیستب بیای سال ای لندسو، به ماهواره

هرای فراربیی ت    منظرور اسرتخیا  نقشره    متالدی، بره  2013

هرای   یبنرد  طبقره پریدازش ت   تشپر پوشش زمرتن، میاارل   

شرده صرورت پرذعیفو. در نهاعرو،      نظارت ت نشده نظارت

ی فرراربیی زمررتن برریای سرره دتره در سرره طبقررة هررا نقشرره

 (.2 شكلبندی شد   فشاترزی، میس  ت منگل طبقه

عابی دقو با استتاده ارز عی،سصاتبندی  پا از پاعان طبقه

ای سصرادفی انجرا     تیی معهگ نعونهصورت  نقطه، به 256از 

، 82/0( 13ذ شایص دقو  ضیعب فاپادهند نشانشد. نتاعج 

ی فراربیی ت پوشرش   هرا  نقشهسیستب بیای  به 86/0ت  84/0

اسرو. هردف اصرلی     2013ت  200، 1989ی هرا  سالزمتن 

فریدن   فیدن شایصری بریای مشرخص    ارزعابی دقو فیاهم

بنردی سصروعی اسرو     درمة صرحتح برودن نقشره عرا طبقره     

 Foody, 2002)بندی  های فاپاعی فو ، دقو طبقه . شایص

 ,Viera & Garrett دهرد   بامعی را بیای هی نقشه نشان می

2005). 

دهرد فره در دترذ زمرانی     نشان می 2 مدتلت  3 شكل

منگرل در   درصد پوشرش فراربیی   متالدی 2000سا  1989

درصرد فراهش داشرته     95/34بره   درصرد  21/40منطقه از 

اسو. رتند فاهشی درصد منگل در منطقه در دترذ زمرانی  

 درصرد  43/33تز ادامره داشرو ت   نمتالدی  2013سا  2000

افی اسو فه امكان درنظیگریفتن   فاهش عافته اسو. شاعان 

هرای مومرود در    محدتدعو به علودت دترذ زمانی عكسان 

ای با یصوصتات مورد نظی تمرود   سصاتعی ماهواره انتخاب

های زمانی مورد بیرسی بتانگی اعن  نداشو، اما مقاعسة دتره

اسو فه با فیض ثابو درنظیگیفتن شیاعط فلری، در برازذ   

فره در اعرن بیرسری     (2013سرا   2000دت  مورد بیرسری   

درصد نسبو به بازذ نخسو بتشتی بوده اسو، رتند  18/18

ی، عبرارس  بره فاربیی منگل نتز فاهش عافرو.  فاهشی سغتتی 

فره    یطرور  بره سیعو سغتتی ت سخیعب فعتری شرده اسرو،    

درصرد بروده    52/1فاهش متزان منگل در بازذ دت  میادل 

 اسو.

 

 

یکاربریوپوششزمینهانقشه.2شکل



 
 1396تابستان     2شمارة     43دورة  

292 

 

.روندتغییراتکاربریزمیندرمنطقه3شکل

 

کرةارسباران)بههکتار(گاهزیستمساحتطبقاتکاربریوپوششزمینذخیره.2جدول

 فاربیی محدتده
 سال

1989 2000 2013 

 فل منطقه

 12/4641 49/2949 462/2313 فشاترزی

 06/49041 75/49530 04/45898 باعی ت میس 

 26964٫11 28198٫74 32428٫79 منگل
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 زتن میفزی

 3/518966 4/208937 0/337695 فشاترزی

 472/7004 855/6290 414/5656 باعی ت میس 

 083/3375 191/4090 154/4726 منگل

 سپیزتن 

 824/1180 9412/507 2378/277 فشاترزی

 5/35924 37/36198 49/32868 باعی ت میس 

 24/23340 47/23762 52/27294 منگل

 بتنابتنیزتن 

 518/3479 8/2452 601/2051 فشاترزی

 909/6125 354/7061 979/7393 باعی ت میس 

 7871/248 459/347 1182/408 منگل

 

متزان فاربیی میس   براعی(   ،2000سا  1989های  در سال

درصرد در سرال    39/61به  1989درصد در سال  91/56از 

 81/60سرهم   2013افزاعش عافو. هع نتن، در سال  2000

های منطقه داشته اسو. سرهم فراربیی    درصدی در فاربیی

در سرال   65/3بره   1989در سال  86/2فشاترزی منطقه از 

رستده اسرو. اعرن آمرار نترز      2013در سال  75/5ت  2000
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دهد فه افزاعش فاربیی فشاترزی ت میسر   براعی(    یمنشان 

دت  زمرانی از سریعو بتشرتی ت فعتریی     سیستب در برازذ   به

 نسبو به دترذ نخسو بییوردار بوده اسو.

ی ها زتنمتیان سخیعب منگل در  2013سا  1989از سال 

 28/3954، 07/1351سیستب بیابی با  میفزی، سپی ت بتنابتنی به

هكتار بوده اسو. با سومه به اعنكه زتن میفرزی   331/159ت 

گاه  تاری در متهو  ایتیهاز اساستو اتاظتی ت مدعیعتی بس

عب  سغتتیات فاربیی( سخیفیه بییوردار اسو، شاهد  زعسو

سال مورد مطالیره برودعم.    24مشهودی در اعن زتن در طول 

های فشاترزی ت باعی در قبرال   تنزمذ افزاعش دهند نشاننتاعج 

 (.2مدتل فاهش سطح منگل اسو  

 2000سرا   1989دهد فه در بازذ زمانی  یمنشان   مدتل

های منطقه بدتن ماعگزعنی  هكتار از منگل 69/4233متزان 

نتررز  2013سررا  2000از بررتن رفترره اسررو. در بررازذ زمررانی 

شرده  های دعگی سبدعل  هكتار از منگل به فاربیی 73/5912

هكتار زمتن  83/4651فه در هعتن دتره سنها  اسو، دراالی

بنابیاعن، در اعرن دتره نترز    باعی به منگل سبدعل شده اسو.

ی منطقه از دسرو رفتره اسرو.    ها منگلهكتار از  9/1260

سرا   1989هع نتن، نتاعج بتانگی آن اسو فه در دترذ زمانی 

غتتری  هكتار س 43/8768، منطقه در مجعو  نزدع  به 2000

مترزان فرل سغتتریات     2013سرا   2000را سجیبه فریده ت در  

  عبرارت  بره  .ودسو آمرده اسر   به هكتار 35/12952بیابی با 

عگی، در بازذ زمانی دت ، سغتتیات در منطقه به نسبو دترذ د

دهد. مجعرو  سغتتریات در    بیابی افزاعش نشان می 47/1قبل 

ر بوده هكتا 58/2408سال گذشته بیابی  24زتن میفزی در 

سیسترب   اسو فه در اعن بازذ زمانی زتن سپی ت بتنرابتنی بره  

هرای   هكتار سغتتیات را در فراربیی  85/16709ت  51/2577

 تن داشته اسو.زم

 -هرای اقتصرادی   سغتتیات محیفه رتندبیرسی  منظور به

 1365هرای زمرانی    یسیبی سغتتی فاربیی در  مؤثیامتعاعی 

ی بیای بیرس مورد، آمار یا  میبوط به چهار متغتی 1390سا 

های منطقة مطالیه از میفز ملری آمرار فشرور ایرذ ت      یآباد

فدا  از متغتیها  معیتو، باسوادی، اشتغال  هی یتتسغ درصد

محاسربه شرد   مطالیره   مرورد در سیی زمانی  ت بید یانوار(

فتلرومتیی   5ر شیا  تن، متزان سخیعب دهع ن(. 4 مدتل 

محاسبه شد. بردعن   مطالیه موردرتستاها نتز در بازذ زمانی 

های منگل، میس  ت باعی ت  منظور، متزان سغتتیات از فاربیی

هرا  شرامل، سغتتریات     فاربیی فشاترزی به سراعی فراربیی  

منگل به میس ، منگرل بره فشراترزی، منگرل بره منراطق       

طق مسركونی،  مسكونی، میس  به فشاترزی، میسر  بره منرا   

فتلومتیی هی رتستا  5فشاترزی به باعی( در بافیی به شیا  

محاسبه ت مجعو  آن متزان سخیعب در مدل به فرار گیفتره   

 (.4شد  مدتل 

 

 

هکتار(برحسب)بررسیموردهایهدوردرنیزمیوپوششکاربرهایکالسرییتغولیتبد.3جدول

 سغتتیات محدتده
 بازذ زمانی

1989-2000 2000-2013 1989-2013 

 فل منطقه

 226/8 54/27 112/68 منگل به فشاترزی

 9305/73 5858/46 5898/06 منگل به باعی

 177/03 347/04 235/35 فشاترزی به باعی

 6/5094 4651/83 1777/05 باعی به منگل

 2296/17 2040/75 745/29 باعی به فشاترزی

 12012/24 12952/35 8768/43 مجعو 
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هکتار(برحسب)بررسیموردهایهدوردرنیزمیوپوششکاربرهایکالسرییتغولیتبد.3جدولادامه

 سغتتیات محدتده
 بازذ زمانی

1989-2000 2000-2013 1989-2013 

تن
ب ز

اس
بی

 
ها

 ی
یه
یت

ی ا
یعت

دع
م

 
و

عس
ه ز

گا
 

یه
ف

 

 زتن میفزی

 0/27 0/27 0 فشاترزیمنگل به 

 1861/83 1024٫74 837/09 منگل به باعی

 2/25 1/35 0/9 فشاترزی به باعی

 536/4 325/98 210/42 باعی به منگل

 7/83 3/96 3/87 باعی به فشاترزی

 2408/58 1356/3 1052/28 مجعو 

 سپی زتن

 18/18 2/7 98/10 منگل به فشاترزی

 39/267 144 39/123 منگل به باعی

 65/394 66/204 99/189 فشاترزی به باعی

 117 04/50 96/66 باعی به منگل

 29/1780 27/1197 02/583 باعی به فشاترزی

 51/2577 17/1603 34/974 مجعو 

 بتنابتنیزتن 

 5/148 8/46 7/101 منگل به فشاترزی

 23/9616 02/4687 21/4929 منگل به باعی

 48/186 59/139 89/46 فشاترزی به باعی

 34/5762 83/4264 51/1497 باعی به منگل

 3/996 5/841 8/154 باعی به فشاترزی

 85/16709 74/9979 11/6730 مجعو 

 

 1390تا1365یزمانیسردرومیزانتخریبمستقلیرهایمتغازکیهررییتغدرصد.4جدول

 بید یانوار اشتغال باسوادی معیتو زتن آبادی ردعف
 متزان سخیعب 

 ر(هكتا 

 17/1 -159/36 059/47 636/463 -608/19 بتنابتنی هعنشتن 1

 82/26 -839/37 348/29 534/59 -572/15 بتنابتنی ساسارعلتا 2

 68/40 -405/41 667/22 -494/10 -094/42 بتنابتنی ساسارستلی 3

 81/9 -681/46 615/4 -857/30 -59/43 بتنابتنی طوعلی علتا 4

 65/7 -473/60 -897/35 -395/81 -498/76 بتنابتنی قاقالو 5

 88/2 -751/52 -271/26 -697/43 -751/52 بتنابتنی اتدرفانلو 6

 95/31 -323/36 529/73 064/24 -75/15 بتنابتنی طوعلی ستلی 7

 15/3 -57/40 545/54 48 -524/9 بتنابتنی درعلو 8
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 1390تا1365یزمانیسردرومیزانتخریبمستقلیرهایمتغازکیهررییتغدرصد.4جدولادامه

 بید یانوار اشتغال باسوادی معیتو زتن آبادی ردعف
 متزان سخیعب 

 ر(هكتا 

 37/8 -196/35 667/76 333/58 559/0 بتنابتنی باباعلوی مانانلو 9

 81/0 -100 -100 -100 -100 بتنابتنی میتیآباد 10

 93/6 -647/44 917/47 231/149 92/8 بتنابتنی اممومه 11

 51/3 -915/42 -988/20 617/50 -769/30 بتنابتنی مشداسنلو 12

 83/16 -438/39 277/21 737/64 -356/14 بتنابتنی عاشقلو 13

 17/10 -442/38 -625/40 -278/32 -725/57 بتنابتنی ستن 14

 24/39 -879/20 -35 380 -714/35 بتنابتنی ناپشته 15

 04/14 -417/60 75 450 667/26 بتنابتنی ده لته 16

 26/1 -779/46 -545/4 186/207 0/342 سپی فاغی بنه 17

 58/23 -353/2 140 1600 5/107 سپی اردشتی 18

 84/33 -945/47 -789/15 25 -945/47 سپی باشی داش 19

 05/31 0 0 0 0 سپی اعیعق ستلی 20

 25/38 -846/53 -40 556/55 -846/53 سپی نان گند  21

 14/4 -326/45 -259/59 -231/69 -397/75 سپی اراسی داش 22

 6/3 -824/13 -407/7 -448/3 -682/28 سپی اتری 23

 02/16 -409/49 -538/61 -785/67 -238/76 سپی تعنق 24

 0/36 -100 -100 -100 -100 سپی محعود فاغی 25

 64/17 0 0 0 0 سپی مزرعه  ساب ( استعته 26

 32/13 -833/45 -231/69 -333/58 -333/78 سپی هعان 27

 19/8 -038/46 81/23 -38/4 -588/42 سپی فورزه 28

 45/0 -239/54 -424/42 -111/51 -176/66 سپی داراغزی 29

 87/12 -100 -100 -100 -100 سپی لو اعنه 30

 79/29 0 0 0 0 سپی بیزگی 31

 63/9 -556/30 -615/34 03/3 -50 سپی الهید 32

 65/7 -852/51 -271/76 -053/81 -333/83 سپی تاعقان مقدس 33

 65/7 -546/0 -333/33 455/45 -377/57 سپی عوستلو 34

 92/25 -143/37 -5/32 -889/13 -619/67 سپی آباد عباس 35

 07/11 -521/25 0 700 -333/8 سپی ابیاهتم بتگلو 36

 55/8 0 0 0 0 سپی سوپیا  قیه 37

 02/16 -100 -100 -100 -100 سپی گیمناب 38

 95/4 -75/28 333/58 975 5/42 سپی ستعوربتگلو 39

 03/69 -018/29 667/416 444/94 -738/8 سپی فالله علتا 40

 48/69 -333/53 -487/79 -54/82 -85 سپی مسجدلو 41
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 1390تا1365یزمانیسردرومیزانتخریبمستقلیرهایمتغازکیهررییتغدرصد.4جدولادامه

 بید یانوار اشتغال باسوادی معیتو زتن آبادی ردعف
 متزان سخیعب 

 ر(هكتا 

 84/15 -605/44 459/59 400 653/19 سپی ستلی ةفالل 42

 32/4 -858/29 208/13 739/521 099/22 سپی پستان 43

 48/33 -31/29 -182/18 -732/20 -50 سپی شتخ استنلو 44

 45/36 -351/51 -222/22 667/16 -243/43 سپی ستكانلو قیه 45

 15/12 -278/10 -176/41 077/23 -5/57 سپی میادلو / ااعدلو 46

 33/3 -254/51 -111/61 -211/84 -72/81 سپی فشتش قشالقی 47

 1/17 205/1 -15 824/58 -265/66 سپی دعق بنه 48

 73/8 -385/40 444/144 700 -513/20 سپی رتد یونی 49

 82/17 -592/51 -552/46 364/136 -793/45 سپی فالسور 50

 16/20 -478/48 -556/5 563/1 -278/37 سپی ییعل 51

 2/7 0 0 0 0 سپی طو  52

 53/19 -653/38 391/17 727/112 -65/22 سپی مكتدی 53

 13/23 -957/61 -20 882/5 -957/61 سپی آباد علی 54

 47/16 905/28 100 692/1107 579/61 سپی اداداندمتیچی  55

 71/19 -909/29 -923/16 -897/29 -349/66 سپی مزگی 56

 96/3 -081/35 765/11 517/65 -106/3 سپی اغوعه 57

 68/13 -10 -444/44 300 -714/35 سپی فلشلو 58

 18/18 -998/23 -846/33 148/31 -115/46 سپی اسكلو 59

 91/17 -995/45 519/18 156/35 -308/4 سپی دتسو هجیان 60

 33/12 -100 -100 -100 -100 سپی قشال  عنگی 61

 49/5 -514/50 -621/58 524/9 -741/65 سپی شبخانه 62

 02/25 -115/51 -087/26 0 -151/64 سپی بامن 63

 01/8 -328/65 182/118 0 -951/22 سپی گلوسنگ 64

 6/3 -100 -100 -100 -100 سپی گوعیان 65

 96/21 -254/68 286/14 200 -556/55 سپی چیعق 66

 22/5 -476/50 -538/61 -261/78 -952/80 سپی فتار  67

 18/9 -918/65 -50 -615/84 -27/84 سپی بامسنگ 68

 01/8 -211/38 692/7 0 -659/53 سپی فش اعالن 69

 96/3 -97/40 -032/29 -684/23 -041/59 سپی ده ستلی نومه 70

 05/13 003/39 333/23 538/211 -273/27 میفزی گندتنتق سازه 71

 35/28 0 0 0 0 میفزی هجق علتا 72

 48/6 -100 -100 0 -100 میفزی شتینق 73

های میبوط به محاسبة درصد سغتتیات متغتیها  تسحلتل عهسجزافی اسو اطالعات آماری یا  چهار متغتی مستقل از میفز ملی آمار فشور ایذ شد.  شاعان*
 عگی، اعن مدتل ااصل سحقتق ااضی اسو.د  عبارت بهاند.  را نگارندگان انجا  داده
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امتعراعی برا    -سحلتل هعبسرتگی متغتیهرای اقتصرادی   

ر افرزا  تیه در نری  متغتون چند رگیسمتزان سخیعب از طیعق 

IBM SPSS Statistics 21    صررورت پررذعیفو. نترراعج

ذ مینررادار نبررودن درصررد سغتترری سررواد اسررو  دهنررد نشرران

 (.5( ت از مدل اذف شد  مدتل 834/0داری  امین 

مانرده در مردل رگیسرتون چندگانره ت      متغتیهای براقی 

ی یطری  سراز  مردل عنوان الگورعتم  استتاده از رتش اعنتی به

متغتیهرای   اسرب  بری بتنری سخیعرب    تشپتارد شد ت مدل 

امتعاعی بیای منطقة مطالیاسی به شریح میادلرة    -اقتصادی

 آمد. دسو به( 2 

 2) 

)017.0008.001.03.1exp(1

)017.0008.001.03.1exp(75

321

321

AAA

AAA
P






 

درصرد   𝐴2درصد سغتتی معیترو،   𝐴1ه در اعن مدل، ف

سغتتری فراربیی    𝑃درصد سغتتی یرانوار ت   𝐴3سغتتی اشتغال، 

 اراضی  سخیعب( اسو. 

بیای اعجاد اعن مدل، با میتر مطالیات مشرابه در اعریان   

 Makhdoum, 2008; Nejadi et al., 2012)  سغتترری در

ذ زمانی مورد بیرسری بره دت نرو     در محدتدفاربیی زمتن 

 بری اسراس  هكتار   5هكتار ت سغتتی بتش از  5سغتتی صتی سا 

ی( سقسررتم ت ا مرراهوارهمحاسرربة سخیعررب از رتی سصرراتعی 

بتنری مترزان سخیعرب     فدبندی شد. اعن مردل امكران پرتش   

 - سغتتیات فاربیی زمتن( را بی اساس متغتیهرای اقتصرادی  

تتی معیتو، سغتتی اشتغال ت سغتتی یانوار متسری  امتعاعی سغ

 سازد. یم

 

رگرسیونیة.جدولضرایبمعادل5جدول

 
 ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

t داري امعن 
B  استانداردخطاي Beta 

 000/0 911/4  332/0 300/1 )ثابت(

 190/0 323/1 307/0 008/0 010/0 درصد تغییر جمعیت

 834/0 211/0 035/0 001/0 000/0 درصد تغییر سواد

 005/0 -902/2 -425/0 003/0 -008/0 درصد تغییر اشتغال

 029/0 -233/2 -327/0 008/0 -017/0 درصد تغییر بعد خانوار

 

 گيري يجهنت. بحث و 5

بیای شناساعی ت بیرسی نتیتهای محیفة سغتتی فاربیی زمرتن  

گیفته از افولرويی سرتعای   منش در منطقة مورد مطالیه با نگاه 

هرا ت سغتتری آن در    یفراربی سیزمتن به بیرسی الگوی فضاعی 

پیدازعم. بیای انجا  فیاعند سحقتق در اعن بخش،  طول زمان می

سی رتند سغتتیات، ی فاربیی زمتن در بیرها نقشهپا از سهتة 

از رتش مرراسیعا متقرراط  اسررتتاده شررد. در اعررن رتش، هررم 

هرای منطقره ت هرم نقشرة      مدتل سغتتری ت سبردعالت فراربیی   

عرهه در ارسبراط برا مردعیعو     ت بهسغتتیات اعجاد شد فه اعن امی 

فیه متتد  های زعسو گاه تیهای یصوص به شده مناطق اتاظو

 هعتو یاصی دارد. اسو فه در آن مكان ت متزان سغتتیات ا

( نترز اشراره   2006ت هعكراران    Nelsonفه  طور هعان

تیمستقتعی بی سغتتی فراربیی  غی مستقتم ت ها محیفهفیدند 

ی غتیمستقتم  با سغتتری عر  عرا    ها محیفهاسو.  مؤثیزمتن 

اسرو.   مرؤثی ی سغتتی فراربیی زمرتن   چند محیفة مستقتم، ب

( 2012ت هعكراران    Bracchettiفره   گونره  هعانهع نتن، 

فیدن متزان ت محرل سغتتریات فراربیی     مشخص بتان فیدند

منرراطق  ی زعسررتگاهیهررا لكررهزمررتن در بیرسرری تضرریتو 

شده اهعتو بسزاعی دارد. نتاعج اعن سحقترق نشران    اتاظو

ی نقشة سغتتریات فراربیی زمرتن در    گذار هم داد فه با رتی

فریذ   گاه زعسو های ایتیه سیی زمانی مورد بیرسی ت زتن

سروان بره    های سپی، بتنرابتنی ت میفرزی( مری    ارسباران  زتن
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میفرزی  عرهه زتن  ت بهتمود سهدعدهای بالقوه در هی سه زتن 

بید فه اهعتو اتاظتی تافیی دارد ت چنان ه اعن سغتتیات  پی

فریه ر  دهرد، از اتلوعرو     گاه زعسرو  در زتن میفزی ایتیه

 پتشگتیی ت مدعیعتی بستار بامعی بییوردار یواهد بود.  

ی سرومه  قابرل ذ سغتتیات دهند نشاننتاعج اعن سحقتق هم 

فیذ ارسباران  گاه زعسو در فاربیی زمتن زتن میفزی ایتیه

اقردامات   مؤفرد سال گذشته اسرو. اعرن امری     24در طول 

اعرن   چنان ره مدعیعتی ت پتشگتیانة سیع  ت اصولی اسرو.  

 فیذ ارسرباران  گاه زعسو ایتیه پتیامون عا درتن سغتتیات در

 راآعنده  در زعستی سنو  اتاظو بیای آن تری بهیه دهد، ر 

 سازد. رت می رتبه سهدعد با

ی رفترار  سراز  مردل در بخش دعگریی از اعرن سحقترق،    

امتعاعی سغتتی فاربیی زمتن در سرطح  -متغتیهای اقتصادی

محلی بیرسی شده اسرو. برا مریتر منراب  ت برا سومره بره        

های در دستیس در اعیان، چهار پرارامتی درصرد سغتتری     داده

یرد یرانوار ت   معیتو، درصد سغتتی سواد، درصرد سغتتری ب  

 –هررای اقتصررادی عنرروان محیفرره درصررد سغتترری اشررتغال برره

امتعاعی سغتتی فاربیی زمتن در منطقه بیرسری شرد. نتراعج    

ذ مینادار نبودن درصد سغتتی سواد اسو ت از مدل دهند نشان

عنوان  مانده در مدل لومستت  به اذف شد. متغتیهای باقی

 آمرده  دسرو  بره ی یطی تارد شرد. مردل   ساز مدلالگورعتم 

مانرده در مردل را    امتعاعی باقی -ارسباط سه متغتی اقتصادی

با متزان سغتتری فراربیی زمرتن  سخیعرب( در منطقره نشران       

منظرور   تن مذفور بهزمهای سغتتیات فاربیی  محیفه دهد. می

 بیداری شود. مدعیعو سغتتیات زمتن باعد استتاده ت بهیه

 -مطالیات متیددی از طیعق بیرسری عوامرل اقتصرادی   

 دار مكران تیغت  دار مكران ی هرا  دادهامتعاعی برا اسرتتاده از   

رهتافو پاعتن به بام را در سحلتل آثار سغتتی فراربیی زمرتن   

 ,.Kristensen et al., 2016; Nejadi et al  انرد  بریده  فرار  به

2012; Nguyen et al., 2017; Shi et al., 2017; Silva et 

al., 2016 .)عررزی ر بینامررهی پرراعتن برره بررام در  هررا مرردل

بری سغتتری    مرؤثی هرای   تیتمحیفره نزعسو، به بیرسی  تطمح

فنرد   ی مری بیرسر پریدازد ت فیاعنردها را    فاربیی زمرتن مری  

  (.1391 نهادی، 

امتعاعی  -سحقتق ااضی نتز به بیرسی عوامل اقتصادی

سیی زمانی پیدایتره   صورت بهبی سغتتی فاربیی زمتن  مؤثی

سازی پراعتن   عكید مدلرتاسو. با سومه به سوضتحات فو  

رعرزی منطقرة مطالیراسی تارد شرد. نتراعج       به بام در بینامره 

امتعاعی مشخص فید فه هری   -بیرسی متغتیهای اقتصادی

ع  از متغتیها با متزان سغتتی فاربیی زمرتن در منطقره چره    

عررزی ر بینامرره ارسبرراطی دارد. نترراعج اعررن قسررعو ترتدی 

ی طبتیرری ت سوسرریة هررا سررامانهی برریای اتاظررو ا منطقرره

 شود. می استتادهی انسانی ها سامانه

هررای سغتترریات فرراربیی ت  تیتمحیفررهنسحلتررل ت درك 

پوشش زمتن بیای فاهش ت مردعیعو آثرار ت سبیرات اعرن     

ی هعبسرتگ ذ دهنرد  نشران سغتتیات بستار مهم اسرو. نتراعج   

ی زمتن برا سره متغتری درصرد     داری بتن سغتتیات فاربی امین

سغتترری معیتررو، اشررتغال ت بیررد یررانوار اسررو فرره مبررتن 

ی در امتعراع  -ی اقتصرادی هرا  محیفره ضیترت سومه بره  

 گذاری اتاظتی منطقة مطالیاسی اسو. تاسوس

 سومره  قابرل  مطالیه موردمتزان سخیعب در سیی زمانی 

سومه  بود. بحث عد  موفقتو اقدامات اتاظتی صیف بدتن

هرای موامر     عهگری تامتعاعی ت  -ی اقتصادیها محیفهبه 

دهد. در اعن راستا برا   یممحلی در منطقة مطالیاسی را نشان 

فریه درصردد    عسرو زهرای   گراه  سومه به اعنكه متهو  ایتیه

هرای انسرانی ت سوسریة     میسبط سایتن اتاظو برا فیالترو  

سرازی صررحتح   تراده پ(، 1374رتسرتاعی اسرو  مجنونترران،   

ای در  فیه عسوزگاه  ایتیه ت اتاظتیهای مدعیعتی  رهتافو

موامر  محلری در    مرؤثی منطقة مطالیاسی سربب تاردفریدن   

 شود. مدعیعو اتاظتی منطقه می

 آمرده  دسو بهی، سحقتق ااضی فه از اطالعات فل طور به

 -سغتتیات فاربیی زمتن ت سغتتیات متغتیهرای اقتصرادی   از

كره  دهد فره بریای آن   یمامتعاعی استتاده فیده اسو نشان 

عرزی ت مردعیعو   ر بینامهی، اطالعات متتدی بیای ساز مدل

فیذ ارسباران فیاهم فند، بیرسی متغتیهای  گاه زعسو ایتیه

سغتترریات فرراربیی زمررتن امرریی ضرریتری اسررو. سحلتررل  

منطقره ت متغتیهرای    زمرتن  فراربیی  سغتتریات  هعبسرتگی 
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و  را    پادیی   و بادتر   مقیدسا   اجتمادی  ن  ی   -اقتصادی  

  دو انا  نیهاد ایاا اب بیازیییی        ی ومح کا  نب  س  سدی  

پیشانادی    ی  رعادمت  میاد  ن   همچنا ی هنگ   سادبمدن    

رغییاا ا  پزشااک و کااد ب   بماای    کاا  چاا اشاازی    ماا

ی   هاد  مح کا  ی  رعادای بیادی  اب   ی ب گی ندة رعادمت  با  

هد  متفدو    یدسمقهد  بمدن  و م دن  است و ی   یدسمق

 et al., 2004  یا ی )ا ب جسات  نی وهد  مح کة متفدور  اث  

Verburg .) هاد  سادمدن  یگ   ب ا   وید وی  بد ی  یبد   ب  

بیست  و ی ک ش ایط حدل حدضا  و شا ایط    پیچیدة محیط

  چناد  سادب  مادل شازی    ما ی  نینده پیشانادی    ن احتمدل  

  مختلف ی  نظ  هد مدلبد استفدیه اب  هد یستاسمقیدسة ای  

ب  رغیی  کد ب   بمین  ی   مؤث   هد جنب گ یت  شزی رد همة 

شازی رعادمت      ما مطدلعد  لحدظ شزی. همچنی  پیشنادی 

هاد    یادس مقهد کا  ی    ی ومح ک نانزاع مختلف  ی ایندهد و

  با   ا منطقا  کند کمّ  شزی و اث  پزیادی     ممل مختلف ی

ایا    ک  چ ا  گ یی  ب  س  ر  واضح طز  ب ش ایط محل  

هاد     ندسادبگد  ی  ی  حال مندقشاد  و   هاد  حل  اهکد  ب  

انساادن  ی  مناادط   -بیساات  هااد  پیچیااده محاایط سیسااتا

گااا ا   ا با ا  نبمازی      یدستسکند و  حفدظت  کمک م 

یاد   وزاهاد    هاد  ن ی ا  راثث یت  و هد  متعدی مدی  ین گی

  سدند.

 

 تشکر و قدردانی

ماندس  نزیسندگد  مقدل  کمدل رش   و قد یان  وزی  ا اب

یلیل همید   ی  م احل میدان  رحقیا    صدب  سیدطده   ب 

نقد  یکتا  محمازی محمازی  اساتدی رمادر نماد         جندبو 

  هاد  کماک بیست  یانشگده یلزر پیش   را ا  با  ساب    

یا ناد.   ابا اب ما    هاد  نماد     شد  ی   وند رحلیلی یغ  ب

شدة ا سابد ا    منطقة حفدظت پ ما بدند   محیط همچنی   اب

بیسات نر بدیااد  شا ق      و کد شندسد  محت ر ایا ة محیط

 اصغ  نبای صمیمدن  سپدسگیا یا.  یلیکت   وصزص ب 

رک  است ای  مقدل  مساتخ   اب طا پ پهوهشا      شدید 

مصزب صندوق حمدیت اب پهوهشگ ا  و یندو ا  کشز  بد 

 بدشد. م  ۹۲۰۱۳۴۷۰شمد ه 

 

 ها ادداشتي .9
1. LULCC: Land Use and Land Cover Change 

2. Human-Environment System 

3. Man and Biosphere Programme 

4. World Network of Biosphere Reserves 
5. Unsupervised Classification 
6. Training Samples 

7. Supervised Classification 

8. Maximum Likelihood 
9. Stratified Random Method 
10. Cross Tabulation 

11. Post Classification Comparison 

12. Enter 

13. Kappa 
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