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چکيده
ارزیابی سالمت سیمای سرزمین نوعی ضرورت است؛ زیرا به حفظ و پایداری سرزمین کمک میکند .هدف این پژوهش تهیه نقشه
سالمت سیمای سرزمین در بخشی از استان گلستان است .در این پژوهش ،ابتدا سنجههای مرتبط با سالمت انتخاب شدند .سپس به
کمک تصاویر لندست ،عوامل تغییر و آستانه سالمت مشخص شد .نتایج نشان داد از نظر معیارهای مورد مطالعه ،تغییرات سالمت
سیمای سرزمین در بازه زمانی  4891تا  1049نزولی بوده و سال  4891وضعیت بهتری نسبت به سالهای دیگر دارد .بنابراین ،به
عنوان مبنا و آستانه سالمت در نظر گرفته شد .تغییرات نقشه سالمت  4891و  1049تهیه و طبقهبندی شد .مناطقی که نسبت به مبنا
بدون تغییر بودند یا تغییر جزیی داشتند وضعیت سالمت آنها عالی در نظر گرفته شد .مناطقی که تغییر کم ،متوسط و زیاد داشتند
وضعیت سالمت آنها بترتیب خوب ،متوسط و ضعیف قلمداد شد .در راستای یافتههای این پژوهش و تحلیل اکولوژیک آنها،
دستورالعمل تشخیص سالمت سیمای سرزمین ارایه شد .این دستورالعمل با کمک سنجش از دور تهیه گردید که طبق آن نقشه
سالمت بدست آمد .توسعه کاربریهای انسانی مثل توسعه شهری و جادهها و نیز تبدیل کاربری جنگل و رواناب و فرسایش به عنوان
عوامل تغییر معرفی شدند.
کليد واژه
آستانه ،نقشه سالمت ،سیمای سرزمین ،سنجه ،لندست

سرآغاز

جنبههای مختلف عملکرد اکوسیستم به کار میرود.

ایده ارزیابی سالمت اکوسیستم  )EHA(1در مدیریت

نمونههایی از این شاخصها عبارتند از شاخص تراکم

محیطزیست در اواخر دهه  1891مطرح شد .در بحث

پوشش گیاهی ،شاخص چین خوردگی ،شاخص پیوستگی،

ارزیابی سالمت ،شاخصها مطرح میشوند .شاخصها

فاصله اقلیدسی یا فاصله از نزدیکترین همسایه ،نسبت

( Jorgensen et

محیط به مساحت و مساحت لکه .یکی از چالشهای مهم

 .(al., 2005شاخصهای اکولوژیک کمیتهایی هستند که

در مطالعه و مدیریت سیمای سرزمین ،کمّیسازی ناهمگنی

ارتباط نزدیکی با ویژگیهای پیچیده اکوسیستم دارند ،اما

مکانی در روش و مقیاس مناسب با توجه به پدیدههای

این شاخصها غالباً بطور مستقیم قابل اندازهگیری نیستند.

تحت بررسی است .کمّیسازی وضعیت محیط به مدیریت

سنجش این شاخصها به منظور سادهسازی و ارزیابی

و پایـش آن کمک مـیکند .بـرای کمّـیسـازی روشهـای

تصویر بهتری از محیطزیست ارائه میکنند
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مختلفی وجود دارد .یکی از این روشها استفاده از

ارزیابی و اولویتبندی حفاظت انتخاب کردند .ماهینی در

McGarigal et al.,

مطالعة سالمت پوشش گیاهی از سنجههای سیمای

 .)2019سنجهها یکی از روشهای بسیار مفید برای سنجش

سرزمینـ از جمله شاخص شکل ،نسبت محیط به مساحت،

وضعیت سیمای سرزمیناند .اما در این میان باید از

پیوستگی ،فاصلة اقلیدسی و  2NDVIبه منزلة جایگزین

سنجههای مناسب استفاده شود تا وضعیت محیط به

پیچیدگی ساختاری پوشش گیاهیـ استفاده کرد و به

صورت جامع نشان داده شود .دو جنبة اساسی ساختار

بررسی وضعیت سالمت ساختار گیاهان پرداخت .در

سیمای سرزمین ،شامل ترکیب (تنوع و فراوانی لکهها) و

پژوهشی  Gounaridisو همکاران ( )8119برای بررسی

شکل فضایی (موقعیت و ترتیب فضایی اجزا) ،را با کمک

تکهتکهشدگی از سنجههای تراکم لکهها ،تراکم لبه ،اندازة

سنجهها میتوان اندازهگیری کرد.

بزرگترین لکه ،نزدیکترین همسایه ،نسبت محیط به

سنجههای سیمای سرزمین است (

مطالعاتی در زمینه کمی کردن وضعیت سیمای سرزمین

مساحت ،و تجمع استفاده کردند .این محققان از سنجة

و سنجهها انجام گرفته است .آرخی ( )1981ارزیابی روند

تراکم لبه عالوه بر تکهتکهشدگی برای تعیین پیچیدگی

تغییرات کاربری اراضی دهلران را با استفاده از تکنیک

شکل و بینظمی و نیز ناهمگنی مکانی سیمای سرزمین

سنجش از دور و سنجهها انجام و اظهار داشت که افزایش

استفاده کردند و نتایج استفاده از این سنجهها را مطلوب

تعداد لکهها عامل تجزیه سرزمین بوده است .میرزایی و

اعالم کردند McGarigal .و همکاران ( )8118با استفاده از

همکاران ( )1981با استفاده از تصاویر ماهوارهای به بررسی

شاخص یکپارچگی اکولوژیک و ارتباط به بررسی سالمت

تغییرات کاربری و پوشش اراضی شهرستان خلخال پرداخته

سیمای سرزمین برای انتخاب مناطق حفاظتی پرداختند.

و اظهار داشتهاند که کاربریهای کشاورزی ،مراتع و

سپس مدل حفاظتی ارائه دادند Xing .و  )8181( Mengاز

مسکونی در این منطقه در بازه زمانی مورد بررسی افزایش

سنجههای سیمای سرزمین استفاده و عملکرد شهرها را به

و سطوح جنگلی کاهش یافته است .رجایی و همکاران

کمک هشت سنجه سیمای سرزمین کمی و سپس

( )1988تغییرات کاربری اراضی مازندران در حوضه آبخیز

طبقهبندی کردهاند .در این مطالعه سنجهها بر اساس کارایی

رودخانه تجن را با تکیه بر سنجههای سیمای سرزمین در

خود با استفاده از تحلیل واریانس ارزیابی و نتیجه کار

بازه زمانی 91ساله مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج تجزیه و

رضایتبخش اعالم شد

تحلیل تغییرات کاربری اراضی نشان داد که در بازه مورد

سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی به تنهایی

بررسی یک روند کاهشی پیوسته در پوشش جنگلی این

نمیتوانند روند تغییر الگوهای اصلی سیمای سرزمین را

منطقه اتفاق افتاده است در حالیکه مساحت کشاورزی

توصیف کنند .از این رو ،ترکیبی از سنجههای سیمای

روند افزایشی داشته است .مجرد و کمانرودی ( )1981و

سرزمین مطرح است که در کنار  GISو  RSنتایج

خوشلهجه و همکاران ( )1989آشکارسازی تغییرات

مطلوبتر و دقیقتری ارایه میدهد (محمودزاده و

کاربری اراضی مناطق مطالعاتی شهری و بررسی یکپارچگی

مسعودی .)1989 ،سنجهها یکی از بهترین روشها برای

آنها را با استفاده از  GISو سنجههای سیمای سرزمین

ارزیابی وضعیت سیمای سرزمین هستند اما در این میان،

انجام دادند و اظهار رضایت کردند .کامیاب و ماهینی

باید از سنجههای مناسب استفاده شود تا وضعیت محیط به

( )1981الگوهای مکانیـ زمانی تغییرات سیمای سرزمین را

صورت جامع نشان داده شود (.)McGarigal et al., 2018

با کمک سنجههای سیمای سرزمین بررسی کردند و

با توجه به تحقیقات انجام گرفته و تجربیات حاصل از آنها

لکههای حفاظتی استان گلستان را با استفاده از روش نظام

در این پژوهش نیز از سنجهها در تهیه نقشه سالمت سیمای
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سرزمین استفاده خواهد شد .در این مطالعه عالوه بر

مواد و روش بررسی

سنجهها از شاخص تفاوت پوشش گیاهی نرمال شده نیز

محدوده و قلمرو ی مورد مطالعه
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بهمنظور صحت بیشتر نتایج استفاده شد که کارآیی آن در

منطقه مورد مطالعه در این پژوهش ،زیرحوزههایی از

بررسی پوششهای گیاهی مختلف (احمدی و همکاران،

حوزه آبخیز قرهسو ،نکارود و گرگانرود (در برگیرنده

 )1981مورد تایید قرار گرفته است.

شهرستانهای گرگان ،کردکوی و بندر گز) میباشد (شکل

در راستای یافتههای این پژوهش و تحلیل اکولوژیک

 .)1منطقه مورد مطالعه در استان گلستان واقع شده است .از

آنها ،دستورالعمل تشخیص سالمت سیمای سرزمین ارایه

غرب به دریای خزر و استان مازندران ،از جنوب به استان

شد .این دستورالعمل با کمک سنجش از دور و در سطح

سمنان و از شمال و شرق به سایر قسمتهای استان

لکههای سیمای سرزمین و به صورت کمی و مکانی تهیه

گلستان محدود میشود .وسعت منطقه حدود  911هزار

شد که طبق آن نقشه سالمت بدست آمد و عوامل تغییر و

هکتار است .آب و هوای معتدل دارد .اقلیم منطقه متنوع

آستانه سالمت تعیین شدند .هدف از این پژوهش این است

است .منطقه شامل کوه ،جنگل ،جلگه و دشت ،ساحل دریا،

تا سالمت سیمای سرزمین بصورت کمی و نقشه درآید .در

چمنزار و زمین کشاورزی است .میانگین دمای ساالنه 11

این فرایند ،بعد از آشکارسازی تغییرات ،آستانههای

درجه سانتیگراد و میانگین بارش ساالنه  ۰11تا 111

سالمت ،آشفتگی و اختالل تعیین میشود و عوامل برهم

میلیمتر است .بر اساس برآورد جمعیت کشور در سال

زننده سالمت مشخص میشود .در پایان دستورالعمل

 ،1981جمعیت منطقه حدود  189هزار نفر است (سازمان

تشخیص سالمت ارایه میشود .سوال اصلی پژوهش این

مدیریت و برنامهریزی گلستان .)1981 ،علت انتخاب منطقه

است که آیا در بازه زمانی مورد نظر سالمت سیمای

مورد نظر در این پژوهش این است که در بازه زمانی مورد

سرزمین تغییر کرده است؟

مطالعه ،منطقه تغییرات چشمگیری داشته است.

شکل ( .1راست) تصویر محدوده منطقه و (چپ) باند  5ماهواره لندست  5از منطقه مطالعاتی

324
دورة   44شمارة   4زمستان 1411

چندمعیاره ) 9(MCEانجام شد که از معمولترین روشهای

روش و ابزار تحقیق
در این مطالعه در کنار سنجهها از شاخص تفاوت

تحلیل تصمیم میباشد .این روش با منطق غیرقطعی فازی

پوشش گیاهی نرمال شده ( )NDVIنیز در تهیه نقشه

برای مدلسازی جهان واقعی از دقت بیشتری برخوردار

سالمت سیمای سرزمین استفاده شد .این شاخص به طور

است .در ارزیابی چند معیاره ،معیارهای مختلف مورد

مستقیم از تصاویر ماهوارهای حاصل میشود و بین  -1تا

بررسی قرار میگیرد تا هدف محقق شود .مراحل انجام کار

 +1قرار دارد .پژوهش حاضر با استفاده از روشی از ارزیابی

این پژوهش در شکل  8نشان داده شده است.

شکل  .2مراحل اجرای پژوهش

تهیه دادههای دورسنجی و تشخیص کاربری

گرفتند .در تهیه نقشههای کاربری طرح آمایش استان

دادههای مورد استفاده در این مطالعه ،نقشههای کاربری

گلستان از تصاویر ماهواره لندست استفاده شده است

سیمای سرزمین سالهای  8111 ،1891و  8119طرح

(جدول  .)1نحوه طبقهبندی تصاویر ماهوارهای در این

آمایش استان گلستان ( )1981هستند که جهت مقایسه

پژوهش به روش طبقهبندی نظارت شده و حداکثر

احتمال1

شاخصهای مختلف سیمای سرزمین مورد مطالعه قرار

بود و نتیجه حاصل به صورت هشت طبقه شامل شهر،

تهیه نقشه سالمت سیمای سرزمین با استفاده از ...
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جنگل ،آب ،کشاورزی ،مرتع ،بایر ،جاده و آبراهه به دست

در این فرمول 1 ،درستی مشاهده شده و  2توافق

آمد .ماتریس دقت برای هر تصویر تشکیل گردید .فرمول

مورد انتظار را نشان میدهد .نتایج حاصل از صحتسنجی

ضریب کاپای استفاده شده برای ارزیابی صحت به صورت

طبقهبندی تصاویر با استفاده از ماتریس خطا ،ضریب کاپای

رابطه  1تعریف شده است:

قابل قبولی را ارائه میدهد (جدول .)8

()1

)K= (2-1) / (1-2

جدول  .1مشخصات تصاویر استفاده شده در این پژوهش (طرح آمایش استان گلستان)1935 ،
تاریخ

ماهواره

مسیر تصویر

ردیف تصویر

جوالی 4891

لندست 5

461

15

جوالی 1000

لندست 7

461

11

جوالی 1049

لندست 9

461

11

جدول  .2نتایج حاصل از صحتسنجی تصاویر (طرح آمایش استان گلستان)1935 ،
1391
طبقه کاربری

صحت کاربر

2222
صحت

صحت کاربر

2219

صحت تولید

صحت

صحت کاربر

تولید کننده
91/11

کننده
95/81

تولید کننده
78/48

94/44

95/01

95/81

98/18

95/46

99/46

95/45

98/18

91/46
90/46

97/47
94/44

شهر

75/05

جنگل

96/46

99/66

آب

91/99

95/65

94/44

کشاورزی

95/05

95/05

91/86

95/45

مرتع

76/11

74/41

78/71

78/48

96/46

بایر

78/71

78/76

91/09

99/66

94/00

91/86

جاده

81/09

85/45

87/48

85/11

84/48

81/11

آبراهه

97/47

91/50

99/66

98/18

95/05

95/15

صحت کلی

91/04

91/79

95/41

ضریب کاپا

0/90

0/94

0/91

انتخاب و استخراج سنجههای سیمای سرزمین و

منابع و بررسی اولیه تصاویر انجام خواهد گرفت .در

شاخص NDVI

انتخاب شاخصها باید توجه شود که شاخصهای قابل

سنجههای سیمای سرزمین با کمک نرمافزار

v4.2

استخراج از دادههای دورسنجی انتخاب شود؛ چون اساس

 ،Fragstatsاستخراج شدند .سنجههای انتخاب شده برای

کار این پژوهش مبتنی بر سنجش از دور است .همچنین

این مطالعه به همراه شاخص  NDVIدر جدول  9آورده

شاخصها عالوه بر کمک در تشخیص وضعیت سالمت

شدهاند .این شاخصها از طریق تصاویر ماهوارهای و با

سیمای سرزمین ،به کمی کردن سالمت سیمای سرزمین

تکیه بر سنجش از دور محاسبه میشود .انتخاب شاخصها

کمک میکنند .این مزیت در تهیه نقشه سالمت سیمای

یک مرحله مهم در انجام این پژوهش است که با مرور

سرزمین ،تسهیلکننده است .با تحلیل چندزمانه ،تصاویر
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زمانهای مختلف مقایسه میشود تا تغییرات سیمای

نمایه تراکم پوشش گیاهی است با استفاده از تصاویر

سرزمین بررسی شود .در بخشی از این مطالعه NDVI ،که

ماهوارهای به صورت مستقیم تهیه شد.

جدول  .9شاخصهای انتخاب شده در این مطالعه
سنجه

توضیح

واحد یا دامنه

NDVI

تراکم پوشش گیاهی

 +4تا -4

)Frac (Fractal Dimension Index

شاخص چین خوردگی

 4تا 1

)Contig (Contiguity Index

شاخص پیوستگی

 0تا 4

)ENN (Euclidean Nearest Neighbor Distance

فاصله اقلیدسی

متر

)Para (Perimeter- Area Ratio

نسبت محیط به مساحت

بزرگتر از صفر

)Area (Patch Area

مساحت لکه

هکتار

کمی کردن و تهیه نقشه سالمت سیمای سرزمین

سپس ،با استفاده از ارزیابی چند معیاره ،الیههای

در ادامه نقشه معیارها در نرمافزار  IDRISI Selvaتهیه

معیارهای سال  8111 ،1891و نیز  8119ترکیب شدند .با

و سپس ،الیهها فازی شدند .در منطق فازی میتوان در

استفاده از روش ترکیب خطی وزن داده شده )WLC(۰

مقیاسهای مختلفی نظیر  1تا  811اعدادی را در نظر گرفت

نقشه مطلوبیت برای سالمت بدست آمد .به این ترتیب

و با استفاده از شکل توابع عضویت صعودی ،نزولی و

نقشه سالمت سال  8111 ،1891و  8119تهیه شد .با

یکنواخت و نیز نوع تابع عضویت  Sشکل J ،شکل و

مقایسه سه نقشه مذکور تغییرات سالمت در بازه زمانی

خطی ،نقشهها را استانداردسازی کرد .در تهیه نقشههای

مورد مطالعه بررسی شد .در این الیهها مطلوبیت بیشتر

فازی ،تعیین حد آستانه (نقاط کنترل) بسیار مهم است.

نشاندهنده درجه توان باالتر و مطلوبیت کمتر بیان کننده

سپس ،هرکدام از نقشهها با فرایند سلسله مراتب تحلیلی

درجه توان پایینتر برای سالمت سیمای سرزمین میباشد.

 )AHP(1وزندهی شدند .در روش ارزیابی چند معیاره باید

عدد صفر نشاندهنده بدترین حالت سالمت و عدد 811

به هرکدام از معیارها وزن داده شود که این وزندهی بسیار

نشاندهنده بهترین حالت سالمت در این مطالعه است.

مهم است .وزن معیارها با مقایسه زوجی به دست آمد.
وزنها و نسبت توافق ( )CRمقایسه شد و کمتر از  1/1به
دست آمد که نشاندهنده قابل قبول بودن وزندهی بود.
وزنهای داده شده به سنجهها در جدول  1آمده است.
جدول  .1وزنهای داده شده به شاخصها در این مطالعه
مشخصه

وزن
0/05
0/49

Contig

0/14
0/45
0/49
0/11

NDVI
Frac
ENN
Para
Area

تعیین آستانه سالمت و شناسايی عوامل تغییر و
آشکارسازی تغییرات
در این مرحله آستانه سالمت در منطقه مطالعاتی تعیین
و همچنین آن دسته از عوامل برهم زننده سالمت (مانند
توسعه انسانی و بیماریها) منطقه که در طول بازه مطالعاتی
در دسترس و قابل تغییرند شناسایی میشود.
نتايج
نتايج کمی کردن و تهیه نقشه سالمت سیمای
سرزمین
در این مـرحله نقشههای سالمت سیمای سرزمین که با

تهیه نقشه سالمت سیمای سرزمین با استفاده از ...
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ارائه شده است (شکل  1 ،9و .)1

شکل  .9نقشه سالمت سال 1391

شکل  .1نقشه سالمت سال 2222

شکل  .5نقشه سالمت سال 2219

آشکارسازی تغییرات

به صورت آماری و بصری مقایسه شد (شکل .)۰

با استفاده از نقشههای سالمت حاصل از مرحله قبل و

در این مرحله تغییرات نقشه سالمت  1891و 8119

نقشه تغییـر حاصل شده ،تغییـرات سالمت سیمای سرزمین

تهیه و طبقهبندی شد .مناطقی که نسبت به مبنا بدون تغییر
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بودند یا تغییر جزیی داشتند وضعیت سالمت آنها عالی در

وضعیت سالمت آنها بترتیب خوب ،متوسط و ضعیف

نظر گرفته شد .مناطقی که تغییر کم ،متوسط و زیاد داشتند

قلمداد شد (شکل.)1

شکل  .6نقشه تغییرات سالمت سیمای سرزمین بین سالهای  1391تا 2219

شکل  .7نقشه سالمت (تغییرات سالمت) سیمای سرزمین بین سالهای  1391تا 2219

در بخشی از این مطالعه از کراستب استفاده شد که

 8119بررسی شد .از نقطه نظر معیارهای مورد مطالعه در

نتایج آن در جدول  ۰آمده است .نتایج مساحت طبقات

این پژوهش ،در این بازه  98ساله کمترین تغییرات و در

کاربری اراضی بر حسب هکتار در جدول  1آورده شده است.

نتیجه بهترین حالت سالمت مربوط به  1891است .بنابراین
نقشه سالمت  ،1891به عنوان مبنا در نظر گرفته شد و

تعیین آستانه سالمت
در این بخش ،تغییرات سیمای سرزمین از سال  1891تا

سالهای دیگر با توجه به آن سنجش و مقایسه شدند.
تغییرات نقشه سالمت سال  8111 ،1891و  8119بررسی

تهیه نقشه سالمت سیمای سرزمین با استفاده از ...
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شد .تغییرات بین سال  8111تا  8119ناچیز است .با
استفاده از نقشههای سالمت تهیه شده ،تغییرات سالمت
سیمای سرزمین بین  1891تا  8119بصورت نقشه درآمد
(شکل .)۰در نقشه تغییرات حاصل که به صورت دامنه  1تا
 811در نظر گرفته شد ،با آزمون و خطا مشخص شد که تا
عدد  ،191تغییرات منطقه مطالعاتی ناچیز است .از  191به
بعد تغییرات در منطقه معنیدار است .عدد  191به عنوان
آستانه سالمت سیمای سرزمین در نظر گرفته شد .بنابراین
در شکل  ۰عالوه بر ارایه تغییرات سیمای سرزمین ،مناطق
بدون تغییر که آستانه سالمت را رد نکرده و نیز مناطق تغییر
یافته که آستانه سالمت را رد کردهاند نیز نشان شده است.

جدول  .6میزان تبدیل برخی کاربریها بر اساس مساحت
تغییر مساحت به هکتار

تغییر کاربری

1391-2219
1417
475
41998
611
810
541
41168
681
559
4199
157
115
451
465

کشاورزی به شهر
شهر به کشاورزی
جنگل به کشاورزی
مرتع به کشاورزی
جاده به کشاورزی
آبراهه به کشاورزی
جنگل به مرتع
کشاورزی به مرتع
جنگل به جاده
کشاورزی به جاده
مرتع به جاده
جنگل به آبراهه
مرتع به آبراهه
مرتع به جنگل

جدول  . 7مساحت طبقات کاربری اراضی به هکتار
طبقه کاربری اراضی

سال 1391

سال 2222

سال 2219

شهر
جنگل
آب
کشاورزی
مرتع
بایر
جاده
آبراهه

4545
418196
165
86101
70771
710
1068
1410

4546
418151
161
86016
74975
710
1071
1411

1740
401098
167
405947
91074
710
1911
1470

شناسايی عوامل تغییر
با توجه به جدول  ،۰توسعه کاربریهای انسانی مثل
توسعه شهری و جادهها و نیز تبدیل کاربریهایی نظیر
تبدیل جنگل به کشاورزی ،مرتع و جاده ،رواناب و

ارائه دستورالعمل تشخیص سالمت به کمک
روشهای سهلتر
دستورالعمل تشخیص سالمت سیمای سرزمین منطقه
مطالعاتی در این پژوهش ،در شکل  9ارایه شده است.

فرسایش در منطقه مطالعاتی و در بازه مورد نظر ،به عنوان
عوامل تغییر معرفی میشوند .این موارد ممکن است در
کاهش مساحت جنگلها ،بیماریها و اقلیم نیز تاثیر داشته
باشد.

بحث و نتیجه گیری
تغییرات سالمت سیمای سرزمین در دورههای زمانی
مورد مطالعه با استفاده از سنجهها بررسی و مقایسه شد.
نتایج در بازة زمانی اشاره شده روند نزولی سالمت سیمای
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اعالم کردهاند .نتایج به دست آمده از کاربرد سنجههای
مورد استفاده در این پژوهش بیانگر کارایی سنجههای
مساحت لکه ،بعد فرکتال ،پیوستگی ،فاصله از نزدیکترین
همسایه ،نسبت محیط به مساحت و NDVIدر بررسی و
تحلیل تغییرات است که با یافتههای میرزایی و همکاران
( ،)1981محمودزاده و مسعودی ( ،)1989قنبری و
همکاران ( Clive ،)1988و  McGarigal،)8119( Teresaو
همکاران ( )8118و  Gounaridisو همکاران ()8119
همخوانی دارد ،که در همگی آنها به کارآمدی این سنجهها
اشاره داشتهاند .با مقایسه و بررسی یافتهها میتوان نتیجه
گرفت که وضعیت تغییرات سالمت به صورت نزولی است.
میرزایی و همکاران ( )1981با استفاده از تصاویر ماهوارهای
به بررسی تغییرات کاربری شهرستان خلخال پرداختند و
نشان دادند که سنجهها از کارایی باالیی در نشان دادن
تغییرات کاربری در این منطقه در طی دوره مطالعه
برخوردار هستند .محمود زاده و مسعودی ( )1989تغییرات
کاربری را در تبریز با استفاده از سنجهها مطالعه و اعالم
کردند که سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی به
تنهایی نمیتوانند روند تغییر الگوهای اصلی سیمای
سرزمین را توصیف کنند .از این رو ،ترکیبی از سنجههای
سیمای سرزمین مطرح است که در کنار  GISو  RSنتایج
مطلوبتر و دقیقتری ارایه دهد .سنجهها یکی از بهترین
روشها برای سنجش وضعیت سیمای سرزمین هستند.
شکل  .9دستورالعمل تشخیص سالمت

آرخی ( )1981با ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی
منطقه بیابانی دهلران با استفاده ازسنجش از دور و سنجهها،

سرزمین نشان میدهد .بررسی نتایج نشان میدهد کاربریها

افزایش تعداد لکهها را عامل تجزیه سرزمین اعالم و از

غیریکنواختتر و آسیب سیمای سرزمین بیشتر شده است.

کاربرد سنجهها اظهار رضایت کرد .عالوه بر این مطالعات،

با توجه به افزایش شاخص تکهتکهشدگی و کاهش

پژوهشهایی در نقاط مختلف انجام گرفته است از جمله

یکپارچگی و ارتباط ،وضعیت محیطزیست روند نزولی پیدا

قنبری و همکاران ( Gounaridis ،)1988و همکاران

کرده است .محققانی مثل  Cliveو  )8119( Teresaو

( Borana ،)8111و  )8111( Yadavو  Xingو

 Gounaridisو همکاران ( )8119در مطالعات خود برای

( )8181که همه آنها کارایی و قابلیت سنجههای استفاده

بررسی وضعیت سیمای سرزمین از برخی سنجههای

شده را تایید کردهاند .سنجهها یکی از بهترین روشها برای

نامبرده شده در این مطالعه استفاده و نتیجه را رضایتبخش

ارزیابی وضعیت سیمای سرزمین هستند اما در این میان،

Meng

تهیه نقشه سالمت سیمای سرزمین با استفاده از ...
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باید از سنجههای مناسب استفاده شود تا وضعیت محیط به

 18هزار هکتار به مساحت مرتع افزوده شده است .مساحت

صورت جامع نشان داده شود (.)McGarigal et al., 2018

جادهها  911هکتار افزایش یافته است .نقشه سالمت سال

با توجه به قابلیت باالی تصاویر ماهوارهایـ نظیر

 1891از نظر شاخصهای مورد مطالعه وضعیت بهتری

بههنگام بودن ،چند طیفی بودن ،تکراری بودنـ جهت تعیین

نسبت به سالهای  8111و  8119دارد .در نقشه سال 8111

تغییرات سیمای سرزمین در یک دورة زمانی مشخص

در مقایسه با سال  1891وضعیت جنگل ،مرتع و کشاورزی

میتوان از آنها استفاده کرد .با استفاده از سنجههای سیمای

تنزل یافته است .در نقشه سال  8119وضعیت جنگل و

سرزمین میتوان ساختار فضایی سیمای سرزمین را کمّی

کشاورزی تنزل کرده اما وضعیت مرتع قابل قبول است.

کرد .از طریق ایجاد ارتباط میان ساختار و عملکرد سیمای

تعداد لکههای شهری زیاد شده است .در سطح شهر به

سرزمین و درک بهتر فرایندهای اکولوژیک میتوان به

علت بزرگ و متمرکز شدن لکه شهر تغییرات اندکی مثبت

ارزیابی سیمای سرزمین به منظور برنامهریزی و مدیریت

است .نقشه سال  8111و  8119نسبت به یکدیگر تغییر

پایدار آن دست یافت .در نتیجه استفاده از سنجهها ،ضمن

چندانی نشان نمیدهد .اما نسبت به نقشه  1891تغییر قابل

صرفهجویی در زمان ،نتایج قابل قبولی ارائه میدهد.

مالحظهای دارند.

سنجهها به منزلة نمایههای کمّیساز محیطزیست با استفاده

نتایج نشان میدهد که منحنی سـال  1891همگـنتـر از

از تصاویر ماهوارهای قابل مطالعه و استخراجاند .هر چه

 8111و  8119است .منحنی  8111و  8119رابطه نزدیکـی

مساحت لکهها بزرگتر باشد کمتر تخریب یافتهاند و

باهم دارند .تغییرات سیمای سرزمین از سال  1891تا 8119

دستنخورده هستند .هر چه فاصلة لکهها کمتر باشد

بررسی شد .از نقطه نظـر معیارهـای مـورد مطالعـه در ایـن

دستخوردگی کمتر است .بنابراین ،فاصلة نزدیکتر عاملی

پژوهش ،سال  1891وضعیت بهتری از نظر سالمت نسـبت

مطلوب در وضعیت سالمت سیمای سرزمین محسوب

به سالهای دیگر دارد .بنـابراین ،بـه عنـوان مبنـا و آسـتانه

میشود .حفظ یکپارچگی و پایداری سیمای سرزمین بر

سالمت در نظر گرفته شد و سالهای دیگر با توجـه بـه آن

اساس اصول اکولوژیک به کاهش یا بهبود اثر فعالیتهای

سنجش و مقایسه شدند .در راستای یافتههای این پـژوهش

انسان بر تنوع زیستی و پویایی سیماهای محلی منجر

و تحلیل اکولوژیک آنهـا ،دسـتورالعمل تشـخیص سـالمت

میشود .در بحث آشکارسازی تغییرات ،سنجه مساحت

سیمای سرزمین ارایه شد .این دستورالعمل با کمک سنجش

کاربری یکی از گویاترین سنجهها در بررسی تغییرات

از دور و در سطح لکههای سیمای سـرزمین و بـه صـورت

سیمای سرزمین است .در این مطالعه برای درک اینکه

کمی و مکانی تهیه شد که طبق آن نقشه سالمت بدست آمد

کجاها تغییر کرده و چقدر ،عالوه بر تحلیل بصری از

و عوامل تغییر و آستانه سالمت تعیین شدند.

کراستب نیز استفاده شد .از نظر مساحت سال 8111

بطور کلی میتوان گفت با استفاده از سنجههای سیمای

نسبت به  1891تغییر چندانی ندارد .در سال  8119از نظر

سرزمین میتوان سالمت سیمای سرزمین را کمی کرد .از

مساحت ،حدود  1111هکتار به مساحت توسعه شامل شهر

طریق ایجاد ارتباط میان ساختار و عملکرد سیمای سرزمین

و جادهها افزوده شده است .مساحت شهر نسبت به سال

و درک بهتر فرایندهای اکولوژیک میتوان به ارزیابی

مبنا سه برابر شده است .حدود  8۰111هکتار از مساحت

سیمای سرزمین به منظور برنامهریزی و مدیریت پایدار آن

جنگلها کاسته شده است .میزان فرسایش حدود  11هکتار

دست یافت .در نتیجه استفاده از سنجهها ضمن صرفهجویی

افزایش داشته است (افزایش آبراههها) .حدود  8هزار هکتار

در زمان ،نتایج قابل قبولی ارایه میدهد .نتایج ارزیابی

به مساحت زمینهای کشاورزی اضافه شده است .حدود

صحت در این مطالعه ،نشانگر قابل قبول بودن روش حاضر
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در مطالعات سالمت سیمای سرزمین است .روش حاضر

يادداشتها

به دلیل ارزان و سریع بودن به تسریع مطالعات در کنار
مطالعات میدانی کمک شایانی میکند.

1. Ecosystem Health Assessment
2. Normalized Difference Vegetation Index
3. Multi-Criteria Evaluation
4. Maximum Likelihood
5. Analytical Hierarchy Process
6. Weighted Linear Combination
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