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چکیده
تخریب سرزمین یه دلیل تأثیر یر زر تولیدات کشارزز  ،محیطزیست ر تأثیر آن یر زر امنیت ر کیفیت زندگی دز قرن  21یه عنوان یک موضوع
جهانی مطرح شد است ر شواهد مانند کاهش تنوع زیستی ر آلودگی آب ر هوا زا پدیرد مریآرزد .هرد از ایرن تحقیرر یرزسری اثررات عوامرل
اجتماعی-انسانی یر زرند تخریب سرزمین دز سواحل استانها یوشهر ،هرمزگان ر سیستان ر یلوچستان مییاشد .یردین منوروز ،طری یراز زمرانی
 1376-1389از داد ها ماهواز ا لندست شامل سنجند  ETM+ ،OLIر  TMر اطالعرات سرشرماز جمعیرت ،از سرایت مرکرز آمراز ایرران،
استفاد شد .جهت تهیه نقشة کازیر ازاضی ،ایتدا تصحیح هندسی ر زادیومتریک انجام گرفت .سپس از زرش طبقهیند نورازت شرد ر الاروزیت
حداکثر احتمال استفاد شد .یه منووز تعیین نقش متغیرها اثرگذاز ،از زرش تحلیل زگرسریونی چنردمتغیر اسرتفاد گردیرد SAVI .ر  SI1یره
عنوان متغیر رایسته ،کازیر مناطر انسان ساخت ر تراک جمعیت نیز یه عنوان متغیرها مستقل دز نور گرفته شد .یر اساس نترای آشدازسراز ،
طبقه کازیر ازاضی مناطر انسان ساخت ر متغیر جمعیت ،یه ترتیب یا افزایش  2/3، 2/6یرایر همرا مییاشد .تراک جمعیت دز یازة زمانی مروزد
مطالعه از  87یه  184نفر یر کیلومتر مری زسید است .همچنین طبر نتای تحلیل زگرسیونی ،کرازیر منراطر انسران سراخت یره عنروان متغیرر
اثرگذازتر یر شاخص  SAVIر  SI1انتخاب شد .از سو دیار یا توجه یه یافتهها تحلیل زگرسیونی که اثرگذاز عوامل اجتماعی-انسانی یرر زرنرد
تخریب سرزمین زا یه مقداز  36دزصد ییان مینماید ،میتوان نتیجه گرفت که متغیر اجتماعی-انسرانی عراملی مهر ر یخشری از فراینرد تخریرب
سرزمین زا سبب میگردد .ینایراین ،یافتهها حاصل از این تحقیر ،امدان اخذ تصمیمات اساسی دز تدرین سیاستها مدیریتی یرا یرنامهزیرزان
ر مدیران دز حوزة منای طبیعی ر محیط زیست جهت پایداز ر اززیایی مناطر ساحلی زا فراه خواهد نمود.
واژگان کلیدی :تحلیل زگرسیونی ،تراک جمعیت ،کازیر ازاضی.SI1 ،SAVI ،

مقدّمه
تخریب سرزمین یه دلیل تأثیر یر زر تولیدات کشرارزز ،
محیطزیست ر تأثیر آن یر زر امنیت ر کیفیت زندگی دز
قرن  21یه عنوان یک موضوع جهانی مطرح شرد اسرت ر
شواهد مانند کاهش تنوع زیستی ر آلودگی آب ر هروا زا
پدید میآرزد ].[19،4

یدی از اثرات تخریب سرزمین کاهش کیفیت ازاضی دز
محل تخریب زخ است ر این ممدن است یه صوزت اَشردال
مختلف فرسایش ر تولید زسوب دز منطقه نمایانگر شرود.
از سو دیار ،دز چند دهة اخیر یه علّت افزایش جمعیرت،
نیاز جوام یه تولیدات کشارزز ر دامی نیز افزایش یافتره
ر ت رأثیر فعّالیتهررا گسررتردة انسرران یررر اکوسیسررت ها
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طبیعی ر استفاد غلط ر غیراصولی از منای ازاضری یردرن
توجه یه قایلیت ر توان آنها ،کرازیرد ییشازحردّ نهاد هرا
شیمیایی (سر ر کرودو ر کرازکرد ماشرینآالت نامناسرب،
یهر یرداز ییشازحد از منای آیری ر زرشهرا نادزسرت
آییاز موجب تخریرب سررزمین شرد اسرت ] .[5شروز
خاك نیز یدی از شای ترین فرآیندها تخریبسرزمین دز
منرراطر خشررک ر نیمررهخشررک محسرروب مرریشررود ].[3
شوزشدن خاك ،مقدمة تخریب آن زا فراه میسازد ر یره
ایجاد عواملی نویر انواع فرسایشها آیی ر یاد  ،افرزایش
زیزگردها ،از یین یردن پوششگیاهی ،کاهش تروان تولیرد
خاك ر غیر منجر میشود ].[21
مطالعة زرند ییایانزایی ر تخریب سررزمین یره جرام -
نار نیاز دازد ر امرررز کسرب دانرش دز مروزد سرالمت
پوششگیاهی ر خاك ،نقش مهمّی دز مدیریت زیستیوم-
ها یاز میکند .دز اغلرب مطالعرات تخریرب سررزمین یرا
زرشها مختلف ،پوشش گیاهی یک معیاز مه یه شرماز
میزرد ،حتی گاهی پوشرش گیراهی یرهعنوان تنهرا معیراز
تشخیص تخریب سرزمین ر ییایانزایی یه کاز گرفته شرد
است ] .[28،8یه هرحال یرا کمّیساز فرآینرد تخریرب
سرزمین دز مناطر خشک ،اطّالع از فرآینردها تغییرر دز
پوشش گیاهی ر زایطره ایرن تغییرر یرا سرایر پازامترهرا
محیطزیسرتی ضرررز اسرت ] .[33دز سرالهرا اخیرر،
فن رآرز سررنجش از درز ،یرره علّ رت توانررایی دز شناسررایی
پدیررد هررا همررواز مرروزد توجّره متخصّصررین یررود اسررت.
اطّالعات یه دست آمد از تصاریر ماهواز ا کمرک زیراد
یه مطالعرة پدیرد هرا مختلرف مریکنرد ر مریتوانرد دز
تشخیص تغییرات پدید ها یسیاز زاهاشا یاشد.
دز پژرهشها انجام شد  ،دز مطالعها منطقره راد
زیقالب 1ازدن ،یین سالها  ،1852–2339یه این نترای
زسیدند که افرزایش جمعیرت منجرر یره تغییرر کرازیر ر
پوشش زمین یه میزان  42دزصد از کلّ حوضه آیریز شرد
است ] .[18یرزسی تأثیر زرنرد فشراز جمعیرت انسرانی یرر
محیط زیست دز منطقه زیر حوضه شوز قرزرین نشران داد
که ادامة زرند تغییرات جمعیت انسرانی مریتوانرد گسرتر
مناطر یا ییایانزایی یسیاز شدید زا ییش از پریش افرزایش
دهرد ] .[29دز تحقیقرری دز جزیررر قشر  ،محققرران ییرران

کردند شاخص  SAVI2یا ضریب همبستای  85دزصد دز
سرررال  2314ر  82دزصرررد دز سرررال  2331دز مطالعررره
تغییرات پوشش سطح ازاضی مناطر خشک ر نیمهخشرک
نتای یهتر ازائه میدهرد ] .[24دز پژرهشری دز منطقرة
کاکاماا 3کنیا ،پژرهشراران یره ایرن نتیجره زسریدند کره
فعّالیتها انسانی ماننرد زرش غیراصرولی کشرت ،چررا
ییزریره از عوامرل اصرلی تخریرب مرییاشرد ] .[34نترای
مطالعها دز منطقة تبت چین نشان داد که فعّالیرتهرا
انسانی یه عنوان تشدیدکنندة فرآیند ییایانزایی مرییاشرد
].[15
مناطرساحلی جزئی از سیست زمین هستند که ییشترِ
انسانها آن زا یرا محل سدونت خود یرمیگزینند .شرماز
جمعیت مستقر دز نواز  73کیلومتر سواحل دنیا دز سال
 2333حدرد  55دزصد یا  3/6میلیرازد نفرر یررآرزد شرد
است ] .[27رجود ییش از  3333کیلومتر خطّ سراحلی دز
شمال ر جنوب کشوز ] ،[13لزرم یرزسی ر مطالعه دز موزد
مسائل ساحلی کشوز زا یه امر اجتنابناپذیر تبدیل کرد
است.
ینایراین ،هد اصلی این مطالعه یرزسری ازتبرا یرین
عوامل انسانی-اجتماعی ر زرند تخریب سرزمین مرییاشرد،
که شامل افزایش جمعیت ر فعالیتها انسان ساخت ،دز
فاصرله سرالهرا  1376ترا  ،1389دز محردرد سرواحل
جنویی ایران دز سه استان ساحلی سیسرتان ر یلوچسرتان،
هرمزگان ر یوشرهر دز پرن درزة زمرانی یرا یهرر گیرر از
تصرراریر مرراهواز ا لندسررت از طریررر محاسرربه شرراخص
 SAVIر  SI14مییاشد که طی آن صرفاً اثرگذاز معیراز
اجتماعی-انسانی از سایر معیازها مشخص میگردد.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
محدردة موزد مطالعه دز این تحقیر ،دز شردل  ،1پهنرا
شرقی تا غریی جنوب ایران شامل محدرد مناطر سراحلی
استانها سیستان یلوچسرتان ،هرمزگران ر یوشرهر مری-
گردد .مرز منطقه موزد مطالعه یره صروزت  73کیلرومتر از
خطّ ساحلی دز نور گرفته شد ،که ییشرترین خصوصریات
2.

Soil Adjusted Vegetation Index
Kakamega
4. Salinity Index
3.

Ziqelab

1.
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منرراطر سرراحلی ر جمعیترری زا شررامل گردیرد ] .[27ایررن
محدرد دز منطقها یین طول شرقی  53دزجه  7دقیقره
تا  71دزجه  54دقیقه ر عرض شمالی  25دزجه  4دقیقره
تا  33دزجه  15دقیقه قراز گرفته است .از لحرا اقلری ر
شرایط محیطی ،نواز ساحلی جزء نرواحی گررم ر مرطروب
محسرروب مرریشررود .تایسررتانهررا نسرربتاً طرروالنی ر دز

سیدعلیرضا حسینی و همکاران 06

زمستانها ،دما فقط دز در ما د ر یهمن تا حردّ سررد
است .این کرانه یه علّت مجرارزت یرا دزیرا ،دازا زطویرت
یسیاز یاال است .متوسط یازش دز ایرن منراطر 233–153
میلیمتر مییاشد .حرداکثر دمرا هروا دز ایرن منراطر دز
تایستان یه  35تا  43دزجه سانتیگراد ر حرداکثر زطویرت
نسبی یه  63دزصد میزسد.

شدل  -1موقعیت منطقه موزد مطالعه

پایگاه داده
محدردة زمانی تحقیر ،یک یازة  31ساله از سال  1376ترا
 1389مییاشد .تعداد  63فری ازتصاریر ماهواز ا لندست
( ETM+ ،OLIر TMو دز یازة زمانی  45زرز  ،همزمان یا
فصل زریش ،یین ما ها اسرفند ،فرررزدین دز سرالهرا
موزد نور از سایت سازمان زمینشناسی آمریدرا 1دزیافرت
گردید (جدرل 1و .پن درز دادة جمعیتی موزد نیاز نیز از
یخش سرشماز (سایت مرکز آماز ایرانو استخراج گردید.
از نرمافزازها  ENVI, 5/3جهت پردازش ر آنالیز تصاریر
ر  Arc GIS 13/5یرا ایجاد نقشهها کازیر ازاضری ر
تراک جمعیت استفاد شد.
پیشپردازش ،طبقهبندی دادههای ماهوارهای و تهیه
نقشه کاربری
دز پررردازش تصرررراریر مرراهواز ا  ،انتخرراب زمرران
مناسررب تصراریر اخذ شرد یسیاز مه اسرررت ،از این زر
قبل از یدازگیر تصاریر ماهواز ا فرآیند پریش پرردازش
که شامل تصحیحات اتمسفر ر زادیومتریک مییاشرد ،یرا
اسررتفاد از الارروزیت (FLAASHو انجررام شررد .یرررا

استخراج اطالعات مفید از داد ها ماهواز ا  ،از الاوزیت
طبقهیند حداکثر احتمال 2اسرتفاد گردیرد .پریش نیراز
استفاد از این الاروزیت یره منوروز طبقرهینرد تصراریر
ماهواز  ،انتخاب نمونهها تعلیمی است.
دز این مطالعه یا توجه یره کیفیرت داد هرا یررا درز
زمانی نمونهها تعلیمی یرا طبقرات کرازیر ر پوشرش
ازاضی تهیه شد .یا توجه یه مسرراحت زیراد منطقره ،یررا
هرطبقره کررازیر دز حرردرد  933نمونره یرا پیدسررررل
ازطریر پایارا  Google Earthیرداشرت شرد ] .[11یره
ایرن تررتیررب دز مجموع  4333پیدسرررررل ازکررازیر -
هرا موجود دز منطقره نمونرهیرداز شررررد ،سررررپس
حدرد  25دزصرررد یعنی  1333پیدسرررل از نمونرههرا
یرداشت شد  ،یصوزت تصادفی ،جدا گردیرد ر یرره عنروان
نمونره راقعیرت زمینری 3یررا اززیرایی دقرت زرشهررا
طبقررهینررد مرروزد اسرررررتفاد قررراز گرفررت .دز آخررر یررا
اسررررتفاد از  3333نمونرره آموزشرررری یاقیمانررد نقشررره
کازیر ازاضری یرر اسراس زرشهرا عنروان شرد تهیره
گردید.

2

)United States Geological Survey (USGS

1.

. Maximum Likelihood
. Ground truth samples

3

 01نشريه علمی خشک بوم جلد  ،66شماره  ،1پايیز و زمستان 6011

نقشه کازیر ازاضی ر پوشش زمرین ،دز شرش طبقره
کازیر شامل پوشش گیاهی ،آب ،ازاضری شروز ،ماسرهزاز،
کو ر مناطر انسان ساخت مرد نورر قرراز گرفرت ،کره دز

تحقیر حاضر فقط طبقه کازیر مناطر انسان ساخت کره
ازتبا فرارانی یا فعالیتها انسانی دازد ،موزد اززیایی قراز
گرفت.

جدرل  -1مشخصات تصاریر ماهواز ا موزد استفاد دز تحقیر
تاریخ شمسی

تاریخ میالدی

قدرت تفکیک

ردیف/گذر

1376 -1366

2339- 1899 - 1889

33

157 - 174/38 - 43

14

1396

2339

33

174-173-171/41-42-43

3

1384 -1389

2315 - 2318

33

157 - 174/38 – 43

14

ارزیابی دقت طبقهبندی

دز پردازش تصرراریر ماهواز ا  ،انتخراب زمران مناسرررب
تصراریر اخذ شرد یسیاز مه اسررررت ،از ایرن زر قبرل از
یدازگیر تصاریر ماهواز ا فرآیند پیشپردازش که شامل
تصحیحات اتمسفر ر زادیومتریک مییاشد ،یرا الاروزیت
(FLAASHو انجام شد.
یا توجه یه گسرتردگی منطقره مروزد مطالعراتی ،یررا
طبقهیند دزست تصاریر ر انتخاب صحیح نقا آمروزش،
یرداشت نقا آموزشی از زا سامانة گوگرل ازث ر ترکیرب
زنای کاذب انجام شد .از شاخصهرا یره دسرت آمرد از
تصرراریر مراهواز ا ماننررد شرراخص پوشررشگیرراهی یرررا
تشخیص پوششگیاهی (ازاضی طبیعی ،ززاعری ر یراغیو ر
شاخص شوز یرا مناطر پوشید از نمک یهر یرد شد
].[4
زرش معمول ر استاندازد یرا تعیین دقت نقشرههرا
طبقهیند شد  ،استفاد از ماتریس خطا 1اسرت .مراتریس
خطا یه صوزت جدرل ازائره مریشرود .پیدسرلهررایی کره
دزست طبقهیند شد اند زر قطر اصلی قراز میگیرند ر
عناصرر غیررقطرر  ،مجموعره خطاها مییاشند .یر اسراس
ماتریس خطا ،صحّت کلّی ر ضریب کاپا محاسبه مریشرود
].[32،23
تهیه نقشه تراکم جمعیت
یرا تهیه نقشه تراک جمعیت ،داد ها جمعیتی مریرو
یه یخشها منطقه دز پرن درز  ،از (سرایت مرکرز آمراز
ایرانو استخراج شد .سپس یر اسراس مسراحت ر جمعیرت

1

). Error Matrix (Confusion Matrix

ماهواره

تعداد فریم

سنجنده
TM

Landsat 4,5

ETM

Landsat 7

OLI

Landsat 8

هر یک از یخشها ،تراک جمعیت دز منطقره پهنرهینرد
شد.
تحلیل رگرسیونی
یه منووز تهیه داد یرا تحلیل زگرسیونی از یرک شربده
 33×33کیلومتر مری اسرتفاد شرد ،ایرن شربده منطقره
تحقیر زا یه  153راحد تقسی نمود ر دز ادامه دز هر یک
از این راحدها آماز ها سطح کرازیر  ،ترراک جمعیرت ر
متوسط مقادیر شاخص  SAVIر  SI1دز نرمافزاز 13/5
 Arc GISمحاسبه گردید.
دز پایان ،یا استفاد از تحلیل زگرسریونی دز نررمافرراز
 SPSS 23اثر عوامل انسانی-اجتماعی یر مراحل تخریب ر
ییایانیشدن منطقه موزد اززیایی قراز گرفت ،یه طوز کره
طبقه کازیر ازاضی مناطر انسانساخت ر تراک جمعیت،
یه عنوان متغییر مستقل ر شاخص پوشش گیاهی ر شوز
یه عنوان متغییر رایسته انتخاب شد ر نتای یه صوزت یرک
زایطه زگرسیونی خطی ازائه گردید.
محاسبة شاخص پوشش گیاهی ()SAVI
این شاخص این امدان زا فراه میآرزد کره نرواحی دازا
پوشش گیاهی از سطوح یردرن پوشرش جردا شرود .یررا
محاسبه این شاخص از یاند سوم (قرمزR -و ر یاند چهرازم
(مادرن قرمزNIR -و تصاریر ماهواز لندست (سنجد TM
ر ETM+و ر یاند چهازم (قرمز R-و ر پنج (مادرن قرمز -
NIRو (سنجند OLIو استفاد شد (زایطهها  1ر 2و.

سنجش اثر فعالیتهای اجتماعی-انسانی بر روند تخريب سرزمین در سواحل ...

یا توجه یه تنوّع شاخصها پوشش گیاهی یسریاز از
مطالعات نشان میدهد این شاخص دازا نتای مطلویی دز

سیدعلیرضا حسینی و همکاران 00

مناطر خشک جنوب کشوز است ].[24،13

( 1و

( 2و
که دز آن:
 :NIRیرایر یا اززش یازتاب یاند مادرنقرمز نزدیک؛ :R
یرایر یا اززش یازتاب یاند قرمز؛  :Aیرایر یا زاریه یرین خرط
خاك ر محوز  :NIR - WDVIیرایرر یرا شراخص پوشرش
گیاهی رزنی ر  :NDVIیرایر یرا شراخص پوشرش گیراهی
نرمال شد است.
یعررد از انجررام تصررحیحات زادیومتریررک ر اتمسررفریک
تصاریر ماهواز ا  ،شاخص  SAVIدز نرمافزاز ENVI,5/3
محاسبه گردید.
محاسبه شاخص شوری ()SI1
دز زایطه یا شوز دز محدرد تحقیر ،مقادیر سه شراخص
 SI3 ، SI2 ،SI1ر  NDSIمحاسبه شد .یرا محاسبه ایرن
شاخصها از یاند درم (سبز G -و ر یاند سروم (قرمرز R -و
تصاریر ماهواز لندسرت (سرنجد  TMر ETM+و ر یانرد
سرروم (سرربزG -و ر چهررازم (قرمررزR -و (سررنجند OLIو
استفاد شد.
دز زایطه یا سه شاخص شوز یرزسی شد دز منطقره
تحقیر ،مقادیر مریو یه انحرا معیاز یررا شراخص SI1
کمتر از شاخصها  SI3 ،SI2ر  NDSIمییاشند ،ینایراین
یه منووز محاسبه شوز دز منطقه ،از شاخص ( SI1زایطه
3و استفاد شد ].[33

( 3و

یعررد از انجررام تصررحیحات زادیومتریررک ر اتمسررفریک
تصاریر ماهواز ا  SI1 ،دز نرمافزاز  ENVI, 5/3محاسربه
گردید.
نتایج
تغییرات کاربری اراضی
یرزسی زرند تغییر کازیر ازاضی دز مناطر ساحلی جنوب
طی  31سال دز جدرل  2نشان داد شد است .یه طروز
که مساحت طبقه کازیر انسران سراخت یرین سرالهرا
 1384 ،1396 ،1366 ،1376ر  1389یرره ترتیررب شررامل
 2/6 ،1/83 ،1/15 ،3/98ر  2/42دزصد یود.
همچنین آهنگ دزصد تغییرات طبقه کرازیر مرذکوز
یین سالها  1389–1376یا افزایش نزدیک یه  3یرایر
یه میزان  2/62دزصد مییاشد .این طبقه کرازیر دز یراز
زمانی  1366–1396یا دزصرد تغییررات  ،3/65ییشرترین
آهنگ افزایشی زا دنبال میکند ر یرین سرالهرا -1384
 1396کمترین زرند افزایشی زا نشان میدهد.
دقت طبقهبندی تصاویر
نتای مریو یه اززیایی دقت نقشهها طبقرهینرد شرد
جدرل  ،3نشان داد که تصاریر یرا دقرت کلری یریش از 94
دزصد ر ضریب کاپا یاال  92دزصرد قایرل اعتمراد اسرت.
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جدرل -2میزان مساحت (هدتازو ر دزصد طبقات کازیر ازاضی دز یاز زمانی 1376-1389
تغیرات (%و

مساحت (هدتازو
سال

1376

1366

1396

1384

1389

1376-1366

1366-1396

1396-1384

1384-1389

1376-1389

مناطر انسان ساخت

41441

53622

99418

87446

112739

3/27

3/65

3/16

3/35

2/62

جدرل -3نتای صحت کلی ر ضریب کاپا یرا تصاریر (OLI ،TM،ETM+و
سال

سنجند

ضریب کاپا (%و

1376
1366
1396
1384
1389

TM

92
93/2
94
94/7
95

TM
ETM
OLI
OLI

صحت کلی (%و
94/1
99/7
99/1
83/2
83/7

جمعیت دز سال  1338982( 1376نفرو یود که این آماز
دز سال  1389یه حدرد ( 2327351نفررو زسرید اسرت.
ییشترین زرند زشد جمعیتی یین سالهرا 1366-1396
یه میزان  34/6دزصد اتفاق افتاد است.

تغییرات تراکم جمعیت
زرند میزان تغییرات تراک جمعیت دز منراطر سراحلی دز
جدرل  4نشانار این است که تراک جمعیت یین سالها
 1376-1389یا افزایش ییش از در یرایر همرا است .تعداد

جدرل  -4میزان تراک جمعیت (نفر دز هدتازو دز یاز زمانی 1376-1389
سال
تراک جمعیت

1376

1396

1366

1389

1384

تعداد

%

تعداد

%

تعداد

%

تعداد

%

تعداد

1338982

23/3

1316323

34/6

1664335

21/9

2372135

23

2327351

آشکارسازی تغییرات متوسط  SAVIو SI1

نتررای آشدازسرراز تغییرررات (جرردرل 5و نشرران داد،
متغیررر پوشررش گیرراهی دز طبقرره  3–3/2ر  3/2–3/4یرره
ترتیررب یررا کرراهش  -3/39ر افررزایش  3/36زریررسررت ر
ییشترین تغییرات مریو یه یاز زمانی  1396–1366می-

یاشد .همچنین متغیر  SI1نیز دز طبقره  3–3/2افرزایش
 6/2دزصد زا دنبال مریکنرد ر دز یراز زمرانی –1366
 1396شاخص شروز تغییررات  36/3دزصرد زا نشران
میدهد.

جدرل  -5مساحت (هدتازو ر دزصد طبقات کازیر ازاضی دز یاز زمانی 1376-1389
مساحت (هدتازو
سال

1376

1366

1396

تغییرات (%و
1384

1389

1376-1366

1366-1396

1396 -1384

1384-1389

1376-1389

SAVI
3 - 3/2

9739364

9454773

9633135

9726633

9563818

-1/6

2/6

-3/91

-3/7

-3/39

3/2 – 3/4

244837

383887

173145

229335

266837

1/7

-2/7

3/67

3/57

3/36

3/4 – 3/7

8826

13981

2338

7694

13633

3/34

-3/13

3/35

3/34

3/339

24

11

2

42

37

-3/3331

-3/3331

3/3334

3/3331

3/3331

< 3/7
SI1
3 - 3/2

2955188

4411622

1132222

2765417

3488954

16/5

-36/3

16/6

8/3

6/2

3/2 – 3/4

5587357

4187826

6498835

5853336

5132346

-15/6

36/3

-16/3

-8/2

-5/2

3/4 – 3/7

413333

252577

279843

235422

229868

-1/6

3/19

-3/36

-3/36

-2/34

< 3/7

13

93

185

123

115

3/3336

3/3331

-3/3339

-3/3335

3/331
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شدل  -2نقشه جمعیت دز یاز زمانی 1376-1389
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شدل  -3نقشه یرآرزد فرارانی پوشش گیاهی منطقه موزد مطالعه دز یاز زمانی  1376تا 1389

ارتباط آماری بین متغیرهای مستقل و وابسته
زایطه یین متغیرها رایسرته (SI1 ،SAVIو ر متغیرهرا
مستقل (کازیر منراطر انسرانسراخت ،ترراک جمعیرتو
موزد یرزسی قراز گرفت .اثرگذاز هرر یرک از متغیرهرا
مستقل یر متغیر رایسته یه صوزت جداگانره یرا اسرتفاد از
تحلیل گرسیون انجام شد.

یر اساس یافتهها تحقیر ییشترین اثرگرذاز عوامرل
انسانی یر شاخص پوشش گیاهی ر شوز یه ترتیب مریو
یه کازیر مناطر انسان ساخت ر تراک جمعیت مییاشرد.
یر اساس نتای تحقیر یک زایطره معنریداز دز سرطح 5
دزصد یین متغیر عوامل انسرانی (منراطر انسرانسراخت ر
جمعیتو ر شاخص پوشش گیاهی ر شوز رجرود داشرت.
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شدل  -4نقشه یرآرزد شاخص شوز منطقه موزد مطالعه دز یاز زمانی  1376تا 1389

تحلیل رگرسیون چند متغیره به منظوور شناسوایی
عوامل اثرگذار در رابطه با SAVI
یر طبر نتای مدل زگرسیونی دز جدرل  ،7متغیر منراطر
انسانساخت رازد معادله گردید .مقداز ضرریب همبسرتای
چندگانه (Rو یرایرر  3/593ر ضرریب تبیرین یرایرر 3/337
یدست آمرد .یعنری  33/7دزصرد تغییررات متغیرر رایسرته

شاخص پوشش گیاهی زا این متغیر تبیین میکند .دز گام
درم تحلیل متغیر تراک جمعیت رازد معادله گردیرد .ایرن
متغیر ضریب همبسرتای چندگانره زا یره 3/733ر ضرریب
تبیین زا یه  3/374افرزایش داد .دز راقر ایرن متغیرر یره
تنهایی 2/9دزصد تغییرات متغیر رایسته شراخص پوشرش
گیاهی زا تبیین میکند.
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شدل  -5نمودازپراکندگی متغیرها مستقل (مناطر انسانساخت ،تراک جمعیتو ر متغیر رایسته (SAVIو

شدل  -7نموداز پراکندگی یین متغیرها مستقل (مناطر انسانساخت ،جمعیتو ر متغیر رایسته (SI1و
جدرل  -7ضرایب تعیین متغیرها تاثیرگذاز یر شاخص پوشش گیاهی ( SAVIهمه درز هاو
گام

متغییر

 Rضریب همبستای

R2

ضریب تعدیل شد

1
2

مناطر انسان ساخت
تراک جمعیت

3/593
3/733

3/337
3/374

33/7
2/9

تحلیل رگرسیون چند متغیره به منظوور شناسوایی
عوامل اثرگذار در رابطه با SI1

یر طبرر نترای مردل زگرسریونی دزجردرل  ،6متغیرر
مناطر انسان سراخت رازد معادلره گردیرد .مقرداز ضرریب
همبستای چندگانه (Rو یرایر  3/538ر ضریب تبیین یرایر
 3/283یدست آمد .یعنی  28دزصد تغییرات متغیر رایسته

شاخص پوشش گیاهی زا این متغیر تبیین میکند .دز گام
درم تحلیل متغیر تراک جمعیت رازد معادله گردید.
این متغیر ضریب همبسرتای چندگانره زا یره 3/548ر
ضریب تبیین زا یه  3/331افزایش داد دز راق این متغیرر
یه تنهایی 1/1دزصد تغییرات متغیر رایسته شاخص شوز
زا تبیین میکند.

جدرل  -6ضرایب تعیین متغیرها تأثیرگذاز یر شاخص شوز ( SI1همه درز هاو
گام

متغییر

 Rضریب همبستای

R2

ضریب تعدیل شد

1
2

مناطر انسان ساخت
تراک جمعیت

3/538
3/548

3/283
3/331

28
1/1

سیدعلیرضا حسینی و همکاران 03
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جدرل  -9مقداز تأثیر متغیرها تأثیرگذاز یر ( SAVIهمه درز هاو
متغیر

B

 Betaضریب استاندازد شد

t

Sig

 b0ضریب ثایت:
مناطر انسانساخت
تراک جمعیت

3/378
3/333362
-3/333363

--3/594
-3/176

38/852
18/252
-5/488

3/333
3/333
3/333

جدول  -8مقداز تأثیر متغیرها تأثیرگذاز یر ( SI1همه درز هاو
متغیر
b0ضریب ثایت
مناطر انسان ساخت
تراک جمعیت

B
3/273
33-3/33387
3/333375

 Betaضریب استاندازد شد
---3/542
3/134

یر اساس نتای جدرل  ،7دز راق ایرن متغیرر (منراطر
انسانسراخت ،ترراک جمعیرتو یره ترتیرب  37/4دزصرد
تغییرات متغیر رایسته شراخص پوشرش گیراهی زا تبیرین
میکند ر  73/7دزصد تغییرات زا دیار متغیرها محیطی
(اقلیمی ر اکولوژیدیو تبیین مینماید .همچنین یر اسراس
نتای جدرل  ،6متغیرها (منراطر انسرانسراخت ،ترراک
جمعیتو ،یه ترتیب  33/1دزصد تغییررات متغیرر رایسرته

t

Sig

133/993
-16/336
3/265

3/333
3/333
3/3333

شاخص شوز زا تبیین میکند ر  78/8دزصد تغییررات زا
دیار متغیرها محیطی (اقلیمی ر اکولروژیدی... ،و تبیرین
مینمایند.
یا توجه یه توضیحات ازائه شد دز یاال ر نترای جردرل
(7ر9و ر (6ر 8و معادله خطّی حاصل از تحلیرل زگرسریون
یه شدل زایطه  4ر  5مییاشد.

( 4و
( 5و
تراک جمعیتPopulation( P :و؛ مناطر انسان ساختLands built( L ،و
بحث و نتیجه گیری
نتای تغییرات کازیر ازاضی نشان داد که مساحت طبقره
کازیر مناطر انسانساخت ،دز یازة زمانی یین سرالهرا
 1389-1376یا افزایش  2/6یرایر همرا مییاشد .دز این
درز ازاضی مرتعری کراهش یافتره ر یرا توجره یره کمبرود
نزرالت جو  ،خشدسالی طوالنی مدت حاک یرر منطقره ر
تبدیل این ازاضی یه مناطر شهر ر انسان ساخت ،تغییرر
کازیر دز منطقه اتفاق افتاد است.
از سو دیار ،یا توجه یه ماهیت تغییر کازیر دز کرل
این تغییرات ییانار پیشرفت تخریب دز منطقه مرییاشرند.
یاجاکو ر همدازان (2312و دز یرزسی اثرات تغییر کرازیر
یر تخریب سرزمین دز سرواحل سرازدینا دز ایتالیرا چنرین
نتیجهگیر کردنرد کره از یرین عوامرل مرؤثّر یرر تخریرب

سرزمین در عامرل زهاسراز ازاضری ر توسرعه ر اسرتفاد
ناپایداز از منراطر زرسرتایی ر شرهر مهر تررین عوامرل
اثرگذاز مییاشند .این نتای یا نتای این پژرهش ه خروانی
دازد.
نتای تغییرات تراک جمعیت ،نشرانار ایرن اسرت کره
جمعیت یین سالها  1376-1389یا افزایش ییش از در
یرایر همرا یود است .ییشترین زرند زشرد جمعیتری یرین
سالها  1366–1396یه میزان  34/6دزصد اتفاق افتاد
است .همچنین نقشهها تراک جمعیت نشان میدهد که
تراک جمعیت از  87نفر یر کیلومتر مریر دز سرال 1376
یه  184نفر یر کیلومترمری دز سال  1389زسرید اسرت.
این نترای فشراز افرزایش جمعیرت یرر منرای دز منراطر
ساحلی زا یخویی نشان میدهد.
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یر اساس نتای سجاد ر همدرازان (2313و دز مراتر
جنوب تفتان ،عواملی از قبیرل یُعرد خرانواز یهرر یرردازان،
افزایش جمعیت ،میرزان مالدیرت ازاضری از جملره عوامرل
انسانی تأثیرگذاز یر تخریب مرات جنویی تفتان اسرت کره
منطقه زا مستعد تخریب قرراز داد اسرت .لرو ر همدرازان
(2319و یا یرزسی سواحل اقیانوس اطلس ر اقیرانوس آزام،
یه این نتیجه زسریدند کره افرزایش جمعیرت ،گسرترش ر
تمرکز صنای سرناین ر آالینردگی ناشری از آن ییشرترین
اثرگذاز دز زرند تخریب ر تغییر اقلی دازند.
مانتفوزت ر همدازان نیز دز موزامبیرک یره ایرن نترای
زسیدند که یهر رز زمین دز یک چهازم سطح موزامبیک
یین سالها  2333ترا  2317کراهش پیردا کررد اسرت.
یخش زیاد از این زرنرد منفری یره فعالیرتهرا انسرانی
مریو مییاشد .زرند  SAVIنیرز دز یراز زمرانی –1389
 1376موزد یرزسی قراز گرفت که نتای حاکی از این می-
یاشد که متغیر پوشرش گیراهی دز طبقره  3–3/2ر –3/4
 3/2یه ترتیب یا کاهش  -3/39ر افزایش  3/36زریررست ر
ییشترین تغییرات دز یاز زمرانی  1396 –1366مشراهد
گردید .همچنین متغیر  SI1نیز دز طبقه  3–3/2افرزایش
 6/2دزصد زا دنبال مریکنرد ر دز یراز زمرانی –1366
 1396شاخص شروز تغییررات  36/3دزصرد زا نشران
میدهد.
تغییرات اندك فرارانی پوشش گیاهی طبقه 3/2 –3/4
نیز یه دنبال افزایش طبقه کازیر مناطر انسرانسراخت ر
ایجاد پوشش گیاهی مصنوعی ر ازاضی کشارزز دز یرخی
نقا منطقه صروزت گرفتره اسرت .اثرگرذاز هرر یرک از
متغیرها مستقل یر متغییر رایسته یرا اسرتفاد از تحلیرل
زگرسیون چند متغیر انجام شد .یر ایرن اسراس ییشرترین
اثرگذاز کازیر ها ازاضی یر  SAVIر  SI1یره ترتیرب
مریو یه طبقه کازیر منراطر انسرانسراخت ر جمعیرت
مییاشد .از این زر زایطره معنری داز دز سرطح  5دزصرد
یین متغیرر طبقره کرازیر منراطر انسرانسراخت ،ترراک
جمعیت ر شاخص پوشش گیاهی ر شوز رجود دازد .این
زایطه یا شاخص پوشش گیاهی یرا کازیر مناطر انسان
ساخت یک زایطه مثبت ر یرا تراک جمعیت یرک زایطره
منفی مییاشد .شاخص شوز نیز یررا کرازیر منراطر
انسان ساخت یک زایطه منفی ر یرا تراک جمعیرت یرک

زایطه مثبت مییاشد .علّت مثبتشردن زایطرة یرین طبقره
کازیر مناطر انسانسراخت ر  SAVIیره دنبرال افررایش
فضا سبز شهر  ،نهالکاز ر جنارلکراز یخرشهرا
صنعتی دز منطقه مرییاشرد .ینرایراین در متغیرر (منراطر
انسانساخت ر ترراک جمعیرتو یره ترتیرب مقرداز ،37/4
 33/1دزصد تغییرات متغیر رایسته شاخص پوششگیراهی
ر شوز زا تبیین میکنرد ر  73دزصرد تغییررات زا دیارر
متغیرها محیطی (اقلیمی ،اقتصاد  ،هیدزرلوژیدی ر ...و
ییان میکند.
یا توجه یه نتای یدست آمد از تغییرات طبقه کرازیر
ر زرند متوسط تغییرات  SI1 ،SAVIر ترراک جمعیرت
طی این پن درز  ،که دز آن ،طبقه کازیر مناطر انسان-
سراخت ر جمعیرت زرنرد افزایشری ر  SAVIر  SI1زرنرد
کاهشی ر افزایشی نشان میدهد ،میتروان نتیجره گرفرت،
تغییرات کرازیر ازاضری پدیرد ا اسرت کره اکوسیسرت
منطقه زا تغییر میدهرد ر تقریبراً یررا همیشره غیرقایرل
جبران ر یرگشت ناپذیر مییاشد.
مصداق این نوع تغییرات نویر تبدیل ازاضری مرتعری ر
کشارزز (ززاعی ر یاغیو یه صنعتی ر شهر که نتیجها
جز یه ه خوزدن تعادل اکوسیست ر تشدید زرند تخریرب
منطقه یه همرا نخواهد داشرت ،پرژرهشهرا دز منطقره
زایند زرد ] ،[6راد زیقاب ازدن ] ،[18ایرکو ] ،[22کنیا
] [34نیز نشان میدهند که عامل افزایش جمعیرت منجرر
یرره تغییرکررازیر مریگررردد کرره دز آخررر پدیرد تخریرب
سرررزمین ر ییایررانزایرری زا یرره دنبررال دازد ر متغیرهررا
اجتماعی-انسانی دز زرند تخریب سرزمین یا اهمیت مری-
یاشند .از این زر ،این نتای یا نتای تحقیر حاضر مطایقرت
دازد ر دز یک زاستا مییاشرد .ادامره ایرن زرنرد مریتوانرد
اکوسیست شدنندة مناطر ساحلی زا یرا مخراطرات جرد
مواجه نماید.
افررزایش نررامتوازن جمعی رت دز مقایررل منررای طبیع ری
محدرد ،یاعث ایجاد ناهماهنایهرایی دز طبیعرت گردیرد
است .انسان یا فعالیتها ناموزرن خود آن زا تشدید می-
کند .معیشت ییشتر ساکنان منطقة موزد مطالعه یره طروز
مستقی رایسته یه مرات ر آیزیان است .کراهش زطویرت ر
یه دنبال آن کاهش تراک ر مساحت پوشش گیاهی یه طوز
مستقی یر اقتصاد سراکنان ترأثیر مریگرذازد .مهراجرت ر
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اشتغالزایی دز یخش گردشار از میزان اتّدا یه منای آب
-یه منووز تأمین معیشت کاست ر دز احیا ر تقویت زیست
.یوم منطقه نقش ایفا کرد
یا توجه یه نتای تحقیر میتوان ییان کرد که شرایط ر
 نقرش،عوامل اجتمراعی–انسرانی حراک یرر یرک منطقره
مؤثّر یر پدیرد هرایی همچرون تشردید تخریرب دز یرک
، ینایراین نمریتروان فقرط شررایط اقلیمری.منطقه زا دازند
 هیدزرلوژیدی زا یر تخریرب دز منراطر سراحلی، اقتصاد
 امدران اخرذ، یافتهها حاصل از این تحقیرر.مؤثّر دانست
تصمیمات اساسی دز تدرین سیاستهرا مردیریتی یررا
یرنامهزیزان ر مردیران دز حروزة منرای طبیعری ر محریط
زیست جهت پایداز ر اززیایی منراطر سراحلی زا فرراه
.خواهد نمود
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Abstract
Land degradation due to its impact on agricultural production, environment, security and quality of
life in the 21st century has been raised as a global issue. It provides evidence such as biodiversity
loss and climate pollution. The purpose of this study is to investigate the effects of socio-human
factors on land degradation in the coasts of Bushehr, Hormozgan and Sistan and Baluchestan
provinces. For this purpose, during the period 1988-2019, Landsat satellite data including OLI,
ETM+ and TM sensors and population census information were used. To prepare the land use map,
first geometric and radiometric corrections were made. Then, the supervised classification method
and the maximum probability algorithm were used. In order to determine the role of effective
variables, multivariate regression analysis method was used. SAVI and SI1 were considered as
dependent variables, use of man-made areas and population density were also considered as
independent variables. Based on the results of the change detection, the land use class of man-made
areas and the population variable are associated with an increase of 2.7 and 2.3 times, respectively.
Population density in the study period has increased from 96 to 194 people per square kilometer.
According to the results of regression analysis, the use of man-made areas was selected as a more
influential variable on the SAVI and SI1 indices. On the other hand, indicates the impact of sociohuman factors on the process of land degradation by 37%, that the socio-human variables are an
important factor and part of the process of land degradation. Therefore, the findings of this study
will enable the adoption of fundamental decisions in the formulation of management policies for
planners and managers in the field of natural resources and the environment for the sustainability
and evaluation of coastal areas.
Keywords: Regression analysis, Population density, Land use, SAVI, SI1.

