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 دهیچک
 ةانجام شر. برای دستیابی به این رهیافت، ابترا محزرود کویر ةشرحفاظت ةبخشی از منطقهرف بررسی گسترح اراضی کشاورزی در این مطالعه با 

هزای انر، انتخاب گردیر. نقشهشمالی منطقه که اراضی کشاورزی فقط در این بخش گسترح یافته ةهیتار در ناحی 33933مورد مطالعه به مساحت 

لنرسزت و الگزوریت   OLIو  TMهزای میالدی با اسزتفاده از تازاویر سزنجنره 2020و  2013، 2002، 1991، 1991های کاربری اراضی در سال

SVM ارث انجین تهیه شر. با مرل با کرنویسی در گوگلLCM ها محاسبه شر. با مرل تغییرات کاربریCA Markov  نقشه کاربری اراضی بزرای

-ها ارزیابی گردیر. نتایج نشان داد که ضزری  حزحتن، تغییرات زیستگاههای سیمای سرزمیبا متریک سرانجامبینی شر. پیشمیالدی  2001سال 

زارهزای بیابزانی و مراتز  ها به سه کزال  اراضزی کشزاورزی، بوتزهبود. کاربری 99/0در تولیر نقشه کاربری اراضی بیشتر از  SVMسنجی تینیک 

هیتزار  3909رسزیر کزه حزرود  2020هیتار در سال  1213به  1991هیتار در سال  0/131ای تقسی  شر. مساحت اراضی کشاورزی از درختچه

ای به کشاورزی بزوده هیتار مربوط به تبریل مرات  درختچه 922زارها به کشاورزی و هیتار ون مربوط به تبریل بوته 3013افزایش یافته که حرود 

 ةت. بیشترین تغییرات و افزایش سطح زراعی مربزوط بزه دورگلو گسترح یافته اس ةسمت مرکز ناحیه و در امتراد رودخاناست. اراضی کشاورزی به

گلزو بزه  ةگر این است که اراضی کشاورزی در امتزراد رودخانزنیز بیان 2001بینی برای سال هیتار( بوده است. نتایج پیش 2101) 2013تا  2002

هیتزار ون  2010رشر خواهزر یافزت کزه حزرود  هیتار اراضی زراعی 2393حرود  2020دست گسترح خواهر یافت و نسبت به سال سمت پایین

دار شره شزیل وزن ةای به کشاورزی خواهر بود. تعراد و نمایهیتار ون مربوط به تبریل مرات  درختچه 320زار به کشاورزی و مربوط به تبریل بوته

-زیستگاه ةگر تخری  و تجزییابر که بیانها کاهش مییهل ةیابر، میانگین مساحت، پیوستگی و انرازافزایش می ایزار و مرات  درختچههای بوتهلیه

 های طبیعی در منطقه است.

 

 .های سرزمین، کشاورزیکاربری اراضی، تغییرات سیمای سرزمین، زنجیره مارکوف، متریک: یدیکل واژگان

 

مهمقدّ

خشک جهان کزه ظرفیزت و تزوان در نواحی خشک و نیمه

بسیار شیننره و  ،شرهویژه مناطق حفاظتها، بهاکوسیست 

از طرفی سودمنر است، انسان برای تأمین مناب  خود سعی 

در تغییر در پوشش سیمای سرزمین و استفادة بیش از حر 

از مناب  طبیعی دارد. تغییراتی که انسان در سرزمین ایجاد 

کنر، عمرتاً شامل تبزریل اراضزی بزایر و یزا مراتز  بزه می

هززای شززهری و اهگززاراضززی کشززاورزی، گسززترح سززیونت

 . ]20[ استحنعتی در اراضی بایر و مرتعی 

http://aridbiom.yazd.ac.ir/article_2946.html
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هزای چزرای بزیش از حزر دام ،شرهدر مناطق حفاظت

اهلی، تبریل اراضی بایر به کشاورزی و حزنعتی بیشزترین 

. این تغییرات ]29[فراوانی در تغییر پوشش اراضی را دارنر 

و  کاربری موج  تغییراتی در سیمای سرزمین، توان بالقوه

-یستمی قابل ارائه در مناطق حفاظزتلیر خرمات اکوستو

شزود. اگزر ایزن رونزر ادامزه داشزته باشزر، ن ز  شره می

ی تولیزر یاکوسیستمی دچار اخزتالل شزره و محزیط توانزا

-خرمات را از دست داده و در این شرایط بسیاری از گونزه

های فعال، حذف شزره بومهای گیاهی و جانوری در زیست

 . ]22[ رونرو از بین می

شزره، دیگزر حفاظت ةبا تغییر در ن   اکولوژییی منطق

منطقزه بزه  در واقز  یست.خرماتی برای انسان قابل ارائه ن

شززود کززه خززرمات سززاخت تبززریل مززیاراضززی انسززان

رسزر و ماهیزت اکوسیستمی ون به کمترین حر خزود مزی

شره در رود. مناطق حفاظتشره از بین میمنطقة حفاظت

در معزر  خطزر و تهریزر به شزرت ک نواحی گرم و خش

انرازی انسان به طبیعزت و اکوسیسزت  قزرار ناشی از دست

شزره بزه حفاظزت ةر. منطقة حاشیه و یا مرزی منطقزندار

نقش مهمزی در حفزا اکوسیسزت   ،عنوان یک مرز حیاتی

توانزر ارزرات ناشزی از تغییزرات درونی خزود دارد کزه مزی

نسزان را بزر منطقزه انزرازی اویژه دستکاربری اراضی و به

. این ناحیة مرزی نیزاز ]21[شره به حراقل برسانر حفاظت

گذاری مناس  در راستای حفا به تروین راهبرد و سیاست

-های درونی یک منطقزه دارد. اگزر بزا سیاسزتاکوسیست 

زیسزت گذاری و مریریت ححیح با روییرد پایراری محزیط

ز پریزره تزوان از بزروبه این ناحیة مرزی توجزه شزود، مزی

غیرطبیعی و ناهنجاری ناشی از تغییزرات کزاربری اراضزی 

های مزن   اکوسیسزت  درونزی جلزوگیری یهلناگهانی در 

-. اما در حورتی]10[نمود و توان اکوسیست  را حفا کرد 

هزای که ناحیة مرزی در کوتاه مرت تحت گسزترة فعالیزت

سزاز قزرار  و حزنعت و سزاخت انسانی از قبیل کشزاورزی،

، اجزای اکوسیست  واکنش ناهنجار در برابر تغییزرات بگیرد

نشززان داده و تعززادل اکوسیسززت  بززره  خززورده و موجزز  

 ةتخری  سرزمین و کزاهش خزرمات اکوسیسزتمی منطقز

 شود. شره میحفاظت

شزره دارای از دیرگاه جغرافیای میانی، مناطق حفاظت

مرزهززای پیرامززونی هسززتنر کززه ایززن اراضززی را از جوامزز  

کنر. محرودة حائزل ، شهری و یا حنعتی جرا میکشاورزی

-های طبیعی بزهطراحی شره است که زیستگاه یابه گونه

-ویژه پوشش گیاهی و جانوری را از اررات ناشی از فعالیزت

های انسانی برای تولیر مواد غذایی و سوخت مازون نگزه 

بزا افززایش  ،شرهدر بعضی از مناطق حفاظت هرچنر .دارد

ه غزذا و سزوخت، اراضزی کشزاورزی بزا جمعیت و نیزاز بز

شره ادغام شره اسزت حفاظت ةمحرودة پیرامونی در منطق

 بار و یا حتی سودمنری دارد. و اررات زیان

هزای زیسزتی در محزرودهبسیاری از مشزیالت محزیط

حائل، مربوط به کشاورزی ناپایرار و استفادة بیش از حر از 

رمات وب و خاک اراضی بوده است که موجز  کزاهش خز

اکوسیستمی اراضی شزره اسزت. گسزترح کشزاورزی بزه 

شزره و زهیشزی و نواحی جریر در درون مناطق حفاظزت

اب  وب، تنوع زیستی را کاهش داده، استفادة نامناس  از من

های زیستگاه گونه خطر انراخته،ها را بهسالمت اکوسیست 

موجز  کزاهش  سزرانجام،و اسزت وحشی را تهریر کزرده 

یستی و اکوسیسزتمی شزره اسزت. مززارع زخرمات محیط

هزا، مزواد کشکشاورزی مقادیر زیادی مواد شیمیایی، وفت

دهنر که از طریق ولی و دیگر سموم را در اراضی انتشار می

ی وارد زیستگاه منزاطق کننره و سمّخاک و وب، مواد ولوده

در منطقزة جنگلزی سزائوپائولو  .]11[شود شره میحفاظت

 2009تا  1931های و  اطلس طی سالدر مرز غربی اقیان

 شزتکاغلز  بزرای های بارانی به اراضی کشزاورزی جنگل

نیشیر تبریل گردیزر  منطقزة حفاظزت شزرة جنگلزی بزه 

شزرة قطعات گسستة جنگل تبریل شزر. منطقزة حفاظزت

قطعه شره و تنوع زیستی ون به شرت کاهش جنگلی قطعه

 .  ]0[یافت 

 لیزبزه دل ،یزکشزاور نیبزه زمز یعیطب اراضی تبریل

در ن ر گرفته شره است کزه  یک مهممحرّ ن،یزم یتقاضا

محزرود  یسزتمیارائه خزرمات اکوس یرا برا اراضی ییتوانا

 لیبه دل به طور عمره یستمیکنر. کاهش خرمات اکوسیم

برووردن رفاه انسان در  یاست که برا یکشاورز یهاتیفعال

بزه  خزرمات رو نیزکزردن ایانجام شره اسزت. کمّز قایوفر

سزززازی وسان یکزززاهش در طزززول زمزززان و میزززان بزززرا

 است.  یضرور راریپا یتیریمر گیریتامی 
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را  1یسزتمیخزرمات اکوس یپارچزهیمزرل  پژوهشگران

-در روانرا در سزال یستمیخرمات اکوس یگذارارزح یبرا

. دادنززرمززورد اسززتفاده قززرار  2010و  2000، 1990 یهززا

در سززال درحززر  11ی از پوشززش جنگلزز نتززایج نشززان داد

و  یزراعرسیر. مناطق  2010درحر در سال  20به  1990

 1/03درحزر بزه  3/21از   یزبه ترت ،هر دو ،یگاهسیونت

 نیز. اافتنزری شیدرحر افززا 9/1درحر به  0/0درحر و از 

 3/139کزل کزربن از  رهیزبزه کزاهش  خ منجزر راتییتغ

 سال شزره اسزت 20تن در  ونیلیم 0/230تن به  ونیلیم

]23[  . 

در  2011تا  2009های رات کاربری زمین در سالتغیی

هزای بررسزی شزر و تزأریر ون بزر زیسزتگاه متحره االتیا

های زراعزی بزا وحش مورد ارزیابی قرار گرفت. زمینحیات

نرخی بیش از یک میلیون هیتار در سال در حال افززایش 

هزای زراعزی درحر از ایزن زمزین 0/19هستنر، اما حرود 

دارنززر.  ومرییززا از میززانگین کشززورجریززر بززازدهی کمتززر 

وحزش موجز  هزای حیزاتعملیات کشاورزی در زیستگاه

درحزر کزاهش  33برابری تولیزرملل پروانزه و  سهکاهش 

ویژه در منطقه پریری سازی ونها در هر هیتار بهفرحت النه

 . ]12[شمال شره است 

شره تاسک برا در مزالزی، نیروهزای حفاظت ةدر منطق

ییرات کاربری داخلی و خارجی محروده محرکه مه  در تغ

-پزیش 2029و چگونگی تعیین کاربری وینره برای سزال 

تزا  1999هزای بینی شر. نتایج نشزان داد کزه طزی سزال

ویززژه بخززش مززرزی ون رونززر ، منززاطق جنگلززی بززه2011

کاهشی داشته است که عمرتاً به اراضی کشزاورزی تبزریل 

گسزترح  در وینزره نیزز نزرل تلفزات جنگزل و .شره است

توانر بر تنزوع زیسزتی کشاورزی تشریر خواهر شر که می

 . ]21[ارر منفی بگذارد  عرحه

در ویتنززام، پژوهشززگران  2در پززارک ملززی ژوان سززای

پیرامزونی پزارک را بررسزی  ةتوسعة کشاورزی در محزرود

 دنبال توسعة زراعزتنمودنر و نشان دادنر که کشاورزان به

تخریزز  هززا و االبخشززیانرن تزز ،بیشززترمیززل بززه سززود و 

. کشت غال  نیزز بزرنج، انررا رق  زده جنگلهای پارک ملی

                                                            
1- InVEST 
2- Xuan Thuy 

زمینی و پرورح میگو در اراضزی تزاالبی اسزت  رت، سی 

]19[  . 

رودخانه  ةحوض( در 2013تا  1991)سال  32در طول 

 یهزانیزم ر،یبا یهانی، زمدر کویر مرکزی ایران رودحبله

حرود   یترتبه  یو مسیون یحنعت ،یشور، مناطق کشاورز

. در انززرافتهی شیافزززادرحززر  19/0و  13/0، 3/2، 2/1، 9

 . ]10[ افتیدرحر کاهش  19که سطح مرت   یحال

ة حوض یاحل ةکه شاخ یوپیاتدر  ناشه زیوبخ ضةدر حو

تغییرات کاربری اراضزی در  پژوهشگراناست،  لین رودخانه

 2000بینی ون برای سال و پیش 2019تا  1990های سال

و زنجیزره  3ا با ترکی  مرل وشیارساز تغییزرات سزرزمینر

 یهزانینشزان داد کزه زمز جینتزامارکوف بررسی کردنزر. 

را  نینوع استفاده از زمز نیشتریو مرت  ب هاعلفزار ،یجنگل

 11093بزال  بزر  1990در سزال  یکشزاورز نی. زمزدارنر

 39رشزر  نیانگیزبزا م 2019هیتار بوده است که در سال 

 ،یجنگل یاست. اراض افتهی شیهیتار افزا 03919درحر به 

 21و  19، 19 یهزابا نرل  یو علفزار به ترت یمرتع یاراض

 دهزرینشزان مز شرهینیبشی. نقشه پافتنریدرحر کاهش 

هیتزار در  19211و  19021بزه  یکشزاورز یهانیکه زم

  .]13[ ابرییم شیافزا 2000و  2030سال 

شره قه حفاظتمنط پوشش اراضی راتییتغپژوهشگران 

 پوشزش اراضزی. کردنزر بررسزیو اطزراف ون  1انگورنگورو

کززاهش در  2030تززا  2020دوره  یبززرا شززرهینززیبشیپ

را نشان داد، امزا  یجنگل یهانیها، وب و زمها، جنگلبوته

و منزاطق  ریبزا یهزانیعلفززار، زم رکشت،یز یهانیدر زم

 یهزابزا ارزح یعیطب یهاشر. جنگل ریتشر شره،ساخته

 تیریبه طزور مزراوم تحزت رونزر مزر زیاد، یطیمحستیز

رفزتن  نیدر حال کاهش هستنر که باعث از بز یفعل نیزم

 . ]13[ شودیم منطقه یییاکولوژ یهاارزح

بررسزی  ایدر زامب 2030سال  پوشش اراضی ینیبشیپ

گسزترح و انقبزا   2030-2020از  پوشش اراضزی. شر

اراضزی حزال،  نیزدهزر. بزا ایطبقات مختلف را نشزان مز

-کزال  نیرا در ب یاعمره راتییتغدرحر  12 مسیونی با

 ،یزراعز یهزانیکنزر. زمزیمز جزادیا پوشش اراضزی یها

  یزبزه ترت بایر یهانیانبوه، علفزار، تاالب و زم یهاجنگل

                                                            
3- LCM 
4- Ngorongoro 
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مرب  کاهش خواهنر لومتریک 31/0و  21، 30، 1093، 331

 .  ]1[ افتی

دخانه مونو به رو زیروب ةدر حوض پوشش اراضی راتییتغ

مارکوف  رهیو با استفاده از روح زنج 1یروح جنگل تاادف

ها و جنگل یزراع یهانینشان داد که زم جی. نتاشر یابیارز

 (درحززر 9/1و  9/3)  یززبززه ترت 2000تززا  2020از سززال 

 (درحزر 0/9)و سزاوانا  درحر( 3/1) هاگاهسیونتو کاهش 

  .]23[افزایش یافت 

و  نززرهیدر گذشززته و و نیزمزز اسززتفاده از پژوهشززگران

را ، مرکز هنزر 2بتوادر حوضه رودخانه  نیپوشش زم رییتغ

نتزایج . با مرل وشیارساز تغییرات سرزمین بررسزی کردنزر

 یهزززانیزم 1990 - 2020دوره  یکزززه طززز دادنشزززان 

بزه  رهشزساخته نیباز و مساحت زم یهاجنگل ،یکشاورز

 ن،یززا اسززت. عززالوه بززر افتززهی شیافزززا یتوجهطززور قابززل

نشزان  2030 - 2000دوره  یبرا پوشش اراضی ینیبشیپ

 نیبزاز و مسزاحت زمز یهزاکزه گسزترح جنگل دهزریم

کزه مسزاحت  یدر حزال ،ساخته شره ادامه خواهزر داشزت

 .]9[رابت خواهر مانر  نرهیدر و یکشاورز نیزم

هیتار در  219903با وسعت  ،شرة کویرمنطقه حفاظت

و شهرهای اقمزاری ون قزرار شهر تهران ناحیة جنوبی کالن

شزود. ایزن یک زیستگاه غنی محسزوب مزی وگرفته است 

منطقة گسترده در بخزش شزمالی کزویر و دشزت جنزوبی 

البرز، در منطقة رونر تغییر زیستگاهی از شمال به جنزوب 

قرار دارد کزه از کوهسزتان البزرز شزروع شزره و تزا کزویر 

 یابر. مرکزی ادامه می

ینر تغییرات کاربری وزی و فرطیف اررات توسعه کشاور

و تبعات زیست محیطی، اقتاادی، اکولوژییی، زیسزتگاهی 

بزرای مزردم حاشزیة منطقزه  ،کویر ةشردر منطقه حفاظت

گذاران، مریران و سیاست ،بنابراینپوشی نیست قابل چش 

ایجزاد  شرة کویر را به عنزوان میزانی بزرایمنطقه حفاظت

-و حفاظت از محیط اقتاادی-تعادل بین توسعه اجتماعی

نماینر. معیشت افزرادی کزه در نزدییزی زیست معرفی می

کننر، اغل  به کشزاورزی )زراعزت و این منطقه زنرگی می

پروری( وابسته است که این شزرایط منجزر بزه توسزعه دام

اراضی کشاورزی در محزرودة پیرامزونی و درونزی منطقزه 

                                                            
1- Random Forest 
2- Betwa 

کززویر شززره اسززت. افزززایش جمعیززت در  ةشززرحفاظززت

ویژه در ورامین های اقماری بخش جنوبی تهران، بهکرشه

باشزر، باعزث که دشت ون زیر کشت گستردة زراعزت مزی

شره شره تا کمیت و کیفیت وب در حاشیة منطقه حفاظت

-قطعزه ،شزرهاراضی پیرامونی منطقه حفاظت. کاهش یابر

پذیر افززایش یافتزه و سطوح وسی  و قطعه و تخری  شود

 محرودة پیرامونی اتفاق بیفتر. زوال تنوع زیستی در 

 ةشزراراضی برای انجام کشزاورزی در منطقزه حفاظزت

های متولی شره است، کویر منجر به مناقشاتی بین سازمان

ا در بخزش کشزاورزی ییزی از هزکه اشتغال بومیطوریبه

ضروریات اساسی در تقویت رشر اقتاادی منطقه است  اما 

کزاهش  برایمریریتی های این رشر مستلزم تروین برنامه

 زیستی است. های محیطخسارت

توجزه بزه ابعزاد اگر توسعه و رشزر کشزاورزی بزا عزرم

زیستی منطقه باشر، توسعه بزه سزمت ناپایزراری خواهزر 

کزه بتزوان رشزر کشزاورزی را بزا روییزرد رفت، در حورتی

-زیست به سمت پایراری سزوق داد، مزیحفاظت از محیط

حل مزریریتی بزرای ایزن و راهتوان مناقشات را حل نموده 

 ریزی کرد. معضل برنامه

برای دستیابی به ایزن رهیافزت، ابتزرا بایسزتی میززان 

کویر و توزیز   ةشرافزایش اراضی زراعی در منطقه حفاظت

سپس بر مبنای میزان پیشزروی،  .میانی ون مشخص شود

هزرف از  ،های مریریتی ارائزه نمزود. بنزابراینحلبتوان راه

ضزر، وشیارسزازی تغییزرات کزاربری اراضزی در حا ةمطالع

کزویر اسزت کزه تحزت  ةشزرناحیة شمالی منطقه حفاظت

 تأریر اراضی برای انجام کشاورزی قرار گرفته است.
 

 هامواد و روش

محروده مورد مطالعه در این پژوهش، بخش شمالی منطقه 

 219903است کزه بخشزی از مسزاحت کویر  ةشرحفاظت

هیتزار را  33933، بزا سزطح رهشهیتاری منطقه حفاظت

 ةاین منطقه که در شمال دریاچز(. 1شود )شیل شامل می

به عنوان منطقزه  1313نمک ق  واق  شره است، در سال 

گاه نیز به عنوان  خیره 1300شره اعالم و در سال حفاظت

-سزال کویر در ةشرکره انتخاب شر. منطقه حفاظتزیست

ی تحت مریریت ک ملّنیز به عنوان پار 1311تا 1300های 

 . قرار داشت
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 محروده مورد مطالعه در بخش شمالی منطقه حفاظت شره کویر -1 شیل

 

)که بعزرها  کانون شیار ایران 1313این منطقه از سال 

زیست تبریل شر( قرار گرفزت و به سازمان حفاظت محیط

ی ملّز یعنزی پزارک ،حفزاظتی بزاالتر ةبه رد 1300از سال 

هایی از شمال و با کاهش بخش 1303در سال  یافت. ءارتقا

 هززار 130هایی در جنوب، مسزاحت ون بزه افزایش بخش

ی بزه به دو بخزش پزارک ملّز 1311در سال  .رسیر هیتار

 کزوه، نخجیزر،هزار هیتار شامل منطقه سزیاه 120وسعت 

هزار هیتار  200شره به وسعت سفیروب و منطقه حفاظت

 زرد و ارتفاعزات پرده، پزرده های میوح، سیاهشامل دشت

ی کویر، تنهزا پارک ملّ. خرکوه تقسی  شر دوازده امام و نره

زیست ی در ایران است که به گفته سازمان محیطپارک ملّ

چزرای  ةمعرنی و پروان گاه انسانی،گونه سیونتدر ون هیچ

 . دام وجود نرارد

و بزارح  منطقه دارای اقلزی  فراخشزک معتزرل اسزت

حزراکلر  .متر متغیر اسزتمیلی 300تا  00بین ساالنه ون 

گراد و حراقل ون بزه درجه سانتی 00دمای ون به بیش از 

های ک  وب ها و چاهچشمه رسر.گراد میدرجه سانتی -10

وینزر. وجزود شمار مزیمین وب ون بهأمناب  احلی ت منطقه

زار در منطقه موج  مناطق استپی، باتالقی، کویری و نمک

هززای جززانوری هززای گیززاهی و زیسززتگاهشززگاهروی تشززییل

. با توجه بزه توسزعه اراضزی کشزاورزی در انرمتنوعی شره

شزرة کزویر، در ایزن مطالعزه بخش شمالی منطقه حفاظت

هیتار که اراضی کشاورزی در ون  933هزار و  33مساحت 

من زور گسترح یافته است، به عنوان محرودة مطالعاتی به

 (.2نتخاب گردیر )شیل بینی تغییرات اراضی اپیش

 

 
 کویر ةشرلعه در بخش شمالی از منطقه حفاظتمورد مطا ةتاویر لنرست از محرود -2 شیل
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تحلیلزی دارد و از لحزا  -این مطالعه، ماهیت توحیفی

بینی تغییرات کاربری اراضزی بزا تأکیزر بزر هرف که پیش

باشر، کاربردی است. کشاورزی در محروده موردمطالعه می

( بررسزی تغییزرات 1 :ن مطالعه در سه گام احلی شزاملای

تا  1991های کاربری اراضی محروده مورد مطالعه در سال

بینی تغییرات سزرزمین و توسزعه ( پیش2میالدی،  2020

در  های سیمای سزبز( تحلیل متریک3اراضی کشاورزی و 

 .محروده مورد مطالعه انجام شر

 

 سرزمینی تغییرات آشکارسازی

نقشزه کزاربری اراضزی، از تازاویر  ةاول، برای تهیز در گام

، 2002، 1991، 1991هززای ای لنرسززت در سززالمززاهواره

ای لنرسزت استفاده گردیر. تااویر ماهواره 2020و  2013

-ییی از پُرکاربردترین تااویر جهزانی در مطالعزات برنامزه

جمله کاربری اراضی و ن زارت بزر تغییزرات  ریزی زمین از

که در پژوهش  ]3[های زمانی مختلف است هاراضی طی باز

هزای لنرسزت از سزایت سزازمان حاضر از سری سزنجنره

 (. 1شناسی ومرییا استفاده گردیر )جرول زمین

( رابززت بززرای 31( و گززذر )111تاززاویر در ردیززف )

قزرار داشزت. تازاویر در  39 محروده مورد مطالعزه و زون

که ب شر تا اینهای خرداد و تیر )ژوئن و جوالی( انتخاماه

 .وضوح در تااویر نمایان باشرپوشش گیاهی به
 

 

 های کاربری اراضی در مطالعه حاضرهای لنرست در تهیه نقشهتااویر سنجنره -1 جرول

ویرتاریخ تا هسنجنر ماهواره  متر(تفییک میانی )   ID تاویر   

1991ژوئن  0لنرست    TM 30 LT05_L1TP_164036_19860618_20170217_01_T1 

1991ژوئن  0لنرست    TM 30 LT05_L1TP_164036_19940624_20200417_01_T1 

2002ژوئن  0لنرست    TM 30 LT05_L1TP_164036_20020614_20180718_01_T1 

2013ژوئن  9لنرست    OLI 30 LC08_L1TP_164036_20130612_20170504_01_T1 

2020ژوئن  9لنرست    OLI 30 LC08_L1TP_164036_20200615_20200626_01_T1 

 

ای، خطاهزای پردازح تازاویر مزاهوارهدر مرحلة پیش

ناشززی از اعوجززاد هنرسززی و رادیززومترییی تاززحیح شززر. 

های اراضی در محروده بنری کاربریمن ور طبقهتااویر به

مورد مطالعه وماده شره و با اسزتفاده از الگزوریت  ماشزین 

هزای های کاربری اراضزی طزی سزال، نقشه1بردار پشتیبان

مورد مطالعه تهیه شر. تهیه نقشه کزاربری اراضزی از روی 

ای لنرست با کرنویسی در محیط مزتن بزاز تااویر ماهواره

هزای کزاربری . نقشزه]19[انجزام شزر  2گوگل ارث انجین

های مورد مطالعه  خیره شر و بزه عنزوان اراضی برای سال

افززار وارد نزرم ،ورودی مرل وشیارساز تغییزرات سزرزمین

 ریسی گردیر. اد

وشیارسازی تغییرات که ییی از فروینرهای ضروری در 

باشزر، در واقز  فروینزر زیست مزیتحلیل و ارزیابی محیط

هزا در وضزعیت یزک شزیء یزا پریزره بزا شناسایی تفاوت

های گوناگونی های مختلف است. روحمشاهرة ون در زمان

                                                            
1- SVM 
2- Google Earth Engine 

هزا، برای این وشیارسزازی وجزود دارد. ییزی از ایزن روح

  .]31[است  3بنریایسه پس از طبقهمق

ر پژوهش حاضر برای شناسایی تغییزرات کزاربری، از د

بنری استفاده شر. در این روح، روح مقایسة پس از طبقه

حورت پییسل به پییسل با استفاده از ماتریس دو نقشه به

شززونر. ییززی از شناسززایی تغییززرات بززا هزز  مقایسززه مززی

وشیارسززازی تغییززرات هززایی کززه در پُرکززاربردترین مززرل

سازی تغییرات زمزین شود، مرلکاربری اراضی استفاده می

. ایزن مزرل شزودانجزام مزی افزار ادریسزیاست که در نرم

هزای مختلزف تحلیلی از تغییرات کاربری اراضی طزی دوره

دهزر زمانی را بررسی نموده و میزان تغییرات را نشان مزی

]11[  . 

اراضزی در محزروده در این مطالعه، تغییزرات کزاربری 

مزورد تحلیزل  2020تزا  1991های موردمطالعه بین سال

سازی تغییزرات قرار گرفت و نقشه تغییرات تولیر شر. مرل

                                                            
3- Post Classification 
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هزای ی تغییرات کزاربریمیانزمین نیز امیان بررسی رونر 

وورد. در ایزن موردن ر را به حزورت گرافییزی فزراه  مزی

راضزی هزا بزه ابخش، رونزر میزانی تغییزر از همزه کزال 

تولیززر و  3ای درجززه کشززاورزی بززا اسززتفاده از چنرجملززه

 بررسی گردیر. 

سازی پتانسزیل بینی تغییرات، مرلگام بعری در پیش

پتانسیل تبزریل هزر کزاربری را در وینزره بزا  .تبریل است

های قبزل و متغیرهزای های کاربردی دورهاستفاده از نقشه

-سازی میلرر بر تغییر کاربری )متغیرهای مستقل( مرؤم

کنر. متغیرهای تأریرگذار در گسترح اراضی کشاورزی که 

هززای بینززی گسززترح زمززیندر ایززن مطالعززه بززرای پززیش

کزویر اسزتفاده گردیزر،  ةشزرکشاورزی در منطقه حفاظت

( قابلیت خاک برای کشاورزی، 2فاحله از وبراهه، ( 1 :شامل

هزای ( فاحزله از پهنزه0( توپزوگرافی و 1( شی  اراضی، 3

سزازی متغیرهزای مسزتقل و ومزاده به من ورالبی بود. سی

هزای استفاده در مزرل، توابز  فزازی بزر هزر یزک از الیزه

 موردن ر اعمال گردیر. 

بررسززی همبسززتگی بززین متغیرهززای مسززتقل و  بززرای

طبقات کاربری اراضی، ضری  همبستگی کرامزر محاسزبه 

سازی پتانسیل تبریل شره جهت مرلشر. متغیرهای تست

بزا  افززار ادریسزیسازی تبریل در نرمده گردیر. مرلاستفا

سازی تغییرات زمین سه روح کزاربردی را ارائزه ابزار مرل

دهر که در این پژوهش از روح شبیه عابی اسزتفاده می

هزا بزه بنابراین نقشة پتانسیل تبریل کزاربری. ]30[ر گردی

اراضی کشاورزی با استفاده از متغیرهای مسزتقل بزه روح 

 عابی انجام شر.شبیه 

 

بینی واگذاری و گسترش کشااورزی )زنییاره پیش

 مارکوف(

سازی با اسزتفاده بینی تغییرات وخرین مرحله از مرلپیش

سزازی تغییزرات زمزین اسزت کزه در ایزن مطالعزه از مرل

منطقززه گسززترح اراضززی کشززاورزی در بخززش شززمالی 

 2001مزرزی ون در سزال  ةکزویر و محزرود ةشزرحفاظت

بزر مبنزای  1هزای خودکزار مزارکوفمرل سلولبا میالدی 

-شزبیه 2020تزا  1991هزای تغییرات ایجاد شره در سال

 سازی شر. 

                                                            
1- CA-Markov 

در این مرحله، یک سناریو با استفاده از قابلیت زنجیزره 

مارکوف و ماتریس احتمال انتقال محاسبه شر. مرل تعیین 

شزره بزر رونزر تغییزرات کنر چگونه متغیرهای انتخابمی

گزذارد. دلیزل اسزتفاده از زنجیزره تأریر مزیپوشش زمین 

مارکوف، تعیین مقرار کمّی تغییرات کزه ممیزن اسزت در 

باشر. بنابراین ماتریس برخی از نقاط در وینره رل دهر، می

احتمال انتقال، احتمالی که هر کزال  کزاربری بزه دیگزر 

 کنر. ها تغییر خواهر کرد را ربت میکال 

دو مززرل را جهززت  سززازی تغییززرات زمززینروح مززرل

بینزی دهزر کزه شزامل پزیشبینی تغییرات ارائه مزیپیش

در این مطالعزه از هزر . ]29[ است 2بینی نرمسخت و پیش

 وخززردو مززرل سززخت و نززرم خروجززی گرفتززه شززر و در 

 اعتبارسنجی مرل انجام شر. 

 

های سیمای سبز سارزمی  )ططااات تحلیل متریک

 کشاورزی(

با الگوریت  ماشین بردار  پس از ترسی  نقشة پوشش اراضی

هزای اراضزی در محزروده بنزری کزاربریپشتیبان و طبقه

هزای کزویر، از متریزک ةشزرمطالعاتی در منطقه حفاظزت

های تحلیل ابعاد و تغییرات لیه برایسیمای سبز سرزمین 

باشر، استفاده سبز که در این پژوهش اراضی کشاورزی می

 انجام شر. Frag statsافزار شر. این تحلیل در نرم

هزای سزبز کشزاورزی از روح سازی متریکبرای نقشه

بنری مربعی استفاده شر و محروده مورد مطالعزه بزه پهنه

هزای مزورد مربعاتی با ابعاد ییسزان تبزریل شزر. متریزک

های سبز کشاورزی شامل متریک استفاده برای تحلیل لیه

 (،NPهزا )(، متریک تعزراد لیزهCAها )مساحت تمام لیه

(، SHDI(، شاخص تنوع شانون )MPS) لیه ةمتوسط انراز

شزرة دار(، نمایه وزنMNNترین همسایه )میانگین نزدیک

(، تزراک  Pland(، درحر مسزاحت )AWMSI) شیل لیه

باشر ( میContagها )( و متریک پیوستگی لیهPdها )لیه

]21[  . 

شره توسط داده و اراضی تخری تغییرات اکولوژییی رل

ای ن و یا تغییرات اقلیمزی بزا اسزتفاده از تحلیزل دورهانسا

های سزیمای سزبز شزامل مسزاحت کزاربری سزبز متریک

های سبز، انرازة لیه، تزراک  لیه ةکشاورزی، ارتباط و فاحل

                                                            
2- Hard and Soft Prediction 
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سزال  31های سزبز طزی های سبز و تعراد لیهحاشیة لیه

گذشته شناسایی و بررسی شر و در ون گسترح کشاورزی 

نمایزان و  ،کزویر ةشزری منطقه حفاظزتدر محروده شمال

 (.2تحلیل شر )جرول 
 

 سیمای سرزمین مورد استفاده در مطالعه حاضرهای متریک -2 جرول

  توضیحات متریک

MNN Mean Nearest Neighbor ترین همسایه میانگین نزدیک  

AWMSI Area Weighted Mean Shape Index به مساحت( دار شره شیل لیه )نسبت محیطنمایه وزن  

MPS Mean Patch Size ال (های ون کها )مساحت لیه در کال  / تعراد لیهمیانگین انرازه لیه  

PD Patch Density ها )تعراد لیه در واحر سطح(تراک  لیه  

NP Number of Patches های موجود در سیمای سرزمینتعراد لیه  

Pland Percentage of landscape بت فراوانی هر لیه در سیمای سرزمین(درحر مساحت )نس  

CA Class area های یک کال (مساحت لیه )مساحت تمام لیه  

SHDI Shannon’s Diversity Index ها در سطح سیمای سرزمین(شاخص تنوع شانون )تنوع کاربری  

CONTAG Contagion کنر(متریک پیوستگی )مقرار تخری  در سرزمین را بیان می  

 

 نتایج

بنری پوشزش اراضزی در محزروده مزورد مطالعزه در قهطب

ت کززویر بززه مسززاح ةشززرناحیززة شززمالی منطقززه حفاظززت

هیتار بزا الگزوریت  ماشزین بزردار پشزتیبان روی  33933

-ححت کلی و اعتبار نقشه . سپستااویر لنرست اجرا شر

دست در گوگل ارث انجین به 1های تولیر شره با کرنویسی

های سری لنرست سنجنره ححتومر. نتایج نشان داد که 

 بود و قابلیت استفاده دارنر.  99/0بیشتر از 

زارهزای ها به سه کال  اراضی کشاورزی، بوتزهکاربری

، 1991هزای ای پراکنزره در سزالبیابانی و مرات  درختچه

مسزاحت هزر  .تقسی  شزر 2020و  2013، 2002، 1991

ئه شزره ارا 3های مزبور در جرول ها در سالیک از کاربری

زارهزای است. بیشترین مساحت کزاربری مربزوط بزه بوتزه

درحر  00از سال گذشته، بیش 31بیابانی است که در طی 

اراضی در محروده مزورد ن زر را بزه خزود اختازاه داده 

ش ای پراکنره است که بزیمرات  درختچه ،است. پس از ون

 درحر را به خود اختااه داده است.  20از 

ری نیز مربوط به اراضزی کشزاورزی کمترین سطح کارب

تزا  1991هزای بوده است  اما درحر فراوانی ونها طی سزال

سززطح اراضززی  .دسززتخوح تغییراتززی شززره اسززت 2020

                                                            
1- print ('confusion matrix', classifier.confusionMatrix()); 

print('overal accuracy', classifier.confusionMatrix() 

.accuracy()); 

درحزر  11/12به  1991درحر در سال  23/1کشاورزی از 

دهزر اراضزی رسیره اسزت کزه نشزان مزی 2020در سال 

ه بز 2002ویزژه از سزال سال گذشته به 31کشاورزی طی 

 (.3بعر، گسترح زیادی داشته است )شیل 

هززای اراضززی در مسززاحت کززاربری ةبززر محاسززب عززالوه

-ها نیز در سالمحروده مورد مطالعه، توزی  میانی کاربری

حورت مجزا نقشه کزاربری اراضزی به 2020تا  1991های 

گسزترح و توسزعه اراضزی  (.1تزا  1 هایشیل)تهیه شره 

شمالی محروده بزوده کزه در بخش  طور عمرهبهکشاورزی 

به سمت مرکز ناحیه و در امتزراد رودخانزه گلزو گسزترح 

زارهای پراکنره در دشت با شی  مالی  و یافته است و بوته

 سطح هموار به اراضی کشاورزی تبریل شره است. 

اراضزی کشزاورزی  1991تا  1991طور کلی، از سال به

ال هیتزار افززایش یافتزه اسزت  امزا از سز 0/1103حرود 

ضی کشاورزی کاسزته شزره از مساحت ارا 2002تا  1991

هزر سزاله بزر میززان  2020تا  2002از سال  است. مجرد

زارهززای پراکنززره بززه اراضززی زراعززی افزززوده شززره و بوتززه

کزامالً  ،سزال 31زارها طزی ایزن زیرکشت رفته است. بوته

رونر کاهشی داشته است که به اراضی کشاورزی و یا مرات  

 (.1پراکنره بیابانی تبریل شره است )جرول ای درختچه
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 کویر ةشرمورد مطالعه در منطقه حفاظت ةهای اراضی محرودتغییرات مساحت و درحر فراوانی کاربری -3 جرول
 2020 2013 2002 1991 1991 سال طبقه کاربری ردیف

0/131 هیتار اراضی کشاورزی 1  2099 1190 3091 1213 

32/1 درحر از کل  12/1  31/1  03/10  11/12  

زاربوته 2  13919 20133 22003 21110 20090 هیتار 

03/33 درحر از کل  21/32  02/11  91/09  33/02  

ایمرات  درختچه 3  12013 10033 10103 3331 9090 هیتار 

19/20 درحر از کل  12/21  10/31  01/29  22/30  

 

 
 2020تا  1991های مورد مطالعه بین سال ةهای اراضی در محرودفراوانی کاربرینمودار سری زمانی تغییرات درحر  -3شیل 

 

 های اراضی در محروده مورد مطالعهتغییرات کاربری -1 جرول
1991تا  1991 طبقه کاربری ردیف 2002تا  1991  2013تا  2002  2020تا  1991  2020تا  2013   

+0/1103 اراضی کشاورزی 1  099-  2101+  119+  0/0939+  

زاربوته 2  110-  2133-  1031-  2090-  3232-  

ای مرات  درختچه 3  1211-  3231+  030-  1931+  3123+  

 

خروجی مرل تغییرات سرزمین نشزان داد کزه اراضزی 

شره نسبت به اراضزی کشزاورزی از دسزت کشاورزی اضافه

 2013، 2013تا  2002، 1991تا  1991های رفته در سال

سطح زیرکشت  ،هاست و در این سالبیشتر بوده ا 2020تا 

شره گسترح یافته است. بیشترین اراضی کشاورزی افزوده

هیتزار  2101بوده که حرود  2013تا  2002های در سال

اراضی کشاورزی در منطقزه افززایش یافتزه اسزت. امزا در 

اراضززی از دسززت رفتززة  2002تززا  1991هززای بززین سززال

ورزی اسزت کزه شرة کشزاکشاورزی بیشتر از اراضی اضافه

هزا و کمبزود وب باعزث کزاهش دهر خشیسزالینشان می

 اراضی زراعی شره است. 

 3999حزرود  2020تزا  1991از سزال  ،طزور کلزیبه

مزورد مطالعزه در  ةهیتار بر اراضی کشزاورزی در محزرود

 ،در لبزة رودخانزه گلزو ،کزویر ةشزرشمال منطقه حفاظزت

راعزی کاسزته هیتار نیز از اراضی ز 91شره و حرود افزوده

 (. 0شره است )جرول 

اراضززی  میززانینقشززه توزیزز   9و  3هززای در شززیل

کشاورزی از دست رفته و اضزافه شزره در محزروده مزورد 

اراضزی اضزافه  به طور عمره است. مطالعه نشان داده شره

شرة کشاورزی در امتراد رودخانة گلو و همچنزین اراضزی 

اضی از دست ناحیة شمالی محروده مورد ن ر بوده است. ار

زیاد بوده، در نزواحی  2002تا  1991های رفته که در سال

 2020تزا  2013هزای شمالی محروده مطالعاتی و در سال

توانزر دست رودخانة گلو است که خشیسالی مزییندر پای

 کشت در این قطعه زمین باشر.دلیل احلی عرم
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 1991و  1991های کویر در سال ةشره در بخش شمالی از منطقه حفاظتنقشه کاربری اراضی از محروده مورد مطالع –1شیل 

 

 
 2013و  2002های کویر در سال ةشرنقشه کاربری اراضی از محروده مورد مطالعه در بخش شمالی از منطقه حفاظت –0شیل 

 

 
 کویر ةشراز منطقه حفاظتو توپوگرافی از محروده مورد مطالعه در بخش شمالی  2020نقشه کاربری اراضی سال  –1شیل 

 

 تغییرات اراضی کشاورزی در محروده مورد مطالعه -0جرول 
1991تا  1991 اراضی کشاورزی ردیف 2002تا  1991  2013تا  2002  2020تا  1991  2020تا  2013   

()هیتار از دست رفته 1  23 1020 301 1001 91 

)هیتار(    اضافه شره 2  1190 123 2101 1100 3999 
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 نقشه تغییرات اراضی کشاورزی از محروده مورد مطالعه –3شیل 

 

 
 نقشه تغییرات اراضی کشاورزی از محروده مورد مطالعه –9شیل 

 

هزای بیشترین گسترح اراضزی کشزاورزی طزی سزال

در سززاحل سززمت چززا رودخانززه گلززو و  2020تززا  1991

هیتزار از  3999اراضی باالدست ناحیزه اسزت کزه حزرود 

 زار به زیر کشت محاوالت زراعی رفته است.اراضی بوته

 میزانینوع تغییرات کاربری اراضی و مساحت و توزیز  

های ارائه شره است. در سال 9و شیل  1ون نیز در جرول 

زارهززا بززه هیتززار از بوتززه 3/910، حززرود 1991تززا  1991

هزای زیرکشت محاوالت زراعی رفته اسزت  امزا در سزال

از  هش یافته است، امزا مجزردرونر کا این 2002تا  1991

زارها بوته 2020تا  2013و همچنین  2013تا  2002سال 

ای به زیرکشت محاوالت زراعزی رفتزه و و مرات  درختچه

بززوده کززه  2013تززا  2002هززای بیشززترین ون در سززال

ای زارها و مرات  درختچزههیتار از بوته 0/191و  9/2231

تزا  1991طزور کلزی از سزال به زیر کشت رفته اسزت. بزه

 1/922زارها و همچنین هیتار از بوته 3013، حرود 2020

ای به زیرکشت محازوالت زراعزی هیتار از مرات  درختچه

 رفته است.

 

  های اراضی در محروده مورد مطالعهتبریل -1جرول 
1991تا  1991 طبقه کاربری ردیف 2002تا  1991  2013تا  2002  2020تا  1991  2020تا  2013   

زار به کشاورزیبوته 1  3/910  9/319  9/2231  1/1092  3013 

زارکشاورزی به بوته 2  2/11  1/921  3/313  102 12 

زارمرات  درختچه ای به بوته 3  9/3120  2193 3290 2119 2109 

زار به مرات  درختچه ایبوته 1  0/3011  0393 2931 1213 1911 

0/09 - مرات  درختچه ای به کشاورزی 0  0/191  3/12  1/922  

9/103 - کشاورزی به مرات  درختچه ای 1  3/9  101 9/39  
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هزا تبریل و تغییرات کزاربری میانی، توزی  9در شیل 

 2020تزا  1991هزای در محروده مزورد مطالعزه در سزال

نشززان داده شززره کززه در امتززراد رودخانززه گلززو بیشززترین 

به اراضزی کشزاورزی  زارها وتغییرات مربوط به تبریل بوته

 بوده است.

 

 
 ها از محروده مورد مطالعهنقشه تغییرات اراضی و تغییرات کاربری –9شیل 

 

سازی تغییرات کاربری اراضی پس از بررسی نتایج مرل

، از مزرل زنجیزره 2020سزال در محروده موردمطالعه در 

بینززی پززیش بززرای ادریسززیافزززار در محززیط نززرم مزارکوف

کشززاورزی در محززروده مززورد مطالعززه گسززترح اراضززی 

استفاده شر. در ساخت سناریوی وینزره رهاسزازی اراضزی 

، از (2001سزال )سال وینزره  31برای انجام کشاورزی در 

تزا  1991های نتایج مرل تغییرات کاربری اراضی طی سال

متغیرهای مستقل و  نمودنبا اضافه .استفاده گردیر 2020

بینزی عه کشزاورزی، پزیشها بزا توسزمیزان همبستگی ون

گسترح اراضی کشاورزی و طبقات کاربری اراضزی انجزام 

 شر. 

-، ضری  همبستگی کرامر و سزطح معنزی3در جرول 

داری متغیرها در تغییرات کاربری اراضی ارائه شزره اسزت 

دهزر متغیرهزای مسزتقل بزر رونزر تغییزرات که نشان می

ری درحزر ارزر معنزادا 90درحر و  99ها در سطح کاربری

 دارد.
 

 بینی گسترح اراضی کشاورزیمیزان همبستگی کرامر برای متغیرهای مستقل در پیش -3جرول 
هاهمه کاربری متغیر یکاربری اراضی کشاورز  زارکاربری بوته  ایکاربری مرات  درختچه   

هفاحله از وبراه  0/013** 0/311** 0/021** 0/301* 

 *0/302 *0/113 **0/113 **0/191 خاک 

 *0/219 *0/311 *0/339 *0/309 شی  اراضی

 *0/211 *0/290 **0/311 *0/299 توپوگرافی

لفاحله از مسی  0/122** 0/131** 0/132** 0/130* 

 

سزلولی  خودکاربینی کاربری اراضی با مرل نتایج پیش

دهر که اراضزی نشان می 2001زنجیره مارکوف برای سال 

زارهزای شزمالی بزه تزهزراعی در امتراد رودخانزه گلزو و بو

 2393سمت مرکز دشت گسترح خواهزر یافزت و حزرود 

 2020هیتار بر وسعت اراضی کشزاورزی نسزبت بزه سزال 

 (. 9افزوده خواهر شر )جرول 

در حاشزیة اراضزی  به طور عمزرهتوسعه اراضی زراعی 

کشاورزی موجود و در امتراد رودخانه گلو خواهر بزود کزه 

 2099تغییر خواهنر کرد. حرود زارها به اراضی زراعی بوته

ای در هیتزار از مراتز  درختچزه 320زارها و هیتار از بوته

به زیرکشت محازوالت زراعزی خواهزر رفزت  2001سال 

 (.10)شیل 
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 )هیتار( 2001تا  2020تغییرات مساحت کاربری اراضی در محروده مورد مطالعه در سال  -9جرول 
2001تا  2020    طبقه کاربری ردیف  

+2393 اراضی کشاورزی 1  

زاربوته 2  3001-  

+313 مرات  درختچه ای 3  

 تغییرات کشاورزی

 23 اراضی از دست رفته کشاورزی 1

 2911 اراضی اضافه شره کشاورزی 0

 

 
 سلول خودکار مارکوفها با مرل و تغییرات کاربری 2001نقشه کاربری اراضی محروده مورد مطالعه در سال  –10شیل 

 

های اراضزی های سیمای سبز مربوط به کاربریریکمت

. شزاخص (9جرول )در محروده مورد مطالعه محاسبه شر 

MNN تزرین ترین همسزایه بزوده و کوتزاهمیانگین نزدیک

کنزر. ایزن از یک لیه تا لیة مشابه خود را بیان مزی فاحله

دهزر. ایزن را نشزان مزی شزرگی لیزهشاخص میزان قطعه

 2020تزا  1991شزاورزی از سزال شاخص برای اراضزی ک

هر سزاله بزا افززایش سزطح زیرکشزت،  .کاهش یافته است

-بینی میانر  اما پیشه  نزدیک شرهقطعات کشاورزی به

نسبت  2001شود که فاحله این قطعات کشاورزی در سال 

 کمی افزایش یابنر.  2020به سال 

از هز   2020تزا  2002زار از سال های بوتهفاحلة لیه

ایزن  2001شود در سال بینی میپیش .یش یافته استافزا

شزرن قطعزهگزر قطعزهفاحله بسزیار زیزاد شزود کزه بیزان

زار اسزت کزه ناشزی از افززایش سزطح هزای بوتزهزیستگاه

 زارها به اراضی کشاورزی است. زیرکشت و تبریل بوته

تا  1991های ای تغییرات زیادی در سالمرات  درختچه

شزود کزه در سزال بینی مزیا پیشنراشته است، ام 2020

 2020فاحله قطعات این کاربری به دو برابزر سزال  2001

اراضی برای انجام کشزاورزی منجزر  ،ر. به عبارت دیگبرسر

ای خواهزر شرن اکوسیست  مراتز  درختچزهقطعهبه قطعه

 شر.

هزای دار شرة شیل لیزهنمایة وزن AWMSIشاخص 

ره نسبت محیط به دار شکاربری اراضی است که نمایه وزن

هرچه این شاخص به عرد یک نزدیزک  .مساحت لیه است

باشر، شیل مربعی داشته و با افزایش عردی این شزاخص، 

تزر شود و مریریت زیستگاه نیز سختن   میشیل لیه بی

 است. 

در محززروده مززورد مطالعززه، اراضززی کشززاورزی دارای 

ای و بزوده و مراتز  درختچزه AWMSIکمترین شزاخص 

 .انزرزارها بیشترین میزان عردی این شاخص را داشزتهبوته

های کشزاورزی ن ز  بیشزتری نسزبت بزه بلوک به عبارتی

-چزون بلزوکاست.  ها دارنر که طبیعی بودهدیگر کاربری

های کشاورزی توسط انسان به قطعات مربعی و مستطیلی 
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زارهزا طبیعزی تقسی  شره است  اما اراضی مرتعزی و بوتزه

 ن می شیلی هستنر. یبوده و دارای ب

در اراضزی  AWMSIشاخص  2020تا  1991از سال 

ن مزی شزیل قطعزات کشاورزی افزایش یافته و موج  بی

 2001شود که در سال بینی میپیش .کشاورزی شره است

های زراعزی ن ز  بهتزری با توسعه اراضی کشاورزی، بلوک

 1991ای از سزال زار و مرات  درختچههای بوتهبگیرنر. لیه

با افزایش  AWMSIدارای رونر افزایشی شاخص  2020تا 

گزر توسزعه پراکنزرة قطعزات ن می بوده است که بیزانبی

شزود کزه بینی میپیش .زارها استکشاورزی در درون بوته

-با ییپارچه شزرن اراضزی کشزاورزی، بزی 2001در سال 

 ای نیز کاهش یابر. زار و مرات  درختچههای بوتهن می لیه

های ( از تعراد لیهMPSها )میانگین انرازه لیهمتریک 

 .ویزردسزت مزیهر کال  و مساحت ون لیه در کال  بزه

شرگی و تخری  گر قطعههرچه میزان ون کاهش یابر، بیان

زیستگاه است. میزان این متریک بزرای اراضزی کشزاورزی 

شود که در سال بینی میرونر افزایشی داشته است و پیش

هزای لیزه. نر افزایشی ادامه داشته باشزرنیز این رو 2001

 2020تزا  1991هزای ای در سزالزار و مرات  درختچهبوته

زار و شزرگی بوتزهقطعهگر قطعهرونر کاهشی داشته و بیان

های ون اسزت، امزا در ای و تخری  زیستگاهمرات  درختچه

ای زار و مراتز  درختچزهاین متریک برای بوته 2001سال 

 یافت.  افزایش خواهر 

هزا در هزر گر تعراد لیه( بیانPdها )متریک تراک  لیه

شزرن قطعزهگزر قطعزههیتار است و افزایش ون بیان 100

است. این متریک برای اراضزی کشزاورزی تقریبزاً  زیستگاه

بینزی پزیش 2001رونر افزایشی داشته است و برای سزال 

داشزته  2020شود که افزایش زیادی نسزبت بزه سزال می

ای از زارهزا و مراتز  درختچزه. این متریک برای بوتزهباشر

رونر افزایشی داشته است که نشان از  2020تا  1991سال 

 شرن این کاربری دارد.قطعهها و قطعهتخری  زیستگاه

های سیمای سبز مربوط نتایج حاحل از بررسی متریک

به اراضی کشاورزی در محروده مورد مطالعه نشان داد کزه 

هزای )قطعزه( اراضزی ه همزان تعزراد لیزهکز NPشاخص 

-گر این است که تعراد لیهدهر، بیانکشاورزی را نشان می

افزایش یافته است  2020تا  2002های کشاورزی از سال 

طور که در بخش قبل نیز نشان داده شر، مسزاحت و همان

هزا افززایش یافتزه اسزت. اراضی کشاورزی نیز در این سال

بینی کزاربری اراضزی در سزال یشاز پنتایج حاحلهرچنر 

دهزر کزه تعزراد نشان مزی NPو محاسبه شاخص  2001

قطعززات  ،در واقزز  .هززای سززبز کززاهش خواهززر یافززتلیززه

ه  اتاال خواهنر یافت و اراضی بزایر و خزالی کشاورزی به

هزای کشزاورزی تبزریل بین قطعات کشزاورزی بزه بلزوک

باشزر، هزا زیزاد طور کلی، هرچه تعزراد لیزهخواهر شر. به

این متریک بزرای  .شرن زیستگاه استتیهتیه ةنشان دهنر

رونر  2020تا  1991ای از سال زارها و مرات  درختچهبوته

ه توسعه اراضی کشاورزی دهر کافزایشی داشته و نشان می

 ها شره است.شرن این زیستگاهقطعهموج  قطعه

گر نسبت فراوانی ( بیانplandمتریک درحر مساحت )

های اراضی اسزت. ایزن متریزک بزرای اراضزی لیه مساحت

نیزز  2001کشاورزی رونر افزایشی داشته است و تا سزال 

دهزر اراضزی این رونر ادامه خواهر داشزت کزه نشزان مزی

مورد مطالعه افزایش خواهزر یافزت.  ةکشاورزی در محرود

زارهزا بزوده کزه بزه بیشترین رونر کاهشی مربوط به بوتزه

این  2001در ومره است و تا سال اشغال اراضی کشاورزی 

 رونر ادامه خواهر داشت. 

گزر میززان تنزوع ( بیزانSHDIشاخص تنوع شزانون )

هرچزه عزرد  .ها در سطح سیمای سرزمین استنسبی لیه

ست. این شاخص هاگر تنوع نسبی لیهون بیشتر باشر، بیان

برای محروده مزورد مطالعزه دارای رونزر افزایشزی بزوده و 

نیزز ایزن رونزر ادامزه  2001شود که تا سال بینی میپیش

شزرن قطعزهداشته باشر که نشان از افزایش تنوع و قطعزه

-قطعزهگسترح اراضی کشاورزی موج  قطعه .ها داردلیه

ای شره است و ای و مرات  درختچههای بوتهشرن زیستگاه

 نیز این رونر تخری  ادامه خواهر داشت. 2001تا سال 

هزا بزوده و پیوسزتگی لیزه گزربیزان Contagشاخص 

افززایش ون  .گیزردبه خزود مزی 100مقراری بین حفر تا 

باشزر  امزا ایزن هزا مزیگر ییپارچگی و حفا زیستگاهبیان

شاخص برای محروده مورد مطالعه رونر کاهشی داشزته و 

نیز این رونر کاهشی ادامزه خواهزر داشزت  2001در سال 

  تخری  دهر گسترح اراضی کشاورزی موجکه نشان می

 های منطقه خواهر شر.زیستگاه
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 2001تا  1991های سیمای سرزمین از سال رونر تغییرات متریک -9جرول 

 کاربری سال
MNN AWMSI MPS PD NP Pland CA SHDI CONTAG 

هیتار 100لیه در  هیتار - متر  درحر - هیتار درحر تعراد 

1991 

1/3 230 اراضی کشاورزی  3/3  130/0  131 2/1  131 

93/0  91/11 زاربوته   00 9/13  31 31/0  333 0/33  20090 

ایمرات  درختچه  10 39/3  1/1  9/1  1939 1/20  9090 

1991 

2/0 93 اراضی کشاورزی  3/2  91/0  990 1/1  2099 

90/0  13/12 زاربوته   0/19  9/13  3/22  1/1  1090 2/32  21110 

ایمرات  درختچه  2/09  9/10  1/3  10/2  2331 1/21  3331 

2002 

1/99 اراضی کشاورزی  9/1  1/3  11/0  131 3/1  1190 

92/0  90/10 زاربوته   1/10  22 3/0  91/3  3932 0/11  22003 

ایمرات  درختچه  03 1/11  1 3/2  2111 1/31  10103 

2013 

9/91 اراضی کشاورزی  9/3  9/1  01/0  023 0/10  3091 

91/0  11/10 زاربوته   02 11  3/13  01/1  1199 10 20133 

ایمرات  درختچه  10 22 9 29/1  1203 0/29  10033 

2020 

1/3 3 10 اراضی کشاورزی  2/1  1139 1/12  1213 

99/0  13/09 زاربوته   11 22 1/3  31/2  2111 2/30  12013 

ایمرات  درختچه  01 91/22  0/1  13/2  2393 3/02  13919 

2001 

112 اراضی کشاورزی  3/1  21 30/0  291 1/20  3030 

02/1  02/10 زاربوته   91 3/11  90 13/0  113 12 11311 

ایمرات  درختچه  119 1/9  00 23/0  230 1/33  12330 

 

 گیریبحث و نتییه

های کاربری اراضی تهیزه بر اسا  نتایج این مطالعه، نقشه

شره برای محروده مورد مطالعه در ناحیه شزمالی منطقزه 

کویر که تحزت تزأریر رهاسزازی بزرای انجزام  ةشراظتحف

ایزن  .کشاورزی بوده است، از دقت باالیی برخزوردار بودنزر

ای نشززان دهنززرة توانززایی بززاالی تاززاویر مززاهواره موضزوع

لنرسززت و همچنززین الگززوریت  ماشززین بززردار پشززتیبان و 

نویسی در گوگل ارث انجین در تهیه نقشزة کزاربری برنامه

 ]21و  20، 2[بززا نتززایج پژوهشززگران اراضززی اسززت کززه 

این پژوهشگران نشان دادنر که این الگوریت   .مطابقت دارد

-ها و ابزارها در طبقهترین تینیکییی از بهترین و مناس 

 بنری است. 

هزای ای و نقشهنتایج حاحل از پردازح تااویر ماهواره

نسبت بزه  2020کاربری ایجاد شره نشان داد که در سال 

سطح اراضی کشاورزی افزایش زیزادی داشزته  1991سال 

  .انزرای کزاهش یافتزهزارها و مرات  درختچزهاست، اما بوته

زار بززه اراضززی بیشززترین تغییززر مربززوط بززه تبززریل بوتززه

کشاورزی در لبة رودخانه گلو است. افزایش سزطح اراضزی 

وجززود  توانززر بززه علززت عززرمکشززاورزی در ایززن دوره مززی

دوری از مراکز شهرهای پُر جمعیزت های حنعتی و اشتغال

انزر و از اراضزی مردم روی به زراعت وورده به عبارتی .باشر

و زرع همززوار ایززن دشززت اسززتفاده نمززوده و بززه کشززت 

انر. همچنین افزایش اراضی زراعی و کاهش اراضی پرداخته

دلیل تبزریل ایزن اراضزی بزه زراعزی و زار بهمرتعی و بوته

 و ودهین غزذای مزورد نیزاز بزتوسعه کشزاورزی بزرای تزأم

شره اراضی مستعر کشاورزی در این مناطق حفاظت نتیجتا

 به زیر کشت رفته است. 

های تینیک وشیارسازی تغییرات سرزمین ییی از مرل

پُرکاربرد در بررسی تغییرات پوشش اراضی و تبزریل یزک 

. در پزژوهش حاضزر بزا ]11[کاربری به کاربری دیگر است 

های اراضی به مرل، مساحت تبریل کاربریاستفاده از این 

اراضی کشاورزی در محروده مورد مطالعه محاسبه شر کزه 

 3909سال،  31در طی  2020تا  1991نشان داد از سال 

هیتار بر اراضی کشاورزی افزوده شره است کزه عمزرتاً در 

 زارهای لبة رودخانه گلو بوده است. بوته
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شزره و ن بریزرههزای بزارانی برزیزل، درختزادر جنگل

از  .ها توسعه یافزتهای کشت نیشیر در درون جنگلبلوک

درحر بزر وسزعت اراضزی  39حرود  2009تا  1931سال 

. در منطقه حفاظت شره تاسزک بزرا ]0[نیشیر افزوده شر 

هزای مزرزی جنگزل 2011تا  1999در مالزی نیز از سال 

. ]21[تخری  شره و به اراضی کشاورزی تبریل شره است 

زراعزت  ةدنبال توسعپارک ملی ژوان سای کشاورزان بهدر 

هزا را خشزیانره و خود با میل به سود برتزر بزوده و تزاالب

ی را به قطعات کشاورزی شامل کشزت های پارک ملّجنگل

 . ]19[انر زمینی تبریل کردهبرنج،  رت و سی 

این تغییزرات در کشزورهای مختلزف دالیزل متعزردی 

دلیل نیاز مردم به تأمین غزذا رات بهدارد، اما همة این تغیی

 ةشزردر منطقزه حفاظزت .و اشتغال دائ  کشزاورزی اسزت

هزای بزایر و بزرداری از زمزینکویر نیز اشتغال دائ  و بهزره

زارهای پراکنره دلیل احلی گسترح و توسزعه اراضزی بوته

 کشاورزی در منطقه است. 

 کاربرد فراوانی سلول خودکارتینیک زنجیره مارکوف و 

در ایزن  .بینی تغییرات کاربری اراضزی وینزره دارددر پیش

ویزژه بینی تغییرات کاربری اراضی بهپیش برایمطالعه نیز 

 ضزةدر حوتوسعه کشاورزی از این مزرل اسزتفاده گردیزر. 

بینزی ی با مرل زنجیره مزارکوف پزیشوپیاتدر  ناشه زیوبخ

هزای شر که اراضی جنگلی، علفزارهزا و مراتز  طزی سزال

به اراضی کشزاورزی تبزریل خواهنزر شزر  2000و  2030

بینزی نیزز پزیش انگورنگورو منطقه حفاظت شره. در ]13[

اراضی جنگلی  2030تا  2020های شره است که طی سال

و مرتعی تخریز  شزود و بزه اراضزی کشزاورزی و شزهری 

 . ]13[تبریل شود 

در پززژوهش حاضززر نیززز نتززایج نشززان داد کززه اراضززی 

کزویر افززایش خواهزر  ةشزره حفاظزتکشاورزی در منطق

 2001دشت هموار و مجاور رودخانه گلزو در سزال  و یافت

افززایش خواهزر  2020هیتار نسبت به سال  2393حرود 

بر تغییر کزاربری اراضزی  یافت. این مطالعه نشان داد عالوه

ویژه گسترح اراضی کشاورزی در ناحیه شزمالی منطقزه به

، 2020تززا  1991هززای کززویر در سززال ةشززرحفاظززت

هزا نیزز تغییزر کزرده خاوحیات میانی هر یک از کزاربری

-وسیلة متریزکاست که این تغییرات در پژوهش حاضر به

 های سیمای سرزمین محاسبه شر. 

-ها نشان داد که ورار تخری  بوتزهنتایج بررسی متریک

زارها و گسترح کشاورزی در محل بر روی شیل و انزرازة 

-قطعزههای قطعهذاشته است. متریکها ه  تأریر گکاربری

و یا شاخص  MNN ،AWMSI ،MPS ،Pdشرگی شامل 

هزای گر ایزن بودنزر کزه زیسزتگاهتنوع شانون همگی بیان

 2020تزا  1991های ای طی سالای و مرات  درختچهبوته

ایزن  بزه عبزارتی .انزرشزرگی رفتزهقطعزهبه سزمت قطعزه

ورزی دارای انزر  امزا اراضزی کشزاها تخری  شزرهزیستگاه

که انسان این قطعزات را پیوستگی و ییپارچگی است، چون

بزه  به حورت پیوسته در دشت هموار و مجاور رودخانه گلو

 کشاورزی را گسترح داده است.  زیرکشت برده و

هزای در منطقه بیابانی دهلران در ایالم نیزز طزی سزال

( اراضزی مرتعزی توسزط 2001تا  1990) 1391تا  1311

-ورزی و مسیونی از بین رفته اسزت و متریزکاراضی کشا

شرگی و تخریز  قطعهگر قطعههای سیمای سرزمین بیان

. در منطقه بیابانی شمال چین نیز طی ]1[این مرات  است 

، مرات  و چمنزارها ن ز  خزود را 2019تا  2000های سال

هزای واسطة گسترح کشاورزی از دسزت داده و متریزکبه

که با نتایج ایزن پزژوهش  ]3[ت پیوستگی کاهش یافته اس

گسزترح کشزاورزی در اراضزی مرتعزی و  و همسان اسزت

-گی و قطعزهه  خوردگی ن  ، گسسزتزارها موج  بهبوته

 شود.ها و اراضی مرتعی میشرن لیهقطعه

هزای توان نتیجه گرفت کزه نیزاز مزردم شهرسزتانمی

جوادوباد، ورامین، گرمسزار و روسزتاهای مجزاور کزویر بزه 

ل و تأمین غذا و از طرفی نیز دسترسی به زمین بزایر اشتغا

و مناس  و همچنین وجود رودخانه گلو در منطقزه باعزث 

 ةشزرشره است که اراضی ناحیة شزمالی منطقزه حفاظزت

گسترح هرچنر  .به زیر کشت محاوالت زراعی برود ،کویر

هزای کشاورزی برون برنامزه منجزر بزه تخریز  زیسزتگاه

های حسا  و نادر در منطقه ه گونهویژطبیعی منطقه و به

ها و همچنین های زیستگاهی مرات  و درختچهشود. لیهمی

-کزویر بزه ةشزرزارهای بخش شمالی منطقه حفاظزتبوته

ها شره و لیهقطعهواسطة اراضی برای انجام کشاورزی قطعه

توانزر انزر کزه مزیپیوستگی و ن   خزود را از دسزت داده

 خطرناک باشر. 

های وینره نیز اراضی ه نشان داد که طی سالاین مطالع

کزه کشاورزی گسترح خواهر یافت، اما بزا توجزه بزه ایزن
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گسززترح کشززاورزی بسززتگی بززه تاززمیمات مززریران و 

تزوان بزه قطعیزت گفزت کزه در سزال مسئولین دارد، نمی

 اراضی کشاورزی چگونه گسترح خواهر یافت. 2001

تغییزرات نتایج مرل زنجیره مزارکوف تنهزا بزر مبنزای 

اتفاق افتاده در گذشته و معیارهای محیطی، نحوة پراکنش 

که یزک تازمی  کنر، در حورتیبینی میها را پیشکاربری

توانزر تمزام ایزن معزادالت و از طرف مریر و مسزئول مزی

سزال گذشزته،  31ه  بزنر. ولی در طزی ها را بهبینیپیش

سزال اراضی برای انجام کشزاورزی بسزیار زیزاد بزوده و از 

زارهزا و این رونر تشریر شره و منجر به تبریل بوته 2002

-ای به اراضی کشاورزی شره است کزه لیزهمرات  درختچه

کرده و موج  افززایش پتانسزیل قطعهزار را قطعههای بوته

 های طبیعی در منطقه شره است.تخری  اکوسیست 
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Abstract 

This study was conducted to investigate the expansion of Farmland in the protected area of Kavir. 

In order to achieve this approach, an area of 33933 ha was selected in the northern part of the 

region, where Farmlands are only expanded in this part. Land use maps were prepared for 1986, 

1994, 2002, 2013 and 2020 using the images of Landsat's TM and OLI sensors and SVM algorithm 

by coding in Google Earth Engine. LUCC were calculated by the LCM model. The land use map 

for 2054 was predicted by CA Markov. Finally, the habitat changes were evaluated by landscape 

metrics. The results showed that the validation coefficient of SVM was more than 0.98. The land 

uses were divided into three classes: Farmlands, desert scrublands, and shrub pastures. The area of 

Farmland increased from 434.5 ha in 1986 to 4,243 ha in 2020, which has increased by 3,809 ha, of 

which 3,067 ha were related to the conversion of shrublands to agriculture and 822 ha were related 

to the conversion of shrub pastures to agriculture. Farmland has been extended towards the center of 

the district and along the Golu River. The most changes and increase in the cultivated area were 

related to the period from 2002 to 2013 (2104 ha). The forecast results for the year 2054 also 

indicate that the Farmlands will expand downstream along the Golu River and compared to 2020, 

about 2787 hectares of Farmlands will grow, of which about 2010 hectares are related to bush 

conversion. Shrublands to agriculture and 725 ha of it will be related to the conversion of shrub 

pastures to agriculture. The number and weighted profile of the shape of patches of shrubland and 

shrub meadows increases, the average area, contiguity and size of the patches decreases, which 

indicates destruction and decomposition. 
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