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تغییرات پوشش سطح زمین طی سه دهة گذشته ()2831-2831
در منطقه حفاظت شده سبزكوه استان چهار محال و بختیاري
*

 زهرا عبدالعلی زاده ؛ دانشجوی دکتری مرتعداری ،دانشگاه محقق اردبیلی ،ایران.
 عطاا ...ابراهیمی؛ دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد ،ایران.
چکیده
منطقه حفاظتشده سبز کوه ،واقع در زاگرس مرکزی ،دارای اکوسيستمها و چشماندازهای طبيعي متنوعي بوده و از نظر تنوع اقليمي،
توپوگرافي ،رويشگاهي و حياتوحش بسيار غني است .شواهد گويای اين است که طي سالهای گذشته ،اکوسيستتمهتای ستبز کتوه
همچون ساير اکوسيستمهای نيمهخشک ايران ،دستخوش تغييراتي در ساختار پوشش گياهي خود شدهاند .ستنشش ازدور متاهوارهای
همراه با سيستمهای اطالعات جغرافيايي ،با توليد دادههای چند طيفي و چند زمانه ،قادر به تعيين نوع ،ميزان و محل وقتوع تغييترات
پوشش گياهي و کاربری اراضي است .لذا مطالعه حاضر باهدف بررسي تغييرات پوشش سطح زمين طي سه دهه گذشته با استتفاده از
 RSو  GISدر منطقه سبز کوه ،انشام شده است .بر همين اساس از تصاوير سنشندههای ( MSSسال  )4531و ( +ETMستال )4531
و همچنين نقشههای مدل رقومي ارتفاع و شاخص گياهي بهعنوان دادههای کمکي ،بهمنظور تهيه نقشۀ طبقات مختلف پوشش گياهي
شامل کشاورزی ،مراتع علفي ،اراضي لخت ،مراتع بوتهای و درختچهای و جنگل استتفاده شتد .در ايتن خصتو  ،روش نظتارت شتد
حداکثر شباهت و بهمنظور تعيين تغييرات ،روش مقايسه پس از طبقهبندی بکار گرفته شد .محاسبات مربتو نشتان داد کته در طتي
چند دهه گذشته ،به مساحت اراضي کشاورزی ،مراتع بوتهای و جنگلهای منطقه افزوده شده ولي از مساحت مراتتع علفتي و اراضتي
لخت کاسته شده است.
واژگان كلیدي :پوشش اراضي ،سنششازدور ،بررسي تغييرات ،طبقهبندی تصاوير ماهوارهای ،سبز کوه.

* نويسنده مسئول:

:

Email: abdolalizadeh09@gmail.com
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 .2مقدمه
امروزه سنشش ازدور ماهوارهای همراه با سيستتمهتای
اطالعات جغرافيائي ،بته طترز فزاينتدهای بترای تعيتين و
تشزيهوتحليتل تغييترات کتاربری و پوشتش اراضتي بکتار
گرفته ميشتوند [ .]3تعيتين تغييترات 4عبتارت استت از
فرايند تشتخيص اختالفتات روی داده در يتک عارضته يتا
پديد خا در طول زمان [ ]43و تغيير اکوسيستمهتای
گيتتاهي ب ته "رخ دادن تغييتتر و تحتتول در اجتتزا پوشتتش
گياهي واقع در سطح زمين" [ ]46يتا "تغييترات زمتاني
مکاني گياهان موجود" در اکوسيستمها اطتال متيشتود
[ .]43زيستگاهها يا اکوسيستمها ،درهمتنيده و پويا بتوده،
با گذشتت زمتان و در اثتر عوامتل محيطتي طبيعتي و يتا
فشارهای انساني و يا تلفيقي از اين دو عامتل ،همتواره در
حال تغيير هستتند [ .]41فرضتيۀ اساستي در روشهتای
ديشيتتتالي تعيتتين تغييتترات بتتا استتتفاده از دادههتتای
سنششازدور اين است که تغيير در پوشش اراضتي منشتر
به تغيير در مقتادير بازتتابش آنهتا متيشتود و ايتن امتر
ميتواند توسط ابزارهتای ستنششازدور ثبتت شتود .طتي
ستتالهتتای گذشتتته ،تقستتيمبنتتدیهتتای مختلفتتي بتترای
روشهای ديشيتالي بررسي تغييرات ارائه شده استت [.]6
تعيين و تشخيص تغييرات رخداده در ويژگيهای کليتدی
منابع ،اين اجازه را به مديران ميدهد که پويتايي منتاط
وسيع ،صعبالعبور و چشماندازهای طبيعي را مورد پتايش
و ارزيابي قرار دهند [ .]41يک مطالعۀ بررستي تغييترات،
در صورتي موفّ است که قادر به فتراهم کتردن اطالعتات
زير باشد :ميزان ،سطح و سرعت تغييرات را مشخص کند،
توزيع فضايي الگوهای تغييرات را تعيين نمايتد ،رونتدهای
تغيير انواع پوششهای اراضي و تبديل احتمتالي آن هتا را
به يکديگر بيان دارد و دقّت نتايج بهدستآمتده از بررستي
تغييرات را مورد ارزيابي قرار دهد [.]44
يکي از جديتدترين و جتامعتترين تقستيمبنتدیهتای
ارائتته شتتده در روشهتتای بررستتي تغييتترات ،شتتامل 7
Change Detection

1

گتتتروه اصتتتلي و بتتتيش از  16روش فرعتتتي بررستتتي
تغييتتترات استتتت [ .]41در مطالعتتتهای ،نقشتتتههتتتای
پوشتتتش اراضتتتي منطقتتته پتتتارل ملّتتتي هوستتتتای در
مغولستتتان از روی تصتتاوير اماساس ،تتتيام و ایتتتيام
(دور زمتتاني  4661تتتا  ،)1111بتتهروش طبقتتهبنتتدی
حتتداکثر شتتباهت ،استتتخرا شتتد و متتاتريس تغييتترات
حاصتتله بتتا روش "مقايستته پتتس از طبقتتهبنتتدی" متتورد
تحليتتل قتترار گرفتتت [ .]5همچنتتين در تحقيقتتي مشتتابه
از تصتتاوير ستتالهتتای  4637 ،4631و  4666متتاهواره
لندستت منطقتتۀ سامستتون ترکيته بتته روش طبقتتهبنتتدی
هيبريتد (نظتارتشتده و نظتارتنشتده) استتفاده کتترده و
تغييترات کتتاربری و پوشتش پتتنج طبقته پوشتتش اراضتي
منطقتته (منتتاط شتتهری ،اراضتتي کشتتاورزی ،جنگتتل
متتتراکم ،جنگتتل تنتتک ،اراضتتي بتتاير و آب) را بتتهروش
مقايسه پس از طبقهبندی بررسي نمود [.]7
منطقۀ کوهستاني سبزکوه دارای اکوسيستمهای ويتژه
و چشماندازهای طبيعي مرتعي ،جنگلتي متنتوععي بتوده و
منبع مهمي بترای تغذيتۀ دامهتای عشتاير منطقته استت.
اکوسيستمهای آن همچون ساير اکوسيستمهتای طبيعتي
ايران ،به دليل قرار گرفتن در ناحيۀ خشک و نيمهخشتک
از وضعيت شکنندهای برخوردار است که به نظر ميرستد،
افزايش مداوم جمعيت و بهتبتع آن نيازهتای فزاينتده بته
توليدات دامي ،محصوالت زراعي و سوخت و عتدم وجتود
برنامههای حفاظتي و مديريتي مناسب نيتز بته آن دامتن
زده و نهايتتا پوشتشهتای طبيعتي منطقته را تغييتتر داده
است .بنابراين مطالعهای که قادر باشد روند ايتن تغييترات
را به تصوير بکشد ابزاری ارزشمند را در اختيار متديران و
سياست گذاران منابع طبيعي و محيطزيست قرار ميدهتد
تا بااطالع از وضعيت گذشته ،با ديدی وسيع و آگاهانتهتتر
برنامهريزی و تصميمگيری نموده و در راستای حفظ ايتن
منطقه ارزشمند بکوشند.
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 .1روششناسی تحقیق
 .1.2معرفی منطقه مورد مطالعه
منطقه سبزکوه با توجعه به تنوع زيستي قابل توجعته در
اکوسيستمها و زيستگاهها ،در سال  ،4563منطقتۀ شتکار
ممنتتوع و در ستتال  4566از طتترف ستتازمان حفاظتتت
محيط زيست کشور بهعنوان منطقتۀ حفاظتتشتده اعتالم
گرديد و از ستال  1111در چهتارچوب پتروهه حفاظتت از
تنوع زيستي زاگرس مرکتزی قترار گرفتته استت .منطقته
متتورد مطالعتته دارای وستتعتي معتتادل  31153هکتتتار در
استان چهارمحتال و بختيتاری (شتکل  )4بتوده و عتر
جغرافيتتايي ”  54°16’31التتي ”  54°36’33شتتمال و در
طتتول ”  31°57’15تتتا ”  34°43’11شتتر قتترار گرفتتته
است .ارتفتاع متوسعتط آن  1136متتر از ستطح دريتا و از
 4411تا  5611متر متغيعر است .ايتن منطقته در بتين دو
در بزرگ قرار دارد و بريدگيها و صخرههای فراوان باعث

ايشاد سيمايي پيچيده با شيبهای نسبتا تند در آن شتده
است ،بهطوریکه متوسعط شتيب منطقته برابتر بتا 33 46
درصد است .شرايط هواشناسي و اقليمي محدود سبزکوه
بيشتر تحت تأثير جريانهای مديترانهای قرار داشتته ،بته
دليل کوهستاني بودن منطقه و تغييرات ارتفتاعي شتديد،
اقليم آن بيشتر تحت تأثير تغييرات ارتفاع است .ميتانگين
بارندگي منطقه  361ميليمتر در سال بوده و ارتفاعات آن
با متوسعط بارش  4111ميليمتتر ،جتزو منتاط پربتارش
استان به حساب ميآيد .متوسعط درجه حرارت ستاالنه 6.7
درجه سانتيگراد است [ .]1بيشتتر شتيبهتای شتمالي و
شرقي دارای پوشش گياهي مؤيعد رويشگاه نيمهاستپي ،در
شيبهای جنوبي پوشتش گيتاهي رويشتگاه جنگتلهتای
خشک و در ارتفاعات پوشش گياهي رويشگاه مناط آلپي
را ميتوان مشاهده کرد [.]46

شکل  .1موقعیت منطقۀ مورد مطالعه بر روي نقشۀ ايران و استان چهارمحال و بختیاري
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 .1.1شاخصهاي اندازهگیري شده
مراحل انشام پتژوهش حاضتر شتامل  5مرحلته کلتي؛
تهيه نقشههای پوشش اراضي منطقه در ستالهتای متورد
مطالعته بتتا استتفاده از تصتتاوير متاهوارهای ،تعيتتين دقتتت
نقشههای پوشش اراضي و تعيين تغييرات پوشش اراضتي
بين دو نقشه پوشش است که بته طتور مختصتر در ادامته
شرح داده شده است.
برای انشام پژوهش حاضر ،تصاوير متاهوارهای لندستت
ام اس اس 4تتتتاري  4673 16 43و ای تتتتي ام 1تتتتاري
 1115 13 11مورد استفاده قترار گرفتت .نظتر بته اينکته
موضوع مطالعۀ حاضر ،بررسي تغييرات پوششهای گياهي
بود ،لذا سعي شد حتتي االمکتان تصتاوير دو ستال ،تتاري
برداشتِ نزديکي داشته باشند تا تأثير شرايط فنولوهيکي و
عامل تغييرات فصلي از بررسيها کاستته شتده و تصتاوير
برای پايش تغييرات طبيعي در زمانهای مشتابه دو ستال
قابل قياس گردند .همچنتين در مطالعته حاضتر ،از ستری
عکتتسهتتای هتتوايي سراستتری ايتتران مقيتتاس 4:11111
مربو به خردادماه سال  4513به عنوان دادههای کمکتي
استفاده شد .کليۀ عکسهای محدود مورد مطالعته ،پتس
از اسکن و ويرايش وضوح و روشنايي آن ها و زمين مرجتع
کتتردن در طبقتتهبنتتدی نظتتارتشتتده و بررستتي دقّتتت
طبقهبندی پوشش اراضي سال  ،4531مورد استفاده قترار
گرفتند .از تصاوير آنالين گوگل ارث 5به دليل برختورداری
از قدرت تفکيک مکتاني بتاال و بترای شناستايي دقيت تتر
مکانهای موردبررسي به ويژه مناط صعبالعبور منطقه و
مراحل اجرای طبقهبندی نظارتشده تصاوير ستال 4531
استتتفاده گرديتتد .جمتتعآوری دادههتتای صتتحرايي نيتتز در
ماههای خرداد و تير سالهای  4537و  4533بته منظتور
تهيه نقشتۀ رقتومي نمونتههتای زمينتي طبقتات پوشتش
گياهي تهيعه گرديد .اين نقشته بته دو بختش عرصتههتای
نمونههای آموزشي 1جهت انشام طبقهبندی نظارتشتده و
بختتش تعيتتين واقعيتتات زمينتتي جهتتت آزمتتون صتتحت
نقشههای حاصتل از طبقتهبنتدی تقستيم شتدند .بعتد از
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تصحيحات هندسي و راديتومتری تصتاوير متاهوارهای ،از
روش5طبقهبندی1نظارت شد  3بيشتترين شتباهت ،6بترای
طبقهبندی پوشش اراضي منطقته متورد مطالعته استتفاده
گرديد .با توجعه به خصوصتيات طيفتي متاهواره لندستت،
دانش موجود درباره پوشش اراضي منطقته و طبت طترح
طبقهبندی اندرسون و همکاران [ ،]4پتنج طبقته پوشتش
شامل؛ کشاورزی ،مراتع بوتتهای ،مراتتع علفتي ،جنگتل و
اراضي عاری از پوشش در منطقه تشخيص داده شد.
حداقل تعداد نمونههای تعليمي الزم برای هتر طبقته،
شامل  131پيکسل بوده و طبت رابطته (P = 3 )n2 + n
محاستتبه گرديتتد کتته = p :حتتداقل تعتتداد پيکستتلهتتای
موردنياز برای طبقهبنتدی و = nتعتداد تصتاويری کته در
طبقهبندی مورد استفاده قرار ميگيرند [ .]47در تحقيت
حاضر  7اليه تصوير برای طبقتهبنتدی بکتار رفتته استت.
تعداد نمونههای تعليمتي انتختابشتده بترای هتر يتک از
طبقات پوشش اراضي در جدول  4آمده است.
برای توليد نمونههای معرف طيفي 7مربتو بته ستال
 4531و طبقهبندی پوشش اراضتي ،بانتدهای ،7 ،6 ،3 ،1
نقشه مدل رقومي ارتفاع DEM3و نقشته 4TSAVI6متورد
استفاده قرار گرفتند .بته علّتت محتدوديت کتاربرد تعتداد
اليههای تصتويری (حتداکثر  7تصتوير) ،از آنتاليز اجتزای
اصتتلي )PCA( 41بتترای فشتتردهستتازی اطالعتتات بانتتدی
( )6H ،6Lاستفاده شد .بنابراين ،نمونههتای معترّف ستال
 4531بتتتتا استتتتتفاده از بانتتتتدهای ،4 ،7 ،3 ،1 ،5 ،1
 ،PCA1 6H ،6 Lنقشتتۀ  DEMو نقشتتۀ  4TSAVIصتتورت
گرفت .در ارتفاعات بتاال و زمتين هتای نتاهموار ،تغييترات
عمدهای در مقادير روشنايي پيکستلهتا بته دليتل وجتود

1

Multi Spectral Scanner: MSS
Enhanced Thematic Mapper: ETM+
3
Google Earth
4
Trainning Sites
5
Supervised Classification
6
Maximum Likelihood Classifier
7
Signatures
8
Digital Elevation Model
9
Transformed Soil Adjusted Vegetation Index
10
Analysis Principal Component
2
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سايه ديده ميشود که ايتن امتر ممکتن استت منشتر بته
طبقهبندی اشتتباه شتود .بنتابراين  DEMبتهعنتوان داد
کمکي در فرآيند طبقهبندی ،عمدتا برای کتاهش خطتای
طبقهبندی مناط سايهدار بکار ميرود .با توجعه بته اينکته
دادههای سنشش ازدور در مناط خشک و نيمهخشک ،به
دليل تراکم کتم گياهتان ،از انعکاستات مخلتو گياهتان،
خال و سايه متأثر ميشوند ،لذا بازتابش خال زمينته بتر
اندازهگيری ميزان ستبزينگي تتا پوشتش گياهتان تتأثير
ميگذارد .برخي از محققان بترای کتاهش تتأثيرات ختال
زمينه بر ارزشهای رقومي ثبتشتده تصتاوير متاهوارهای،
استفاده از شاخصهای گياهي گتروه  TSAVIرا پيشتنهاد
کردهاند [ .]1منطقه سبزکوه با انواع و تتراکم متفتاوتي از
پوشش گياهي پوشيده شده است و طبيعتا ايتن اختتالف
ذاتتتي در مقتتادير بازتابشتتي متفتتاوت تصتتاوير متتاهوارهای
ثبتشده است ،لذا  TSAVI1بهعنوان يک اليه کمکتي در
فرآيند طبقهبنتدی بترای افتزايش تفکيتکپتذيری ميتان

طبقات متفاوت پوشش گياهي و نيز کاهش اثترات ختال
زمينتته استتتفاده شتتد .متتتداولتتترين روش ارزيتتابي دقّتتت
طبقهبندی توسط محققان مختلتف ،استتفاده از متاتريس
خطا 4است [ .]3چنتدين شتاخص دقّتت از ايتن متاتريس
خطا به دست ميآيد که برای مقايسۀ روشهتای بررستي
تغييرات کاربرد دارد که متتداولتترين شتاخصهتا بترای
ارزيابي دقّت عبارتاند از :دقّت کلي ،دقّت کاربر و ضتريب
کاپتتا [ 3و  41و  .]41متتاتريس خطتتا ايشادشتتده و دقّتتت
نقشههای طبقهبندی شده مورد بررسي قرار گرفت .بترای
ايشاد نقشه تغييرات ،روش مقايسه پتس از طبقتهبنتدی و
ابزار مقايسهی جدولي و قطع نقشههتا اجترا شتد .پتس از
تهيه ماتريس و نقشه تغييرات حاصل از تالقي نقشتههتای
پوشش اراضي ستالهتای  4531و  ،4531ميتزان ،نتوع و
توزيع مکاني تبديل هر يک از طبقات پوشتش اراضتي بتا
استفاده از ابتزار  Modeler Change Landمتورد بررستي
قرار گرفت.

جدول  .1تعداد نمونههاي تعلیمي مورد استفاده براي هر يک از طبقات پوشش اراضي سالهاي مورد مقايسه
شماره طبقه
4
1
5
1
3

تعداد سلول ()1831

طبقات پوشش
کشاورزی
مراتع علفي
اراضي عاری از پوشش
مراتع بوتهای و
درختچهای
جنگل

 .8نتایج
 .2.8تفکیکپذذیري نمونذههذاي معذر

و دقذت

نقشههاي پوشش اراضی
همانطور که در شکل  1مشهود است ،بعتد از کتاربرد
اليتتتتههتتتتای کمکتتتتي  DEMو  ،4TSAVIميتتتتانگين
تفکيکپذيری دوبه دو نمونههای معترّف ستالهتای متورد
مقايسه افزايش يافت کته مقتادير مربوطته قابتل مشتاهده

تعداد سلول ()1831
131

616
337
4171
756

351
611

4536

661

346

است .نتايج مربو به ماتريس خطای نقشۀ پوشتش ستال
 4531نشان داد که کاپای کل و دقّت سراسری اين نقشه
به ترتيب  1 3336و  %64است .همچنتين بترای تصتاوير
سال  ،4531مقادير شاخصهای متذکور  1 6115و %61
4
محاسبه شد.

Error Matrix

1
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شکل  .1افزايش میانگین تفکیکپذيري دوبهدو نمونههاي معرّف طبقات پوشش اراضي بر اساس سري تصاوير انتخابي
براي طبقهبندي پوشش اراضي منطقه در سال  1831و 1831

الف

ب
شکل  . 8نقشه طبقات پوشش اراضي منطقه در سال ( 1831الف) و ( 1831ب)
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جدول  .1وسعت و سهم طبقات پوشش اراضي منطقهي مورد مطالعه در سال  1831و 1831
سال 1831
مساحت

طبقه پوشش اراضي

سال 1831
درصد از مساحت
منطقه

(هکتار)

(هکتار)

کشاورزی
مراتع علفي

514 3
6161 3

%4
%11

اراضي عاری از پوشش

46166 46

%51

مراتع بوتهای و
درختچهای

6561 33

جنگل

%11

41311 61

مساحت

%16

درصد از مساحت منطقه
%1
%41

4166 63
3111 76
61
41561
36
45736
71
45615

%51
%16
%16

جدول  .8ماتريس تغییر محاسبهشده بین طبقات پوشش سال  1831و سال 1831
1831-1831
کشاورزی
مراتع علفي
اراضي عاری از پوشش
مراتع بوتهای و درختچهای
جنگل
کل

کشاورزي

مراتع علفي

1

11

411 1

اراضي عاري از پوشش

5
1

116 3
6
411 7
1
75
3
66 1
1
4161 7

41
1557
31
4356
44
761
37
357
76
3311

 .1.8دقّت طبقه بندي تغییرات رخداده در پوشش
اراضی منطقة مورد مطالعه
اطالعات حاصل از اين مرحله ،تغييرات مثبت و منفتي
يا ثبات نستبي طبقتات پوشتش متورد مطالعته را آشتکار
ساخته و ابزاری ارزشمند جهت اتّخاذ تصميمات مديريتي
به شمار ميآيد .ايتن فراينتد شتامل مقايسته پيکستل بته
پيکسل نقشههای پوشش سالهای مورد مطالعه استت .از

مراتع بوتهاي و درختچهاي

1 36

457 17

4373 43

5716

6356 13

5716 11

1416 16

3157 3

164136

111 15

41317 36

45141 31

کل

جنگل
3
47 3
3
4361 3
7
4711 1
3
536 1
7
41436 1
7
45311

515 41
15
6631
46651 67
6141 13
41133 66
13435 66

نقشههای پوشش تهيعه شده برای سالهای مورد مقايسته،
بهعنوان ورودیهايي جهت کمعي سازی تغييرات بهصتورت
"از – به " استفاده شتد و متاتريس تغييترات (جتدول )5
تهيعه گرديد .سطرهای ماتريس مربتو بته ستال  4531و
ستونهای آن متعلّ به ستال  4531استت .بته تفستيری
ديگر اعداد مربو به ستون هر طبقه نشاندهند تغييرات
افزايشي (ميزان تغيير از هتر يتک از طبقتههتا بته طبقتۀ
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شدهاند.
نمودار تغييرات خالص (شکل  )1نشان ميدهد کته از
مساحت مراتع علفي و اراضي فاقد پوشش گيتاهي کاستته
شده و در مقابل به وسعت اراضي کشاورزی ،مراتع بوتهای
و درختچهای و نيز جنگلهای منطقه افزوده شده است.

مذکور) و اعتداد موجتود در ستطرهای هتر طبقته بيتانگر
تغييرات کاهشي (ميزان تغيير از طبقتۀ متذکور بته ستاير
طبقههتا) و عتدد واقتع در محتل تقتاطع ستطر و ستتون
ماتريس (درايههای موجود در قطتر اصتلي) نشتاندهنتد
مساحت پيکسلهايي است که تغيير نکردهانتد .جتدول 5
نشان ميدهد که  17641هکتار از اراضي منطقه طتي 13
ستال پوشتتش ختود را حفتتظ کترده و بقيتته دچتار تغييتتر

میزان و نوع تغییرات رخداده در پوشش اراضی منطقه سبزکوه طی سالهای  1354تا سال 1382
4202
1589

760

-2406
-4145
مراتع بوته

میزان تغییرات به هکتار
جنگل

اي و
درختچه
اي

1589

4202

عاري از
پوشش
گیاهي
-2406

مراتع
علفي
-4145

5000
4000
3000
2000
1000
0
-1000
-2000
-3000
-4000
-5000

کشاورزي

760

میزان تغییرات به هکتار

شکل  .1میزان تغییرات افزايشي و کاهشي خالص رخداده در طبقات پوشش اراضي منطقه ،از سال  1831و 1831

 .1بحث و نتیجهگیري
الگوهای پوشش و کاربری اراضي در پاست بته عوامتل
اقتصادی ،اجتماعي و محيطي تغيير ميکننتد .بته منظتور
اطّالع از ميزان ،توزيع مکتاني و نتوع تغييترات رخداده در
منابع در طول زمان ،فرايند تعيين تغييرات مناستبتترين
راهکار به شمار ميآيتد .آشکارستازی تغييترات رخداده در
منابع طبيعي ،اولين مرحلته از درل علّتت و محتل وقتوع
تغييرات ايتن منتابع استت .بتا استتفاده از ايتن اطالعتات
مديران ،سياستتگتذاران و استتفادهکننتدگان متيتواننتد
تصميمات آگاهانهتری درباره تملّتک ،حفاظتت و استتفاد

پايدار منابع طبيعي اتخاذ کنند.
اين مطالعه قابليتت و توانتايي ستنشندههتای  MSSو
 +ETMو سيستتتم اطالعتتات جغرافيتتايي جهتتت توليتتد
نقشههتای پوشتش در منطقتهی ستبزکوه را متورد تأييتد
قرارداد .بهطوریکه حصول دقت طبقهبنتدی  64درصتد و
 61درصد به ترتيب بترای ستنشندههتای  MSSو +ETM
ميتواند يکي از داليل ايتن ادعتا باشتد .همچنتين محترز
گرديد که بتا استتفاده از تکنولتوهی  RSو  GISمتيتتوان
اطالعات ارزشمندی را دربارهی تغييترات مکتاني و زمتاني
پوشش اراضي در  13ساله گذشته در اين منطقه به دست
آورد.
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نتايج تحقيقات مشابه [ 5و  ]7حاکي از قابليت دادهها
و روشهتتای متتورد استتتفاده در تحقيتت حاضتتر جهتتت
آشکارسازی تغييرات پوشش گياهي در طول زمتان استت.
در مطالعهای در منطقه اردکان يزد نيتز ،پويتايي پوشتش
اراضتتي طتتي دورهای  16ستتاله بتتا استتتفاده از تصتتاوير
سنشندههای اماساس ،تيام و ایتيام ،نقشهی  51متری
مدل ارتفاع رقومي و ستریهتای زمتاني شتاخص تفاضتل
گياهي نرمال )NDVI( 4بررسيشتده و قابليتت داده هتای
اخيرالذکر در آشکارسازی تغييرات پوشتش اراضتي متورد
تائيد قرار گرفته است [.]11
الزم به ذکتر استت کته تتأثير محتدوديتهتای چتون
اختالفزماني  11روزه تصتاوير ،قتدرت تفکيتک مکتاني و
طيفتتي تصتتاوير متتورد استتتفاده ،در نتتتايج ايتتن تحقي ت
اجتنتتابناپتتذير بتتوده استتت ،لتتذا در تفستتير نتتتايج متتورد
مالحظه قرارگرفته اند .با توجه به موارد فو تالش شد تتا
با استفاده از روش مقايسه پس از طبقتهبنتدی تتا حتدود
زيادی تأثير مشکالت مزبور خنثي گردد بهطوریکه دقتت
کلي نقشههای حاصله چنانچه در مبحث قبل نيز ذکر شد
برابر  64و  61درصد به ترتيب برای سال  4531و 4531
محاسبه گرديد.
تغييرات اراضي کشاورزی :بررستي متاتريس تغييترات
نشاندهند افزايش مساحت اراضي کشاورزی منطقته بته
بيش از  5 3برابر در طي  13سال است که عمدتا بتر اثتر
تبديل مراتع علفي و مراتع بوتهای به اراضي کشاورزی ،به
وقوع پيوسته است .در کل متيتتوان گفتت کته در طبقتۀ
کشاورزی ،تغييرات افزايشتي غالتب بتوده و نقشتۀ توزيتع
مکاني اين تغييرات ،نشاندهند تمرکز آن در شمال غرب
و شمال شر منطقه جايي که روستاهای بزرگ و شتهرها
قرار داشتهاند ،ميباشد که برای تأمين معاش ختود و نيتز
بر اثر توسعه و تسهيل سيستتمهتای آبيتاری ،بته توستعه
کشتتاورزی روی آوردهانتتد .ايتتن ميتتزان افتتزايش در طبقتۀ
کشاورزی با توجعه به شترايط توپتوگرافي و شتيب منطقته
Normalized Differences Vegetation Index

1

ميزان قابل توجهي است .تغييترات مراتتع علفتي :تبتديل
ميزان قابل توجهي از مراتع علفي منطقه به مراتع بوتتهای
و اراضي عاری از پوشش گيتاهي ،عامتل نگترانکننتدهای
است که به توجعه ويتژهای نيتاز دارد .طبت گتزارش اداره
روابط عمومي و امور بينالملل اداره کل منتابع طبيعتي و
آبخيزداری استان چهارمحال و بختيتاری در ستال ،4533
نسبت دام موجود مشاز  5 7برابتر ظرفيتت مراتتع استتان
است ،لذا اين تغيير کاهشي ميتواند به داليلي چون ورود
تعتداد دام بتتيش از ظرفيتتت مراتتع منطقتته در طتتي دوره
زماني مورد مطالعه رخداده و احتماال وقتوع خشتکستالي
(برای مثال خشک سالي  )4573-4576طي دوره متذکور
به آن دامن زده باشد و دوام اين عوامل در طتوالنيمتدت،
سير نزولي آن را سبب شده باشند .بيشتترين تتراکم ايتن
تغيير در شمال غرب منطقته ،جائيکته بيشتترين قابليتت
دسترسي دام به مراتع علفي از نظر جاده و شتيب اراضتي
مهيعاستت ،مشتتاهده متتيشتتود .تغييتترات اراضتتي عتتاری از
پوشش :کاهش مستاحت اراضتي فاقتد پوشتش گيتاهي و
بهعبارتديگر افزايش کميت پوششهتای گيتاهي منطقته
بدون در نظر گرفتن کيفيت آن ،حداقل گويای اين استت
که عوامل محرکۀ تغييرات اراضي لختت ،در جهتت منفتي
در جريان است .توقّف يا کاهش پديدههتای بوتته کنتي و
قطع درختان جنگلتي جهتت تتأمين ستوخت در منطقته
ميتواند از عوامل ازدياد پوشش گيتاهي تلقّتي گتردد .بته
نظر ميرسد تغييرات افزايشتي رخداده در ايتن طبقته تتا
انتتدازهای دور از واقعيتتت استتت چتتون از نظتتر اکولتتوهيکي
احتمتتال تبتتديل حتتدودا  3111هکتتتار اراضتتي لختتت بتته
پوشش گياهي در طول  13سال بهندرت متيتوانتد اتفتا
بيافتد مگر اينکه عواملي چون تغييرات اقليمي عمده روی
داده باشد .عواملي چون تفاوت طيفي ترکيتبهتای رنگتي
ايشاد شده از بانتدهای  MSSو  +ETMدر مرحلتۀ تعيتين
دادههای تعليمي ميتواند منشر به ثبتت چنتين تغييترات
کاهشي در اين طبقه شده باشد .تغييرات مراتع بوتتهای و
درختچهای :ميزان تغييترات ختالص رخداده ،گويتای ايتن
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است که تغييرات افزايشي قابل توجهي در ايتن طبقته بته
وقوع پيوسته است ( 1111هکتار) .گمان ميرود در فاصله
زماني مورد مطالعه به داليلي چون کتاهش بوتته کنتي از
بوتهزارهتا و اراضتي حاشتيه روستتاها در اثتر تغييتر نتوع
سوخت مورد استفاده اهالي از چوب به نفت و گاز ،صورت
گرفته است .به اذعان مردم محلي نيز ميزان رشد گياهتان
بوتتتهای در منطقتته افتتزايش چشتتمگيری داشتتته استتت.
گونتتههتتای بوتتتهای نظيتتر ،Astragalus adcendense
 Acanthophyllum spinousum ،Astragalus verusو
 Silene spergulifoliaاز آن جملتتهانتتد .تغييتترات طبقتته
جنگل 31 :درصد از پيکسلهای مربو به طبقته جنگتل
بال تغييتر مانتده و تنهتا حتدود  43درصتد از وستعت آن
کاسته شده و عمتدتا بته طبقته اراضتي عتاری از پوشتش
تبديل شده است .از طرف ديگتر  17درصتد بته مستاحت
جنگلها افزوده شتده استت کته طبقته اراضتي عتاری از
پوشش گياهي و مراتع علفي به ترتيتب بته ميتزان 4711
هکتار و  4361هکتار عمدهترين سهم را در آن داشتهانتد
و اين ميتواند به دليل رشد گونههای درختي در منتاطقي
باشد که در سال  4531و قبل از آن ،بته دليتل وابستتگي
معيشتي و شغلي بتيشازحتد اهتالي روستتاهای داختل و
حاشيه جنگل به عرصههتای جنگلتي و استتفاده از چتوب
جنگلي به منظتور تتأمين ستوخت و حتّتي استتفادههتای
ساختماني ،درختان اين مناط قطع ميشده ولتي بعتد از
آن با کاهش وابستگي مردم به طبيعتت در اثتر دسترستي
آسان به سوختهای فسيلي و مصالح ساختماني موردنيتاز
اهالي ،درختان مناط مذکور مشددا رشد يافتهاند در کتل
ميتوان گفت که عمد تغييرات رخداده در طبقته جنگتل
مربو به تغيير از جنگل به اراضي عاری از پوشش گياهي
و بالعکس بوده است .بررسي تغييرات خالص گويتای ايتن
است که تغييرات مثبت افزايشي بر اين طبقه غلبه داشتته
است .پس عليرغم گزارشهای روزافتزون مراجتع مترتبط
دربارهی تخريب جنگلهای زاگرس طي دهههای گذشته،

نتايج تحقي حاضر نشان ميدهد که عکس اين رونتد بتر
جنگلهای منطقه سبزکوه حکمفرما بوده است.
در يک نتيشه گيری کلي بيان مي دارد که  15درصد از
اراضي موجود در سال  ،4531در سال  4531دچار تغييتر
شدهاند .صرفنظر از خطاهای احتمالي که در کليه ابزارهتا
و روش های سنششازدور وجود دارد ،ميتوان ابراز داشتت
که منطقهی سبزکوه طي سال های متورد مقايسته شتاهد
تغييرات قابل توجهي در پوشش اراضي ختود بتوده استت.
نتايج حاکي از آن است که عوامل محرکۀ تغييرات پوشش
اراضتتي منطقتته ستتبزکوه ،در جهتتت افتتزايش کميتتت
پوششهتای گيتاهي (صترف نظتر از کيفيتت آن) جريتان
داشته است که تغييرات کاهشتي طبقتۀ اراضتي عتاری از
پوشش گياهي متيتوانتد مؤيعتد ايتن ادععتا استت .نمتودار
تغييتترات ختتالص نشتتاندهنتتد افتتزايش وستتعت اراضتتي
کشاورزی ،مراتع بوتهای و درختچتهای و اراضتي جنگلتي
است .شخم مراتع و تبتديل آنهتا بته اراضتي کشتاورزی،
کاهش قابل توجه پديد بوته کني (يا بهعبارتديگر تبديل
اراضي لخت به بوتهزار) و کاهش قطع درختان جنگلي بتر
اثر تتأمين نيازهتای ستوخت جنگتلنشتينان و شتهرهای
مشاور از ساير منابع انرهی ،به ترتيب متيتوانتد بته عنتوان
داليل عمد تغييرات مذکور تلقي گردد .محاسبات نشتان
داد که بيشترين تغييرات کاهشي در طبقته مراتتع علفتي
رخداده است و گمان ميرود که ورود دام بيش از ظرفيتت
مشاز مراتع و احتماال همزماني وقوع اين پديده بتا عوامتل
طبيعي مخرّبي چتون خشتک ستالي ،آستيبپتذيری ايتن
اکوسيستم را دوچندان کرده است به طوریکته از وستعت
آن بهانداز قابل توجهي کاسته شده است .لذا نتتايج ايتن
مطالعه ،شکنندگي و آسيب پتذير بتودن اکوسيستتمهتای
طبيعي مراتع علفي مناط نيمهخشک را به تصوير کشيد.
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