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اثرات تغییرات پًضص زمیه ي کاربری اراضی بر فرسایص بادی ي يقًع
ريزَای غبارآلًد در مىطقٍی ضُریار
3

محمد مُدی حسیه زادٌ  ،*1غالمرضا براتی ،2زَرا صابر ویا

 -1زاًكيبض زاًكٌسُ ػلَم ظهيي ،زاًكگبُ قْيس ثْكتي
 -2اؾتبزیبض زاًكٌسُ ػلَم ظهيي ،زاًكگبُ قْيس ثْكتي
ً -3بضقٌبؼ اضقس غئَهَضكَلَغي ،زاًكٌسُ ػلَم ظهيي ،زاًكگبُ قْيس ثْكتي
پصیطـ هوبلِ1392/10/22 :
تأیيس ًْبیي هوبلِ1393/5/11 :

چكیدٌ
هٌطوِي قْطیبض زض زِّّبي اذيط قبّس اكعایف ضٍظّبي ؿجبضآلَز ثَزُ اؾت .ثِ هٌظَض هٌكبء یبثي گطز ٍ ؿجابض
ٍ اثطات پَقف ظهيي زض ٍهَع كطؾبیف ثبزي ٍ ضٍظّبي ؿجبض آلَز ایي هٌطواِ اظ تهابٍیط هابَّاضُاي لٌسؾات ٍ
ًوكِّبي تطاًن پَقف گيبّي اؾتلبزُ قسً .تبیح ًكبى زاز ًِ پَقف گيبّي ثاب تاطاًن ثاب ي  ، %75اظ ثايي
ضكتِ ٍ ثيكتط هؿبحت هٌطوِ زاضاي تطاًن ثؿيبض پابیيي (ًوتاط اظ  )%25اؾات .خْات ثابز ؿبلات زض ایؿاتگبُ
قْطیبض قوبل ؿطثي هيثبقس .ثطضؾي كطؾبیف هٌطوِ ثط اؾبؼ هسل اضیلط ًكبى زاز ًِ ایي هٌطواِي قاْطیبض
زض ًالؼ ذطط ثؿيبض ظیبز هطاض زاضز ًِ كطؾبیف ظیبز ثب خْت ٍظـ ثبز ؿبلت زض هٌطوِ هٌطجن اؾات .ثطضؾاي
آهبضي ضٍظّبي ؿجبضآلَز ًكبى زاز كطاٍاًي ٍهَع گاطز ٍ ؿجابض ٍ كهاَل ضذاساز آى زض ایؿاتگبُ ایاالم (ایؿاتگبُ
قبذم) زض هوبیؿِ ثب ایؿتگبُ قْطیبض هتلبٍت ثَزُ ثِ گًَِاي ًِ ثيكتطیي كطاٍاًي ایي پسیسُ زض ایؿتگبُ ایالم
زض تيط هبُ (خَ ي) ضخ زازُ ٍ زض كهل پبیيع كبهس ایي پسیسُ هيثبقاس .زض هٌطواِ قاْطیبض ثيكاتطیي كطاٍاًاي
ضٍظّبي ؿجبضي ثِ تطتيت زض ذطزاز هبُ (غٍئي) ٍ آشضهبُ ( زؾبهجط) اؾت .زض ًتيدِ ػَاهل هحلي زض ٍهَع پسیسُ
ضٍظّبي ؿجبضي هٌطوِي قْطیبض ثط ػَاهل كطا هٌطوِاي هؿلط هيثبقٌس.
ياژٌَای کلیدی :ضٍظّبي ؿجبضآلَز ،كطؾبیف ثبزي ،قبذم  ،NDVIتـييطات ًبضثطي اضاضي ،هٌطواِ قاْطیبض،
ػَاهل هحلي

*ًَ -یؿٌسُ هؿئَل09111937320 :

Email:m.hosseinzadeh@sbu.ac.ir
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قبذم ًؿجت ثِ ؾبیط قبذمّب هيثبقس .حؿايي
ظازُ ٍ ّوٌااابضاى ( )1390زض هوبلاااِي ثطضؾاااي
تـييطات پَقف گيبّي زلتبي ضٍزذبًِي هْطاى ثط
اؾبؼ قابذم  NDVIثاِ آقٌبضؾابظي تـيياطات
هحيط زلتبیي ضٍزذبًِ هْطاى زض اؾاتبى ّطهعگابى
زض طي زٍضُي ظهبًي  1989تاب  2010پطزاذتٌاس.
زض ایااي هطبلؼااِ اظ تهاابٍیط ؾااٌدٌسُ ّاابي ٍ TM
 ETMهبَّاضُي لٌسؾت ٍ تٌٌيي پطزاظـ تهاَیط
 RSاؾتلبزُ قاس .زض ًْبیات ثاب ثطضؾاي تهابٍیط ٍ
هؿبحت ًل پَقف گيبّي زض ؾبلّبي هَضز ًظط
ثِ ایي ًتيدِ زؾات یبكتٌاس ًاِ ثيكاتطیي تاطاًن
پَقف گيبّي هطثَط ثِ پَقاف گيابّي ؾابحلي
ًِ قبهل پَقف حطا هيثبقس .زض اضتجبط ثب گاطز ٍ
ؿجاابض ٍ كطؾاابیف ثاابزيً ،اام ؾااي ٍ ّوٌاابضاى
( )2010زض هوبلِي تدعیاِ ٍ تحليال اًتوابزي ثاب
اؾتلبزُ اظ زازُّبي َّاقٌبؾاي ثاطاي ًظابضت ثاط
كطؾبیف ثبز ،ثِ هطبلؼِ اضظیبثي اًتوبزي اؾاتلبزُ اظ
ًس آة ٍ َّا ثطاي ًظبضت ثاط كؼبلياتّابي گاطز ٍ
ذاابى ٍ كطؾاابیف ثاابزي زض اؾااتطاليب پطزاذتٌااس.
تحويوبت آًْب ًكبى زاز ًِ طجان ًاسّبي ؾلؿالِ
هطاتجي ؾبظهبى َّاقٌبؾي خْبًي ًوتاط اظ  ٪ 7اظ
گطز ٍ ؿجبض ثِ طَض ضٍظاًِ ٍ  ٪ 15/2تَكابى گاطز ٍ
ؿجبض زض ّط ؾبل زض زضیبچِ ایط ایدبز هيگاطزز .زض
ًْبیت ًسّبي  08 ٍ 07ضا ثِ ػٌَاى پسیاسُ ؿبلات
آة ٍ َّایي ٍ ثعضگتطیي تَكبى گطز ٍ ؿجابض ؾابل-
ّبي اذيط اؾتطاليب تَنيق ًطزًس .كطیطا ٍ ّوٌبضاى
(ً )2011يع زض هوبلِاي پَقف ظهيي ٍ قيَُّابي
هسیطیت ظهيي ٍ اثطگاصاضي آى ثاط ثاطٍظ كطؾابیف
ثبزي ضا ثِ ٍؾيلِي تٌٌييّبي ؾاٌدف اظ زٍض زض
ایبلت ٍیٌتَضیبي اؾتطاليب هَضز هطبلؼِ هاطاض زازًاس.
زض ایي هوبلِ آهسُ اؾات ًاِ كطؾابیف ثابزي زض
ًكتعاضّبي هٌطوِي هبلي زض ایبلات ٍیٌتَضیاب ثاِ
طَض ؾبليبًِ اتلبم هياكتس ًِ هوساض آى ثب تَخِ ثاِ
كهل ٍ قيَُّبي هاسیطیت ظهايي هتلابٍت اؾات.

مقدمٍ
خْبًي ًِ زض آى ظًسگي هيًٌاين زائواب زض حابل
تـييط ٍ تحَل هيثبقس .پسیسُّابیي ًظياط پَقاف
گيبّي ،ثِ ز یل هرتلق زض اثط ػَاهل طجيؼي ٍ یب
اًؿبًي ثِ هطٍض ظهبى زچبض تـييط قسُ ًِ قطایط ٍ
ػولٌطز اًَؾيؿتن ضا تحت تاأثيط هاطاض هايزّاس.
پَقف گيبّي ًبًبكي ًيع زض ػطنِّبي ثبزذيع ثاِ
اكعایف ٍهَع گطز ٍ ؿجبض هياًدبهس .اظ ایي ضٍ گاطز
ٍ ؿجبض ایدبز قسُ هيتَاًس ًَػي ٍاًٌف ثاِ تـيياط
پَقف گيبّي ثبقاس .پسیاسُّابي گاطز ٍ ؿجابضي
ضذسازّبي طجيؼي ّؿتٌس ًِ ثِ طَض گؿاتطزُ زض
هٌبطن ذكي ٍ ًيوِ ذكاي خْابى ثاِ ٍیاػُ زض
ػااطوّاابي خٌاات حاابضُ ضخ هاايزّااسٍ .یػگااي
ذكٌؿبلي ایطاى ًكبى هايزّاس ًاِ ثاِ طاَضًلي
ّيچ هٌطوِاي اظ ًكَض اظ ایي پسیسُ زض اهبى ًجَزُ
اؾت ٍ ثاِ ًؿاجت هَهؼيات طجيؼاي ذاَز اثاطات
هرطة ایي پسیسُ ضا تدطثاِ هايًوبیاس .زض هٌابطن
ذكي ٍ ثيبثبًي ًيع كطؾبیف ذبى ٍ اًتوابل شضات
ثيف اظ ّط ػبهلي تحت تأثيط ًيطٍي ثابز اؾات .ثاب
تَخِ ثِ ایٌٌِ هٌطوِي قْطیبض زض ؾبلّبي اذياط
قبّس اكاعایف ضٍظّابي ّواطاُ ثاب گاطز ٍ ؿجابض ٍ
ًبّف تاطاًن پَقاف گيابّي ثاَزُ ،لاصا زض ایاي
تحوين ؾؼي ثط آى گكتِ تب ػاالٍُ ثاط ػبهال ثابز،
اثطات ًَع پَقف ظهيي ٍ ًبضثطيّب ٍ تـيياطات آى
زض ثبظُي ظهبًي 1379 –1390ثاط اكاعایف هياعاى
كطؾبیف ثبزي ٍ گطز ٍ ؿجبض زض هٌطواِي قاْطیبض
ثطضؾي گطزز .ثبم ٍ گطًٍَلاس ( )2006زض تحويواي
ًِ زض یٌي اظ هٌبطن ذكي ایبلت ًلطازٍي آهطیٌب
ثب اؾتلبزُ اظ تهبٍیط لٌسؾت اًدابم زازًاس ثاِ ایاي
ًتيدِ ضؾيسًس ًِ قبذم تلبضلي ًطهابل قاسُي
گيبّي زض هوبیؿِ ثب ؾبیط قبذمّب ثْتط هيتَاًاس
ثيبًگط پَقف گيبّي زض هٌبطن ذكي ثبقس .آًْاب
اظ ؾطي ظهبًي  14ؾبلِ تهابٍیط لٌسؾات اؾاتلبزُ
ًوَزًس ٍ ًتبیح ًكبى زٌّاسُي زهات ثيكاتط ایاي
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ذَظؾتبى ًسّبي  06اؾترطاج گطزیسً .تبیح ًكبى
زاز ًعزیي قسى ّوعهبى زٍ ؾابهبًِي ًان ككابض
ایطاى-پبًؿتبى ٍ پاط ككابض آظٍض ٍ ٍهاَع خطیبًابت
َّایي اظ ػطام ٍ ػطثؿاتبى هَخات اًتوابل گاطز ٍ
ؿجبض اظ ؾطح ثيبثبىّبي ثطٌِّ اظ ایي هٌبطن قاسُ
اؾت.

اذﻀطي ٍ ّوٌاابضاى ( )1388زض هوبلااِي پٌْااِ
ثٌسي قست كطؾابیف ثابزي زض زقات قاْطیبض اظ
هسل تدطثي اضیلط ًِ هسلي تدطثاي خْات ثاطآٍضز
ًوي ٍ ًيلي كطؾبیف ثابزي هايثبقاس ،اؾاتلبزُ
ًطزًس .پؽ اظ خوغآٍضي آهبض ٍ اطالػبت هَضز ًيبظ
اظ كبًتَضّبي هسل هَضز ًظطً 9 ،وكِ هرتلق تْيِ
قسُ اؾتً .وكِي ذطط ثاِ زؾات آهاسُ زاضاي 4
ًالؼ ثَزُ ٍ ًالؼ ذطط ذيلي قسیس زض هٌطواِ
زیسُ ًكسُ اؾتً .تبیح ًكبى زٌّسُي آى اؾت ًِ
 70زضنس هٌطواِ زض ًاالؼ ذطاط هتَؾاط هاطاض
زاضز .ثطاتي ٍ ّوٌبضاى ( )1388زض هوبلاِاي زیگاط
ًوف ّوگطایي ؾبهبًِّبي ككبض ثط ضذاساز تَكابى-
ّبي ؿجبضي اؾتبى ذَظؾاتبى هاَضز ثطضؾاي هاطاض
زازًس .زض ًٌبض هطبلؼبت كَم هيتَاى ثاِ هطبلؼابت
ػجساللْي ٍ ّوٌبضاى ( ،)1385نبضهي ٍ ّوٌابضاى
( ٍ )1385ؾااااؼسالسیي ٍ ّوٌاااابضاى ( )1389زض
ذهَل تـيياطات پَقاف گيابّي ٍ هْطقابّي ٍ
ًًٌَاابم ( ،)1388لكااٌطي ٍ ًيرؿااطٍي (،)1387
شٍاللوبضي ٍ ّوٌبضاى ( ،)1390ذؿاطٍي (،)1389
ثبثبئيبى ٍ ّوٌبضاى ( ،)1389ایطاًوٌف ٍ ّوٌابضاى
( ،)1384اًهاابكي هوااسم ( ٍ )1389اقااطكي ظازُ ٍ
ّوٌبضاى ( )1389اقبضُ ًطز ًِ زض ذهَل ٍهاَع
ضٍظّاابي گطزٍؿجاابض هطبلؼااِ زاقااتِاًااس .زض ایااي
پػٍّف اظ قاف ایؿاتگبُ زازُ ؾاٌدي زض اؾاتبى

مًاد ي ريش َا
هٌطوااِي هااَضز هطبلؼااِ ،قْطؾااتبى قااْطیبض ٍ
هؿوتي اظ اؾتبى الجطظ ًِ قبهل ًاطجّ ،كاتگطز ٍ
ًظطآثبز هيقَز ضا زض ثط هيگيطز .اهاب اظ آًداب ًاِ
تبًيااس ثيكااتط ثااط هٌطوااِي قااْطیبض هاايثبقااس،
ذهَنيبت ایي هٌطوِ شًاط هايگاطزز .هٌطواِي
قْطیبض ثب هؿبحت ً 350يلاَهتط هطثاغ ثاب اضتلابع
هتَؾط  1160هتط زض خٌَة ؿطة اؾاتبى تْاطاى
ثااب هرتهاابت خـطاكياابیي ثاايي" 50°30'20تااب
" 51°13'10طااَل قااطهي ٍ " 35° 30' 50تااب
" 35° 45 '15ػااطو قااوبلي هااطاض زاضز .هٌطوااِ
زاضاي اهليوي ذكي ٍ تؼساز ضٍظّبي ذكي ؾبل
 245ضٍظ هيثبقس (اذﻀااطي ٍ ّوٌاابضاى.)1388 ،
قْطؾتبى قْطیبض اظ قوبل ثب قْطؾاتبى ًاطج ٍ اظ
قطم ثب اؾالهكاْط ٍ تْاطاى ٍ اظ خٌاَة ثاب ضثابط
ًطین ٍ اظ ؿطة ثب ًطج ٍ اؾاتبى هطًاعي ّوؿابیِ
هيثبقس (قٌل .)1

قٌل ً :1وكِ هَهؼيت هٌطوِ هَضز هطبلؼِ
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الق -اؾتلبزُ اظ زازُّبي هبَّاضُي لٌسؾت (،TM
 ٍ )2000 ETM ٍ 2011 ،2006اؾتلبزُ اظ ًاطم-
اكعاض پاطزاظـ تهاَیط (ً Erdas Imagineؿارِي
 )8.3خْاات ثطضؾااي تـييااطات پَقااف گياابّي ٍ
تطاًن آًْب ٍ تدعیِ ٍ تحليل آًْب (خسٍل  ٍ 1قٌل
 2الق ،ة ٍ ج).

ایي قْطؾتبى اظ زقتّبي حبنالريعي زض ًبحياِ
قطمًَ ،احي هطًعي ٍ قوبلقطهي ثطذَضزاض اؾت
ٍ ًَُّبي هٌلطز ٍ گبُ پيَؾتِاي زض هؿاوتّابي
خٌَثي ٍ ؿطثي ،اضاضي یٌسؾت آًطا تـييط زازُاًس.
اثعاض ٍ ضٍـّبي هَضز ًظط زض ایي پاػٍّف قابهل
هَاضز ظیط هيثبقس:

خسٍل : 1هكرهبت تهبٍیط هبَّاضُاي
ضزیق

هبَّاضُ

ًَع ؾٌدٌسُ

تبضید اذص تهَیط

هسضت تلٌيي
هٌبًي

قوبضُ ضزیق ٍ
گصض

هسضت تلٌيي
ضازیَهتطي

1

لٌسؾت 5 -

TM

2006/07/18

 30/30هتط

165 / 35

 8ثيت

2

لٌسؾت 5 -

TM

2011/07/16

 30/30هتط

165 / 35

 8ثيت

3

لٌسؾت 7 -

ETM

2000/07/25

 28/5هتط

165 / 35

 8ثيت

قٌل :2الق  .تهَیط 2000 ETM

قٌل 2 :ة  .تهَیط 2006 TM

تهبٍیط اؾتلبزُ قسُ زض ایي پػٍّف هتكٌل اظ
ثبًسّبي  7 ٍ 5،4،3،2،1هيثبقس .ثِ ّويي هٌظَض
ثطاي تْيِ تهَیط ضًگي اظ ًطم اكعاض ERDAS
 IMAGINGاؾتلبزُ قس .اثتسا ثب اؾتلبزُ اظ ایي
ًطم اكعاض ػوليبت ازؿبم یِ ّب ٍ تْيِ یي تهَیط
هطًت ( چٌس یِ ٍ ضًگي) ثط ضٍي ثبًسّب نَضت
گطكت .ؾپؽ تهبٍیط ضًگي تْيِ قسُ اظ هٌطوِي
هَضز هطبلؼِ ثب اؾتلبزُ قبذم  ،NDVIیٌي اظ
تَاثغ ثبضظؾبظي طيلي ًِ قبهل قبذمّب هي-
ثبقس آقٌبض ؾبظي قسُ اؾت .قبذم تلبضلي
ًطهبل قسُي گيبّي ثيبًگط قست ٍ پطاًٌف
پَقف گيبّي هيثبقس .هوساض قبذم ثيي اػساز
 -1 ٍ +1تـييط هيًٌس .ثِ هٌظَض ثطضؾي تطاًن
پَقف گيبّي زض هٌطوِي هَضز هطبلؼِ ،اثتسا
ثطاي ّط تهَیط قبذم  NDVIاؾترطاج گطزیس.

قٌل :2ج  .تهَیط 2011 TM

تهبٍیط اؾترطاج قسُ زاضاي ؾطَح ذبًؿتطي -1
(ؾيبُ) تب ( +1ؾليس) هيثبقس .هٌبطن ؾليس ضًم
ثيبًگط ًَاحي زاضاي پَقف گيبّي هتطاًن ٍ
هٌبطن ؾيبُ ضًم ًكبى زٌّسُي ًَاحي ثسٍى
پَقف گيبّي ثَزًس .ؾپؽ تهَیط تْيِ قسُ ثِ
هحيط  GISثطزُ قسُ ٍ ثب اؾتلبزُ اظ اثعاض طجوِ
ثٌسي هدسز زض خؼجِ اثعاض آًبليع ؾِ ثؼسي تهبٍیط
ثِ چْبض ًالؼ طجوِ ثٌسي گطزیس.
ثؼس اظ تجسیل ًطزى تهَیط ضؾتط ثِ كياَچط ٍ خاسا
ًااطزى هحااسٍزي هااَضز هطبلؼااِ اظ آى ،ظم ثااَز
هؿبحت ّط یي ًاالؼّاب هحبؾاجِ قاَز ،تاب ثاِ
ٍؾيلِي ذالنِ ًطزى هؿبحت ّط یي اظ تهابٍیط
ٍ تجسیل آًْاب ثاِ زضناس ،تؼاساز طجوابت پَقاف
گيبّي ٍ تاطاًن آًْاب زض هٌطواِي هاَضز هطبلؼاِ
تؼييي گطزیس.
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تٌطاض ٍ كطاٍاًي آًْب زض ّط هابُ زض ّاط ایؿاتگبُ ثاب
ًَقتي ثطًبهِ هبًطٍ زض اًؿل هكرم گطزیس.
ج :اؾترطاج آهبض هطثَط ثِ ؾطػت ،كطاٍاًي ٍ
خْت ثبز ایؿتگبُّبي هَضز هطبلؼِ خْت تطؾين
گلجبز اؾت .ایي آهبض اظ ؾبلٌبهِي َّاقٌبؾي
هَخَز زض ًتبثربًِي ؾبظهبى َّاقٌبؾي هطثَط
ثِ ؾبل  2008تْيِ گطزیس .زض ایي هطحلِ اظ
پػٍّف ثِ هٌظَض تؼييي ٍضؼيت ثبز زض هٌطوِ،
ایٌٌِ ًسام ثبز زض ًسام خْت ؿبلت اؾت ٍ زض
كهَل هرتلق ایي ثبزّبي ؿبلت ًسام اؾتً ،يبظ ثِ
تطؾين گلجبز كهلي هطثَط ثِ ّط یي اظ ایؿتگبُّب
ثَز ًِ ثب تَخِ ثِ خْت ثبز ؿبلتٍ ،ضؼيت گطز ٍ
ؿجبض زض ّط یي اظ ایؿتگبُّب هؼلَم گطزز .لصا گلجبز
ّط چْبض كهل اظ ایؿتگبُّب تْيِ قس تب ٍضؼيت ثبز
ؿبلت زض ّط كهل تؼييي گطزز .گلجبز ایؿتگبُّبي
هَضز ًظط ثب اؾتلبزُ اظ ًطم اكعاض WRPLOT view
تطؾين گطزیس .زض ًْبیت آذطیي زازُي هَضز
اؾتلبزُ ،ثْطُگيطي اظ یِّبي ضهَهي كطؾبیف
ثبزي ًِ اظ ؾبظهبى خٌگلّب ٍ هطاتغ زض ؾبل
 1389تْيِ گطزیسُ اؾت ،هيثبقس (خسٍل .)2

ة -اؾترطاج آهبض ضٍظاًِي گطز ٍ ؿجابض اظ ؾابظهبى
َّاقٌبؾي ًِ ایي آهبضّب هطثَط ثِ ٍضؼيت ّاَاي
حبضط ًِ ّاط یاي ثاب قٌبؾاِاي (ًاس) هكارم
گطزیسُ ،هيثبقس .ایي زازُّب ثطاي ّكات ایؿاتگبُ
قاابهل :قااْطیبضّ ،كااتگطز ،چيتگااط ،ثااَئييظّااطا،
كطٍزگبُ اهبم ذويٌي ،ؾبًٍُ ،طج ٍ ایؿاتگبُ ایاالم
ثِ ػٌَاى ایؿتگبُ قابذم ،هطثاَط ثاِ ؾابلّابي
 1379تب  2000( 1388تب  )2009هيثبقس ًِ ثاب
اؾتلبزُ اظ ًاطماكاعاض  Spss19ٍ Excel2007هاَضز
تدعیِ هطاض گطكتٌس .ثسیي نَضت ًِ ضٍظّبي ؿجابض
آلَز زض هٌطوِي هَضز هطبلؼِ ٍ ثيكتطیي كطاٍاًاي
گطز ٍ ؿجبض زض كهَل هرتلق زض ایؿتگبُّبي هَضز
هطبلؼااِ ٍ تطؾااين خااسٍل ٍ ًوااَزاض ّااط یااي اظ
ایؿتگبُّب ٍ هوبیؿِي آًْب ثب یٌاسیگط ٍ زض ًْبیات
هيعاى ّوجؿتگي ایي ایؿتگبُّب ثب ذَز ٍ ثاب زیگاط
ایؿتگبُّب ثب اؾتلبزُ اظ ضطیت ّوجؿتگي پيطؾاَى
پطزاذتِ قاس .ثاسیي گًَاِ ًاِ اظ هيابى زازُّابي
زضیبكتي هطثَط ثاِ گاطز ٍ ؿجابض ،آهابض هطثاَط ثاِ
َّاي حبضط اؾترطاج ،ؾپؽ ٍاضز ًطم اكعاض اًؿال
قااسُ ٍ اظ ططیاان كيلتطگااصاضيً ،ااسّاابي ً 06ااِ
هطثَط ثِ گطز ٍ ؿجبض هيثبقاٌس ،اًترابة ٍ هياعاى

خسٍل ً :2الؼّبي كطؾبیكي زض هسل IRIFR

V

IV

III

II

I

ًالؼ كطؾبیف

ذيلي ظیبز

ظیبز

هتَؾط

ًن

ذيلي ًن

قست كطؾبیف

ثرف هطًعي چَى چتط ؾجع زض هٌطواِ گؿاتطـ
یبكتِ اؾت .الجتِ ایي ثبؿبت ًيع ثِ زليل ًجَز آة ٍ
ّوچٌيي ثطذاي ؾاَز خاَیيّابیي ًظياط تـيياط
ًبضثطي اضاضي اظ ًكبٍضظي ثِ هؿًٌَي ٍ ًبضگبّي
ٍ ؿيااطُ ضٍ ثااِ ًاابّف گصاقااتِ اؾاات .زض ایااي
قْطؾتبى ّ 22عاض ٌّتبض اضاضي ًكابٍضظي ٍخاَز
زاضز ًِ اظ اضاضي هطؿاَة ٍ زضخاِ یاي هحؿاَة
هيقًَس .اظ ایي هوساض ّ11عاض ٌّتابض ظیاط ًكات

وتایج
اظ ؾاابليبى زٍض ثراافّاابي ٍؾاايؼي اظ هٌطوااِي
قْطیبض ثِ ٍیاػُ ًاَاحي قاوبلي ،قاوبل قاطهي ٍ
ؿطثي ثِ زليل كطاّن ثَزى قاطایط هٌبؾات قابهل
آة ٍ ذبى ٍ هٌبثغ آة ًبكي ،ظیط ًكات گٌاسم ٍ
خَ ٍ شضت ٍ ؿيطُ هطاض هايگطكتاِ ًاِ اًٌاَى ثاِ
زليل ًوجاَز هٌابثغ آة ًكابٍضظي ًابّف یبكتاِ
اؾت .ثبؿبت هياَُي قْطؾاتبى هرهَناب ثبؿابت
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ًكبٍضظي هكتول ثط اضاضي ًكبٍضظي آثاي ،ثابؽ ٍ
هلوؿتبى ثَزُ ًِ ٍیػگيّبیي چَى ذبى هٌبؾات
ٍ آة ًبكي زض ًَاحي قوبل ،قوبل قطم ٍ قاوبل
ؿطة قْطؾتبى قْطیبض اهٌبى ثبلوَُي كؼبليتّبي
ًكبٍضظي ضا ثِ ٍخَز آٍضزُ اؾت.

هحهَ ت هرتلق ظضاػي ٍ ّ 9عاض ٌّتبض ثبؽ هياَُ
اؾت .ثاِ طاَض ًلاي پَقاف گيابّي قْطؾاتبى
قْطیبض ضا هيتَاى ثِ زٍ ًَع طجيؼاي ٍ ًكابٍضظي
توؿين ًطزًَ .ع اٍل ؿبلجب اظ هطاتغ ٍاهغ زض زاهٌِّب
ٍ گيبّبى ضٍیيسُ زض ًٌبض ضٍزذبًِّب تكاٌيل هاي-
قَز .هطاتغ قْطیبض اظ ًظط اهليوي ٍ ثَم قٌبؾاي اظ
ًَع هطاتغ هكالهي ٍ هتَؾط ثَزُ ٍ هؿبحت ًلاي
آى ثبلؾ ثطّ 10اعاض ٌّتابض اؾات .هؿاوت خٌاَة
ؿطثي ایي هٌطوِ زاضاي پَقف گيبّي زقاتّابي
قَض ٍ ؾيالثي ثب هؿبحت توطیجي ٌّ 2/5تبض هاي-
ثبقس .هيبى گًَِّبي گيبّي هٌطوِي قاْطیبض ًاِ
تؼسازقبى ثِ ًَ 400ع هايضؾاس ،آضتوؿايب ،ثابزام
ٍحكي ،گَىً ،بًَتي ،تبؽ ،گع ،گل گٌسم ،پيچاي،
قيطیي ثيابى ،لاِي ٍحكاي ،ذبضقاتط ،گبٍظثابى،
ثبضٌّاام ٍ اؾاالٌس ثااِ چكاان هاايذااَضز .پَقااف

بررسی تغییرات پًضص گیاَی :ثِ هٌظَض ثطضؾي
تـييطات پَقف گيبّي ٍ آقٌبضؾبظي ایي تـييطات
اظ زازُّبي هبَّاضُ لٌسؾت ٍ ثط اؾبؼ قبذم
تلبضل ًطهبل قسُي گيبّي اؾتلبزُ ٍ ثِ ً 4الؼ
طجوِ ثٌسي قسًس.
خساٍل ً 5 ٍ 4 ، 3تبیح حبنل اظ تْيِ ًوكاِّابي
تْيِ قسُ ثط اؾبؼ قبذم  NDVIهي ثبقٌس ًاِ
زض ّط یيً ،الؼّبي تطاًن پَقف گيبّي ًكابى
زازُ قسُ اؾات .زضناس ّاط یاي اظ ًاالؼّاب زض
خساٍل شیل شًط قسُ اؾت.

خسٍل  :3تطاًن پَقف گيبّي زض ّط ًالؼ (ؾبل )2000
هؿبحت

تطاًن پَقف گيبّي

زضنس
99/17

641926/83

1

0/80

5196/66

2

0/02

157/31

3

0/01

0/16

4

خسٍل :4تطاًن پَقف گيبّي زض ّط ًالؼ (ؾبل )2006
زضنس

هؿبحت

تطاًن پَقف گيبّي

96/69

625894/46

1

3/16

20504/17

2

0/13

899/51

3
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خسٍل  :5تطاًن پَقف گيبّي زض ّط ًالؼ(ؾبل )2011
زضنس

هؿبحت

تطاًن پَقف گيبّي

95/72

619613/87

1

4/10

265991/92

2

0/16

1089/47

3

ضًٍس اكعایكي ًواي ضا طاي ؾابلّابي  2000تاب
 2011زاقتِ اؾتّ .وچٌيي ایاي ٍضاؼيت ثاطاي
ًالؼ ّ 2ان ثطهاطاض هايثبقاس .ثيكاتطیي زضناس
هؿبحت هٌطوِ ضا ًالؼ  1تكٌيل هايزّاس ًاِ
ثيبًگط پَقف گيبّي ثب تطاًن ثؿيبض پبیيي هيثبقس
ًِ طي ؾبلّبي  2000تب  2011ثِ هياعاى ًواي
ضًٍس ًبّكي زاقتِ اؾت (قٌل .)3

ثب تَخِ ثِ خساٍل  5 ٍ 4 ،3هكرم هايقاَز
ًِ زض طجوِ ثٌسي ًالؼّبً ،االؼ ً 4اِ ثيابًگط
پَقف گيبّي ثب تطاًن ثب (ثب ي  )%75هيثبقاس،
زض ؾبل ٍ 2000خَز زاضز ،زض حبلي ًِ ایي ًالؼ
زض ؾبلّبي  2011 ٍ 2006اظ ثيي ضكتِ اؾت .ایي
ًكبى زٌّسُي ایي هَضَع هايثبقاس ًاِ پَقاف
گيبّي ثب تطاًن ثب اظ ثيي ضكتِ اؾتً .الؼ ً 3اِ
زاضاي پَقف گيبّي ثب تاطاًن هتَؾاط هايثبقاس

قٌلً :3وَزاض ؾتًَي هوبیؿِي تطاًن پَقف گيبّي زض زٍضُ ظهبًي هَضز هطبلؼِ

هكرم هيقَز ًِ هٌطوِي هَضز هطبلؼِ زض
ًالؼ ذطط كطؾبیف ثبزي ظیبز هطاض زاضز .اظ ططكي
هٌبطن ؿطثي قْطیبض زضًالؼ ذطط كطؾبیف III
یؼٌي ًالؼ ذطط هتَؾط هطاض گطكتِ اؾت ًِ ایي
هوٌي اؾت ًبقي اظ ًَُّبي هٌلطز یب آًتي الجطظ
ثبقس ًِ هبًغ كطؾبیف ظیبز زض ایي هؿوت قسُ
اؾت .زض ّط حبل ثب تَخِ هيعاى كطؾبیف ثبزي ،زض
هٌبطوي ًِ زض هؿيط ثبز قوبل ؿطثي هيثبقس
ثيكتط اؾت (خسٍل .)6

ثطضؾي ٍضؼيت كطؾبیف ثبزي زض هٌطوِ قْطیبض:
تطاًن ثؿيبض ضؼيق پَقف گيبّي ؾجت ایدبز
ٍضؼيت ثسي زض ضًٍس ثيبثبًي قسى هٌطوِ هي-
گطزز .ثب تَخِ ثِ ًوكِي كطؾبیف هٌطوِ قْطیبض،
 43/98زضنس هؿبحت هٌطوِ ضا ًالؼ ذطط V
یؼٌي ًالؼ ذطط ظیبز تكٌيل زازُ اؾت (قٌل
 .)4ثب تَخِ ثِ خْت ثبز ؿبلت زض هٌطوِ ًِ قوبل
ؿطثي هيثبقس ،كطؾبیف ثبزي زض ایي خْت ًؿجت
ثِ ؾبیط خْبت ثيكتط هيثبقس .ثب تَخِ ثِ قٌل4
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خسٍل ً :6الؼ ّبي ذطط كطؾبیف ثبزي زض هٌطوِ
I-II
0/59
0/91

II-III
3/25
43/98

IV-V

V

IV

III

II

I

ًالؼ ّب

21/09

28/48

2/71

2/30

5/64

0/69

هؿبحت(ٌّتبض)

32/57

5/02

4/18

3/56

8/70

1/07

زضنس

قٌل ً . 4وكِ كطؾبیف ثبزي هٌطوِ

قٌل ً :4وكِ كطؾبیف ثبزي هٌطوِ

هطبلؼِ گلجبز ایؿتگبُّب :ؾبزُ تطیي ضٍـ آهبضي ثطاي ًوبیف زازُّبي ثبزؾٌدي گلجبزّب ّؿتٌس ًِ زض آًْب
اطالػبت هطثَط ثِ كطاٍاًي ؾوت زض ًالؼّبي هرتلق ؾطػت ثبز ،زض ّط خْت ًوبیف زازُ هيقَز .زض
ایؿتگبُ قْطیبض زض ؾبل  2008زض  17/04زضنس هَاهغ اظ ًل ؾبػبت زیسثبًيَّ ،ا آضام اؾت .یؼٌي زض 82/6
زضنس اٍهبت ؾبل ،ثبزّبیي ثب ؾطػت ثيف اظ یي هتط ثط ثبًيِ زض هحل هي ٍظز ًِ ًكبى زٌّسُي ثبزذيع ثَزى
هٌطوِ اؾت .ثب تَخِ ثِ گلجبز ؾب ًِ هكرم هي قَز خْت ثبز ؿبلت زض هٌطوِ قوبل ؿطثي اؾت ًِ 44/75
زضنس اظ ًل ؾبػبت ٍظـ ثبز ضا زض ؾبل قبهل هيقَز .زض ایؿتگبُ ایالم زض ؾبل  2008زض  35/6زضنس هَاهغ
اظ ًل ؾبػبت زیسثبًيَّ ،ا آضام اؾت .یؼٌي زض  64/4زضنس اٍهبت ؾبل ،ثبزّبیي ثب ؾطػت ثيف اظ یي هتط ثط
ثبًيِ زض هحل هي ٍظز .ثب تَخِ ثِ گلجبز ؾب ًِ هكرم هيقَز ًِ خْت ثبز ؿبلت خٌَة قطهي هيثبقس ًِ
 17/9زضنس اظ ًل ؾبػبت ٍظـ ثبز ضا زض ؾبل قبهل هيقَز .ثب تَخِ ثِ گلجبز كهل پبیيع زض زٍ ایؿتگبُ
قْطیبض ٍ ایالم هكرم هيگطزز زض ایؿتگبُ قْطیبض خْت ثبز ؿبلت ،قوبلؿطثي هيثبقس (قٌل .)5زض حبلي
ًِ زض ایؿتگبُ ایالم خْت خٌَة قطهي اؾت (قٌل  .)6ایي هوبیؿِ ثِ ایي زليل نَضت گطكتِ اؾت ًِ زض
كهل پبیيع گطز ٍ ؿجبض زض ایؿتگبُ ایالم ضخ ًسازُ اؾت زض حبلي ًِ ایؿتگبُ قْطیبض زاضاي ایي پسیسُ هيثبقس.
ٍ زض ازاهِ گلجبز ایؿتگبُّبي هَضز ثطضؾي زض كهَل هرتلق تْيِ ٍ خْت ثابز ؿبلات زض آًْاب تؼيايي گطزیاسُ
اؾت.

قٌل  : 6گلجبز كهل پبیيع ایالم

قٌل  :5گلجبز كهل پبیيعقْطیبض
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ایؿتگبُ قْطیبض هدوَػاب  56ضٍظ طاي ؾابلّابي
 2009 ٍ 2008 ، 2007ثااِ ػٌااَاى ضٍظ ّوااطاُ ثااب
گطز ٍ ؿجبض گعاضـ قسُ اؾت .ایي آهبض ًكبى هاي-
زّس ًِ ثيكتطیي كطاٍاًي گاطز ٍ ؿجابض هطثاَط ثاِ
ؾبل  ٍ 2008كطاٍاًي هبّبًِي آى هطثاَط ثاِ هابُ
غٍئي هيثبقس .پسیاسُي گاطز ٍ ؿجابض زض طاي 52
ّلتِ زض طَل ؾِ ؾبل هَضز ثطضؾي ًكبى هيزّس
زض ّلتِي  25 ٍ 23ثاب هيابًگيي  4/33ثيكاتطیي
كطاٍاًي ضا زاضا هيثبقس (قٌل .)8

تحليل آهبضتَنيلي :ثب تَخِ ثِ آهبض هطثَط ثِ گطز
ٍ ؿجبض ،زض طي ؾبلّبي هاَضز ثطضؾاي ثاطاي ّاط
ایؿتگبُ اظ ؾبل  2000تب ؾبل ( 2009ثب تَخاِ ثاِ
آهبض هَخَز) ،كطاٍاًي ٍهَع گطز ٍ ؿجبض ٍ ّوچٌايي
هيبًگيي آى هَضز ثطضؾي هطاض گطكت ًاِ ثاِ قاطح
شیال هايثبقااس :آهابض هطثاَط ثااِ گاطز ٍ ؿجاابض زض
ایؿتگبُ ایالم ًكبى هيزّس ًاِ اظ ؾابل  2000تاب
 2009ثيكتطیي كطاٍاًاي زض ؾابل 2009 ٍ 2008
هيثبقس ٍ زض طي ایاي زُ ؾابل ثيكاتطیي گاطز ٍ
ؿجبض زض هبُ خاَ ي ضخ زازُ اؾات (قاٌل  .)7زض

قٌل ً :7وَزاض ذطي كطاٍاًي گطز ٍ ؿجبض ّلتگي
ایؿتگبُ ایالم

قٌل ً :8وَزاض ذطي كطاٍاًي گطز ٍ ؿجبض ّلتگي
ایؿتگبُ قْطیبض

ّلتگي ٍهَع ایي پسیسُ زض ایؿاتگبُّاب ًياع ًكابى
هاايزّااس زض كبناالِي ّلتااِي ثيؿااتن تااب ؾاايام
ثيكتطیي كطاٍاًي گطز ٍ ؿجبض ضخ زازُ اؾت.
هوبیؿِي ایؿتگبُ :ثب تَخِ ثِ ًوَزاض هيبًگيي گطز
ٍ ؿجبض زض طي ؾبلّبي 2009 ٍ 2008 ، 2007
زض قْطؾتبى قْطیبض (قٌل  ،)9هؼلَم هيگطزز
ًِ هبُّبي زاضاي گطز ٍ ؿجبض زض قْطیبض اظ لحبظ
كطاٍاًي هتلبٍت ثب ایؿتگبُ ایالم هيثبقس ثِ گًَِاي
ًِ زض قْطؾتبى قْطیبض هبُ غٍئي ثيكتطیي
كطاٍاًي گطز ٍ ؿجبض ضا زاضاؾت اهب زض ایؿتگبُ ایالم
ثيكتطیي كطاٍاًي زض هبُ خَ ي هكبّسُ قسُ
اؾت .اظ ططكي زض ایؿتگبُ قْطیبض زض كهل پبیيع
قبّس گطز ٍ ؿجبض ثَزُ زض حبلي ًِ زض ایؿتگبُ
ایالم ،هرهَنب زض هبُ زؾبهجط ایي پسیسُ زیسُ
ًكسُ اؾت (قٌل.)9

كطاٍاًي گطز ٍ ؿجبض زض ایؿتگبُ كطٍزگبُ ،حساًثط زض
ؾبل  ٍ 2009زض هبُ خَ ي ،زض ایؿاتگبُ چيتگاط،
ثيكتطیي گطز ٍ ؿجابض زض ؾابل  ٍ 2007ثؼاس اظ آى
زض ؾبل  ،2009زض ایؿتگبُ ّكتگطز ًيع ثيكاتطیي
كطاٍاًااي گااطز ٍ ؿجاابض زض ؾاابل  ٍ 2009زض هاابُ
خَ ي ،زض ایؿتگبُ ًطج ثيكتطیي كطاٍاًاي گاطز ٍ
ؿجبض زض ؾبل  ٍ 2009زض هبُ خاَ ي ،زض ایؿاتگبُ
ؾاابٍُ ،حااساًثط ایااي پسیااسُ زض زٍ ؾاابل 2008
ٍ 2009زض هبُ ؾپتبهجط ٍ زض ایؿتگبُ ثاَئيي ظّاطا،
ثيكتطیي كطاٍاًي ایاي پسیاسُ زض ؾابل  ٍ 2009زض
هبُ خَ ي ضخ زازُ اؾت.
ثب تَخِ ثِ هطبلت شًط قسُ زض ّوِي ایؿاتگبُّاب
ثِ ؿيط اظ ایؿتگبُ قْطیبض ٍ ؾبٍُ ،ثيكتطیي كطاٍاًي
گااطز ٍ ؿجاابض زض هاابُ خااَ ي ضخ زازُ اؾاات .زض
ایؿتگبُ قْطیبض حساًثط ایي پسیسُ زض هابُ غٍئاي ٍ
ایؿتگبُ ؾبٍُ زض هابُ ؾاپتبهجط هايثبقاس .ثطضؾاي
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قٌل ً :9وَزاض هيبًگيي كطاٍاًي گطز ٍ ؿجبض ایؿتگبُ ایالم ٍ قْطیبض

زاضز .زض ایؿااتگبُ ًااطج ّوبًٌااس ایؿااتگبُ ایااالم
ثيكتطیي كطاٍاًي هطثَط ثِ هبُ خَ ي هيثبقاس ثاب
ایي تلبٍت ًِ زض ایؿتگبُ ًطج زض هبُّبي غاًَیاِ ٍ
زؾبهجط پسیسُي گطز ٍ ؿجبض ضخ زازُ اؾت .زض ؾاِ
ایؿااتگبُ كطٍزگاابُ اهاابم ذويٌ اي ،ثااَئيي ظّااطا ٍ
ّكااتگطز ضذااساز پسیااسُ گااطز ٍ ؿجاابض زض كهااَل
هرتلق زاضاي ضًٍس توطیجب یٌؿبًي ثب ایؿتگبُ ایاالم
هي ثبقس .ثطضؾي ّوجؿاتگي پيطؾاَى ًياع ًكابى
هيزّس ًِ ایؿتگبُ قْطیبض ثب ّيچ ایؿتگبّي ( ثاِ
ؿيااط اظ ایؿااتگبُ ؾاابٍُ ثااِ نااَضت ضااؼيق) زاضاي
ّوجؿتگي هؼٌي زاضي ًويثبقس (خسٍل .)7

ایؿتگبُ ؾبٍُ ثاب تَخاِ ثاِ ایؿاتگبُ ایاالم ثاِ
ػٌَاى ایؿتگبُ قبذم توطیجب ضًٍاس یٌؿابًي ضا زض
اضتجبط ثب ٍهَع گطز ٍ ؿجبض زاضز ثب ایاي تلابٍت ًاِ
ثيكتطیي كطاٍاًي ایي پسیاسُ زض ایؿاتگبُ ایاالم زض
هبُ خَ يٍ ،لي زض ایؿتگبُ ؾبٍُ زض هابُ ؾاپتبهجط
ضخ زازُ اؾت .اظ ططكاي زض كهال پابیيع ًياع ایاي
ایؿااتگبُ زاضاي گااطز ٍ ؿجاابض اؾاات زض حاابلي ًااِ
ایؿتگبُ ایالم كبهس ایي پسیسُ هيثبقس .زض ایؿاتگبُ
چيتگط ثِ ؿيط اظ كهل پبیيع ًِ زاضاي ضذاساز ایاي
پسیسُ هيثبقس ،زض ؾبیط كهَل ضًٍس توطیجب یٌؿبًي
اظ لحبظ ضذساز پسیسُ گطز ٍ ؿجبض ثب ایؿاتگبُ ایاالم

خسٍل :7ضطیت ّوجؿتگي پيطؾَى هيبًگيي ّلتگي ٍهَع گطز ٍ ؿجبض زض ایؿتگبُّب
ضریب َمبستگی پیرسًن

ایالم

ضُریار

ایالم

1

/189

/453.

ضُریار

/189.

**

َطتگرد

/453.
/001.

بًئیه زَرا

**

/534.

**

/517.

/000.
کرج

**

/447.
/001.

سايٌ

/198.
/160.

چیتگر

**

/470.

/000.

/534.

/517.

**

/447.

/198.

/179

0/001

/000.

/000.

/001.

1

/0238

/162.

/156.

/201.

/348.

/0089.

/250.

/271.

/154.

/012.

*

/192.

/027.

/172.

/238.

/307.

1

/089.

/000.
فريدگاٌ امام

**

**

سايٌ

/160.

/179.
**

َطتگرد

بًئیه زَرا

فريدگاٌ امام

کرج

چیتگر

*

/162.

/307.

/250.

/027.

**

/863.

1

/000.
**

/156.

/192.

/863.

/271.

/172.

/000.

/201.
/154.
*

/348.
/012.

/202.
/150.

/000.

/000.
**

/874.

1
**

/874.

/203.
/148.

/110.
**

/138.

107.

/886.

/328.

/450.

/000.

*

/296

/224.
*

/296.

/013.
*

/344.

/033.
**

951.

/000.

**

/886.
/000.

/344.

/013.

/000.

/148.

/450.

/033.

**

909.

/203.

/107.

*

1

/138.
/328.

/110.

/000.

/224.

85

/878.

/000.

**

/878

/150.
**

/470.

/000.
*

/202.

**

1

**

/909.

/000.
**

/951.

/000.
/187.
/183.

/187.
/183.

1
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ًِ ایؿتگبُ قْطیبض ًِ تٌْب ثب ذَز زض ؾبلّبي
آهبضي هَخَز كبهس ّوجؿتگي هيثبقس ثلٌِ ثب
زیگط ایؿتگبُّب ،ثِ ذهَل ایؿتگبُ ایالم ثِ
ػٌَاى ایؿتگبُ قبذم زاضاي ّيچ گًَِ ّوجؿتگي
هؼٌي زاضي ًويثبقس ( خسٍل .)7
تهَض ػوَهي ثط ایي اؾت ًِ ایدبز پسیسُي گطز ٍ
ؿجبض زض ًكَض ًبقي اظ هٌبطن ؿطثي ٍ هٌكبء آى اظ
ًكَض ػطام هيثبقس .زض ایي پػٍّف ایؿتگبُ ایالم
ثِ ػٌَاى ایؿتگبُ قبذم زض ًظط گطكتِ قس تاب ثاب
ٍضؼيت گاطز ٍ ؿجابض زض ایاي هٌطواِ ثاب ایؿاتگبُ
قْطیبض هوبیؿِاي ناَضت گياطزً .تابیح حبنال اظ
ایي هوبیؿِ ًكبى زاز ًاِ كطاٍاًاي ضذاساز گاطز ٍ
ؿجبض زض ایؿتگبُ قْطیبض زض كهاَل ثْابض ٍ پابیيع ٍ
ّوعهبى ثب ثطزاقات هحهاَ ت ًكابٍضظي اػان اظ
شضت ػلَكِایي ،ؾجعیدبت ٍ نيليخبت زض پابیيع ٍ
گٌسم ٍ خَ ٍ هحهَ ت ثبؿي زض ثْبض ّوطاُ اؾات
ٍ اظ ططكااي ظهااييّاابي هعضٍػااي ٍ ثبؿاابت ظیاابزي
خْت تـييط ًبضثطي ،ثبیط ٍ ذكي زض ایاي هٌطواِ
هيثبقٌس .زض حبلي ًِ زض ایؿتگبُ ایاالم زض كهال
تبثؿتبى ثيكتطیي كطاٍاًي گاطز ٍ ؿجابض ٍ زض كهال
پبیيع ایي ایؿتگبُ كبهس ایي پسیسُ هيثبقس .ثطضؾاي
ّوجؿتگي اظ ًَع ضطیت ّوجؿتگي پيطؾاَى ًياع
ًكبى زاز ًِ ایؿتگبُ قْطیبض ًاِ تٌْاب ثاب ایؿاتگبُ
ایااالم كبهااس ّوجؿااتگي هاايثبقااس ثلٌااِ ثااب ؾاابیط
ایؿااتگبُّاابي هَخااَز زض هٌطوااِ ًيااع زض هوياابؼ
ًبحيِاي ّوجؿتگي هؼٌب زاضي ضا ًساضز.
ثٌبثطایي هيتَاى چٌيي اؾتٌجبط ًوَز ًِ ثب تَخاِ
ثِ ٍهَع پسیسُي گطز ٍ ؿجبض ّوعهبى ثاب ٍظـ ثابز
قْطیبض زض كهَلي ًِ زاضاي ضذساز ایي پسیسُ هي-
ثبقاٌس ٍ ّوعهاابًي آى ثااب كهاال ثطزاقاات زض ایااي
هٌطوِ ،كطؾابیف ثابزي ٍ ضٍظّابي ؿجابض آلاَز زض
هٌطوِي قْطیبض هحلي ثَزُ ٍ زض ّويي هحل ثبیس
ًؿجت ثِ هٌبطوي ًِ حؿبؼ ثاِ كطؾابیف ثابزي
هيثبقٌس ،اهساهبتي نَضت گيطز.

بحث ي وتیجٍ گیری
ثطضؾي تطاًن پَقف گيبّي زض هٌطوِي هَضز
هطبلؼِ ثب ضٍـ ً NDVIكبى زاز پَقف گيبّي
ثب تطاًن پبیيي (ًوتط اظ  )%25اظ ؾبل  2000تب
 2011ضًٍس اكعایكي زاقتِ اؾت .ایي زض حبلي
اؾت ًِ پَقف ثب تطاًن ثب (ثب ي  )%75اظ ثيي
ضكتِ اؾتّ .ويي اهط یؼٌي ضًٍس اكعایكي پَقف
گيبّي ثب تطاًن ثؿيبض پبیيي زض اكعایف قست ذطط
كطؾبیف ثبزي تبثيط چكوگيطي زاقتِ اؾت .ثِ
گًَِاي ًِ ثطضؾي ًوكِي كطؾبیف ثبزي زض
هٌطوِ ًكبى زاز ًِ ثيكتطیي هؿبحت هٌطوِ
( )%43/98زض ًالؼ ذطط ظیبز هطاض گطكتًِِ ،
هٌطوِي قْطیبض ًيع زض ّويي ًالؼ هطاض زاضز
(قٌل  .)4اظ ططكي هيعاى ایي كطؾبیف زض
هٌبطوي ًِ زض هؿيط ثبز قوبل ؿطثي هطاض گطكتِ
زاضاي قست ثيكتطي هيثبقس ًِ اظ ططین ثطضؾي
گلجبزّب زض ایؿتگبُّبي هٌطوِ هكرم هيگطزز
ًِ هٌطوِي قْطیبض زاضاي ثبز ؿبلت ثب خْت
قوبلؿطثي هيثبقس .زض حبلي ًِ ایؿتگبُ ایالم ثِ
ػٌَاى ایؿتگبُ قبذم زض زٍ كهل ثْبض ٍ تبثؿتبى،
ثبز ؿبلت ثب خْت ؿطثي ٍ زض كهلّبي پبیيع ٍ
ظهؿتبى ثب خْت خٌَة قطهي ضا زاضا هيثبقس .زض
ثطضؾي آهبضي گطز ٍ ؿجبض ًيع ایؿتگبُ قْطیبض ثب
ایؿتگبُ ایالم زاضاي ضًٍس ًبهال هتلبٍت هيثبقس.
ثِ گًَِاي ًِ زض قْطیبض ثيكتطیي كطاٍاًي گطز ٍ
ؿجبض زض كهل ثْبض ٍ پبیيع هيثبقس (قٌل .)8 ٍ 7
زض حبلي ًِ زض ایؿتگبُ ایالم ٍهَع ایي پسیسُ زض
كهل تبثؿتبى یؼٌي ظهبًي ًِ ثبز ؿبلت زض
ایؿتگبُ ،ؿطثي هيثبقس ضخ هيزّس (قٌل .)6 ٍ 5
ثطضؾي ثيكتطیي كطاٍاًي گطز ٍ ؿجبض زض زیگط
ایؿتگبُّبي هَخَز زض هٌطوِ ًيع ًكبى هيزّس
ًِ ضذساز ایي پسیسُ زض كهل تبثؿتبى ٍ زض هبُ
خَ ي ثيكتط ثَزُ اؾت .ثطضؾي ضطیت ّوجؿتگي
پيطؾَى هبثيي ایؿتگبُّبي هٌطوِ ًيع ًكبى زاز
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