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 .1دکتری محيط زيست -ارزيابی و آمايش سرزمين ،دانشکدة محيط زيست و انرژی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد
علوموتحقيقات ،تهران ،ايران
 .2دانشيار ،دانشکدة فنی و مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال ،تهران ،ايران

(تاریخ دریافت0931/10/10 :؛ تاریخ پذیرش)0931/13/01 :

چکيده
در این مطالعه که بر روي سيماي سرزمين شهرستان شميرانات انجام گرفت ،براي اولينبار شبکههبنبيي گزااگب ن ببراي دسبتياب ببه
واحيگاي گمزن در اجراي ميل تخریب بهکار گرفته شي .در این راستا ،با ت جه به وسعت محيودة مب رد مطالعبه یب شبکهة گزااگب ن
متشهل از  90واحي (سل ل) ایجاد و گر سل ل شکهه بهعن ان ی زیرسيما در نظر گرفته شي .در ادامه ،آسيبپبذیري اک ل يیب  ،ع امبل
تخریب و شيت آنگا براي گر سل ل با بهکارگيري متری گاي سبيماي سبرزمين محاسبکه و براسباط منطبي فبازي استانياردسبازي و
طکقهبنيي شي .در پایان ،بر مکناي ضرایب تخریب بهدستآميه ،تحليل و پهنهبنيي سيماي سرزمين انجام گرفت .در مجم ع 39 ،درصبي
از مساحت شهرستان شميرانات با وضعيت تخریب کم و مستعي ت سعه شناسای شي که با رعایت محيودیتگاي اک ل يیه و حریمگباي
(رود درهگا ،فاصله از گسلگاي اصل و مناطي حفاظتشيه) قابل ت سعه است .گمچنين 39 ،درصي نيازمني بازسازي و احيبا و  4درصبي
نيازمني اقيامات حفاظت شناسای شي .در ص رت بهکارگيري شکهة گزااگ ن بهعن ان مکناي ارزیاب تخریبب سبيماي سبرزمين ،ضبمن
محاسکة دقييتر متری گا و در نهایت ،برآورد ضریب تخریب به تفهي سل لگاي گمزن ،وضعيت کل سيماي سبرزمين مب رد مطالعبه
نيا از لحاظ مياان تخریب ص رتگرفته و پتانسيل ت سعة آت مشخص خ اگي شي.

کليدواژگان
شکهة گزااگ ن ،شهرستان شميرانات ،متری  ،ميل تخریب سيماي سرزمين ،منطي فازي.

 نویسندة مسئول ،رایانامهsajozi@yahoo.com :
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مقدمه
جهان در دهههاي آینده با تغييرات عميقي در اندازه و توزیع فضایي جمعيت روبهرو خواهدد ددد.
دهرنشيني در سطح جهاني ،از گذدته تا به حال روند صعودي دادته است .بهطدوري هده در سدال
 01 ،0591درصد و در سال  92 ،4102درصد از جمعيت جهان در نواحي دهري ساهن بدودهاندد.
پيشبيني ميدود تا سال  4191این ميزان به  66درصد افزایش یابد (.)United Nations, 2014, p.5
گسترش ندواحي ددهري از ید سدو ،باعدا افدزایش دسترسدي مدردا بده امماندات مددرن و
زیرساختهاي دهري دده است ،و از سوي دیگر ،هيفيت زندگي ناددي از عددا تعدادل و تدوازن
اجتماعي در دهرهاي بزرگ هاهش یافته است ).(Gavrilidis et al., 2016, p.155
مهمترین چالش توسعة دهري تمهتمهددن و بهاصطالح پهروددگي سديماي سدرزمين اسدت.
توسعة دهري از جنبة اهولوژیمي ،بهدليل تغييرات فيزیمي ،آدفتگيهاي زیاد و غيرقابل پديشبيندي
در سيماي سرزمين بهوجود ميآورد .توسعة دهري باعا تمهتمدهدددن ،ایزولدهدددن و تررید
زیستگاههاي طبيعي ميدود ،همچنين ،ترهي

گونهاي را ساده و یمنواخت ميهند و باعا ترری

سيستم هيدرولوژیمي ميدود و جریان انرژي و چرخة مواد غذایي را تغيير مديدهدد (

& Alberti

 .)Marzluff, 2004, p.12در برخي دهرها ،توسعة دهري برنامهریزينشده یا بدا مددیریت نامناسد
باعا پراهندگي سریع ،آلودگي و ترری

محيطزیست همراه با دملگيري الگوهاي ناپایدار توليد

و مصرف ميدود ).(United Nations, 2014, p.7
توسعة دهري و پهروددگي نادي از ردد پراهندة ددهري ،بده طدور گسدترده توسدط محققدان
مرتلف مورد مطالعه قرار گرفته است .مطالعات نشان داده است الگوي سيماي سرزمين در پيرامون
مراهز دهري و در امتداد نوارهاي ساحلي هه در آنهدا دهرنشديني و فعاليدتهداي اقتصدادي بشدر
بيشتر متمرهز است ،با انقطاع بيشتري همراه بوده اسدت ) .(Uuemma et al., 2009, p.11عدالوه بدر
این ،بسياري از مطالعات حاهي از آن است هه توسعة زیرساختها بهخصوص هریددورهاي جداده
اي در سيماي سرزمين دهري باعا افزایش پهروددگي زیستگاهها ددده اسدت
.)2002; Zhu et al., 2006; Hawbaker et al., 2006; Jaeger et al., 2007

( Saunders et al.,

رویکرد شبکهبندي هگزاگون در ارزیابي تخریب سيماي سرزمين (مورد مطالعه :شهرستان شميرانات)

032 

همچنين ،دبمههاي جاده اي باعا آثار نامطلوب مرتلف مانند تمهتمهددن سديماي سدرزمين،
تداخل هاربريها و آلودگي ميدوند و به طور مستقيم و غيرمستقيم فرایندهاي اهولوژیمي را تحت
تأثير قرار ميدهند و با سرعتبرشيدن به ترری

اهوسيستمها ،در نهایت به افزایش ریسد هداي

اهولوژیمي منطقه منجر ميدوند ).(Mo et al., 2016, p.1001
هر سيماي سدرزمين سده خصوصديت عمدده ،یعندي سداختار ،هدارهرد و تغييدر دارد .سداختار
نشان دهندة نوع ،فراواني و آرایش اجزاي سيماي سرزمين (بستر ،لمه ها و هریدورها) است .هارهرد
به بررسي هنش ها و ارتباطات بين اجزاي سيماي سرزمين مدي پدردازد .تغييدر سديماي سدرزمين در
واقع ،مجموعه تغييرات و جایگزیني ساختار و هارهرد موزایي

سديماي سدرزمين در طدول زمدان

است .این سه ویژگي سيماي سرزمين از هم تأثير مدي پذیرندد .سداختار فضدایي سديماي سدرزمين
به عنوان موضوعي اصلي در اهولوژي سيماي سرزمين مطرح است ،زیرا این ساختار قال

یا الگوي

سيماي سرزمين را تعيين مي هند و در حقيقت این الگوها ترهيبي از درایط پيچيدة محيط زیسدت و
تغييرات آن در اثر فعاليتهاي انساني هستند (.)Evelyn et al., 2011, p.18
تغييرات ساختار سيماي سرزمين ميتواند نادي از عوامل طبيعي و یا انساني بادد .بدراي مادال
احداث جاده ،بوتههني و قطع درختان ،ترریدد

جنگددلهددا ،افددزایش تدراهم سداختوسدداز و

توسدعة صدنعتي را مديتدوان از جملده فعاليتهاي انساني ناا برد هه ساختار سيماي سددرزمين را
تغييدر ميدهد و عملمرد آن را مرتل ميهند (ميرزایي و همماران ،0054 ،ص.)03
از دهة  0551تا به حال ،همراه با پيشدرفتهداي قابدل توجده در اهولدوژي سديماي سدرزمين،
متری هاي سيماي سرزمين به ابزارهایي براي برنامه ریزي ،ارزیابي و پایش الگوي سيماي سرزمين
تبدیل دده است ) .(Peng et al., 2010, p.3متری ها یا سنجههاي سيماي سرزمين الگدوریتمهدایي
براي همّي هردن خصوصيات مماني خاص لمهها ،هالسها یا موزایي هاي هدل سديماي سدرزمين
هستند هه به عنوان ابزارهاي مناسبي براي طراحدي و یدافتن ارتبداق دقيدن بدين سداختار و هدارهرد
سيماي سرزمين بههار گرفته ميدوند ).(McGarigal et al., 2002, p.17
در هر صورت مبناي اصلي براي انجاادادن محاسبههاي همّيسداز سدطح سديماي سدرزمين بدر
فرایند پهروددگي یا انقطاع قرار داده دده است هه یمي از مهمترین فرایندهاي موجود در سديماي
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سرزمين براي نشاندادن فعاليت هاي انسان در طبيعت و ایجاد اختالل در سطح ساختار و عملمدرد
سيماي سرزمين است ).(Ahern & Andre, 2003, p.19
در این پژوهش ،متری هاي توصيفهنندة دمل فضایي و ترهيد
مدل ترری

سيماي سرزمين بههار گرفته دده است .مدل ترری

سديماي سدرزمين در قالد

نرسدتينبدار در ایدران در سدال

0550( 0034ا) توسط مردوا معرفي دد و بهعنوان ابزار همّي براي ارزیابي آثار توسعه بر محديط
زیست استان آذربایجان درقي به هار گرفته دد .این مدل ،تنها روش ارزیابي پيامدد فعاليدت هدا بدر
محيط زیست و دناسایي نواحي قابل توسعه و غيرقابل توسعه است هه در سدطح بدينالمللدي نيدز
مطرح دده است (.)Makhdoum, 2002, p.5
در این روش ،عوامل ترری

به صورت هيفي و از طرین بررسي هاي ميداني دناسایي مي دوند.

از سال  0034تا هنون این مدل به منظور ارزیابي آثار توسعه در مناطن مرتلف هشور بههدار گرفتده
دده است ،هه از آن جمله مي توان به بررسي و دناخت اثرات توسعة بر محديطزیسدت در اسدتان
هرمزگان (مردوا و منصوري ،)0033 ،حوضة آبريز سد لتيدان (جعفدري ،)0031 ،اسدتان همددان
(چمني و همماران ،)0032 ،و دهر بندرعباس (جوزي و هممداران )0054 ،ادداره هدرد .در سدال
 4119نسرة دیگري از مدل ترری

با عنوان مدل ترری

ژاپني یا «مدل ترری

سيماي سرزمين»

توسط آذري دهمردي در ژاپن ارائه دد .در این مدل ،هه در واقع ،نسرة اصالح ددة مدل تررید
ایراني است ،متری هاي سيماي سرزمين به منظور همّي سازي ددت ترری
همچنين ،آسي پذیري اهولوژی

فعاليت هداي انسدان و

بههار گرفته دده است (.)Khazei & Azari Dehkordi, 2008

دایان ذهر است ،در ایران مدل ترری

سيماي سرزمين ) 0(LDMبه عنوان ابزاري همّدي بدراي

ارزیابي آثار محيط زیستي ) 4(EIAنادي از فعاليتهاي توسعه بههار گرفته دده است .در این زمينه
مي توان به تحليل ترری

سيماي سرزمين در حوضة آبريز سفيدرود (خزاعدي و آذري دهمدردي،

1. Landscape Degradation Model
2. Environmental Impact Assessment
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 )0033و حوضة آبريز دفارود (آذري دهمردي ،)0033 ،ارزیابي آثدار توسدعه بدر محديط زیسدت
حوزه هرگانرود (ديخ گودرزي و همماران ،)0050 ،همچنين ،بررسي آثدار ناددي از فعاليدتهداي
انسان بر روي اهوسيستمهاي جنگلي و پيامدهاي آنها ) (Aghnoum et al., 2014اداره هرد.
در تحقين حاضر ،با هدف ارزیابي تررید
براساس ميزان ترری

سديماي سدرزمين و تعيدين پتانسديل توسدعة آتدي

نادي از فعاليتهاي انساني در گسترة دهرستان دميرانات ،از مدل تررید

سيماي سرزمين بهره گرفته دده است و براي اولينبار بدهمنظدور دسدتيابي بده واحددهاي همگدن
ارزیابي دبمهبندي هگزاگون بههار گرفته دده است.
مواد و روشها
محدوده و قلمرو مورد پژوهش

محدودة مورد مطالعه دهرستان دميرانات است هه با وسعتي حدود  0405هيلومتر مربع در گسدترة

جغرافيایي ´ 09° 29تا ´ 06° 19عرض دمالي ،و ´ 90° 41تدا ´ 90° 93طدول ددرقي در اسدتان
تهران واقع دده است .این دهرستان از دمال با دهرستانهداي ندور و آمدل (اسدتان مازنددران) ،از
درق با دهرستان دماوند ،از جنوب با دهرستان تهران و از غرب با برش هدن و دهرسدتان هدر
(استان البرز) هممرز است (دمل.)0
حداقل ارتفاع این محدوده  0911متدر و حدداهار ارتفداع آن  2039متدر از سدطح دریدا اسدت.
متوسط درجة حرارت 49سالة دهرستان دميرانات 04/3 ،درجة سلسيوس و ميانگين بارش سداننه
 300ميلي متر است .بررسي وضعيت پودش اراضي نشاندهندة  2هالس دامل اراضي ساختهددده
(دهري و راههاي ارتباطي) ،پودش گياهي (هشاورزي ،باغ ،مرتع ،جنگل دستهادت ،پدار هدا و
فضاهاي سبز) ،پيمرههاي آبي (رودخانه و دریاچة مرزن سدد) و اراضدي بددون پوددش (اراضدي
هوهستاني و صررهاي) است .طبدن سرددماري سدال  0051جمعيدت بردش دهرنشدين بدال بدر
 230943نفر ميبادد .در دهههاي اخير ،ردد سریع جمعيت در سدطح دهرسدتان ددميرانات و در
پي آن گسترش راه هاي ارتباطي ،تغيير هاربري اراضي و افدزایش تدراهم سداخت و سداز در نقداق
مرتلف ،بدون درنظرگرفتن آسي پذیري اهولوژیمي باعا ایجاد درایط نامطلوب دده است.

032

آمایش سرزمين ،دورة  ،8شمارة  ،2پایيز و زمستان 5931

شکل  .1موقعيت جغرافيايي محدودة مورد مطالعه

روشکار
بهمنظور دستيابي به اهداف این پژوهش مدل ترری

سيماي سرزمين بههار گرفته دد .این مدل در

سال  4119به درح رابطة  0توسط آذري دهمردي معرفي دده است (آذري دهمردي.)0033 ،
() 0
در این رابطه:
 :LDضری
نشانزد)،
( :Iمتری

ترری

واحدهاي اهولوژیمي یا برش هاي مرتلف سديماي سدرزمين (واحددهاي

 :داخص ددت فعاليتهاي انسان در ترری
و  :Kددت ترری

سيماي سرزمين در هر واحدد نشدانزد

براي آن) و  :Viآسي پذیري اهولوژی

در هر واحد نشانزد است.
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در اجراي مدل ترری  ،مبناي هار واحدهاي نشانزد اسدت هده مديتوانندد واحددهاي طبيعدي
(حوضههاي آبریز ،آبريز و زیرحوضههاي آبريز) ،تقسيمات اداري -سياسي یا دبمههداي فرضدي
بادند ).(Khazaei & Azari Dehkordi, 2008; Chamani et al., 2005
بهمنظور دستيابي به واحدهاي همگن و مشابه براي ارزیابي بایدد هدل سدطح سديماي سدرزمين
مورد مطالعه دبمهبندي دود هه بسته بده ددمل محددوده از ددبمهبنددي چهارضدلعي (مربدع) یدا
دشضلعي (هگزاگون) استفاده ميدود .هگزاگونها نزدیمترین دمل هندسي منظم به دایره هستند
سطح را بدون هيچگونه همپوداني در امتداد حاديههدا پوددش مديدهندد .همچندين ،ید

هه ی

هگزاگون محيط همتري نسبت به مربعي با سطح برابر دارد ،از این رو خطا را بهدليل آثار حاديهاي
هاهش ميدهد ).(Birch et al., 2007
در این تحقين ،با توجه به دمل و وسعت محدودة مورد مطالعه ،دبمهاي متشمل از  06سدلول
هگزاگون  9111همتاري بدا بدههدارگيري ابزارهداي موجدود در افزوندة

Analyst

 Patchدر محديط

نراافزار  ArcGIS10.1ایجاد دد.
در مدل ترری

سيماي سرزمين ،مترید هداي درنظرگرفتدهددده از مد گاریگدال و مداره

( )0559بهعنوان فعاليتهاي انساني ،به درح زیر تعریف دددهاندد

( Khazaei & Azari Dehkordi,

:)2008
 0MPFD ،4ED ،0TEو  2MSIنشاندهندة ترهي

سيماي سرزمين و متری هاي،6MPS،9NumP

 3MedPSو  3SDIبر دمل فضایي (پيمربندي) سيماي سرزمين دنلت دارند.
تعریفها ،درح جزئيات متری ها و همچنين نحوة محاسبة آنهدا در راهنمداي

Patch Analyst

1. Total Edge
2. Edge Density
3. Mean Patch Fractal Dimension
4. Mean Shape Index
5. Number of Patches
6. Mean Patch Size
7. Median Patch Size
8. Shannon’s Diversity Index
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( )Rempel et al., 2012و همچنين ،راهنمداي  (McGarigal, et al., 2012) FRAGSTATS4.2قابدل
دسترسي است .در مطالعة حاضر ،نراافزارهداي  ArcGIS10.1 ،ENVI5.1و افزوندة

Patch Analyst

در مراحل مرتلف (از آمادهسازي نیههاي اطالعاتي تا محاسبه همّيت متری ها ،تحليلهاي فضایي
و توليد نقشه) بههار گرفته دده است .در دمل  4مدل مفهومي مراحل اجراي پدژوهش نشدان داده
دده است.
اولين گاا براي اجراي مدل ترری  ،همّيهردن متری هاي سيماي سرزمين اسدت هده در ایدن
راستا ،به تهية نقشة پودش اراضي از منطقة مورد مطالعه نياز اسدت .نقشدههداي هداربري /پوددش
اراضي ایجاددده از طرین سنجشازدور و  GISبه ما فرصدت همّديسدازي ویژگديهدایي از قبيدل
ناهمگني ،پيوستگي و ازهمگسيرتگي سيماي سرزمين را ميدهند (.)Simova & Gdulova, 2012
در این تحقين ،به منظور توليد نقشة پودش اراضي تصدویر سدنجندة  OLIمداهواره لندسدت ،3
مربوق به آگوست  4100بههار گرفته دد .پ

از انجاادادن پيشپردازشهاي نزا بر روي تصدویر

ماهوارهاي محدودة مطالعاتي (از قبيل ترهي

بانددها ،تصدحيحات هندسدي و اتمسدفري ،و بهبدود

هنتراست) با طبقهبندي به روش نظارت دده -حداهار احتمال ،نقشه پودش اراضي توليد دد.
براي بهدست آوردن نقشة پهروددگي سديماي سدرزمين در محددودة مطالعداتي ،نیدة رقدومي
راههاي ارتباطي با مقياس  ،0:91111تهيهدده از سازمان نقشهبرداري ایران ،و نیة پوددش اراضدي
در محيط  GISهمپوداني ددند .در ادامه ،به منظور بررسدي وضدعيت انقطداع و تررید
سرزمين به تفمي

سديماي

واحدهاي نشانزد (در این تحقين سلولهاي دبمة هگزاگون) به رویهدمگدذاري

(از نوع ادترا ) نقشة پهروددگي سيماي سرزمين و نیة دبمة هگزاگون اقداا دد.
با بههارگيري ابزارهاي آمار فضایي موجود در افزونة

Analyst

 Patchهميّت متری هداي مدورد

بررسي در سلولهاي دبمة هگزاگون محاسبه دد .سپ  ،نسدبت بده بدرآورد اجدزاي رابطدة مددل
ترری

(ددت فعاليتها:

ترری

به درح زیر اقداا دد.

و درجة آسي پذیري اهولوژی  ) :و در نهایت ،محاسبة ضری

رویکرد شبکهبندي هگزاگون در ارزیابي تخریب سيماي سرزمين (مورد مطالعه :شهرستان شميرانات)
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تعيين محدودة مورد مطالعه (دهرستان دميرانات)

دبمهبندي هگزاگون

تصویر ماهوارهاي
نقشة پودش اراضي

نیة رقومي دبمة راهها
همپوداني

دبمة هگزاگون (با  06سلول)

نقشة پهروددگي سيماي سرزمين

رويهمگذاري -ادترا
محاسبة ضری

ترری

به تفمي

تعيين ددت ترری

واحدهاي دبمه هگزاگون
برمبناي منطن فازي

نقشة پهنهبندي سيماي سرزمين براساس وضعيت ترری
شکل  .2مدل مفهومي مراحل اجرای تحقيق

تعيين شدت فعاليتها

پ

از محاسبة هميّت متری هاي سيماي سرزمين ،باتوجه به متفاوتبودن واحد اندازهگيري آنهدا

و با هدف ایجاد مقياسي همّي براي طبقدهبنددي دددت تررید

مترید هدا ،ارزش عدددي آنهدا

براساس منطن فازي و طبن رابطة  4در بازة صفر تا  0نرماليزه (استانداردسازي) دد.
() 4
در این رابطه:
 :ارزش نرماليزهددة متری

در واحد نشانزد ،i

032

آمایش سرزمين ،دورة  ،8شمارة  ،2پایيز و زمستان 5931

 :هميّت متری

در واحد نشانزد ،i

 :حداقل هميّت متری

بين همة واحدهاي نشانزد (سلولهاي دبمة هگزاگون)،

 :حداهار هميّت متری

بين همة واحدهاي نشانزد.

در ادامه ،با درنظرگرفتن تعریف هدانتر ( )0556و طبقدهبنددي هيفدي مرددوا ( ،)4114دددت
ترری

متری ها براساس مقادیر نرماليزهدده در چهار طبقه به درح جدول  0ارائه دد.
جدول  .1طبقات شدت تخريب بر حسب مقادير نرماليزهشدة متريکهای مورد بررسي

ميزان شدت تخريب

دامنة تغييرات فازي

ناچيز

1 -1/49

0

متوسط

1/49 -1/9

4

ددید

1/9 -1/39

0

خيلي ددید

1/39-0

2

با مقایسة ارزش نرماليزهددة هر متری
سپ  ،مقدار

کد شدت تخريب

با جددول  ،0دددت تررید

مترید

)(K

تعيدين ددده و

براي هر سلول محاسبه گردید .دایان ذهدر اسدت ،در صدورت وجدود فعاليدت

انساني در سلول مورد بررسي ،براي ) (Iمقدار عددي « »0و در صورت عدا حضور انسان یدا عددا
فعاليت توسعه عدد «صفر» در نظر گرفته دده است.
تعيين آسيبپذیري اکولوژیک

آسي پذیري درجهاي است هه ی
عوامل محر

سيستم ،زیرسيستم یا اجزاي سيستم بر اثر قرارگرفتن در برابدر

(آدفتگي یا فشار) عمالً خسارت ميبينند ).(Turner II et al., 2003

یمي از راههاي تعيين آسي پذیري ،همّيهردن سيماي سرزمين از طرین استررا مترید هداي
سيماي سرزمين است .برمبناي اصول اهولوژي سديماي سدرزمين ،هدر چده تعدداد لمدههداي ید
اهوسيستم (واحد اهولوژیمي) همتر بادد ،یا هر چه هاربري موجود در آن اهوسيستم یمنواختتدر
بادد ،آن اهوسيستم در معرض آسي پذیري همتري است ).(Gergel & Turner, 2002
در مدل ترری

سيماي سرزمين ،متری

تعداد لمهها در سيماي سرزمين ) (NumPبراي تعيدين

032 
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آسي پذیري اهولوژیمي بههار گرفتده ددده اسدت ) .(Khazaei & Azari-Dehkordi, 2008در ایدن
مطالعه ،بهمنظور تعيين ميزان آسي پذیري در هر سلول دبمة هگزاگون ،ابتدا با بههارگيري رابطة 4
 NumPدر بازة صفر تا  0نرماليزه ،و سپ  ،طبقات آسي پذیري طبن جددول 4

هميّتهاي متری
تعریف دد.

جدول  .2طبقات آسيبپذيری اکولوژيک برمبنای مقادير نرماليزهشدة متريک NumP

کد آسيبپذيري

ميزان آسيبپذيري

دامنة تغييرات فازي

مقاوا

1-1/49

2

نيمهحساس

1/49-1/9

0

حساس

1/9-1/39

4

آسي پذیر

1/39-0

0

)(V

محاسبة ضریب تخریب براي سلولهاي شبکة هگزاگون (واحدهاي نشانزد)

ترری

از آنجا هه ضری

از تقسيم ددت فعاليتهاي انسان در ترری

سديماي سدرزمين

بر آسي پذیري در هر واحد نشانزد ) (Viبهدست ميآید ،هر چه ميزان آسي پذیري در واحد مورد
ارزیابي بيشتر بادد ،در نتيجه ضری

ترری

بيشتر مديددود و هدر چده آسدي پدذیري همتدر یدا

بهعبارت دیگر ،واحد مورد ارزیابي نسبت به فعاليتهاي توسعه مقاواتدر باددد ،ضدری
همتر خواهد دد .در جدول  0وضعيت ترری
نرماليزهددة ضری

ترری

تررید

محيط زیست و پتانسيل توسعة آتي برمبناي مقادیر

تشریح دده است.

جدول  .3طبقات تخريب سيمای سرزمين و تناسب توسعه در هر طبقه

طبقه تخريب

دامنة تخريب فازي

وضعيت تخريب

تناسب توسعه

LD1

1-1/49

ناچيز

مستعد توسعه

LD2

1/49 -1/9

متوسط

نيازمند احيا و بازسازي

LD3

1/9 -1/39

ددید

قابل توسعه /قابل حفاظت

LD4

1/39 -0

خيلي ددید

نيازمند حفاظت
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ترری

بهدست آمده براساس منطدن فدازي طبقده بنددي ددد ،سدپ  ،نقشدة

سيماي سرزمين بهمنظدور تعيدين پتانسديل توسدعه در سراسدر سديماي سدرزمين

دهرستان دميرانات توليد دد.
نتایج
نقشة پودش اراضي دهرستان دميرانات در چهار هالس اصلي دامل اراضي ساختهددده ،پوددش
گياهي (هشاورزي ،باغ ،مرتع ،جنگل دستهادت ،پدار هدا و فضداهاي سدبز) ،پيمدرههداي آبدي
(رودخانه و دریاچه مرزن سد) ،و اراضي بدون پودش (اراضي هوهستاني و صررهاي)توليد ددد.
سپ  ،ارزیابي صحت این نقشه با محاسبة داخصهاي صحّت هلي ( )%54و ضری

هاپا ( )%35با

بههارگيري نقشههاي موجود و پایگاه اطالعاتي  Google earthانجاا گرفت.
نقشة پهروددگي سيماي سرزمين دميرانات هه نتيجة همپوداني نقشههداي پوددش اراضدي و
راههاي ارتباطي است ،در دمل  0نمایش داده دده است .همچنين ،در این دمل ،دبمة هگزاگدون
متشمل از  06سلول هه بهعنوان مبناي ارزیابي ترری

در سطح سيماي سرزمين ددميرانات توليدد

دده ،نشان داده دده است.

شکل  .3نقشة پهروشدگي سيمای سرزمين شميرانات
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در هل سيماي سرزمين ،متری هاي مورد بررسي در

دایان ذهر است ،بهمنظور ارزیابي ترری

سلولهاي 06گانه دبمة هگزاگون محاسبه ددهاند و هر سلول بهعنوان ی

زیرسيما در نظر گرفتده

دده است .نتایج در جدول  2بيان دده است.
ادامة جدول  .4کمّيت متريکهای سيمای سرزمين و طبقهبندی شدت تخريب آنها براساس منطق فازی و به تفکيک
سلولهای شبکة هگزاگون

واحد نشانزد
(شمارة سلول)

متريکهاي ترکيب و پيکربندي
NumP

MPS
Q

MedPS
K

Q

SDI
K

Q

0

0

4 0/06 4 4/50 0 1/43 0 00221 0 1/00 0 05/52 0 000/23 0

4

0

0 0/49 0 0/53 0 1/02 0 06964 0

0

04

0 410/02 0

2

0

0 0/24 2 6/19 0 1/52 0 002361 0 1/04 0 30/64 2 0666/63 0

9

9

0 0/20 4 0/24 0 1/94 0 64552 0 1/03 0 01/64 0 010/03 0

6

21

0 004/00 0

0/3

0 0/05 0 4/9 4 0/35 4 403333 4 1/03 0

3

66

4

0

0/0

0 0/2 0 4/03 4 0/52 4 406201 4 1/03 0

3

03

0 433/36 0

0/05

2 0/90 0 2/36 0 1/50 0 001319 0 1/00 0

5

9

0 0/2 4 0/90 0 1/96 0 63605 0 1/03 0 42/99 0 040/59 0

01

00

0

0

0/02

0 0/03 0 0/52 0 1/63 0 30211 0 1/40 0

00

00

0 000/39 0

0/09

4 0/06 0 4/10 0 1/64 0 39204 0 1/06 0

04

0 026

02/46

0

0/19

0 0/24 0 4/4 0 0/34 0 294300 0 1/65 0

00

69

4

36/50

0

1/53

0 0/20 0 4/24 4 0/36 4 446930 4 1/09 0

02

04

0 206/63 0

0/35

4 0/03 4 4/52 0 0/09 0 005962 0 1/49 0

09

05

0

55/39

0

1/55

0 0/05 0 4/43 0 1/30 0 35439 0 1/49 0

06

94

0

00/03

0

0/09

4 0/03 0 0/30 0 1/33 0 013313 2 1/35 0

03

0 090

04/63

0

0/13

4 0/03 0 0/3 0 0/15 0 039516 2 1/55 0

03

53

4

90/96

0

1/55

0

0 0/03 0 0/55 4 4/4 4 463991 4 1/2

05

35

4

60/00

0

1/5

0 0/2 0 0/55 4 4/10 4 423235 4 1/23 0

41

00

0 032/62 0

1/30

4 0/06 0 0/59 0 1/6 0 30630 0 1/15 0

39/3

69/60

3/43

1

K

K

Q

MSI

K

2 995/16 4 995/16 0

Q

TE
Q

ED
K

Q

MPFD
K

Q

K

0 0/03 4 4/32 0 1/34 0 55244 4 1/09 0
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ادامة جدول  .4کمّيت متريکهای سيمای سرزمين و طبقهبندی شدت تخريب آنها براساس منطق فازی و به تفکيک
سلولهای شبکة هگزاگون

واحد نشانزد
(شمارة سلول)

متريکهاي ترکيب و پيکربندي
NumP

MPS
Q

MedPS

Q

40

43

0 039/05 0

1/55

44

3

0

93/02

0

0/09

4 0/06 0 4/14 0 1/42 0 45053 4 1/43 0

40

01

0

01/32

0

4/03

4 0/06 0 4/16 0 1/43 0 00431 0 1/44 0

42

0 093

03/93

0

0/90

4 0/06 0 0/34 0 0/09 0 030623 2 1/53 0

49

0 064

01/33

0

0/03

4 0/03 0 4/04 0 2/03 0 904930 2 1/33 0

46

0 065

45/6

0

0/03

0 0/03 0 4/12 0 2/16 0 252405 2 1/33 0

43

05

0 460/06 0

0/09

0 1/30 0 35150 0 1/04 0

4 0/03 0

43

95

0

30/12

0

0/9

0 0/05 0 4/0 4 4/02 4 439035 4 1/25 0

45

02

0

09/36

0

0/46

0

4 0/03 0 0/3 0 1/43 0 00116 4 1/0

01

2 494

03/2

0

0/09

4 0/03 0 4/10 2 9/35 2 319646 2 0/10 0

00

4 040

20/00

0

0/13

0 0/03 0 0/55 0 0/06 0 215349 0 1/60 0

04

09

0 024/36 0

0/13

4 0/03 0 4/16 0 0/09 0 021249 0 1/42 0

00

41

0

0

4/10

0 0/20 0 4/05 0 1/34 0 011060 4 1/29 0

02

9

0 040/60 0

0/22

4 0/00 0 0/26 0 1/09 0 03362 0 1/19 0

09

36

4

21/66

0

1/5

4 0/03 0 0/54 4 4/4 4 463033 0 1/93 0

06

03

0

59/35

0

0/30

0 0/03 0 4/0 0 1/34 0 33446 4 1/03 0

 :Qهمّيت متری  :K ،ددت ترری

Q

K

0

Q

TE
K

Q

K

Q

MSI

K

63/00

K

SDI

ED
K

Q

MPFD
K

Q

K

0 0/2 0 4/09 0 0/06 0 021543 0 1/4

4

متری

همان طور هه در جدول  2مشاهده ميدود ،همّيت مترید هدا بده تفميد
هگزاگون محاسبهدده و ددت ترری

سدلولهداي ددبمة

آنها براساس منطن فازي تعيدين ددده اسدت .در ددمل 2

نقشه هاي همّيت استانداردددة متری ها در بازة صفر تا  0نمایش داده دده است .دایان ذهر است
طبقهبندي ددت ترری

متری ها براساس ارزش فازي و مطابن با طبقهبندي بيانددده در جددول

 0انجاا گرفته است .در ادامه ،جدول  9دددت فعاليدتهدا ،آسدي پدذیري اهولوژید

و ضدری
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ترری

023 

را در هر سلول نشان ميدهد .همانطور هه قبالً نيز بيدان ددد ،بدهمنظدور محاسدبة دددت

فعاليتها در سلولهاي دبمة هگزاگون ،در صورت وجود فعاليت انساني بدراي ) (Iمقددار عدددي
« »0و در صورت عدا حضور انسان یا عدا فعاليت توسعه عدد «صفر» در نظر گرفته دده است .بر
این اساس ،در جدول  9حاصل

براي سلولهایي هه فاقد حضور انسان یا عددا فعاليدتهداي

توسعه بودهاند ،برابر صفر است.

شکل  .4نقشههای کميّت استانداردشدة متريکها در شبکة هگزاگون
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جدول  .5شدت فعاليتها ،آسيبپذيری اکولوژيک و ضريب تخريب به تفکيک سلولهای شبکة هگزاگون

واحد نشانزد
(شمارة سلول)
0
4
0
2
9
6
3
3
5
01
00
04
00
02
09
06
03
03
05
41
40
44
40
42
49
46
43
43
45
01
00
04
00
02
09
06

شدت فعاليت
1
1
04
1
1
00
02
00
1
01
5
03
02
01
1
04
03
02
02
5
01
01
5
03
03
05
5
00
01
40
03
5
00
5
02
00

آسيبپذيري اکولوژيک

ضريب تخريب

)(V

)(LD

2
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
4
0
2
2
2
4
0
0
2
2
2
2
4
4
4
2
2
2
0
0
2
2
2
0
2

1
1
0
1
1
0/49
2/63
0/49
1
4/9
4/49
5
2/63
4/9
1
0
5
2/63
2/63
4/49
4/9
4/9
4/49
5
5
5/9
4/49
0/49
4/9
40
9/63
4/49
4/39
4/49
2/63
4/39
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براساس نتایج ،ضری

در سلولهاي ( 5 ،9 ،2 ،4 ،0و  )09صفر است هه نادي از عدا

ترری

حضور انسان و فعاليتهاي انساني است .دایان ذهر اسدت اهادر ایدن سدلولهدا از نظدر دسترسدي
ترری

صع العبور هستند .در ادامه ،ضرای

بهدست آمده برمبناي منطن فازي در بازة صدفر تدا 0

استاندارسازي دده و براساس طبقات ددت ترری

ارائهدده توسط مردوا ( )4114به درجاتي از

توسعه و حفاظت (باتوجه به ميزان ترری ) طبقهبنددي ددد .جددول  6ميدزان تناسد
حفاظت را برمبناي دامنة ترری

توسدعه و

فازي نشان ميدهد.

جدول  .6ميزان تناسب توسعه و حفاظت در سيمای سرزمين شميرانات برحسب طبقة تخريب

طبقه تخريب

دامنة تخريب فازي

تناسب توسعه /حفاظت

مساحت (هکتار)

درصد

LD0

1-1/49

قابل توسعه

35040

30

LD4

1/49-1/9

نيازمند احيا و بازسازي

43503

40

LD0

1/9-1/39

قابل توسعه یا حفاظت





LD2

1/39-0

نيازمند حفاظت

2603

2

در ادامه ،نقشة پهنهبندي ترری

سيماي سرزمين دميرانات در دمل 9نمایش داده دده است.

شکل  .5نقشة پهنهبندی تخريب سيمای سرزمين شميرانات
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بحث و نتيجه
ارزیابي ترری

سيماي سرزمين ابزاري است هه مي تواند در تدوین راهبردها و طرحهداي توسدعة

دهري مؤثر بادد .توسعة پایدار دهري با درنظرگرفتن تدوان و ظرفيدت محددود بسدتر اهولوژید
دهرها و با توجه به ویژگيهاي محلي و محيطي در همين قال

و با رعایت اصول اساسي توسدعة

پایدار اممانپذیر خواهد بود.
در این پژوهش بهمنظور ارزیابي ترری

سديماي سدرزمين و تعيدين پتانسديل توسدعة آتدي در

گسترة سيماي سرزمين دميرانات ،مدل ترری
نسرة جدیدي از مدل ترری

سيماي سرزمين بههار گرفته دد .این مدل بهعنوان

ایراندي ،در سدال  4119توسدط آذري دهمدردي ارائده ددد .مبنداي

ارزیابي در این مدل واحدهاي نشانزد است هه ميتوانند واحدهاي طبيعدي یدا ددبمههداي فرضدي
بادند .در مطالعة حاضر براي اولينبار دبمهبندي هگزاگون بهمنظور دستيابي به واحددهاي همگدن
در اجراي مدل ترری

بههار گرفته دد .سپ  ،در بررسي وضعيت پهروددگي و تخری

سرزمين هر سلول دبمة هگزاگون بهعنوان ی

سديماي

زیرسيما در نظر گرفته دد.

یافتههاي پژوهش حاهي از آن است هه  30درصد از هدل سديماي سدرزمين مدورد مطالعده بدا
مساحتي معادل  35040همتار در وضعيت ترری
دایان ذهر است ،دليل پایين بودن ميزان ترری

هم بوده و از این رو مستعد توسعة بيشتر است.
در این نواحي ،هوهستاني و صدع العبوربدودن آن

بوده هه در نتيجه به ميزان همتري تحت تأثير فعاليتهاي انساني قرار گرفته است .بنابراین ،پد

از

اعمال محدودیتهاي توسعة دهري (از قبيل رعایت حریم گسلهاي اصلي و رود درههدا ،ندواحي
هوهستاني حساس به فرسایش ،اراضي با پتانسيل ریزش و لغزش و مناطن تحت حفاظدت محديط
زیست) نواحي متناس

براي توسعة بيشتر ،دناسدایي خواهندد ددد .همچندين 40 ،درصدد معدادل

 43503همتار نيازمند احيا و بازسازي است و فقط  2درصد از هل سيماي سدرزمين معدادل 2603
همتار در وضعيت ترری

خيلي زیاد و نيازمندد حفاظدت قدرار گرفتده اسدت .ددایان ذهدر اسدت

وضعيت توسعة آتي براي نواحي هه در طبقة  0ترری

( )LD3بادند ،بدا توجده بده حضدور مدؤثر

انسان و وجود زیرساختهاي توسعه (مانند راههاي دسترسي ،آب ،برق و گاز) ،در صدورت عددا
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محدودیتهاي اهولوژیمي ،قابليت توسعه دارند و در صورت وجدود محددودیت ،مدورد حفاظدت
قرار خواهند گرفت .براساس نتایج ،در محدودة مطالعاتي هيچ ناحيدهاي در ایدن طبقده از تررید
قرار ندادته است.
به عنوان نتيجة نهایي دایان ذهر اسدت ،در صدورتي هده بدراي ارزیدابي تررید

ید

سديماي

سرزمين ،واحدهاي طبيعي مانند زیرحوضههاي آبریز موجدود در آن بدهعندوان واحددهاي نشدانزد
بههار گرفته دود ،ضری

ترری

بهدستآمده تعيينهنندة پتانسيل توسعه یا عدا توسعه براي هدل

زیرحوضه مربوطه خواهد بود .با توجه به اینمه زیرحوضهها از نظر ویژگيهاي فيزیدوگرافي مانندد
دمل ،محيط ،مساحت و  ،...درایط متفاوتي دارند ،بنابراین ،پيشنهاد مي دود تا واحددهاي همگدن
براي ارزیابي در سراسر سيماي سرزمين بههار گرفته دود .این مسئله زماني هه دبمههداي فرضدي
بهخصوص دبمة هگزاگون بههار گرفته دود ،بهخوبي در نظر گرفتده خواهدد ددد .نتدایج تحقيدن
حاضر نشان داد در صورت بههارگيري واحدهاي هگزاگون هه نزدی ترین دمل هندسي منظم بده
دایره است و از این رو خطا را بهدليل آثار حادديهاي هداهش مديدهدد ،باعدا افدزایش دقدت در
محاسبة متری هاي سيماي سرزمين و ضری

ترری

خواهد دد .در صدورت لدزوا مديتدوان بدا

رويهمگذاري نیة رقومي مرزهاي زیرحوضههاي آبریز و نقشة پهنهبندي ترری
وضعيت ترری

را در نقاق مرتلف زیرحوضههاي مورد نظر تحليل هرد.

سيماي سرزمين
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