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 ۳۱‐۳۸ ، صفحه١٣٨٤ زمستان، ٣۸ ةمجله محيط شناسي، شمار

 ب مدل تخري خودکاري به منظور اجراGIS نمودن يتخصص
 
 
 

 *ي     ن مددمهندس حسي

 **   ش صفتدکتر علي اصغر دروي

 ***د مخدومدکتر مجي

 
 

 چکيده
  موضوع نيا. است دهش مکان دار    يهال داده يحله و ت  ير موجب تحول در تجز    ي اخ يها سال ي ط يياي اطالعات جغراف  يهاسامانه کاربرد
امـا حجـم    . باشدي مشهود م  يکنند، بخوب يفا م يها ا ي را در بررس   يدار نقش مهم   مکان يها که داده  يستيط ز ي علوم مح  ةنيژه در زم  يبو
 بنـابراين . شـود يل مـ  يـ لنـد تح  يست، باعث زمانَ بر بودن فرا     يط ز ي متداول در مح   يها مدل ي نسب يدگيچيدار و پ   مکان ياد داده ها  يز

ن يـ ا .اسـت  مشـهود    يطـ يسـت مح  ي ز ي تخصص يها به سامانه  ي عموم يياي اطالعات جغراف  يهال سامانه ي و تبد  GIS ةضرورت توسع 
 GIS-ArcViewط  ي کاربرپسـند در محـ     اي برنامـه  ةيـ  و ته  GISط  يب در مح  ي خودکار مدل تخر   ي امکان اجرا  يق با هدف بررس   يتحق

ط سـامانه اطالعـات     ي در محـ   Avenue يسـ ي با اسـتفاده از زبـان برنامـه نو         ه شده ي ته يها برنامه يتمامق  ين تحق يدر ا . شکل گرفت 
در بـر   (ک منـو    يـ  شامل   Extensionن  يا.  قرارگرفتند Extension عنوان   بهک مجموعة واحد    يدر  ده و   شه  ي ته Arcview ييايجغراف
شهرستان  آثار توسعه در     يطيست مح ي ز يابيند ارز ي ، فرا  Extension نيبه منظور آزمون صحت ا    . استو دو ابزار    ) ر منو ي ز ١٥ ةرنديگ
 Extension از   يبهـره منـد    با استفاده از همـان داده هـا و         ،) انجام گرفته بود   ي به صورت دست   قبالً( هکتار   ٣٢٠٩٨٣ به وسعت    ريمال
 و  چشـمگير زان  يـ  کاهش زمـان الزم بـه م       ةد نشاندهن ، و خودکار  يج حاصل از دو روش دست     ي نتا ةسيمقا. دشگر اجرا   ي بار د  ،ه شده يته
ست با  يط ز ين مح اب متخصص ين ترت يبه ا .  بود ي درصد در روش خودکار نسبت به روش دست        ٤/١٣زان  ي مدل به م   يش دقت اجرا  يافزا

ـ ين برنامه تکم  ي ا .دکننست اقدام   يط ز ي آثار توسعه بر مح    يابيند ارز ي نسبت به انجام فرا    توانندي م GIS يلي تکم ةن برنام ياستفاده از ا    يل
  ايـن تحقيـق     .ردتواند در اختيار کليه ارزيابـان محـيط زيسـت قـرار گيـ              و مي  قرار داده شده  ) www.esri.com (يکدر آدرس الکتروني  

ـ ين ا ا کـه توسـط متخصصـ      ييهـا  بر اساس مـدل    ،GIS ة توسع ي برا  را  الزم يهانهزمي   شـده انـد فـراهم       ي کشـور طراحـ    ي بـرا  يران
 .سازديم
 
 
 
 

 کليد واژه
 GIS ، برنامة تکميلي Extensionسامانه اطالعات جغرافيايي، ارزيابي محيط زيست، مدل تخريب،

 
 

 ۱۸/۳/۸۴ :تاريخ پذيرش       ۴/۸/۸۳: تاريخ دريافت
 

 ندانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهرا ستيط زيمح گروه کارشناسي ارشد،ةدانش آموخت*     

  نعي دانشگاه تهرايار گروه جنگلداري و اقتصاد جنگل دانشکده منابع طبيدانش   **

 دانشگاه تهران و مدير گروه برنامة ريزي و مديريت محيط زيست ، دانشکده محيط زيست ،استاد*** 

 پژوهشــي پژوهشــي
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 ۳۸مجله محيط شناسي شمارة       ٣٢

 سرآغاز

 قبل و   ةدر چهار ده  ) GIS(جغرافيايي اطالعات   ةش سامان يدايپ
ه و يـ  تجزيهانهيم در زمي عظيحولع آن موجب تيار سريگسترش بس 

همواره دو  . ست شده است  يط ز ي و مح  يعيت منابع طب  يريل و مد  يتحل
ل، ّدر مـورد او   .  کاربرد و توسعه   : مطرح بوده است   GISجنبه در مورد    

دار در   مکـان  يهال داده يه و تحل  ي پردازش و تجز   ي برا بيشتر GISاز  
دوم ةجنبـ . شوديست استفاده م  يط ز ي مختلف از جمله مح    ينه ها يزم

ا و هـ ييش توانـا  ي ،بـه منظـور افـزا      GISمربوط به توسـعه و تکامـل        
. است نرم افزار    GIS ي از ارکان اصل   يکي. است،  )لّجنبه او (کاربردها  

 يهـا هـر چنـد سـامانه     .  دارند ي حالت عموم  GIS ياکثر نرم افزارها  
، )زان انـدک  يـ بـه م  (ز وجـود دارنـد      ي ن ي تخصص يياياطالعات جغراف 

GISيهـا ق افـزودن برنامـه    يـ تـوان از طر   يز مـ  يـ  را ن  ي عمـوم  يها 
 .کــرد ي خــاص توســعه داده و تخصصــيهــانــهي زمي، بــرايلــيتکم

ـ   در واقـع     يياي اطالعات جغراف  ةكردن سامان  يتخصص  ي بـرا  يراه حل
 انجام  براي ه موجود در سامان   يهاتي و رفع محدود   هاتوانايي شيفزاا

اين مسئله براي انجـام     . تسهاليه و تحل  ي تجز عتريهر چه بهتر و سر    
اي مختلـف و يـا      هـا و زمانهـ    طور مکـرر در پـروژه     ه   خاص ب  يلتحلي

 .است برخوردار ييباال ارت بسيک مدل، از ضروري مراحل انجام کاهش
بـه  . اسـت سـت   يکي از اين زمينه ها، مبحث ارزيابي محيط زي        

آثار مثبت و   ة  يق كل يل دق يه و تحل  ي و تجز  يي، شناسا ينيش ب يپمنظور  
 ضروري اسـت تـا      ي و انسان  يعيست طب يط ز يك پروژه بر مح   ي ينفم

قرار گيرند   يطيست مح هايي قبل از اجرا مورد ارزيابي زي      چنين پروژه 
عت و  شـري  ( را بـدنبال داشـته باشـند       ينده حداقل تبعات منفـ    تا در آي  
 بـا عنـوان مـدل       يران مدل به اين منظور در کشور اي     ). ۱۳۷۵،  يمنور
ـ     ،قتيدر حق . شدداع   اب ۱۳۷۲ب در سال    يتخر  يريكـارگ ه   هـدف از ب
ب و  يـ ب، شـدت تخر   يـ  عوامل تخر  ةاز مرور انشا گون   ز  يپرهن مدل   يا

 ب بتـوان در    يـ ن ترت ي تـا بـد    سـت هاانگ سـاز  وم ب يريذب پ يدرجه آس 
 يري جلوگ يهاهده و را  کر يريب جلوگ ي توسعه از بروز تخر    يهابرنامه

تـوان بـه    ين مـ  ينـ همچ. ز نشـان داد   ي در كوتاه مدت ن     را آن از تكرار 
 درجات توسعه در گذشـته، امكـان        يرندگان به صورت كم   يم گ يتصم

اين مدل از نوع روش تجزيه . نده و تبعات آن را نشان داد     يتوسعه در آ  
 کنـد   يت مـ  و تحليل سيستمي بوده و از شيوه مدلسازي رياضي تبعي         

 ). ۱۳۷۲مخدوم، (
ط ي محـ  آثـار توسـعه بـر     يابي در ارز  ي مکرر ي کاربردها ،ن مدل يا
 هـا بـه     در ايـن بررسـي     .ران داشـته اسـت    يـ ست مناطق مختلـف ا    يز

ط به گام در محي    و روش گام     يمه دست کلي از سه شيوه دستي، ني     طور

GIS   جـام کـار بـه       مراحـل ان   ي تمام يدر روش دست  .  استفاده شده است
در روش  . شـود نمـي  يگونه استفاده ا  چيانه ه صورت دستي بوده و از راي     

  در انجـام محاسـبات اسـتفاده        Excelر  يـ  نظ يي،هـا نامه از بر  يمه دست ين
 اطالعــات يهــا ، از ســامانهGISدر روش گــام بــه گــام در . شــوديمــ

 و انجـام محاسـبات      ي اطالعـات  يهاهي ال يگذارهمي رو ي برا ييايجغراف
کار رفتـه در    ه   ب يفيدار و توص   مکان يهااد داده يحجم ز . شودياستفاده م 

 و  ي دسـت  يهـا نـد در روش   ين فرا ي ا يودن اجرا بر ب ن مدل باعث زمان   يا
 تـوان بـا     ي مـ  بنـابراين . شـود ي م ي عموم يهاGISن استفاده از    يهمچن
ک يـ ل آن بـه     ي متـداول و تبـد     ييايـ ک سامانه اطالعات جغراف   يل  يتکم

GIS ـ    ي فرايندهاي مختلف اي   نه، اجرا ي در اين زمي    تخصص ه ن مدل را ب
 .ق انجام داديع و دقيصورت خودکار، سر

 

 هاد و روشموا
 و Arcview اطالعـات جغرافيـايي   ةاين تحقيق با استفاده از سامان    

ده شـ  مـذكور انجـام   ة در سـامان Avenueوسيله زبان برنامه نويسـي  ه  ب
ها از نظر صـحت و درسـتي اجـرا    پس از نگارش هر برنامه، برنامه . است

سـت برنامـه    بيقرار گرفته و پس از رفع نـواقص موجـود، از            زمون  مورد آ 
 نـرم افـزار   .شـد حاصل  Extension م واحد با نااية مجموع، شدهيهته

Arcview   در ايـن  کردن است، کـه  تخصصي خاصي برايروش داراي 
يير يافته توسـط كـاربر در هـر زمـان و مكـان و توسـط                 تغروش محيط   

ايـن شـيوه در مفهـومي بـا نـام           .اسـت برهاي ديگـر قابـل اسـتفاده        ركا
Extension     ي از نكـات مثبـت       يكـ .  گنجانده شـده اسـتExtension 

تواند  براحتي مي  ،باشد احتياج داشته  كه كاربر به آن    هنگامي است كه، دراين
كـه بـه آن     و زمـاني   کند بار گذاري    Aecviewآن را در محيط نرم افزار       

 .کندنياز ندارد، آن را غير فعال 
 

Extension مدل تخريب  
 Degradation Modelك منـو بـا نـام    يـ  شـامل  Extensionن يا

شـکل شـماره   . اسـت  Tools barرانو ر منوها و دو ابزار دريمشتمل بر ز
ن اجراي مدل تخريـب بـا اسـتفاده از ايـ        مراحل مختلف    ةدهندنشان) ۱(

Extension است . 
 :استر يف آنها به شرح زي وظا ويل اين برنامه تکمي مختلفيهاقسمت

 Step 1: Data Entryزيرمنوي  ‐۱
 ازدر اين مرحلـه سـامانه   .  تخريب است مدلاولين مرحله از اجراي  

مطالعـاتي، جمعيـت و      ةكاربر نام نقشه هاي مورد نياز ، شامل ، محـدود          
زمينهاي كشاورزي و تعداد نقشه هاي عوامل اكولوژيكي موثر در آسـيب            

 .پرسد مي و تعداد عوامل تخريب راپذيري بوم شناختي
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 ٣٣        به منظور اجراي خودکار مدل تخريبGISخصصي نمودن ت

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  مدل تخريبExtensionمراحل اجراي مدل تخريب با استفاده از ): ۱(شکل شمارة 

 Step 2: Select Unitزير منوي‐۲
  نـوع واحـد نشـانزد زيسـت محيطـي را از كـاربر         ،اين زير منـو   

 و   زي آبخ ةر حوز يزز،  ي آبخ ة حوز ، شبكه شامل بر  نوع واحد    ٤. پرسدمي
 ياكه كـاربر بخواهـد بـر      يدر صورت . است يطيست مح ي ز يهاگاني

د يـ  اسـتفاده كنـد با  ي منطقه مورد نظر خود از شبكه بند      يم بند يتقس
 يوه بـرا  يسـه شـ    نـه يگزن  يـ ابا انتخاب   .  را انتخاب كند   Gridنه  يگز
ن سـه  يـ  از ايكـ يار كاربر قرار خواهد گرفت كـه     يجاد شبكه در اخت   يا

 : عبارتند از وهين سه شيا. د توسط كاربر انتخاب شوديروش با
 محدوده مورد   ي را بر رو   ي شبكه ا  ي كامالً تصادف  طوره  كاربر ب  ‐الف
  .جاد كندينظر ا
 , X: Min(ر مـورد نظـ  ةتصـات گسـتر  خ بـا داشـتن م  ،كـاربر  ‐ب

Max:Min Y: Max (کندم يشبكه را ترس. 

ار داشـته   يـ  در اخت  ي قبـل بصـورت رقـوم      ازكاربر شبكه مورد نظر را       ‐ج
  .باشد

كه در نـوار     " G " عنوان هب يد از ابزار  ي اول، با  ةني گز انتخابدر صورت   
 .شود استفاده ،ابزار وجود دارد

 Auto Labelزير منوي  ‐۳
كه نوع واحد نشـانزد     يدر صورت  ، واحدها ي کدگذار ير منو برا  ين ز يا
سـت  ي ز يهـا گـان يا  يـ ز و   يـ  آبخ ةر حـوز  يز، ز ي آبخ ة حوز يطيست مح يز
 .شودي استفاده م باشد،يطيمح
  Step 3: Input Degradation Factorزير منوي ‐۴
 ي مطالعاتةب موجود در محدودي وارد كردن عوامل تخر ير منو برا  ين ز يا

 . باشديم ياصل ةبه جدول نقش

 

 :داده های مورد نياز) ۱( 
  نقشه محدوده مورد مطالعه‐
  نقشه جمعيت‐
 نقشه زمين های کشاورزی  ‐
 نقشه عوامل اکولوژيکی مؤثر در آسيب پذيری  بوم شناختی ‐
 ....)وشيب، ارتفاع، خاک (

Arcviewنرم افزار) ۲(

)۳ (Extensionمدل تخريب 

شبکه، حوزه آبخيز، زير حوزه آبخيز، واحد ( انتخاب واحد کاری) ۴(
 )زيست محيطی 

جدول نقشة اصلی)۵(

 اکولوژيکی مؤثر در وارد کردن کد محدوديت عوامل) ۹(
 وارد کردن تعداد ) ۷( آسيب پذيری بوم شناختی

 افراد جمعيت

های وارد کردن مساحت زمين) ۸(
حداقل (وارد کردن عوامل تخريب ) 6( کشاورزی

 ) عامل۶

محاسبة تراكم جمعت ) 10(
 فيزيولوژيكي

محاسبه مجموع شدت عوامل ) 11( شناختي بوم پذيري آسيب درجه محاسبة) 12(
تخريب

تهية نقشة نهايي تناسب توسعه)16(

تهيه نقشه كدهاي نهايي تخريب)15(

طبقه بندي ضرايب تخريب)14(

محاسبه ضرايب تخريب)13(

www.SID.ir
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 ۳۸مجله محيط شناسي شمارة       ٣٤

 " V " ابزار ‐۵
 کـه در مرحلـة      يبي وارد کردن شدت عوامل تخر     براين دکمه   يا

 .شودي اضافه شده اند، استفاده ميقبل به جدول نقشة اصل
  Stept 4: Input  Populationزير منوي  ‐۶

 ي اصـل  ةت و نقشـ   ي جمع ة نقش يگذارهمي رو ير منو برا  ين ز ياز ا 
 بـه جـدول     يت موجود در هر واحد كار     يزان جمع يوارد كردن م   يبرا
 .شودي استفاده مي اصلةنقش
 Step 5: Input Farms Area زير منوي ‐۷

 ي كشاورز ينهاي وارد كردن مجموع مساحت زم     ير منو برا  ين ز يا
 . شودي استفاده مي اصلشة به جدول نقيد كارموجود در هر واح

 Step 6: Input Environmental Foctorsزيرمنـوي  ‐۸

Limitations 
ثر در  ؤ مـ  يکيت عوامـل اکولـوژ    ي محـدود  ير منـو کـدها    يـ ن ز يا
) رهيـ ب، ارتفاع، پوشش، خـاک وغ     ير ش ينظ (ي بوم شناخت  يريپذبيآس

 محاسبه و به    ين عوامل با نقشه اصل    ي ا ي نقشه ها  يهم گذار يرا از رو  
 .کندي منتقل ميجدول نقشه اصل

 Step 7: Population Densityزير منوي  ‐۹
ت را بـا اسـتفاده از مسـاحت         يـ ک جمع يـ ولوژيزير منو تراکم ف   ين ز يا
 . کندي محاسبه ميت در هرواحدکاريجمع زانيم و يکشاورز يهانيزم
  Step8:Summarize  Degradation Factorsزيرمنوي ‐۱۰

ب در هـر    يـ دست آوردن مجموع شـدت تخر     ه   ب يمنو برا ر  ين ز ياز ا 
 .شودي استفاده ميواحد كار

 Step9: Environmental Index (Ei)  زيرمنوي‐۱۱

 را  يريب پـذ  ي آسـ  ةدرجـ   و ي بوم شـناخت   يريب پذ يآس    رمنو  ين ز يا
 كه  يکيت عوامل اكولوژ  ي محدود ي با استفاده از كدها    ،يدرهر واحد كار  

 .كندي محاسبه م، وارد شده بوديصل اة به جدول نقشقبالً
 Step10:Degradation Coefficient (D.Ci)  زيرمنوي‐۱۲

ج حاصل در مراحـل     ي با استفاده از نتا    ب را يب تخر يضرر منو   ين ز يا
 .کندي محاسبه مي واحد كارقبل درهر

  Step 11: D.Ci Classificationزير منوي  ‐۱۳
بر  قبل را در شش طبقه       ةب حاصل در مرحل   ي تخر بيرمنو ضرا ين ز يا

  .کندي ميطبقه بند) ۱ (ةاساس جدول شمار
  طبقه بندي ضرايب تخريب:)۱ (ةجدول شمار

 دامنة تخريب ۳۳/۱‐۹۹/۴ ۵ ‐۹۹/۱۴ ۱۵ ‐۹۹/۱۹ ۵۶/۲۰‐۹۸/۲۹ ۳۰‐۴۷ ۲۱/۴۷‐۴۹/۷۳

 تخريب کد نهايي ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶

 
 Step 12: Degradation Map زير منوي ‐۱۴

ه نقشـة  يـ ب اقدام بـه ته  يب تخر يستفاده از ضرا  ر منو با ا   ين ز يا
 . کنديب مي تخرييکد نها
 Step 13: Final Map زير منوي ‐۱۵

ب حاصل در مرحلـة قبـل بـر         ي تخر يي نها ي کدها ،ن مرحله يدر ا 
ه يـ  تناسب توسعه تهة شده و نقشيطبقه بند ) ۲ (ةجدول شمار  اساس

ها شبکه از   ي اضاف يها بخش ي،ن درروش شبکه بند   يهمچن. شوديم
ن برنامـه   يـ ا.کنـد ي را حذف م   است يکه در خارج از محدودة مطالعات     

قـرار داده شـده و      ) www.esri.com (يکي در آدرس الکترون   يليتکم
 .رديست قرارگيط زيابان محيه ارزيار کلي تواند در اختيم

 توسعه طبقه بندي تصميم گيري براي ):۲( ةجدول شمار
کد نهايي  ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶

 تخريب

نيازمند اقدامات 

 حفاظتي

مستعد توسعه  نيازمند بازسازي

 بيشتر

تصميم گيري 

 براي توسعه

  مدل تخريبExtensionآزمون 

د صـحت   يـ بايمـ ق،  يـ ن تحق ين شده در ا   ييبر اساس اهداف تع   
 يج حاصل از آن مورد بررس     ي و نتا  بيتخر مدل   Extension عملکرد
 و  يوة دسـت  يب بـه دو شـ     يـ  مدل تخر  يد با ين منظور م  يبد. رديگقرار
در ) ه شـده  يـ  ته Extensionبا اسـتفاده از     (طور خودکار   ه  ن ب يهمچن

ج مـورد   يکسان اجرا و نتا   ي ين و با استفاده از داده ها      يک منطقة مع  ي
 الزم  حي صـح  دسترس بودن اطالعـات    درل  يدله  ب. رنديسه قرارگ يمقا
 در مطالعه شهرسـتان     ج حاصل از آن   يب و نتا  ي مدل تخر  ي اجرا يبرا
 انجام گرفته بود،    ي توسط چمن  ۱۳۸۲ر استان همدان که در سال       يمال
 آزمـون   بـراي ن مطالعـه    يـ  ا ،يوه دسـت  ين مدل بـه شـ     ي ا يز اجرا ي ن و

Extension يب انتخاب شدمدل تخر. 
 
  مورد مطالعهةمنطق

 استان همدان واقع در جنوب يهار از شهرستانيشهرستان مال
 عرض ۳۴ْ  ۳۵ وَ ۳۴ْ  ۰۰َن ين شهرستان بيا. استن استان ي ايشرق

ن شهرستاني ا. قرار داردي طول شرق۴۹ْ  ۱۰ وَ ۴۸ْ  ۲۰ وَ يشمال
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 ٣٥        به منظور اجراي خودکار مدل تخريبGISخصصي نمودن ت

 

ـ  يارتفـاع داشـته و در      هكتـار    ٣٢٠٩٨٣ معادل   يتوسع  تـا   ١٣٠٠ن  ي ب
 .دارد قـرار    يكوهي هموار و پـا    يها در حوزه دشت   ي متر ٢٠٠٠حدود  
 خشـك   يمه خشك، آب و هـوا     ي ن يوام مختلف آب و ه    ي نوع اقل  پنج

، آب و   يترانـه ا  ي مد ي، آب و هـوا    ي ارتفاعات فوقان  يسرد، آب و هوا   
. ده اسـت شـ ر مشـخص  يمه مرطوب در سطح شهرستان مال    ي ن يهوا

 يهـا ر سرشاخه ين، گزند و سا   الل، ك ي مرو ةرودخانه هرم آباد، رودخان   
ر يـ ن مال  مراتع شهرستا  .نداواقعر  يمالك  يلوژروديهرم رود در واحد ه    

 ةعمد  مناطق.رندي گيم ر قراريار فق ير و مراتع بس   يدر دو دسته مراتع فق    

 شـده    حفاظـت  ةر شامل منطق  يات وحش در شهرستان مال    يست ح يز
 ).۱۳۸۲، يچمن(است   آقگل و تاالبلشگردر
 

  دستيةاجراي مدل تخريب به شيو
 کـه در اسـتان همـدان        يوه دسـت  يب به ش  ي مدل تخر  يدر اجرا 

 ي هکتـار  ۲۵۰۰ شبکه   ۸۹۴ استان به    ةمحدود بود، ابتدا صورت گرفته   
 .شد ميتقس

 

                  
 )هاي ارتفاع و زمين شناسينقشه(شناختي دو نمونه از نقشه هاي مورد استفاده در محاسبه آسيب پذيري بوم:)۲ (ةشکل شمار

ب، ارتفـاع،   ي شـ  يهـا  با اسـتفاده از نقشـه      ي بوم شناخت  يريب پذ يآس
ت ي، حساسـ  يشناسـ ن لـرزه، خـاک    ي، خطـر زمـ    ين شناسـ  ي زم م،ياقل
. دشـ  ي محاسبه و طبقه بند    ،ستگاهي و ز  ياهيک، پوشش گ  يدرولوژيه

 و  ييب در کـل اسـتان شناسـا       يـ  عامـل تخر   ۱۹ بعد تعداد    ةدر مرحل 
ت يـ م جمع يز از تقسـ   يـ ک ن يـ ولوژيزيتـراکم ف  . دشـ ن  ييشدت آنها تع  

 هر شـبکه    يرز کشاو يهاني بر وسعت زم   ي کار ةموجود در هر شبک   
 هـر  يب بـرا يـ  بعد بـا اسـتفاده از مـدل تخر      ةدر مرحل . دست آمد ه  ب

ب بدسـت   يـ ب تخر ي ضـرا  ،تيدر نها . دست آمد ه  ب ب يب تخر ي ضر ةشبک
 .)۱۳۸۲، يچمن (شدند ي دسته طبقه بند۳ طبقه و ۶آمده در 

 
 نتايج حاصل از آزمون

  تعـداد  ، مطالعـاتي  ة هكتاري در محـدود    ٢٥٠٠ ة شبك ١٥٧از مجموع   
 حاصل از ارزيـابي خودكـار كـه در    ،نهايي تخريبهاي كدبرحسب  كه  شب

ر كـا نتـايج حاصـل از      . بـه دسـت آمـد      ،ارائه شده است  ) ۳(جدول شماره   
 )۳ ةشکل شمار (ده استشستي دراين شهرستان نيزبراي مقايسه ذكر د

 تعداد شبکه ها بر حسب کد نهايي تخريب در دو روش خود کار و دستي): ۳(ة جدول شمار
 دامنة تخريب ۳۳/۱‐۹۹/۴ ۵‐۹۹/۱۴ ۱۵‐۹۹/۱۹ ۵۶/۲۰‐۹۸/۲۹ ۳۰‐۴۷ ۲۱/۴۷‐۴۹/۷۳

 کد نهايي تخريب ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶
 روش کار ۱۰۹ ۴۲ ۱ ۱ ۱ ۳
 روش دستي ۱۲۷ ۵ ۱ ۲ ۰ ۲

تعــداد 
شبکه
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 ۳۸مجله محيط شناسي شمارة       ٣٦

و روش دستي و خودکار مشاهده شـد کـه           مقايسه نتايج حاصل از د     با
ـ            امـا در   .ه هـم هسـتند    نتايج دو روش در بسياري از شبکه ها شـبيه ب

هـاي   نقشـه ة بـا مقايسـ  .برخي از شبکه ها اخـتالف هـم وجـود دارد       

 دو روش دسـتي وخودكـار     هريک از   كدهاي نهايي تخريب حاصل از      
 مورد اختالف   ۲۱ شبکة نشانزد فقط     ۱۵۷ از مجموع     كه مشخص شد 
  :نام شبکه هاي مورد اختالف به شرح زير است. وجود دارد

V6,U3,T1,T4,T5,T8,S10,S6,S5,R3,R5,R9,Q3,Q4,Q5,Q16,Q17,P4,M11,L8,L9 . 

                    
 مدل تخريب) نقشه سمت چپ(و اجراي دستي )  سمت راستةنقش( نقشه نهايي کدهاي تخريب حاصل از اجراي خودکار :)۳ (ةشکل شمار

 
 ايـن جـدول بـا جـدول         ةجدول نهايي تخريب در كار دستي و مقايس       

گذاري همروي تفاوت درهنگام  ليلدمهمترين   ،خودكارحاصل ازارزيابي   
سـيب پـذيري بـوم شـناختي        آثر در   ؤ مـ  هاي عوامل اكولوژيكي  نقشه
 .تشـخيص داده شـد    ،  يتدها در انتخاب كد هاي محـدو       شبكه ةونقش
 بنـابراين ،  شودکه در روش دستي مساحت بدرستي ارائه نمي       يازآنجاي

ي محـدوديت متفـاوت،     گونهاي بـا کـدها    که مساحت پلي  در مواردي 
هم باشند، احتمال بروز خطـا در انتخـاب کـد محـدوديت             ه  نزديک ب 

دول  جـ  گون مذكور بـه    كد محدوديت پلي   در نتيجه . افزايش مي يابد  
ده و در نهايـت     ش اصلي براي تعيين درجه آسيب پذيري منتقل         ةنقش
 منجر به ايجاد اختالف در نقشه هاي نهايي حاصل از كـار   مسئلهاين  

 موارد  ةدهندنشان) ۴ (ة جدول شمار  .شودميو ارزيابي خود كار     دستي  
 از داليل ديگر ايجـاد      .ها مي باشد   اصلي اين اختالف   ٕااختالف و منش  

اختالف در نتايج حاصل از دو روش دستي و خودکار، محاسبه اشـتباه             
ـ M11, L9 هـاي شـبكه . اسـت در انجام محاسبات در روش دستي  ه  ب

يـز   ن V6 ةوع شدت عوامل تخريب و شـبك م مج اشتباه درةدليل محاسب
ژيك جمعيت در كار دسـتي بـا        ولو تراكم فيزي  ةدليل اشتباه در محاسب   ه  ب

 . داشتند خودکار اختالف شبكه هاي مذكور در ارزيابي
 

 گيرينتيجه

منـاطق  تا كنون در ارزيابي آثار توسعه بر محيط زيسـت           از مدل تخريب    
 با توجه بـه تجربيـات کسـب         . است هشداستفاده  مختلفي از کشور ايران     

اسـتفاده از مـدل      بـا     و  ارزيابي آثار توسعه بر محيط زيست      ةشده در زمين  
عمـل  ه   ب بهز تجر ي متفاوت توسط افراد مختلف و ن      يوه ها يب به ش  يتخر
ان داشـت کـه     يـ ن ب ي توان چن  يق، م ين تحق ي خودکار در ا   ةوي  به ش   آمده

ن رتبـه از نظـر سـرعت        يترنييپا  در ي مدل در حالت دست    نياستفاده از ا  
  كه از يدستمهيدر كار ن. رديگيمانجام كار و دقت انجام محاسبات قرار 
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 ٣٧        به منظور اجراي خودکار مدل تخريبGISخصصي نمودن ت

 

 خودكار و يابي دستي زها در دو روش ارآن اصلي ٕااختالف و منش :)۴( ةجدول شمار

انتخاب صورت گرفته توسط 
Extension 

 انتخاب صورت گرفته در روش دستي

 كد محدوديت )هكتار(مساحت كد محدوديت )هكتار(مساحت

نام نقشه عامل اكولوژيكي كه 
 ده استشمنجر به بروز اختالف 

 نام شبكه

۸/۱۰۰۵  ۱ ۱/۵۱۵  U3 شيب ۵ 
۳/۲۴۹  ۵ ۳/۱۳۵  T1 اقليم ۱ 
۸/۹۲۴  ۱ ۴/۶۵۹  T4 شيب ۵ 
۷/۱۶۹۳  ۳ ۳/۷۸۷  T5 اقليم ۵ 
۲/۱۴۸۴  T5 زمين شناسي ۳ ۹۹۷ ۴ 
۱/۱۰۳۴  ۱ ۴/۵۹۱  T8 شيب ۵ 
۷/۱۴۹۶  ۳ ۳/۸۴۳  T8 زمين شناسي ۴ 
۲/۵۸۰  ۵ ۹/۵۴۰  S10 شيب ۳ 
۹/۱۰۱۱  ۴ ۲/۶۱۰  S5 پوشش گياهي ۳ 
۷/۱۳۵۴  ۲ ۴/۱۱۲۱  R3 ارتفاع ۳ 
۹/۹۸۰  R3 شيب ۳ ۷۴۶ ۴ 
۸/۱۱۴۴  ۵ ۶/۹۴۴  R5 اقليم ۳ 
۵/۴۰۴  ۴ ۴/۳۹۱  Q3 شيب ۳ 
۶/۷۷۷  ۵ ۵/۶۸۸  Q4 شيب ۳ 
۶/۹۲۳  ۴ ۶/۸۲۹  Q16 زمين شناسي ۲ 
۴/۳۱۱  ۳ ۷/۱۹۶  Q17 شيب ۲ 
۴/۳۶۳  ۱ ۴/۱۱ شناسيخاک ۰   P4 
۹/۴۰۶  ۵ ۱/۳۷۴  L8 شيب ۱ 

 

هـا بـه منظـور انجـام         داده ي وارد ساز  ي برا Excel ري نظ ييهابرنامه
جـام  ن سـرعت و دقـت ا      فقط شوديم محاسبات الزم در مدل استفاده    

ـ  ،ابدي يش م ي افزا يمحاسبات نسبت به كار دست     عت انجـام   ر سـ  ي ول
در روش اسـتفاده    . كندي نم يرييها تغ هي ال يگذارهميكار و دقت رو   

مدل بـه ميـزان      سرعت و دقت اجراي       به صورت گام به گام     GISاز  
 دقـت انجـام محاسـبات و         در ايـن روش    .يابدمي افزايش   چشمگيري

دقت در انتخاب کدهاي محدوديت واحدها به ميزان زيادي نسبت به           
 وجـود مـي تـوان     اما بـا ايـن   .روديباال م  يمه دست ي و ن  يبه كار دست  

 به صورت گام به     GIS استفاده از    زمان صرف شده در اجراي مدل در      
الية اطالعاتي،  گذاري  هم در زمان روي   مسئله اين   .گام را کاهش داد   

 يكي عوامـل اكولـوژ    يهـا و نقشـه   هاي کشاورزي نظير جمعيت زمين  
 .استر ي امکان پذي اصلة با نقشيوم شناخت بريپذبيثردر آسؤم

ب در  يـ  مـدل تخر   يش سـرعت و دقـت اجـرا       ي افـزا  عالوه بـر  
قـدم  به قدم ييهنماتوان به را  يب م ي تخر دل م Extensionاستفاده از   

ـ .  اشـاره کـرد    مـدل ن  ي ا ياب در اجرا  يارز  اگـر   يكـه حتـ   يگونـه ا  هب
 از مراحل ين مدل سرو كار نداشته اند، براحت     ي كه تاكنون با ا    يابانيارز

 يهـا ليـ ه و تحل  يـ تجزو  از  يـ ن اطالعـات مـورد       از مختلف انجام آن،  

 مثبت  يگر جنبه ها  ياز د  .شوندين سامانه آگاه م   ي توسط ا  ،صورت گرفته 
Extension  ـ  ي نتا ة ارائ ،بي مدل تخر -از .باشـد يصـورت نقشـه مـ     ه  ج ب

 اطالعات ةك سامانيف يچهارم از وظا  ء   جز يقشه خروج ن ةكه ارائ يآنجائ
 .شـود يارائه م  ياملفه توسط سامانه به شكل ك     ين وظ ي ا ، است ييايجغراف

 آثار توسعه  يابي ارز ةني در زم  ات کسب شده  يبا توجه به تجرب   از آنجايي که    

 متفـاوت توسـط     يوه ها يش به بيتخر با استفاده ازمدل   و   ستيط ز يمح رب
 وه خودكـار  ينـه بـه شـ     ين زم يعمل آمده درا  ه   ب ةز تجرب يافراد مختلف و ن   

ب در  يـ مـدل تخر   ينـد هـا   يفراتوان سرعت و دقـت      ي نگارنده، م  توسط
ـ يمـه دسـت  ي، ني روش دسـت ٤ در يفي كتصوره مراحل مختلف را ب   ه ، ب

 )۵( ة شـمار  جـدول در  صورت خودكـار    ه  و ب  GISر  صورت گام به گام د    
 .كرد سهيمقا
ك گام بـه  يب  ي مدل تخر  ةسامان،  استصورت جدول   ه   كه ب  ييج نها ينتا

ر بـه  ش هـر چـه بهتـ   ي نمـا  ي را برا  يين جدول نها  يش رفته و ا   يجلوتر پ 
 . کندمي ارائه ييصورت نقشه نها
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 ۳۸مجله محيط شناسي شمارة       ٣٨

 و  GISهار روش دستي، نيمه دستي، گام به گام درچ كيفي سرعت و دقت مراحل مختلف اجراي مدل تخريب در ةمقايس) :٥(ة شمارجدول 

 )زياد) ۳(متوسط ، ) ۲(کم، ) ۱: (اعداد نشانگر (خود كار
 مدل تخريب مراحل فرايند روش صورت خودكاره ب GISدر گامگام به  نيمه دستي دستي

   دقت  سرعت         دقت   سرعت      دقت  سرعت    سرعت     دقت
 ٣ ٣ ٣ ٣ ١ ١ ١ ١ ترسيم شبكه

 ٣ ٣ ٣ ٣ ١ ١ ١ ١ هااري واحدذنامگ

 ٣ ٣ ١ ١ ١ ١ ‐∗ ∗‐ واردسازي عوامل تخريب
 ٣ ٢ ٢ ٢ ١ ١ ١ ١ واردسازي عوامل شدت تخريب

 ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٢ ١ ١ واحد رره د مجموع جمعيتةمحاسب

 ٣ ٣ ٣ ٢ ١ ١ ١ ١ واحد هاي كشاورزي درهرمحاسبه مساحت زمين
 ٣ ٣ ٣ ٢ ١ ١ ۱ ١ انتخاب كد محدوديت درهرواحد

 ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٢ ١ ١  آسيب پذيري بوم شناختيةمحاسب

 ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٢ ١ ١  بوم شناختي پذيريدرجه بندي آسيب

 ٣ ٣ ٣ ٢ ٢ ٢ ١ ١  ضرايب تخريبةمحاسب
 ٣ ٣ ٣ ٢ ٢ ٢ ١ ١ طبقه بندي فازي ضرايب تخريب

 . اين مرحله در روش دستي وجود ندارد∗
 کـه  شـود يشـنهاد مـ  ي پقيـ ن تحقيدست آمده در ا   ه  با توجه به تجربه ب    

 گـر ي خودکـار د   ي با اجـرا   ارتباط در   ArcView يياي اطالعات جغراف  ةسامان
 يهـا ر مدلينظ ،يعيست و منابع طبيط ز ي علوم مح  ةني موجود در زم   يهامدل
 يكياكولـوژ   تـوان  يابي ارز يها وحش، مدل  تاي ح ةنيستگاه در زم  ي ز يابيارز

هـا  گـر مـدل   ي آب و د   ي آلودگ ةني موجود در زم   يهان، مدل يش سرزم يدر آما 
ن يافتن مهمتر يضمناً با   . کرد اقدام   ،شوديطور مکرر استفاده م   ه   از آنها ب   كه

 ارائـة   بـراي  يطـ يسـت مح  ي ز ب در هر واحـد نشـانزد      يا عوامل تخر  يعامل  
 يتـوان اجـرا   يمنظور کاهش آثار آنها در آن واحد، م       ه ب ، مناسب يراهکارها
 . ديب را بهبود بخشيمدل تخر
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