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  نيش سرزميآما

  ۱۳۹۰ بهار و تابستان، چهارم، شماره سوم  سال

  ۱۶۲ـ   ۱۳۷ اتصفح

  

ل سفيد از روستاي گ يسرزمين يکاربري اراضي و تحليل سيما

  GISو  RSمحيطي با استفاده از نظر زيست

٣جعفر اوالدي ،٢ايوب مرادي، ١∗∗∗∗سعيده اسکندري
  

  . داري، دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري دانشجوي دكتري جنگل .١

  .منابع طبيعي، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري داري آموخته كارشناسي ارشد جنگلدانش. ٢

     داري، دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري استاديار گروه جنگل .٣

  ) ۲۰/۱۲/۸۹ :؛ تاريخ تصويب  ۲۵/۷/۸۹:اريخ دريافتت(

  چكيده
روستاي گل سفيد از توابع دهستان مشايخ در بخش حومه مرکزي شهرستان اردل از استان چهارمحـال  

هـاي   در اين مطالعه براي معرفي سيماي سرزمين اين روستا و شـناخت تمـامي کـاربري   . باشد و بختياري مي

 Googleافـزار در نـرم  QuickBirdمحدوده مورد مطالعه از تصوير مـاهواره   هاي طبيعي در انساني و لکه

Earth سپس نقشه حاصله به نـرم افـزار   . استفاده گرديدArcGIS 3,1      انتقـال داده شـده و پـس از انجـام

بـه منظـور ميـزان صـحت عـوارض      . افزار نقشه كاربري اراضي منطقه تهيه شدهاي الزم در اين نرمپردازش

هاي تعليمي، يـک بـار ديگـر بازديـد     هاي برداشت شده اوليه براي تهيه نمونهگنه عالوه بر پليبرداشت شد

هاي برداشـت  بدين منظور کليه اليه. صحرايي صورت گرفت و تمامي عوارض برداشت شده کنترل گرديدند

ض کنتـرل  انتقال داده شدند و سپس با مراجعه به عرصـه، تمـامي عـوار    GPSياب شده به دستگاه موقعيت

هـاي  و متريـک  Frag Statsافـزار  در مرحله بعد براي تحليل لندسكيپي منطقه مورد مطالعه از نرم. گرديدند

NP  ،CA ،PERIM  ،MNN  وSHAPE هـاي  نتايج نشان داد، مردم بـومي در طـول سـال   . استفاده شد

هـاي  گل بوده است كه وجود لکهبستر طبيعي منطقه جن. اندهاي متفاوتي در منطقه ايجاد کردهمتوالي کاربري

اي را بـا  ساز مانند روستا، معدن، کارگاه شن و ماسه و دو مسير جاده و لوله پتروشيمي منـاطق حاشـيه  انسان

لـذا بـه   . است و باعث از بين رفتن تنوع زيستي اين منطقه شـده اسـت   خطر زياد و در حد بحراني قرار داده

  .ها قرار گيرد، حفاظت منطقه با مشاركت مردم بومي بايد در الويت برنامهتر منطقه منظور جلوگيري از تخريب بيش

  ديكلي واژگان
  .RS  ،GIS  كاربري اراضي، تحليل لندسكيپي، گل سفيد،

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Email: Saeede.Scandari@yahoo.com         ۰۹۱۲۴۴۹۳۲۸۹: نويسنده مسؤول            تلفن.  ∗
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  آمايش سرزمين  ١٣٨

 
  مقدمه

رشد سريع جمعيـت انسـاني زيربنـاي بسـياري از مشـكالت زيسـت محيطـي اسـت         
هـاي طبيعـي را   رصـه افزايش روزافزون جمعيـت، فشـار بـر ع   ). ٢٧٠ص ،١٣٨٢ ،اردكاني(

هـا، باعـث   رويه و غيـر اصـولي از اراضـي و تغييـر كـاربري      برداري بيافزايش داده و بهره
هاي انسـاني   فعاليت). ٨٢٣ص ،٢٠٠٧ ،لو(ها شده است هاي متفاوت اكوسيستمالعمل عكس

هـاي نامناسـب كشـاورزي     مثل تخريـب پوشـش گيـاهي، توسـعه كشـت غلـط و تكنيـك       

چنانچـه  ). ١٧١٩ص ،٢٠٠٩ ،و همكـاران  ١گوباتوني(دهند  ا تغيير  ميهاي طبيعي ر مكانيسم

محيطـي بشـر را بـرآورده    بخواهيم محيط زيست طبيعي را حفظ كـرده و نيازهـاي زيسـت   

. ريزي محيطي بايد بر اساس كليه تصميمات مربوط به توسعه زمين قرار گيردسازيم، برنامه
ارتقاي كيفيـت محـيط را بـا نيـاز مـردم بـه       ريزي زمين نيازهاي مربوط به حفاظت و برنامه

 ،بييـر و هيگينـز  (سـازد  توسعه زمين براي تامين الزامات مربوط به كاربري زمين مرتبط مـي 
موضـوعي اسـت كـه ممكـن اسـت در اثـر عـواملي نظيـر          ،تغيير كـاربري ). ٤٥ص ،١٣٨٥
ر چـراي  هاي انساني نظيهاي آتشفشاني و فعاليتسوزي، سيالب، فعاليتسالي، آتش خشك

دام، گسترش شـهرها و اراضـي كشـاورزي و نحـوه مـديريت منـابع طبيعـي ايجـاد شـود          

ثيرات تغييرات كاربري زمين روي فرسايش خاك مركز أنتايج ت). ١٥٣ص ،٢٠٠٤ ،٢يوستين(
كـاري و تـرك اراضـي احيـا      چشم اندازهاي كوهستاني از طريق جنگل ،دهدآپنين نشان مي

افـزايش فرسـايش    آنهـا نتـايج مطالعـه   ). ١٧٢٣ص ،٢٠٠٩ ،و همكارانگوباتوني (شوند  مي
لـذا تنهـا بـا عمليـات     . دهدنشان مي ١٩٨٥تا  ١٩٥٤خاك و گسترش شهرنشيني را از سال 

  )٢٠٠٩(و همكـاران   ٣فـازيو . توان جلوي از دست رفتن خـاك را گرفـت   احياي جنگل مي

يتاليـا را بـا اسـتفاده از    خط سير و تعيين ارزش توريسمي چشم انداز جنگلي در كاالبرياي ا
GIS    هـاي شـهري و    بررسي كردند و به اين نتيجه رسيدند كه يك برنامـه كلـي در محـيط

هـاي فرهنگـي و    روستايي با هدف ايجاد منطقه گردشگري بر اساس تنوع زيستي بـا قطـب  
در يـك مطالعـه ديگـر تغييـرات كـاربري      . علمي، به حفاظت از طبيعت كمك خواهد كرد

هـدف  . زيست محيطي در مناطق جنگلي كوهستاني مورد بررسي قرار گرفت اراضي از نظر
. ثير آنها روي محيط زيسـت بـود  أاز اين مطالعه مشاهده و ثبت تغييرات كاربري اراضي و ت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Gobattoni 
2 . Ustine 
3  . Fazio 
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  ۱۳۹     ...کاربري اراضي و تحليل سيماي سرزميني روستاي گل سفيد از نظر

 
درصـد   شـش هـاي كشـاورزي    سطح زمين ١٩٩٤تا  ١٩٤٥هاي  نتايج نشان داد كه طي سال

درصد كاهش و سـطح   ٥١/٣زارها  درصد افزايش، سطح علف ١٥/٨ها  كاهش، سطح جنگل

 ،٢٠٠٩ ،و همكـاران  ١دووسـوس (درصـد افـزايش داشـته اسـت      ٣٦/١هاي مسـكوني   خانه

تغييرات كاربري اراضي در حوضه آبخيز تنگ سـرخ  ) ١٣٨٧(آهني و همكاران ). ٢١٩٤ص
سـال،   هفتنتايج نشان داد كه طي . اي ارزيابي كردندشيراز را با استفاده از تصاوير ماهواره

 ٨/٢٦بـه   ٩/٣٦درصد و سطح مراتع از  ٣/٢٨به  ٨/٢٩از  سطوح جنگلي منطقه مورد مطالعه
  .است درصد كاهش يافته

آناليز تغييرات زمـاني و مكـاني چـالش بزرگـي در اكولـوژي لندسـكيپ و مـديريت        

ـ د). ١٦٩١ص، ٢٠٠٩ ،و همكـاران  ٢چيسـا (دهـد   ه مييامحيطي ارزيست ـ پا يهـا دگاهي  يهي

 ١٩٨٠دگاه از دهـه  ين دياما ا ،وجود داشته است ييها در فرهنگ اروپاقرنن يسرزم يمايس
ـ بـود کـه ا   ير شـد و آن زمـان  يجهـانگ  يکـاربرد  -يبه صورت علم يالديم ن مکتـب در  ي

ن بـه  يسرزم يمايس ياکولوژ يعلم يهابحث ١٩٩٠در دهه . رونق گرفت يشمال يکايآمر
 يياس فضـا يـ ن در مقيسـرزم  يمايسـ  يمربوط به اکولوژ يهابحث. افتنديش يسرعت افزا

کـاربرد آن در هـر   . عت استيان انسان و طبيجاد انسجام ميشوند و تمرکز آن بر ايمطرح م
ـ کاربرد ا. ن از شهر تا جنگل و مرتع و توندرا قابل اجرا استيسرزم يماينوع س ن اصـول،  ي

ـ منسـجم، کـاهش م   يهـا يزيـ رهـا و برنامـه  يتواند منجر بـه طراحـ  يم يضمن سادگ زان ي

). ٨و  ٧صصـ  ،١٣٨٦ ،درامسـتاد و همكـاران  (ن شـود  يسـرزم  يمايو فروافت س ٣)انقطاع(

انداز پايدار براي حل قطعـه قطعـه شـدن    ريزي چشمشبكه اكولوژيكي به عنوان كليد برنامه
در مرحله اول چند مـدل اكولـوژيكي بـراي    . انداز مناطق طبيعي بسيار كاربردي است چشم
هاي مختلـف   شوند و در مرحله دوم مدلتعريف مي GISدر محيط انداز  ريزي چشم برنامه

). ١٧٠٧ص ،٢٠٠٩ ،و همكاران ٤فيچرا(شوندع زيستي چشم انداز تركيب ميبراي حفظ تنو

و  ٥روچينـي (انـد  كار برده شدهه طور وسيعي در مطالعات مشابه به هاي لندسكيپي ب متريك

بـراي توصـيف شـكل، انـدازه و      كه به عنوان يـك ابـزار مهـم   ) ١٧٠ص ،٢٠٠٦ ،همكاران

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  . Drosos 
2  . Chiesa 
3 . Patchiness  
4  . Fichera 
5  . Rocchini 
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  آمايش سرزمين  ١٤٠

 
 ). ٣١ص، ١٩٩٧، و همكاران ١وو(اند مشخصات فيزيونومي مكاني لندسكيپ شناخته شده

ــا  ــاران چيس ــه در   )٢٠٠٩(و همك ــتايي متروك ــيط روس ــك مح ــكيپ در ي ــايي لندس ، پوي
هاي كـاربري اراضـي تهيـه شـده و سـپس      ابتدا نقش. هاي آپنين را بررسي كردند كوهستان

، ١٩٥٤هـاي   در فاصله سـال (زمين و ساختار لندسكيپ در سه دوره زماني  تغييرات پوشش
، CAهـاي  ها بـر اسـاس متريـك   از طريق شكل، اندازه و جداشدگي لكه)  ١٩٩٩و  ١٩٨٥

MPS ،PSSD  وLPI درصد افـزايش   ٩/٢٣ها  كاري جنگل كه نتايج نشان داد. بررسي شد
هـا و   عالوه پيوستگي جنگله ب. ده استدرصد كاهش پيدا كر ٩/٢٩هاي باز  و مراتع و زمين

. برگ افزايش و قطعه قطعه شدن و پراكنـدگي آنهـا كـاهش يافـت    هاي سوزنيكاري جنگل
  .ها نيز افزايش پيدا كرده است شهرسازي پراكنده و پراكندگي زيربناهايي مثل جاده و ساختمان

عيـين شـيوه   پـذيري در ت توجه به ساختار يك اكوسيستم از لحاظ حساسيت و انعطاف
لـذا اعمـال مـديريت صـحيح و     ). ٧ص ،١٣٨٧ ،عبـدي (مديريتي سرزمين بسيار مهم است 

يکي . اي داردريزي كاربري سرزمين اهميت ويژهداشتن ابزار مناسب در اين زمينه، در برنامه

  .باشدهاي بهنگام مياز ابزارهاي مهم مديريت در منابع طبيعي و محيط زيست، داشتن نقشه
ي از ابزارهاي مهم تعيـين و  هاي هوايکارگيري عکسه چنين ب و هم يدانيمهاي روش
ها در سـطوح وسـيع مسـتلزم صـرف      اما اجراي اين روش ،باشند هاي مختلف ميتهيه نقشه

اي به عنوان يک راهکار مطـرح  هاي ماهوارهدر مقابل داده. باشدزمان و هزينه بسيار زياد مي
ـ  گام و وسيع مينهاي چند طيفي، بهبه كمك دادهاز دور  آوري سنجشفن. اندشده ه توانـد ب

هـاي توصـيفي    مراه مشخصهه به ن،يسرزم يمايس يو معرف اهاي در تهيه نقشهطور فزاينده
از جمله كاربردهايي كه سـنجش  . قرار دهد ادر اختيار م را اطالعات وسيعي كمك نموده و

ـ   بررسـي تغييـرات شـرايط     ،ي يافتـه سـزاي ه از دور به عنوان يك علم جديد در آن نقشـي ب
در همـين  ). ١ص ،١٣٨٥ ،شجاعيان و همكـاران (هاي زماني مختلف است  محيطي در دوره

راستا و با توجه به اهميت زيست محيطي، چشم انداز منحصر به فرد و وجود كريدور مهم 
، در ايـن  ياريـ رودخانه كارون در روستاي گـل سـفيد، از توابـع اسـتان چهارمحـال و بخت     

ل سـيماي سـرزميني ايـن روسـتا بـا اسـتفاده از       يـ و تحل ياراضـ  ين کاربرييژوهش به تعپ
تا بـا انجـام   . هاي سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي پرداخته شده استاوري فن
منطقه انجـام گيـرد و هـم توسـعه      يحفاظت يکارها يبرا يامنطقه يزير ن مهم هم برنامهيا

زيـرا تنهـا بـا اعمـال     . مالحظات زيست محيطي صـورت گيـرد  هاي آن با توجه به كاربري

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  .Wu 
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  ۱۴۱     ...کاربري اراضي و تحليل سيماي سرزميني روستاي گل سفيد از نظر

 
هاي انسـاني،   تر منطقه در اثر دخالت توان از تخريب بيشمديريت صحيح كاربري زمين مي

رويه دام و توسعه كشاورزي جلوگيري كرده و به حفظ تنوع زيستي آن در آينـده   چراي بي
  .اميدوار بود

  هامواد و روش

  اي گل سفيدمعرفي سيماي سرزمين روست

شهرسـتان اردل از   يگل سفيد از توابع دهستان مشايخ در بخش حومه مرکـز  يروستا

قه تـا  يدق ٥٠درجه و  ٣١ن مدار يگل سفيد ب يروستا. باشد يم يارياستان چهارمحال و بخت

قـه  يدق ٤٠درجـه و   ٥٠قه تا يدق ٣٥درجه و  ٥٠و  يشمال يها قه عرضيدق ٥٥درجه و  ٣١

باشـد کـه در    ين شهر به روستا، شهر ناغـان مـ  يتر کينزد. گرفته استقرار  يشرق يهاطول

فاصـله روسـتا تـا مرکـز اسـتان برابـر       . شمال شرق روسـتا قـرار دارد   يلومتريک ٣٥فاصله 

د يگـل سـف   يروستا يار ماهوارهيتصو ١شکل . باشد ير جــاده ناغان ميلومتر از مسيک١٠٥

  .دهد يدل منطقه حفاظت شده هلن نشان من روستا را در ياز ا يانداز باشد که چشميم

  
  يار ماهوارهيد در تصويسفگل ياز روستا ياندازچشم : ١شکل

  روش انجام پژوهش

  ArcGIS 3,1اي و نرم افزار تهيه نقشه كاربري اراضي منطقه با تصاوير ماهواره

ر سـنجنده  ياز تصـو  ي گـل سـفيد  ن روسـتا يسرزم يمايس يمعرف ين مطالعه برايدر ا

ETM+  ماهوارهLANDSAT ن صورت که ابتدا با مراجعه به عرصـه  يبد ،دياستفاده گرد
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نقشـه   GPSعوارض موجود در عرصـه توسـط دسـتگاه     ياز تمام ييهاگنيو برداشت پل

ر يتصو يبرداشت شده بر رو يها گن ين پليسپس در داخل هم .ديه گرديته ينيت زميواقع

ـ ر بـا اسـتفاده از ا  يتصو يبندهعمل طبق. ه شديته يميتعل يهامذکور نمونه  يهـا نمونـه ن ي

توسـط   GPSبرابر با عوارض برداشت شده توسـط دسـتگاه    يهاو با تعداد کالسه يميتعل

اما به دليل نيمـه خشـك بـودن منطقـه و مشـكالت       ،مختلف صورت گرفت يهاتميالگور

. ردار بـود برخـو  ينييار پاياز شباهت و دقت بس ينيت زميمذكور، نقشه حاصل شده با واقع

 يعـ يطب يهـا  و لکه يانسان يها يکاربر يه و شناخت تماميته ين مشکل و برايرفع ا يبرا

 Google Earthافـزار  در نـرم  QuickBirdر مـاهواره  يدر محدوده مورد مطالعه از تصـو 

انتقـال داده شـده و پـس از     ArcGIS 3,1سپس نقشه حاصله به نرم افزار . دياستفاده گرد

  .افزار نقشه كاربري اراضي منطقه تهيه شدي الزم در اين نرمهاانجام پردازش

  صحت عوارض برداشت شده  يابيارز

ه يبرداشت شده اول يهاگنيزان صحت عوارض برداشت شده عالوه بر پليبه منظور م

صـورت   يد صـحرايي گر بازديک بار دي ،ديکه در باال ذکر گرد يميتعل يهاه نمونهيته يبرا

برداشـت   يهاهيه اليکل بدين منظور. دنديرض برداشت شده کنترل گردعوا يگرفت و تمام

 يانتقال داده شدند و سپس با مراجعـه بـه عرصـه تمـام     GPSاب يتيشده به دستگاه موقع

ـ بـا ال  يها به خـوب از جمله آبراهه يخط يهاهيه اليکل. دنديعوارض کنترل گرد ه برداشـت  ي

فقـط  . داشـتند  يه شده همخوانيه تهيقاً با اليدق هم يگنيپل يهاهيال. داشتند يشده همخوان

صـورت گرفتـه    ير اشکوب در منـاطق جنگلـ  يصورت زه ب يکه کشاورز ييدر مورد جاها

متـر اخـتالف    ۵/۰ -۲عـت  يآن در طب يجاها با مرز واقعـ  يها در بعضگنين پليبود، مرز ا

باشد که يم يلد به علت وجود پوشش درختان جنگين خطا همانطور که ذکر گرديا. داشت

  .کننديم يرين مرزها جلوگيق اياز مشخص شدن  دق

  Frag Statsافزار تحليل لندسكيپي منطقه با نرم

 هاي لندسـكيپي الزم اسـت  جهت انجام تحليل Frag Stats افزار براي استفاده از نرم

ـ هت ياراضـ  يکـاربر  لذا ابتدا فرمت نقشه. باشد Gridهاي فراخواني شده فرمت نقشه كه ه ي

سپس تنظيمـات   .ره شدير دلخواه ذخيل شده و در مسيتبد Gridد به يسفشده روستاي گل

 Set Run Parameterمربوط به پارامترهاي مورد نظر بر اساس هدف پژوهش در پنجـره  
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 يخروجـ  يهارفت و محاسبات دادهيروستاي مورد نظر انجام پذ ياراض ينقشه کاربر يبرا

 لندسكيپ متريك، كـالس متريـك و پيـتچ متريـك     سه سطح يبا توجه به هدف پروژه برا

ن بستر، يين پژوهش تعيدر ا يپيلندسک يهالينکه هدف از انجام تحلينظر به ا. ديانجام گرد

ـ بود، از متر Frag Statsافزار ها با استفاده از نرم تعداد، اندازه، فاصله و شکل لکه  يهـا کي

NP )يها در هر کالسه کاربرتعداد لکه( ، CA)      متوسط مسـاحت هـر لکـه در کالسـه بـه

ن يتـر  کيمتوسط نزد( MNN، )ط هر لکه در کالسه به متريمتوسط مح( PERIM، )هکتار

ط بـه  ينسبت محـ ( SHAPEو ) ن به متريسرزم يمايدو لکه مشابه در س يگيفاصله همسا

بـه   سپس با توجه. ديل به اهداف مذکور استفاده گردين يبرا) مساحت هر لکه از هر کالسه

ک منطقـه،  يـ ن يسـرزم  يمايشـود کـه در سـ   ياطـالق مـ   يايبستر به کاربر(ف بستر يتعر

فـا  يمنظـر ا  ييايـ ن مساحت را به خود اختصاص داده باشد و نقش غالـب را در پو يتر شيب

  .دين گردييد تعيسفگل يبستر روستا) کند

  نتايج

  سفيدمحدوده روستاي گلنقشه كاربري اراضي 

 يباشـد کـه تمـام    يهکتار مـ  ٢٦/١٤٨١د يگل سف يروستا يمساحت محدوده مطالعات

  :)۲شكل ( باشدير ميز صورت به آن يعيها و عوارض طبيکاربر

 
  ديسفگل ينقشه كاربري اراضي محدوده مورد مطالعه روستا : ٢شکل
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  سفيدتحليل لندسكيپي محدوده روستاي گل

يـر  د بـه شـرح ز  يسفگل يتان محدوده روسيسرزم يمايها و بستر سها، گذرگاهعناصر لکه

  :گردديه ماراي

  )هالکه(گوني هاي پليكاربري -الف
كه اطالعات هر يـك  ) ٣شكل (گوني است كاربري پلي ٩سفيد داراي محدوده روستاي گل

  :باشدها به شرح زير ميهاي مربوط به آنهاي كاربري و لكهاز كالسه
  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

 سفيدمحدوده روستاي گل) لکه(گوني هاي پليكاربري : ٣شكل 

 جنگل

تـرين كالسـه    باشد كـه بـزرگ  يم يمحدوده مطالعات يهان كاربري شامل کل جنگليا

 ٥٨/١١٥٧مسـاحت كـل آن برابـر    ). ٤شـكل  (لكه بـزرگ اسـت    يككاربري بوده و شامل 

اين كاربري كه همه  اطالعات تنها لكه. باشدمتر مي ٥٥/٦٢٠٧٩هکتار و محيط كل آن برابر 

  :شود، در جدول زير آمده استسه را شامل ميكال
  هافاصله لكه  )نسبت محيط به مساحت(شكل   )متر(محيط   )هکتار(مساحت   شماره لکه

  ـ  ۶۲/۵۳  ۵۵/۶۲۰۷۹  ۵۸/۱۱۵۷  ۱

  ديگل سف يلکه جنگل در روستا يطياطالعات مح : ١جدول 
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  ديگل سف يكاربري جنگل و موقعيت آن در روستا : ٤شكل 

 اراضي جنگلي

ـ باشد کـه بـه علـت نزد   ياز جنگل م ييهاشامل قسمت يجنگل ياراض ک بـودن بـه   ي

ـ بدار بـودن و  ياز جملـه شـ   يل عواملياما به دل ،اندافتهيب يروستا به شدت تخر ا نداشـتن  ي

ـ انـد کـه در ا  مناسب نبوده و به حال خود رها شده ياستفاده کشاورز يخاک خوب برا ن ي

كـاربري  . انـد مانـده بسيار تنکي از درختان جنگلي به صورت پراکنده باقيها هنوز پوشش قسمت

هکتـار و محـيط    ٥٥/٣٦مساحت كـل آن برابـر   ). ٥شكل (باشد لكه مي سهاراضي جنگلي شامل 

  :اين كاربري، در جدول زير آمده است هاياطالعات لكه. باشدمتر مي ٩٩/٨٩٦١كل آن برابر 
 

  )متر(فاصله با لکه بعدي   )نسبت محيط به مساحت(شكل   )متر(ط محي  )هکتار(مساحت   شماره لکه

  )۲ـ  ۱بين ( ۱۲۶۰  ۳۶/۲۱۰  ۷۴/۴۷۳۲  ٤٩/٢٢  ۱

  )۳ـ  ۲بين ( ۶۴۰  ۳۳/۳۱۰  ۴۱/۲۵۱۷  ۱۱/۸  ۲

  ـ  ۳۵/۲۸۷  ۸۴/۱۷۱۱  ۹۵/۵  ۳

  ديگل سف يدر روستا يجنگل يلکه اراض يطيـ اطالعات مح٢جدول 



Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

  آمايش سرزمين  ١٤٦

 
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  ديگل سف يهاي آن در روستاو موقعيت لكهكاربري اراضي جنگلي  :٥شكل 

 روستا

ر يو سـا  ييروسـتا  يهـا خانـه  ين محدوده شامل مساحت اشغال شده توسـط تمـام  يا

). ٦شـكل  (باشـد  لكـه مـي   ١١باشد كه شامل يعوارض انسان ساخت در محدوده روستا م

عـات  اطال. باشـد متر مـي  ٦١/٣٢٧٢هکتار و محيط كل آن برابر  ٢٢/٥مساحت كل آن برابر 

  :اين كاربري، در جدول زير آمده است هايلكه

  )متر(محيط   )هکتار(مساحت   شماره لکه
نسبت محيط به (شكل 

  )مساحت

فاصله با لکه بعدي 

  )متر(

  )۲ـ  ۱بين ( ۸۷  ٩٢/١٥٨٨  ٦٩/١٠٠  ٠٦/٠  ۱

  )۳ـ  ۲بين ( ۱۴  ٣٤/٣٨١  ١٨/٦٠٤  ٥٨/١  ۲

  )۴ـ  ۳بين ( ۷  ٥٩/٤٢٠  ١٣/٤٥٣  ٠٧/١  ۳

  )۵ـ  ۴بين ( ۷  ١٢/٥٦٦  ٤٣/٣٥٢  ٦٣/٠  ۴

  )۶ـ  ۵بين ( ۴  ٣٥/٩٥٣  ٠٩/٣٠٢  ٣١/٠  ۵

  )۷ـ  ۶بين ( ۹  ٠٨/٩٩٣  ٧٤/٢٥١  ٢٥/٠  ۶

  )۸ـ  ۷بين ( ۹  ٩٦/٦٨٠  ٠٩/٣٠٢  ٤٤/٠  ۷

  )۹ـ  ۸بين ( ۴  ٣٥/٩٥٣  ٠٩/٣٠٢  ٣١/٠  ۸

  )۱۰ـ  ۹بين ( ۶  ٢٨/١٠٥٩  ٣٩/٢٠١  ١٩/٠  ۹

  )۱۱ـ  ۱۰بين ( ۵  ٢٨/١٠٥٩  ٣٩/٢٠١  ١٩/٠  ۱۰

  ـ  ٢٨/١٠٥٩  ٣٩/٢٠١  ١٩/٠  ۱۱

  ديگل سف يدر روستا يونكلکه مس يطياطالعات مح :٣جدول 
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  هاي آند و موقعيت لكهيگل سف يروستا يكاربري مسکون :٦شكل 

 مرتع

محدوده مـورد مطالعـه در ارتفاعـات بـاال و باالدسـت جنگـل،        يضلع شمال شرقدر 

ـ ز يـ ن محـدوده ن يـ دهد که در داخل ايل ميهکتار را مرتع تشک ٢٤/٥٤حدود  يمساحت ک ي

ز در داخـل  يگر نيد ياز آن در داخل مرتع و بخش يباشد که بخشيت ميمعدن در حال فعال

 ٢٤/٥٤مسـاحت آن برابـر   ). ٧شـكل  (باشد مي لكه ١كاربري مرتع شامل . جنگل قرار دارد

اين كاربري كه همـه   اطالعات تنها لكه. باشدمتر مي ٧٤/٨٠٥٥هکتار و محيط كل آن برابر 

  :شود، در جدول زير آمده استكالسه را شامل مي

  

  ديگل سف يلکه مرتع در روستا يطياطالعات مح : ٤جدول 

  

  )متر( يفاصله با لکه بعد  )نسبت محيط به مساحت(شكل   )متر(محيط   )هکتار(مساحت   شماره لکه

  ـ  ٤٩/١٤٨  ٧٤/٨٠٥٥  ٢٤/٥٤  ۱
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  ديگل سف يآن در روستا كاربري مرتع و موقعيت :٧شكل 

 معدن

 شـش اين كاربري شامل  ،محدوده مورد مطالعه قرار گرفته يمعدن در ضلع شمال شرق

 ٨٣/٦١٩٢هکتار و محيط كل آن برابر  ٧٧/٢٥مساحت كل آن برابر ). ٨شكل (باشد لكه مي

  :اين كاربري، در جدول زير آمده است هاياطالعات لكه. باشدمتر مي
  

  )متر(محيط   )هکتار(ت مساح  شماره لکه
نسبت محيط به (شكل 

  )مساحت

فاصله با لکه 

  )متر( يبعد

  )۲ـ  ۱ن يب( ۹۲  ٠٨/٩٩٣  ٧٤/٢٥١  ٢٥/٠  ۱

  )۳ـ  ۲ن يب( ۱۰۵  ٤٦/٧٩٤  ٣٩/٢٠١  ٢٥/٠  ۲

  )۴ـ  ۳ن يب( ۲۰۰  ٤٥/٣٦٥  ٠١/١١٥٨  ١٦/٣  ۳

  )۵ـ  ۴ن يب( ۳۲۶  ٣٧/١٥٥  ٤٦/٢٦٦٨  ١٧/١٧  ۴

  )۶ـ  ۵ن يب( ۴۲۶  ٣٦/٤٤١  ٤٨/٥٠٣  ١٤/١  ۵

  ـ  ٧٥/٣٧٠  ٧٥/١٤٠٩  ٨٠/٣  ۶

  ديگل سف يلکه مرتع در روستا يطياطالعات مح : ٥جدول 
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  ديگل سف يهاي آن در روستاكاربري معدن و موقعيت لكه :٨شكل 

  

 كارگاه شن و ماسه

. ه رودخانه کارون قرار گرفته استيروستا و در حاش يغربن محدوده در ضلع شماليا

هکتار و محيط كل  ٩٨/٧مساحت كل آن برابر ). ٩شكل (باشد لكه مي ١شامل اين كاربري 

اين كـاربري كـه همـه كالسـه را شـامل       اطالعات تنها لكه. باشدمتر مي ٠٢/٢٣١٦آن برابر 

  :شود، در جدول زير آمده است مي

  

  )متر(محيط   )هکتار(مساحت   شماره لکه
نسبت محيط به (شكل 

  )مساحت

فاصله با لکه 

  )متر( يبعد

  ـ  ٠٤/٢٩٠  ٠٢/٢٣١٦  ٩٨/٧  ۱

  ديگل سف يلکه کارگاه شن و ماسه در روستا يطياطالعات مح : ٦جدول 
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  كاربري كارگاه شن و ماسه و موقعيت آن :٩شكل 

 كشاورزي   

ـ در واقع ا ،باشديم يکشاورز يهانين محدوده شامل زميا هـا هـم حاصـل    نين زمـ ي

هـا جنگـل کـامالً    ن قسـمت يـ ن تفاوت کـه در ا ياما با ا ،باشديمنطقه م يهاب جنگليتخر

شكل (باشد لكه مي ١٥اين كاربري شامل . اندشده ين کشاورزيل به زميافته و تبديب يتخر

. باشـد متـر مـي   ٢٨/٢٩١٠١هکتار و محيط كل آن برابـر   ٣/١٣٧مساحت كل آن برابر ). ١۰

  :است اين كاربري، در جدول زير آمده هاياطالعات لكه

  

  )متر(محيط   )هکتار(مساحت   شماره لکه
نسبت محيط به (شكل 

  )مساحت
  )متر( يفاصله با لکه بعد

  )۲ـ  ۱ن يب( ۲۳۲  ٢١/١٥٦  ٣٨/٣٥٢٤  ٥٦/٢٢  ۱

  )۳ـ  ۲ن يب( ۲۰۸  ٥٣/٢٥٤  ٤٩/١٦٦١  ٥٢/٦  ۲

  )۴ـ  ۳ن يب( ۶۰۸  ٤٠/٢٨٣  ٢٥/٣٠٧١  ٨٣/١٠  ۳

  )۵ـ  ۴ن يب( ۶۲  ٤٧/١٩٤  ٣٧/٢٣٦٦  ١٦/١٢  ۴

  )۶ـ  ۵ن يب( ۲۴۰  ٠٥/١٥٤  ٧٦/٢٥٦٧  ٦٦/١٦  ۵

  )۷ـ  ۶ن يب( ۸۴  ٤٨/٣٤٠  ٢٢/٧٥٥  ٢١/٢  ۶
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  )۸ـ  ۷ن يب( ۶۸۸  ٠٦/٥١٤  ٨٣/٥٥٣  ٠٧/١  ۷

  )۹ـ  ۸ن يب( ۷۰۰  ٧٣/٢٨٣  ٧٠/١٢٥٨  ٤٣/٤  ۸

  )۱۰ـ  ۹ن يب( ۵۰۳  ٠٤/١٦١  ٥٧/٥٢٨٦  ٨٢/٣٢  ۹

  )۱۱ـ  ۱۰ن يب( ۹۵۶  ٤١/٣٤٥  ٤٥/١٥١٠  ٣٧/٤  ۱۰

  )۱۲ـ  ۱۱ن يب( ۴۱  ١٣/٣٢٧  ١٩/١٧٦٢  ٣٨/٥  ۱۱

  )۱۳ـ  ۱۲ن يب( ۳۸  ٥٤/٤٩٦  ٩٦/١٠٠٦  ٠٢/٢  ۱۲

  )۱۴ـ  ۱۳ن يب( ۳۶  ٩٢/١٩٣  ٧٩/١٥٦٠  ٠٤/٨  ۱۳

  )۱۵ـ  ۱۴ن يب( ۱۷۰۲  ١٣/٢٢١  ٤٠/١٣٥٩  ١٤/٦  ۱۴

  ـ  ٢٦/٤٠٩  ٩٢/٨٥٥  ٠٩/٢  ۱۵

  ديگل سف يدر روستا يلکه کشاورز يطياطالعات مح : ٧جدول 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ديگل سف يهاي آن در روستاموقعيت لكه كاربري كشاورزي و :١٠شكل

 كشاورزي و باغات

ه رودخانـه کـارون قـرار گرفتـه     يروستا و در حاش يدر قسمت شمال غرباين كاربري 

ن يدر ا. رديگيهم صورت م يباشد که در آنها هم کشاورزيوه ميم يهاتر باغ شيب كه است
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ـ  يباغ هم کشاورز يها قسمت يقسمت چون در بعض ونجـه و  ي(راشـکوب  يصـورت ز ه ب

ـ و باغـات تفک  ين بـه نـام محـدوده کشـاورز    يبنـابرا  ،رديـ گيصورت م) شبدر د يـ ک گردي

هکتـار و   ٩٦/٢٤مسـاحت كـل آن برابـر    . باشـد يك لكه مياين كاربري شامل  ).۱۱شکل(

اين كاربري كه همه كالسـه را   اطالعات تنها لكه. باشدمتر مي ١٢/٣٧٧٦محيط كل آن برابر 

  :در جدول زير آمده استشود، شامل مي

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  ديگل سف يكاربري كشاورزي و باغات و موقعيت  آن در روستا :١١شكل 

  
  )متر( يفاصله با لکه بعد  )نسبت محيط به مساحت(شكل   )متر(محيط   )هکتار(مساحت   شماره لکه

  ـ  ٢٣/١٥١  ١٢/٣٧٧٦  ٩٦/٢٤  ۱

  ديگل سف يتاو باغات در روس يلکه کشاورز يطياطالعات مح : ٨جدول 

 كشاورزي زيراشكوب

ـ ته يجنگـل را بـرا   يهـا از قسمت يان بعضييروستا يدر مناطق جنگل  يهـا نيه زمـ ي

ـ  يهاهياز پا يبعض و کنند يب ميتخر يکشاورز  يصـورت پراکنـده بـاق   ه مسن درختان را ب

ـ ا. دهنـد يل مـ يکشت تشـک  يهانيزم يرا بر رو يگذارند که درصد تاج پوشش تنکيم ن ي

 يکشـاورز  يهانيمنظور زم ،در واقع. راشکوب جدا شدنديز يبه عنوان کشاورزها قسمت
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 .انـد مانـده  يصورت پراکنده باقه ب يدرختان جنگل يهاهيپااست که در داخل آنها هنوز تک

هکتـار و   ٦٦/٣١مسـاحت كـل آن برابـر    ). ۱۲شكل (باشد لكه مي هفتاين كاربري شامل 

اين كاربري، در جـدول زيـر    هاياطالعات لكه. باشدمتر مي ٠١/١٢٤٣٦محيط كل آن برابر

  :آمده است
  )متر( يفاصله با لکه بعد  )نسبت محيط به مساحت(شكل   )متر(محيط   )هکتار(مساحت   شماره لکه

  )۲ـ  ۱ن يب( ۸  ٢١/١٥٦  ٠٥/٤٦٣٢  ٨٥/١١  ۱

  )۳ـ  ۲ن يب( ۴۷۹  ٥٣/٢٥٤  ٧٦/٢٥٦٧  ٠٤/٨  ۲

  )۴ـ  ۳ن يب( ۳۹۰  ٤٠/٢٨٣  ١٧/٦٠٤  ٦٩/٠  ۳

  )۵ـ  ۴ن يب( ۱۴۲  ٤٧/١٩٤  ٠٩/٣٠٢  ٣٨/٠  ۴

  )۶ـ  ۵ن يب( ۶۱۱  ٠٥/١٥٤  ٥٢/٦٥٤  ٩٦/١  ۵

  )۷ـ  ۶ن يب( ۷۶۰  ٤٨/٣٤٠  ٤٠/١٣٥٩  ٧٢/٢  ۶

  ـ  ٠٦/٥١٤  ٠٢/٢٣١٦  ٠٢/٦  ۷

  ديگل سف يراشکوب در روستايز يلکه کشاورز يطيـ اطالعات مح:جدول 

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ديگل سف يهاي آن در روستاعيت لكهكاربري كشاورزي زير اشكوب و موق :١٢شكل 
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 )دورهايا کريها گذرگاه(هاي خطي كاربري -ب

كه ) ١٣شكل (كاربري يا عوارض خطي است  هفتسفيد داراي محدوده روستاي گل

  :باشدشامل موارد زير مي

  سفيدهاي خطي محدوده روستاي گلكاربري :١٣شكل 

 رودخانه كارون 

ن ي، مهم و پر آب در کشور است که در ايمي دايها از رودخانه يکيرودخانه کارون 

تـرين كـاربري خطـي    طويـل . کنـد يد عبور ميگل سف يروستا يمحدوده هم از ضلع جنوب

رودخانه كارون در . باشدكيلومتر مي ٤٣٨/٩باشد و طول تقريبي آن پيوسته اين محدوده مي

 .يابدراستاي ضلع غربي محدوده مورد مطالعه امتداد مي

 اهواز -اصلي شهركردجاده 

شـهرکرد   يسفيد جاده اصلدومين كاربري خطي طويل و پيوسته محدوده روستاي گل

اين كاربري از شمال به مركز محـدوده كشـيده   . كيلومتر طول دارد ٢٥٤/٨ـ اهواز است كه 
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 .شده است

 جاده آسفالته

آن كيلومتر بوده و از جنوب محدوده بـه طـرف مركـز     ٦٠٢/٣طول اين عارضه خطي 

 .كشيده شده است

 جاده خاكي 

 .كيلومتر طول دارد كه به صورت منقطع در محدوده پراكنده شده است ١٣٧/١٠در مجموع 

 جاده خاكي معدن

كند و در پذير ميكيلومتر بوده كه دسترسي به معدن را امكان ١٦٣/٣طول اين كاربري 

 .دارد ، قرار)جايي كه كاربري معدن واقع شده است(شمال شرقي محدوده 

 مسير مالرو

 .كيلومتر طول دارد و در ميان كاربري جاده خاكي واقع شده است ٤١٨/١اين كاربري خطي 

 مسير عبور لوله پتروشيمي 

روسـتا و از داخـل    يباشد که در ضـلع شـمال  يگاز م ير محل عبور لوله اصلين مسيا

غربي محدوده واقع  كيلومتر بوده كه در شمال ٣٦٧/١طول اين كاربري . کنديجنگل عبور م

 .دهدشده و مسير عبور لوله پتروشيمي را نشان مي

  )بستر(زمينه  -ج

جنگل بـا وسـعت    ي، کاربريگونيپل يهايمربوط به سطح کاربر يهابا توجه به داده

. شـود يد، شـناخته مـ  يسـف گـل  يهکتار به عنـوان بسـتر محـدوده روسـتا     ٥٨/١١٥٧حدود 

ـ ، در دل ا)هـا يکـاربر (گـردد، تمـام عـوارض    يمـ  ز مشاهدهين ٢طور که در شکل  همان ن ي

  .اندگرفته يجا يکاربر
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  نتيجه

ل تنوع بيولوژيكي ترين مساي امروزه قطعه قطعه شدن چشم انداز به عنوان يكي از مهم

سطح محيط زيست طبيعي را كاهش و پراكندگي و انقطاع آن  مسألهاين . شناخته شده است

د صـورت  يدر روسـتاي گـل سـف    ين کـاربر ييذکور ابتدا تعل ميدر تحل. دهد را افزايش مي

ـ هـا  لکـه  يمتعـدد  يهـا در طـول سـال   ينشان داد که مـردم بـوم   ين کاربرييتع. گرفت ا ي

ـ ا. اندجاد کردهيرا در منطقه ا يمتفاوت يها يکاربر هـا بـه صـورت نـاهمگون و     ين کـاربر ي

  . انددا کردهينامناسب گسترش پ

دليل وسـعت بـاال بـه عنـوان بسـتر در      ه ه، لکه جنگل بدست آمده با توجه به نتايج ب

ن لکه باعـث در خطـر قـرار    يمختلف در درون ا يهابه وجود آمدن لکه. منطقه وجود دارد

ماننـد   ياهيـ حسـاس گ  يهـا از گونه يبرخ ي كهبه طور ،شده است يستگاه داخليگرفتن ز

  . اندار کم شدهيدر منطقه بس يوحش يآلو

سـال،   ٧نيز در تحقيق خود به اين نتيجه رسـيدند كـه طـي    ) ١٣٨٧(آهني و همكاران 

ايـن در  . اسـت  درصد كاهش يافته ٢٨,٣به  ٢٩,٨شان از  سطوح جنگلي منطقه مورد مطالعه

ثيرات تغييرات كاربري زمين روي فرسايش خاك مركز آپنـين نشـان   حالي است كه نتايج تأ

شـوند   تـرك اراضـي احيـا مـي     كـاري و  اندازهاي كوهستاني از طريق جنگـل  چشم ،دهدمي

  ). ١٧٢٣ص ،٢٠٠٩ ،و همكاران ١گوباتوني(

كاري و قـرق برخـي از منـاطق آسـيب      تر اين منطقه نيز جنگل لذا براي حفاظت بيش

ـ بزرگ بودن لکـه جنگـل باعـث عـدم تخر     ،از طرف ديگر. ديده ضروري است ب گونـه  ي

زيـاد، تنـوع گونـه و     ن لکـه بـه علـت وسـعت    يدر ا. شده است يرانيمانند بلوط ا يمقاوم

تواند به عنـوان  يالبته وجود چند لکه کوچک م. تر است شيها بر لکهيستگاه نسبت به سايز

ـ امـا متاسـفانه تعـداد ا    ،محسوب شـود  ياهيو گ يوانيح يهاگونه يجاپا برا  يهـا ن لکـه ي

ن لکـه بـزرگ   يـ وجود ا. د استيتر از حد معمول و مف شيار بيکوچک در درون جنگل بس

تـا   ٢ست يبا يذکور مي مش غنايحفظ و افزا ياما برا ،شوديم ياگونه يش غنايفزاباعث ا

آن  يهـا وجود آورد که منطقه حفاظت شده هلن با جنگله گر در کنار آن بيلکه بزرگ د ٤

ک اسـت،  يـ ن لکه بـه جنگـل کـوه هلـن نزد    ين چون ايچن هم. باشد ينه مناسبيتواند گز يم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  . Gobattoni 
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 ،باشـد يم يان لکه به صورت گنگرهيکه شکل ا يياز آنجا. ي دارديباال ينيگز احتمال سکنا

نيـز بازمانـده    يجنگلـ  ياراضـ  يسـه لکـه کـاربر   . باال است ياهياحتمال حضور گونه حاش

و  ياهيحاشـ  يهـا بـا گونـه   ييهاا جنگل است که به صورت لکهيب شده همان بستر يتخر

ـ دهنـده تخر نشـان  تر کوچک يهام بستر به لکهين تقسيا. باشندياد ميز ياصل سـتگاه  يب زي

ـ باشـد و ا ياز بسـتر مـ   يدورافتـادگ  ياين كاربري دارا ٣لکه شماره . است ياصل ن خـود  ي

بـه بسـتر احتمـال     يکـ يبه علـت نزد  ٢لکه شماره  يول. بردياحتمال انقراض گونه را باال م

 بـودن و چـه از نظـر    يانگـره شکل هر سه لکـه چـه از نظـر ك   . دارد مجدد را ينيگز سکنا

خصوص اگر با حفاظـت  ه ب ،مجدد مناسب است ينيگز سکنا يت نسبت به بستر برايموقع

  . كاري همراه شوند توسط مردم بومي و جنگل

در يك منطقـه روسـتايي متروكـه    ) ٢٠٠٩(همكاران چيسا وكه نتايج تحقيق   طوريه ب

هـا   نگـل چنين پيوستگي ج هم. درصد افزايش يافته است ٢٣,٩كاري ها  دهد جنگل نشان مي

در اينجـا كـاهش تعـداد    . افزايش و قطعه قطعه شدن و پراكندگي آنها كـاهش يافتـه اسـت   

تـر   ولـي كـم   ،هاي بزرگهاي جنگل مربوط به بهم آميختگي چندين لكه كوچك به لكه لكه

برداشت جنگل در نتيجه  هاي كشاورزي، چراي دام و وقتي فعاليت ،از طرف ديگر. باشدمي

ـ   وسيله بوتهه كاهش يابد، اراضي باز ب مهاجرت ساكنين روستا دنبـال آن  ه زارهـا، مراتـع و ب

كه حاشيه جنگل مناطق باز را احاطه كـرده و در طـول    طوريه شوند بها پوشيده مي جنگل

اين تغييرات پوشش جنگلي در مناطق ديگر مانند مركـز آمريكـا بـا    . شودتر مي زمان متراكم

روچينـي  (ده بـود هـم مشـاهده شـده اسـت      شيوه جنگلـداري سـنتي كـه مهـاجرت رخ دا    

  ).٥١٢ص ،٢٠٠٠ ،و همكارانپيروني  و  ١٧٥ص ،٢٠٠٦، وهمكاران

سـتم  يک اکوسيجنگل قرار گرفته است و نمونه  يعني ي،ه لکه اصليلکه مرتع در حاش

وجـود  . حضـور دارنـد   يپي، مقاوم و اکوتياهيحاش يهااست که در آن معموالً گونه ينينابيب

ـ تواند باعث تخرياند، مداده ير کاربرييکه توسط انسان تغچند لکه معدن  . ب در آن باشـد ي

-گونـه  يم بـر رو ير مستقيرات در مرکز لکه رخ داده است و تاثيين تغينکه ايخصوص اه ب

دهد كه طي يك دوره نتايج تحقيق مشابه ديگري نيز نشان مي .ک دارديحساس و اندم يها

درصـد   ٢٩,٩اي انساني كاهش پيدا كرده و سطح آنها به  ه زماني معين مراتع در اثر فعاليت

  ).١٦٩٤ص ،٢٠٠٩ ،و همكارانچيسا (كاهش پيدا كرده است 

د يعـرف گـل سـف    يمانند جاده و روستا کـه در فضـا   يانسان ساخت يوجود کاربرها

آنها در سطح منطقه شده اسـت   يب و پراکندگيگسترده شده است، باعث بروز مشکل تخر
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روستا از نظر  يکاربر. منطقه شود يعيمنابع طب ينابود يتواند عامل مهم براين خود ميکه ا

هـا  بـه اکثـر لکـه    يکـ يست و بـه علـت نزد  ين يستميک لکه اکوسيل سيماي سرزمين يتحل

 ين فاصله با لکه کشاورزيتر کم ين لکه دارايا. ب باشديتخر يبرا يميتواند عامل مستق يم

معدن نيز از  يکاربر. به دورن بستر شود يکشاورز يتواند باعث گسترش اراضياست که م

جنگـل و   يعني ،ن منطقهيا يستمياست كه در دو لکه بزرگ اکوس يهاي انسانيجمله کاربر

و  يجـانور  يهـا گونه يط برايمرتع گسترده شده است و گسترش آن باعث ناامن شدن مح

معـدن   يز همانند کـاربر كارگاه شن و ماسه ني .شوديم ياهيگ يهاتر گونه شيب هر بيتخر

که  يين لکه از آنجايا. ب باشديتخر يبرا يتواند عاملياست که م يرات انسانيياز جمله تغ

تواند در جـا بـه   يرودخانه کارون قرار گرفته است م يعني ،دور مهم منطقهيدر مجاورت کر

ن مطلـب  يـ گواه ا يت و فاصله لکه همگيشکل، موقع. داشته باشد ير منفيثأها تگونه ييجا

  . دور رودخانه کارون دارديم بر کرير مستقيثين لکه تأاست که ا

قـرار   يک منطقه گل سفيد را در حد بحرانينده نزديتوانند در آيگري که ميهاي دلکه

هسـتند کـه   ) ر اشـکوب يـ ز يكشاورزي و کشاورز(هاي كشاورزي دهند، مجموعه كاربري

ـ  يکاربر. کنديه وارد ماطراف لطم يعيماً به منابع طبيتوسعه آن مستق ن يتـر  شيكشاورزي ب

ن يتر ها و پراکنش گسترده و نامنظم آنها مهماد لکهيتعداد ز. رات را نسبت به بستر داردييتغ

ـ ها باعث کـاهش جمع ن لکهيم شدن ايتقس. ب در بستر استيتخر يعامل برا هـا  ت گونـه ي

شـکل  . ن بـرده اسـت  ياز برا  ياهيو گ يجانور يهاگونه يستگاه برخيز يشده و در موارد

ـ  مجـدد و هـم   ينيها باعث عـدم سـکناگز  ن لکهينامنظم و نامشخص ا ن کـنش متقابـل   يچن

ـ ها به علت مهم و حن لکهيا ،در مجموع. شود يم  يهـا يانسـان، دشـوار   يبـودن بـرا   ياتي

هـا و شـکل   لکـه  يكشاورزي زير اشكوب نيز با داشتن تعداد باال. ر دارندييتغ يبرا يفراوان

ـ در ا ين نـوع کـاربر  يتر مخرب. است ير کاربرييب و تغيتخر يبرا يم عامل مهمنامنظ ن ي

ب يـ م باعـث تخر يرا به صورت مسـتق يز ،راشکوب استيز يکشاورز ين کاربريمنطقه هم

تواند باعث جدا شـدن  يبستر قرار گرفته است که م ن مجموعه در گوشهيا. شوديجنگل م

  . از بستر شود يبخش

هـا توسـط   ، وسعت ايـن كـاربري  ات حاصل از بازديدهاي ميدانيسفانه طي مشاهدأمت

هـا خـود نشـانه مهـم     ن لکـه يكه فواصل کم ا طوريه ب ،ن منطقه رو به افزايش استساكنا

  . است ين کاربريگسترش روز افزون ا يبرا يگريد

و دروسـس  هـاي  ايتاليـا توسـط     اين نتايج با نتايج مطالعه مشـابه ديگـري در جنگـل   
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دهـد  كه نتايج مطالعه آنها نشان مـي   طوريه ب. انجام گرفته متفاوت است) ٢٠٠٩(همكاران 

ها  درصد كاهش، سطح جنگل ٦هاي كشاورزي  سطح زمين ١٩٩٤تا  ١٩٤٥هاي  كه طي سال

 ١,٣٦هاي مسـكوني  درصد كاهش و سطح خانه ٣,٥١درصد افزايش، سطح علفزارها  ٨,١٥

وان چنـين توجيـه كـرد كـه افـزايش اراضـي       تله را ميأاين مس .درصد افزايش داشته است

كاهش اراضي كشـاورزي نيـز بـه    . هاي كشاورزي بوده است جنگلي در نتيجه كاهش زمين

هاي ديگر ماننـد مسـافرخانه هـا بـه عنـوان منشـي و        اين دليل بوده كه كشاورزان در بخش

طالعـه  چرا كـه منطقـه مـورد م    ،هاي وابسته به گردشگري مشغول كار شدند دفتردار و شغل

امالك مسـكوني نيـز افـزايش و     ،مين دليله به. توريستي بوده و كنار دريا واقع شده است

  .علفزارها نيز كاهش پيدا كرده است

ده شـدن در امتـداد رودخانـه    يكاربري كشاورزي و باغات در منطقه با توجـه بـه کشـ   

 يتر مناسـب تواند بسين داشتن شکل مناسب ميچن دور مهم منطقه است و هميکارون که کر

 يامکان دارد که مردم بوم ين در صورتياما ا. باشد يمهاجر جانور يهااز گونه يبرخ يبرا

  .ت کننديرا رعا يستياصول حفاظت از تنوع ز يمنطقه به عنوان کاربران اصل

اغلب آنها انسـان سـاخت    ،دست آمدهه هاي خطي با توجه به نتايج بدر مورد كاربري

اهواز چون از شرق وارد و از مرکز منطقـه عبـور کـرده و از     -دجاده اصلي شهركر. هستند

ز اثـر  يـ جـاده آسـفالته ن   .هـا باشـد  حرکت گونـه  يبرا يتواند مانعيشود، ميغرب خارج م

 يهـا تـر از جـاده   تاحدي کم يخاک يهااين در حالي است كه جاده. مشابهي در منطقه دارد

ن اثر جاده معـدن نيـز بـه ماننـد خـود      يتر مهم. کننديم يريها جلوگآسفالته از حرکت گونه

در بـين تمـام ايـن مسـيرها، تنهـا جـاده مـالرو         .ب دو لکه مرتع و جنگل استيمعدن تخر

هاي خطي، مخرب ترين كـاربري ايـن   در بين كاربري. ط استيکامالً سازگار با مح يريمس

ـ يـ سفانه تخرأروستا مسير عبور لوله پتروشيمي است كه مت امـا بـا    ،ردهجـاد کـ  يا يب فراوان

رودخانه كـارون   ،از طرف ديگر. اندشگام و مقاوم مستقر شدهيپ يهاگذشت چند سال گونه

دور منطقه وجـود دارد کـه   ين کريتر تنها كاربري خطي طبيعي منطقه است كه به عنوان مهم

ـ البته قابـل ذکـر اسـت کـه ا    . شودين دست مييباالدست و پا يهاستگاهيباعث اتصال ز ن ي

 .کنار خود را از دست داده است ياصل يهاونهرودخانه گ

 يست بـر مبنـا  يبايم يهمگ يعيطب يهاطيرات در محييدر پايان با توجه به اين که تغ

ز بعد از گذشـت چنـد سـال،    ين منطقه نيرد، الزم است که در ايصورت بگ يک دوره زماني

ـ نماهـا  رات مـوثر در كـاربري  ييـ رد تـا تغ يل سيماي سرزمين صورت گيکار تحل . ان گـردد ي
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ان کرد کـه  ين صورت بيتوان به ايد را ميمنطقه گل سف يپيل لندسکيتحل يينها يريگ جهينت

ـ ، تغيانسـان  يهـا ج بـا دخالـت  يدر گذشته کل محدوده را جنگل پوشانده بوده و به تدر ر يي

بايستي توجه كـرد كـه داشـتن بسـتر     . اندگر شکل گرفتهيد يهايرخ داده و کاربر يکاربر

-يرا جنگل به عنوان عاليمنطقه است، ز يستيحفاظت و توسعه تنوع ز يبرا يتيمزجنگل، 

امـا وجـود    ،اسـت  يو جـانور  ياهيگ يهااز گونه ياريخاستگاه بس يعيستم طبين اکوسيتر

ر جـاده و لولـه   يساز ماننـد روسـتا، معـدن، کارگـاه شـن و ماسـه و دو مسـ       انسان يهالکه

ـ يز را با خطر ياهيمناطق حاش يميپتروش و از وسـعت بسـتر    قـرار داده  ياد و در حد بحران

ها براي حفظ محيط زيست منطقه ضـروري  بنابراين مديريت بهينه كاربري. كاهدجنگل مي

ن کردن يگزين جايچن ها و هملکه يحذف برخ يان توجه اصلي بايد بر روين ميدر ا. است

ريزي كاربري سرزمين در شـرايط  زيرا هدف از برنامه ،ها انجام گيردگر از کاربرييد يبرخ

سـازي توسـعه، كـاهش تضـاد     بلكه هدف هماهنگ ،باشديابي براي توسعه نميفعلي، مكان

از  يمهمـ  يدورهايـ ن منطقـه کر يـ خوشبختانه در ا. باشدسازي توسعه ميها و بهينهكاربري

عه توسـ  يمناسب گردشگري برا يهاست برنامهيبايجمله رودخانه کارون وجود دارد که م

ات يـ خصوص حه منطقه ب يستيتنوع ز يايتر از آنها در جهت حفاظت و اح شيو استفاده ب

به اين نتيجه رسيدند كـه يـك     )٢٠٠٩(و همكاران فازيو چنانكه . وحش در نظر گرفته شود

هاي شهري و روستايي با هدف ايجاد منطقه گردشگري بر اساس تنوع  برنامه كلي در محيط

 .نگي و علمي، به حفاظت از طبيعت كمك خواهد كردهاي فره زيستي با قطب
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