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بهاز طريق  زماوي -يمكاوتغييرات  تحليل س بٍ متريک َای سيمای سرزميه ي محا

  كارگيری ماتريس خطای طبقٍ بىذی شذٌ

 مىطقٍ مطالعاتي : مىطقٍ حفاظت شذٌ دوا

 
،4وعمت الٍ خراساوي،  3، عليرضا قراگًزيلً 2مسعًد مىًری*1بُىاز مرادی غياث آبادی 

5برَان رياضي 


 

 :چكيذٌ

ٟيٝ ٘مكٝ غٟر ز زض  MSS 6791ٚIRS  8002 زازٜ ٞاي ٔاٞٛاضٜ اي اظزغييطاذ زض ٔٙغمٝ حفاظر قسٜ ز٘ا  ٔيعاٖ تطضؾي تٝ ٔٙظٛض 

قس  تٝ ايٗ زطزية وٝ اتسسا زهاٚيط ٔاٞٛاضٜ اي ٔطتٛط تٝ زٚضٜ ٞاي  اؾسفازٜ  نرطٜ ٚ ٔطزغخٙع عثمٝ قأُ : وكاٚضظي، غٍُٙ قٟطي، 

سطيه ٞاي زٛظيغ اظي ٚضؼير ؾيٕاي ؾطظٔيٗ، ٔٚ تطاي وٕي ؾاضظياتي نحر قس  ٚٚ ؾاظي قس  ظٔا٘ي ٔٛضز٘ظط زٟيٝ ٚ زفؿيط ٚ ٘مكٝ

ضٚ٘س زغييطاذ تٝ  نٛضذ وٕي ٔحاؾثٝ ٌطزيس ٚ تيٗ اعالػاذ تٝ زؾر آٔسٜ  ٚفضايي ِىٝ ٞا زض ؾيٕاي ؾطظٔيٗ تطاي ٞط واضتطي ٔحاؾثٝ 

تٝ ضٚـ ٘ظاضذ قسٜ حساوطط قثاٞر ٚ تٝ ٔٙظٛض زؼييٗ زغييطاذ ضٚـ ؾاِٝ  03آ٘اِيعٞاي آٔاضي  تطاي زٚضٜ ظٔا٘ي  ٔمايؿٝ نٛضذ ٌطفر

ٔمايؿٝ خؽ اظ عثمٝ تٙسي ٚ اٍِٛضيسٓ حساوطط احسٕاَ  تٝ واض ٌطفسٝ  قس  ٘سايع حانُ ٘كاٖ زٞٙسٜ زلر وّي عثمٝ تٙسي زهاٚيط زض 

، ر وٝ تٝ ٔؿاحر اضاضي وكاٚضظيزضنس اؾر. ٔحاؾثاذ حاوي اظ آٖ اؾ  37/79زضنس ٚ  88/73تٝ زطزية   8332ٚ  6791ؾاِٟاي 

 .ٔطازغ ٚ نرطٜ ٞا واؾسٝ قسٜ اؾر ،افعٚزٜ قسٜ ٚ اظ ٔؿاحر غٍُٙ ٔؿىٛ٘ي
 

 ؾٙػف اظ زٚض ،ٔازطيؽ ذغا، اوِٛٛغي ؾيٕاي ؾطظٔيٗ ،ٔسطيه ٞا  كليذی: كلمات

________________________________________________________________ 

ٔحيظ ظيؿر ٚاحس ػّْٛ ٚ زحميماذ  زا٘كػٛي زوسطاي زا٘كىسٜ  * -1

 اؾسازياض زا٘كىسٜ ٔحيظ ظيؿر ٚاحس ػّْٛ ٚ زحميماذ -2
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 قذمٍ :م-1
مطَز  دًيا  46بِ اًداشُ  ٍ ّاي بيَسفسي ايساى است مِ دز يًَسنَ ًيص ثبت ضدُ گاُ حفاظت ضدُ دًا يني اش ذخيسُ هٌطقِ   

 393گًَِ گياّي آًدٍهيل دازد بسزسي ّا ًطاى هي دّد دز سطح استاى مْنيلَيِ ٍ بَيس احود دٍ ّصاز گًَِ گياّي ٍ 

گًَِ بَهي ٍ  45اش ايي تؼداد  ٍى دز هٌطقِ حفاظت ضدُ دًا است گًَِ دازٍيي ٍجَد دازد مِ حدٍد ّصاز گًَِ گياّي آ

لرا  بِ هٌظَز هديسيت ٍ حفاظت اش  زٍست ّاست ايي هٌطقِ با تْديدات فساٍاًي زٍبِ ، اها هدت . [8]هٌحصس بِ دًا است 

ضؼيت احتوالي دز با اطالع اش ٍضؼيت گرضتِ ٍ ٍ مطيدُ ٍتغييسات بِ تصَيس است تا فضاّاي سبص ٍ پَضص دزختي الشم 

پديدُ تَسؼِ ضْسي ين.آيٌدُ با ديدي ٍسيغ ٍ آگاّاًِ تس بسًاهِ زيصي ٍتصوين گيسي ًوَدُ ٍ دز زاستاي حساست آى بنَض

 .يني اش هْوتسيي ػَاهل ايجاد تغييسات مازبسي ازاضي است

اٍ بساي ايي هطالؼِ اش تصاٍيس تغييسات شهاًي هناًي پازك هلي هيلًَيَم ٍاقغ دز سيدًي زا بسزسي مسد  8002دز سال    

 استفادُ ًوَد ٍ دز ًْايت هبادزت بِ باشگسداًي امَلَضيني هٌطقِ ًوَد 8000ٍ  6772،  6720هاَّازُ اي سال ّاي 

سطح  6727تا  6791با بِ مازگيسي تصاٍيس هاَّازُ اي سال ّاي   6771دز سال  [46]ٍ مسٍپس  [53]ّاهبَش بي 

 [56]ليَ 6772دز سال . % اش سطح جٌگل ّا بَد 82سي قساز داد مِ ًتايج حامي اش ماّص جٌگلْاي تايلٌد زا هَزد بسز

هٌطقِ . استفادُ مسد  6722تا  6721سطح جٌگل ّاي فيليپيي زا هَزدبسزسي قساز داد اٍ بساي ايي ماز اش تصاٍيس سالْاي 

طبقِ بٌدي ٍ باشگسداًي  6772ٍ  6721ْاي با تصاٍيس هاَّازُ اي سال 8002زًٍاك دز ايالت ٍيسجيٌياي اهسينا دز سال 

بسزسي تحقيقات گرضتِ ًطاى هي دّد تامٌَى پطٍّص ّاي شيادي دز شهيٌِ .[67] و[53]امَلَضيني اًجام گسفت 

ٍلي بٌا بِ دالئلي ّوچَى تْيِ پايص ٍ آضناز ساشي تغييسات شيست هحيطي با استفادُ اش سٌجص اش دٍز اًجام ضدُ است.

يسات ، حساسيت موتس بِ تغييسات ًاضي اش خطاّاي جاًبي اتوسفسي ٍ هحيطي گستسدگي مازبسد ٍ سَْلت ًوَدى هاتسيس تغي

يكي از برترين روشهاي تعيين تغييرات پوشش اراضي است كه در اين مطالعه  "مقايسه پس از طبقه بندي"، زٍش تؼييي تغييسات 

دف این مقاله معرفی تعدادی از متریک های موجود در اکولوشی با توجه به این تفاسیر، ه مورد استفاده قرار گرفته است .

 یافته ها در برنامه ریسی محیط زیست است. سیمای سرزمین و کاربرد 

 

 مًاد ي ريشُا : -2

 

  مىطقٍ مًرد مطالعٍ:-1-2

 36 5′ ٞىساض زض غٙٛب غطتي وكٛض ٚ زض ٔٛلؼير غغطافيايي 52439ٔحسٚزٜ ٔغاِؼازي تا ٚؾؼسي ٔؼازَ          

تٙسي ؾياؾي وكٛض  ٚالغ ٌطزيسٜ اؾر.تط اؾاؼ زمؿيٓػطو غغطافيايي  36 91 °29′عَٛ غغطافيايي  زا  °19

زٛؾظ ٔطوع آٔاض ايطاٖ، ٔٙغمٝ حفاظر قسٜ ز٘ا زض قٕاَ اؾساٖ وٍٟيّٛيٝ ٚ تٛيطاحٕس، غٙٛب اؾساٖ انفٟاٖ ٚ ترف 

تٙسي عطح غأآب وكٛض، ايٗ ٔٙغمٝ  تط اؾاؼ زمؿيٓ. وٛچىي اظ غٙٛب اؾساٖ چٟاضٔحاَ ٚ ترسياضي لطاض ٌطفسٝ اؾر

زطيٗ ٘مغٝ ايٗ ٔٙغمٝ لّٝ  ( لطاض ٌطفسٝ اؾر. ٔطزفغ1)زضغٝ  2-1-9-3( ٚ زض ظيط حٛظ3ٜ)زضغٝ  زض حٛظٜ آتطيع واضٖٚ

اظ قٕاَ .ٔسط اؾر 3/9215ٌّٝ تا اضزفاع  زطيٗ ٘مغٝ آٖ زض قٕاَ غطتي قٟط وّٝ ٔسط ٚ خؿر 1192ز٘ا تا اضزفاع 

ؾياٜ ٚ ذطي، اظ غٙٛب تاذسطي ٚ غٙٛب ذاٚضي تا اضزفاػاذ  وٙي، ور زا قٕاَ ذاٚضي تا اضزفاػاذ ذطؼ تاذسطي

آتاز، ز٘ا ٚ ضٔچط، زض ترف تاذسطي تا اضزفاػاذ ٘اضٔٝ، زض٘سض، تاياض ٚ زض لؿٕر ذاٚضي تا اضزفاػاذ ذطي، وّيػٝ ٚ  وٜٛ

قٕاِي، غطتي ٚ غٙٛتي آٖ ضا زٚ ضٚزذا٘ٝ ٔاضتط ٚ  وٜٛ زطـ ٔحسٚزٜ اؾر. ٔطظ ذاٚضي ز٘ا ضا ٌطز٘ٝ تيػٖ ٚ ٔطظٞاي
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% اؾر قثىٝ 26% ٔٙغمٝ زاضاي قية تاالي23/13وٙٙس.اظ ٘ظط زضنس فطاٚا٘ي والؾٟاي قية ، تكاض ٔكرم ٔي

ٞا تا ا٘ٛاع فطؾايف قياضي ٚ ذٙسلي ٚ  زٞٙسٜ ٚغٛز زضٜ اي ٔٛاظي ٚ قاذٝ زضذسي تا زطاوٓ وٓ زا ظياز ٘كاٖ آتطاٞٝ

 [2]تاقس. تٛزٖ ٔٙغمٝ تا حؿاؾير تاال ٘ؿثر تٝ فطؾايف ٔي % زض وّيٝ ٚاحسٞا حاوي اظ وٛٞؿسا٘ي26قية تاالزط اظ 

زيح ٔطزؼي ٚ يه ظيطزيح ٔطزؼي زكريم زازٜ قسٜ  35اظ ٘ظط خٛقف ٌياٞي تغٛض وّي زض ٔٙغمٝ ٔٛضز ٔغاِؼٝ 

وٝ زض ٚاحسٞاي  تاقس ٞىساض ٔي 12433ٞاي غٍّٙي زض ٔٙغمٝ ٔٛضز ٔغاِؼٝ حسٚز  اؾر. وُ ٔؿاحر زيح

ؾرر، ؾيٛض ٚ زٍٙٝ ضيٍاٖ لطاض  ؾرر، ذفط، ٔيٕٙس، خازاٜٚ، ؾي ؾي  ّٔد، تٙؿساٖ، زقر ضظ، زقسه ٞيسضِٚٛغيه آب

ٞىساض ٚ وٕسطيٗ آٖ ٔطتٛط تٝ  92295ا٘س. تيكسطيٗ ٔؿاحر غٍّٙي ٔطتٛط تٝ ٚاحس ٞيسضِٚٛغيه تٙؿساٖ تا  ٌطفسٝ

 [7]تاقس ٞىساض ٔي 113ٚاحس ؾيٛض تا 

تٝ ذاعط قطايظ الّيٕي حاوٓ ، چٝ اظ 1٘ظط خٛقف غٍّٙي ، ٌٛ٘ٝ غاِة غٍّٟٙاي ايٗ ٔٙغمٝ يؼٙي تّٛط ايطا٘ياظ      

ػالٜٚ تط ٌٛ٘ٝ تّٛط ايطا٘ي وٝ تيكسطيٗ ؾٟٓ ضا زض ٔٙغمٝ زاضز ٌٖٛ [ 9چٝ اظ ٘ظط لغط ، ضقس ا٘سوي زاضز] ٘ظط اضزفاع ٚ

 .[92]كاٞسٜ ٔي قٛز ٘يع ٕٞطاٜ تّٛط ايطا٘ي ٔ ٛ تٙٝظاِعاِى ،ٞايي چٖٛ ويىٓ

 

 محل مًرد مطالعٍ در حًزٌ آبريس :جايگاٌ -2-2

لطاض ٌطفسٝ  1-2-3-9ٔٙغمٝ حفاظر قسٜ ز٘ا زض حٛظٜ آتطيع واضٖٚ )زمؿيٕاذ زضغٝ زٚ غأاب ( ٚ حٛظٜ آتطيع قٕاضٜ 

 اؾر .

 

  

4مًقعيت در حًضٍ آبريس درجٍ . 2شكل   2مًقعيت در حًضٍ آبريس درجٍ . 1شكل    

 
 

 تصايير ماًَارٌ ای ي دادٌ َای ديگر: -2-3

ؾاِٝ( اؾسفازٜ ٌطزيس  00) 8332ٚ  6791ٔطتٛط تٝ ؾاِٟاي  MSS   ٚIRSزض ايٗ زحميك اظ اظ زهاٚيط ٔاٞٛاضٜ اي 

الظْ تٝ شوط اؾر تٝ زِيُ غٌّٛيطي اظ ذغاٞاي احسٕاِي ؾؼي قس حسي  آٔسٜ اؾر : 6وٝ ٔكرهاذ آٖ زض غسَٚ 
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يطاذ فهّي اظ تطضؾي ٞا زاضيد تطزاقر ٘عزيىي زاقسٝ تاقٙس زا زاضيطاذ قطايظ ٚ  ػٛأُ زغي االٔىاٖ زهايط زٚ ؾاَ ،

 [87]واؾسٝ قٛز

 

 
 مشخصات تصايير ماًَارٌ ای (:1جذيل شمارٌ )

تعذاد باوذَای  بسرگىمايي )متر( وام سازوذٌ

 استفادٌ شذٌ

تصًير مًرد  وام ماًَارٌ

 استفادٌ

 Landsat MSS 4 97 امريكا

 IRS LISS 4 44 ستانَىذي
 

 
 
  

 

 مراحل اوجام كار :-2-4

 [39[ي]36]ایتفسير تصايير ماًَارٌ  -6

  تصحيح َىذسي 

 زٟيٝ ٘مكٝ ٔثٙا 

 لطائر ٘ماط وٙسطَ ظٔيٙي 

 ا٘سراب ٔؼازِٝ زغاتك 

 حصف ٘ماط وٙسطَ ٘أٙاؾة 

 انالح ؾيؿسٓ ٔرسهاذ زهٛيط 

 ٜاضظياتي نحر ٘مكٝ ٞاي زِٛيس قس 

 : اوتخاب ريش تفسير 

غيط زهٛيطي ٘يع تطاي آ٘اِيع زهٛيط وٕه ٔي ٌيط٘س ٚ يا  ٚـ ٞاي عثمٝ تٙسي ضا تط ايٗ اؾاؼ وٝ آيا اظ اعالػاذض

ٙسي ضا تط اؾاؼ زازٜ ٞاي زهٛيط ا٘ػاْ ٔي زٞٙس تٝ ضٚـ ٞاي ٘ظاضذ قسٜ ٚ ٘ظاضذ ٘كسٜ زمؿيٓ ٔي تٔٙحهطا عثمٝ 

مٝ تٙسي اؾر . اضائٝ ٘سايع عثمٝ تٙسي تسٖٚ ٞيچ ٌٛ٘ٝ ٚ اضظياتي ٘سايع عثمٝ تٙسي يىي اظ ٔطاحُ ٟٔٓ خؿاظ عثوٙٙس 

. تطاي زؼييٗ نحر زهٛيط عثمٝ  [1]ٔكرهٝ اي وٝ ويفير ٚ نحر ايٗ ٘سايع ضا تياٖ وٙس اظ اضظـ آٟ٘ا ٔي واٞس

اظ ٘ماط  8002اظ ٘ماط وٙسطِي تطزاقر قسٜ اظ زهاٚيط ٔاٞٛاضٜ اي ٕٞاٖ ؾاَ ٚ تطاي ؾاَ  6791تٙسي قسٜ ؾاَ 

 تطزاقر قسٜ ا٘س ، اؾسفازٜ قس. GPS ٙي اظ ٞط يه اظ خسيسٜ ٞاي انّي  زض ٔٙغمٝ وٝ تا اؾسفازٜ اظ ٚالؼير ظٔي

 

 :  تُيٍ وقشٍ كاربری اراضي -8

زٟيٝ ٚ تا اؾسفازٜ اظ ضٚـ عثمٝ تٙسي ٘ظاضذ ٘كسٜ ٘مكٝ خٛقف  NDVI زض ايٗ لؿٕر قاذم خٛقف ٌياٞي

اضي ٔطزؼي ، قٟطي ، نرطٜ ، وكاٚضظي ٚ ٔؿىٛ٘ي ٔي تاقس اضاضي ٔٙغمٝ زٟيٝ ٌطزيس وٝ قأُ : خٛقف غٍّٙي ، اض

قاذم خٛقف ٌياٞي وٝ تط اضظـ ٞاي عيفي اؾسٛاض اؾر تٝ عٛض ٌؿسطزٜ تطاي قٙاؾايي قطايظ ضقس خٛقف .

  ٌياٞي ٔٛضز اؾسفازٜ لطاض ٔي ٌيطز وٝ خط واضتطززطيٗ قاذم ٞا تطاي خايف زغييطاذ خٛقف ٌياٞي اؾر .
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سٞاي ٔازٖٚ لطٔع ٘عزيه ٚ لطٔع تطاي ٘مكٝ ٞاي خٛقف ٌياٞي ٚ تطضؾي قطايظ آٟ٘ا ٔٛضز اغّة ٘ؿثر ٔؼيٙي اظ تا٘

. ٚغٛز يه ٘ؿثر تاال  اؾسفازٜ لطاض ٔي ٌيطز ظيطا ايٗ زٚ تا٘س تٝ زطزية تكسذ تا ٌياٞاٖ غصب ٚ ٔٙؼىؽ ٔي قٛ٘س

ِٓ يا تسٖٚ خٛقف ٌياٞي ؾآِ اؾر زض حاِي وٝ يه ٘ؿثر خاييٗ ٔثيٗ خٛقف ٌياٞي ٘اؾا٘كاٖ زٞٙسٜ خٛقف 

 [09]ٌياٞي اؾر وٝ اظ ضاتغٝ ظيط ٔحاؾثٝ ٔي قٛز 

 
 

NIR  ٚ ا٘ؼىاؼ زٞٙسٜ اقؼٝ زاتيسٜ قسٜ زض عَٛ ٔٛظ ٔازٖٚ لطٔع ٘عزيهRED  َٛا٘ؼىاؼ اقؼٝ زاتيسٜ قسٜ زض ع

ٙس وٝ ، ٚاوٙف تٝ اػٕاَ فسٛؾٙسعي ضا تٝ ذٛتي ٕ٘ايف ٔي زٞ 6زا  -6اظ  NDVIٔٛظ لطٔع ٔطئي اؾر . اضظـ زأٙٝ 

 [09]تاالزط ٔثيٗ خٛقف ٌياٞي تعضٌسط اؾر  NDVIاضظـ 

 

 

1976 سال . تصًير طبقٍ بىذی مىطقٍ حفاظت شذٌ دوا3شكل   

 
 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 
2008 سال . تصًير طبقٍ بىذی مىطقٍ حفاظت شذٌ دوا3شكل   

 
 

 

ٍ متريک َای سيمای سرزميه: -5  اياغع ػٙٛاٖ تٝ ؾطظٔيٗ ؾيٕاي ٞاي ٔسطيه اظ ٔغاِؼٝ ايٗ زضمحاسب

 .اؾر قسٜ اؾسفازٜ ؾيٕاي ؾغح زض خٟطٚقسٌي ٚضؼير ظيؿسي ٔحيظ اضطاذ اضظياتي اٍِٛي

 : اظ ػثاضزٙس قسٜ ٌطفسٝ ٘ظط زض ٔسطيىٟاي

ED ،MPS ،MSI ،NP ،SDI ،SEI ،MNN 
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 سيمای سرزميهمتريک َای  (:2جذيل شمارٌ )

 زؼطيف ٔسطيه ٔسطيه ؾيٕاي ؾطظٔيٗ ػالٔر اذسهاضي
 

CAP  Class Area Patch  ٝٔؿاحر والؼ ٞاي ٞط ِى     

NUMP  Number of Ptch   زطاوٓ ٔػٕٛع زؼساز ِىٝ ٞا 

 ٚ ا٘ساظٜ

 ِىٝ
MPS  Mean Patch Size   ٝٔياٍ٘يٗ ا٘ساظٜ ِى 

TE  Total Edge  ٔطظ  ٔػٕٛػٝ ٔحيظ وّيٝ ِىٝ ٞا 

 ٔسطيه
ED  Edge Density   ٔيعاٖ ٔحيظ تٝ ٔؿاحر 

MNND  Mean Nearest Neighbour Distance   ٗفانّٝ ٔياٍ٘يٗ ٘عزيه زطي

  ٕٞؿايٝ

 زٙٛع ٚ

 خطاوٙسٌي

SDI  Shannon Diversity Index  ٖٛٙقاذم زٙٛع ق  

 

  
ا٘ػاْ اضظياتي نحر تطاي ٘مكٝ ؾاظي اظ زهاٚيط ٔاٞٛاضٜ اي تٝ ذهٛل زض نٛضذ اؾسفازٜ اظ  :اوجام ارزيابي دقت-4

غ عثيؼي تؿياض حائص إٞير اؾر . ٘حٜٛ ؾٙػف نحر ٘مكٝ ٞاي زٟيٝ قسٜ اظ زهاٚيط ٘مكٝ ٞا زض أٛض ٔسيطير ٔٙات

ٔاٞٛاضٜ اي تط اؾاؼ ٔمايؿٝ تيٗ تطزاقر ٞاي ظٔيٙي ٚ ٘سيػٝ زفؿيط ٘مكٝ ٞا ٚ  اغّة اظ عطيك زكىيُ ٔازطيؽ ذغا 

يٙي ٚ ٘ماط زهازفي تطاي اضظياتي نحر ٘مكٝ ٞاي زٟيٝ قسٜ تا ٚالؼير ظٔيٙي اظ ٚالؼير ظٔ. [35]نٛضذ ٔي ٌيطز

 1تطاي ٞط واضتطي وٝ زض ٔٙغمٝ وٝ زٛؾظ زؾسٍاٜ ٔٛلؼير ياب ظٔيٙي تطزاقر قسٜ ا٘س اؾسفازٜ ٌطزيس تٝ عٛضي 

، GPS، (6093333٘مغٝ تٝ نٛضذ زهازفي ٚ اظ ضٚـ ٔطّص ٔسٛاظي االضالع تٝ وٕه : ػىؽ ٞاي ٞٛايي تا ٔمياؼ )

  Quick Birdsٔاٞٛاضٜ 

ذغا ٚ تطآٚضز زلر عثمٝ تٙسي ٔؼٕٛال تط اؾاؼ خاضأسطٞاي آٔاضي اؾر وٝ اظ ٔازطيؽ ذغا اضظياتي ماتريس خطا: -5

ٔسٙاظط زض ٘سايع عثمٝ  اؾسرطاظ ٔي قٛز وٝ حانُ ٔمايؿٝ خيىؿُ تٝ خيىؿُ ٞاي ٔؼّْٛ )زض ٚالؼير ظٔيٙي( تا خيىؿُ ٞاي

 تٙسي اؾر .

ط تٝ ٘سايع عثمٝ تٙسي تٝ نٛضذ ؾغطٞا زض ٔازطيؽ ذغا زض ايٗ غسَٚ زازٜ ٞاي ظٔيٙي تٝ نٛضذ ؾسٖٛ ٞا ٚ زازٜ ٞاي ٔطتٛ

ظاٞط ٔي قٛز.اػساز ضٚي لغط انّي ٔازطيؽ زؼساز خيىؿُ ٞايي ضا ٔكرم ٔي وٙٙس وٝ تطچؿة آٟ٘ا زض زٚ ؾطي زازٜ 

يط ٕٞرٛا٘ي زاضز ٚ يا تٝ ػثاضزي زؼساز خيىؿُ ٞايي وٝ زضؾر عثمٝ تٙسي قسٜ ا٘س زض ضٚي لغط انّي لطاض زاض٘س ٚ ػٙانط غ

لغطي ٔػٕٛػٝ ذغاٞا ٔي تاقٙس زلر وّي ٔياٍ٘يٙي اظ زلر عثمٝ تٙسي اؾر وٝ ٘ؿثر خيىؿّٟاي نحيح عثمٝ تٙسي قسٜ 

 [35]تٝ غٕغ وُ خيىؿّٟاي ٔؼّْٛ ضا ٘كاٖ ٔي زٞس ٚ ٔياٍ٘يٙي اظ زلر عثمٝ تٙسي اؾر 
قسٜ اؾر  اؾسفازٜ  8332ٚ  6791اٚيط ؾاِٟاي اضظياتي نحر عثمٝ تٙسي زهاظ زض ايٗ زحميك  ٘سايع ٔازطيؽ :-6-1

الؼ وزلر واضتط ٚ زلر زِٛيس وٙٙسٜ زٚ خاضأسطي ٞؿسٙس وٝ تٝ ٔٙظٛض اضظياتي زلر عثمٝ تٙسي تطاي  .(0ٚ9)غساَٚ
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َٚ زؼساز ٘ماعي وٝ تٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ تطاي ٞط ٘ٛع خٛقف ازض ايٗ غسّف تٝ نٛضذ ٔػعا زؼطيف ٔي ٌطز٘س. ٞاي ٔرس

زض ٟ٘اير نحر ٞاي زِٛيس وٙٙسٜ ٚ واضتط حانُ اظ ايٗ عثمٝ تٙسي ٚ ايٗ ٕ٘ٛ٘ٝ  تطزاقسٝ قسٜ اؾر ، ٔيعاٖ اذسالط

ٚ اضائٝ قسٜ اؾر . نحر زِٛيس وٙٙسٜ ٔثيٗ زلر خيىؿّٟاي ٔطتٛط تٝ يه والؼ ذال زض ٘مكٝ ٚالؼير ظٔيٙي 

 [65].نحر واضتط ٘يع ٔثيٗ احسٕاَ عثمٝ تٙسي والؾي ذال ٔغاتك تا ٕٞاٖ والؼ زض ٘مكٝ ٚالؼير ظٔيٙي اؾر 

 
 

 

 1976ماتريس خطای سال  (:3جذيل شمارٌ )

 

عثماذ 

 خٛقف

غٍُٙ 

 ٔسطاوٓ

 غٍُٙ

٘يٕٝ 

 ٔسطاوٓ

ٔطزغ  زٙه

ذٛـ 

 ذٛضان

نحر  وُ نرطٜ ٔؿىٛ٘ي وكاٚضظي ٔطزغ

 واضتط

غٍُٙ 

 ٔسطاوٓ

17 9 0 1 0 0 2 0 97 68/74 

 غٍُٙ

٘يٕٝ 

 ٔسطاوٓ

8 12 0 0 1 0 0 2 28 92/82 

 100 11 0 0 0 0 0 11 0 0 زٙه

ٔطزغ 

ذٛـ 

0 0 0 16 0  0 0 16 100 
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 2008ماتريس خطای سال  (:4جذيل شمارٌ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذٛضان

 03/87 11 0 1 0 19 0 0 8 0 ٔطزغ

 66/94 91 0 0 96 0 0 1 0 0 وكاٚضظي

 45/82 19 0 19 0 0 2 0 0 9 ٔؿىٛ٘ي

 21/98 11 11 0 0 6 0 0 0 0 نرطٜ

 - 491 12 10 96 18 17 12 99 12 وُ

نحر 

زِٛيس 

 وٙٙسٜ

76/86 31/88 11/94 44/86 38/90 100 33/78 30/87 - - 
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  :وتايج  -2

 ٔسطيه ٞاي ؾيٕاي ؾطظٔيٗ تٝ  ػٙٛاٖ قاذم ٞاي وٕي ؾاظي اغعاي ؾاذساضي اوِٛٛغي ؾيٕاي ؾطظٔيٗ       

ٔحاؾثٝ ٌطزيس.٘سايع حاوي اظ  .Patch A٘طْ افعاض وٝ تا زض ايٗ زحميك ٔٛضز اؾسفازٜ لطاض ٌطفر )ِىٝ ٞا ٚ وطيسٚضٞا( 

 آٖ اؾر وٝ :

تطاي   CAP، NP، MPS   ٚMNNقاياٖ شوط اؾر زض ايٗ زحميك، اظ ؾيؿسٓ زضغٝ تٙسي تط اؾاؼ قاذم 

 تطاي اضظياتي زٙٛع ظيؿسي ازراش ٌطزيس    SDI  ٚSEIاضظياتي يىداضچٍي ٚ 

 

9) MPS  ٚCAP ٌٍُٙٛياي زرطية واضتطي اؾر اؾر وٝ واٞف يافسٝ، نرطٜ ٚ ٔطزغ ذٛـ ذٛضان  : زض  واضتطي غ 

3) MNN:   زض واضتطي وكاٚضظي  افعايف يافسٝ غٍُٙ ، نرطٜ ٚ ٔطزغ ذٛـ ذٛضان زض ٚ وطيسٚضٞا فانّٝ تيٗ ِىٝ ٞا ٚ

ايٗ قاذم ٔيعاٖ ازهاَ ضا ٘كاٖ ٔي زٞس يؼٙي فانّٝ ِىٝ ٞا ، وٝ ٞط چٝ فانّٝ وٕسط واٞف يافسٝ اؾر ٚ ٔؿىٛ٘ي 

 ؾر تاقس ٘كاٖ زٞٙسٜ خيٛؾسٍي ا

2) NP :زض  واضتطي غٍُٙ ، نرطٜ ٚ ٔطزغ ذٛـ ذٛضان افعايف ٚ زض واضتطي وكاٚضظي ٚ ٔؿىٛ٘ي واٞف يافسٝ اؾر 

 ايٗ قاذم تٝ ٔٙظٛض ؾٙػف ِىٝ ٞاي تالي ٔا٘سٜ ، ٚلسي زؼساز ظياز اؾر يؼٙي آٖ عثمٝ ذطز زط اؾر

عثماذ 

 خٛقف

غٍُٙ 

 ٔسطاوٓ

 غٍُٙ

٘يٕٝ 

 ٔسطاوٓ

ٔطزغ  زٙه

ذٛـ 

 ذٛضان

نحر  وُ نرطٜ ٔؿىٛ٘ي وكاٚضظي ٔطزغ

 واضتط

غٍُٙ 

 ٔسطاوٓ

17 8 0 0 0 0 1 0 11 07/27 

 غٍُٙ

٘يٕٝ 

 ٔسطاوٓ

0 29 0 8 6 0 0 0 10 1/78 

 21/21 22 6 0 2 0 0 82 6 0 زٙه

ٔطزغ 

ذٛـ 

 ذٛضان

0 6 0 22 0 0 0 0 21 01/79 

 70 10 0 1 0 11 0 8 0 0 ٔطزغ

 96/21 86 0 0 62 0 8 0 6 0 وكاٚضظي

 91/72 12 0 11 0 2 0 0 0 0 ٔؿىٛ٘ي

 81/26 61 62 0 6 0 0 0 8 0 نرطٜ

 - 307 61 12 88 12 29 20 11 17 وُ

نحر 

س زِٛي

 وٙٙسٜ

600 07/21 22/72 62/27 6/72 26/26 7/21 21/78 - - 
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1) ED ظٔا٘ي وٝ   افعايف يافسٝ اؾرواضتطي وكاٚضظي ٚ ٔؿىٛ٘ي واٞف ٚ زض غٍُٙ ، نرطٜ ٚ ٔطزغ ذٛـ ذٛضان :زض

٘كاٖ زٞٙسٜ آٖ اؾر وٝ زض  ٚافعايف ٔي ياتس ، چٍِٛي تيكسط ٔي قٛز ٚ افعايف خيچيسٌي زاضيٓ  ED قاذم

 ايٓچٍِٛي زاقسٝ  واٞف ، نرطٜ ٚ ٔطزغ ذٛـ ذٛضان غٍُٙ

1) SDI ٗٛع ضا ٘كاٖ حساوطط زٙ 2اؾر وٝ نفط ٘كاٖ زٞٙسٜ زٙٛع وٓ ٚ  6-2: قاذم غٙا ٚ چيطٌي زٙٛع ظيؿسي ٚ تي

ٔي زٞساظ ٘ظط قاذم فٛق زيح خٛقف ٌياٞي تٝ ػٙٛاٖ ٔؼياض زض ٘ظط ٌطفسٝ قس وٝ زض غٍُٙ ٚ ٔطزغ ذٛـ ذٛضان  

 واٞف يافسٝ اؾر 

2) SEIضا ٘كاٖ ٔي زٞساظ ٘ظط  ٚا٘يحساوطط فطا 9اؾر وٝ نفط ٘كاٖ زٞٙسٜ زٙٛع وٓ ٚ  6-9ٚ تيٗ  : قاذم فطاٚا٘ي

 ف يافسٝ اؾر قاذم زض غٍُٙ ٚ ٔطزغ ذٛـ ذٛضان  واٞ

 
1976. متريک َای محاسبٍ شذٌ در سال 5جذيل شمارٌ   

 

 

طبقات 

كاربری 

 اراضي
NP MPS ED MSI MNN 

 شاخص تىًع زيستي

SDI 

 

 

SEI 

ٔسطاوٓغٍُٙ   1 2469 0.0000409 2.078 24697544 3 1 

غٍُٙ ٘يٕٝ 

 340079639 6.542 0.00047 3400 1 ٔسطاوٓ

5 1/5 

 1641117 4.097 0.00030 1735 5 غٍُٙ زٙه
7 0/99 

ذٛـ  ٔطزغ

 160237268 3.831 0.00032 2602 1 ذٛضان

3 0/39 

 360237268 2.331 0.00042 1602 1 ٔطزغ
2 0/55 

 952214 5.042 0.000160 5604 3 وكاٚضظي
2 0/33 

 238554 1.514 0.00001 3837 5 ٔؿىٛ٘ي
2 0/22 

 63067903 4.203 0.00013 6306 1 نرطٜ
5 1 

 

 2008. متريک َای محاسبٍ شذٌ در سال 6جذيل شمارٌ
 

طبقات 

كاربری 

 اراضي
NP MPS ED MSI MNN 

 شاخص تىًع زيستي

SDI 

 

 

SEI 

ٔسطاوٓغٍُٙ   2 1269 0.0000209 2.078 25697544 2 0/5 

غٍُٙ ٘يٕٝ 

 751079012 6.542 0.00035 2400 4 ٔسطاوٓ

3 0/99 

 2041109 4.097 0.00020 1535 8 غٍُٙ زٙه
5 0/49 

ذٛـ  ٔطزغ

 198037268 3.831 0.00011 602 3 ذٛضان

2 0/09 

 220237277 2.331 0.00055 3602 1 ٔطزغ
3 0/99 
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 552214 5.042 0.00022 8611 2 وكاٚضظي
3 0/58 

 118551 1.514 0.00014 5810 2 ٔؿىٛ٘ي
3 0/78 

 98067911 4.203 0.00011 4406 3 نرطٜ
4 0/89 

 

نرطٜ ٚ افعايف اضاضي ؾاِٝ تٝ ؾٕر واٞف اضاضي غٍّٙي،  20ايٗ زغييطاذ عي زٚضٜ وٝ ي از آن است وتايج حاك

وٝ احسٕاال ٌٛياي ضقس غٕؼير ٚ زساذُ زض ؾغح ٔٙغمٝ خيف ضفسٝ اؾر وكاٚضظي ، قٟط ؾاظي ٚ غٍُٙ زٙه 

 فؼاِير ٞاي ا٘ؿا٘ي زض ٔٙغمٝ حفاظر قسٜ ز٘ا ٔحؿٛب ٔي قٛز 

 
 
 

 
 
 

 

 :  ي پيشىُادات ىذی وتايججمع ب ،بحج -4
اٍِٛٞاي خٛقف ٚ واضتطي اضاضي زض خاؾد تٝ فاوسٛضٞاي السهازي ، اغسٕاػي ٚ ... زغييط ٔي وٙس تٝ ٔٙظٛض اعالع اظ 

ٔيعاٖ ، زٛظيغ ٔىا٘ي ٚ ٘ٛع زغييطاذ ضخ زازٜ زض ٔٙاتغ زض عَٛ ظٔاٖ ، فطايٙس آقىاض ؾاظي زغييطاذ ضخ زازٜ زض ٔٙاتغ 

اظ زضن ػّر ٚ ٔحُ ٚلٛع زغييطاذ ايٗ ٔٙاتغ اؾر ٚ تا اؾسفازٜ اظ ايٗ اعالػاذ ٔسيطاٖ ،  عثيؼي ، اِٚيٗ ٔطحّٝ

ؾياؾسٍصاضاٖ ٚ اؾسفازٜ وٙٙسٌاٖ ٔي زٛا٘ٙس زهٕيٕاذ آٌاٞا٘ٝ زطي زضتاضٜ زّٕه ، حفاظر ٚ اؾسفازٜ خايساض ٔٙاتغ 

 عثيؼي ازراش وٙٙس .

خٛقف عثيؼي تٝ خٛقف وكاٚضظي ٚ  8002زا  6791ٞىساض زض عي ؾاِٟاي  6900/ 82تٝ عٛض وّي زض ٔٙغمٝ 

% اضافٝ 22/0% ٚ ٔطزغ 16/0% ٚ ٔؿىٛ٘ي  12/8ٔؿىٛ٘ي زثسيُ قسٜ اؾر ٕٞچٙيٗ تٝ ٔيعاٖ اضاضي وكاضٚظي 

قسٜ اؾر وٝ زض وُ ٌٛياي زغييطاذ واضتطي اضاضي غٍُٙ تٝ ايٗ واضتطي ٞاؾر.  زغييطاذ واضتطي اضاضي وكاٚضظي 

ٚ واضتطي ٔؿىٛ٘ي زض حٛظٜ آتطيع زقر ضظ ٚ خا٘اٜٚ انال ٚغٛز ٘ساقسٝ ٚ زض ؾاِٟاي  تٝ نٛضذ زٛؾؼٝ ٘فاط لثّي اؾر

% اؾر وٝ زثسيُ تٝ واضتطي وكاٚضظي ، 12/6اذيط تٝ ٚغٛز آٔسٜ اؾر . ٘ىسٝ زيٍط واٞف واضتطي نرطٜ تٝ ٔيعاٖ 

 ٔؿىٛ٘ي ٚ ٌاٞا ٔطزؼي اؾر

 زض يه ٘سيػٝ ٌيطي وّي ٔي زٛاٖ ٌفر وٝ :

 21/61 زچاض زغييط قسٜ ا٘س )نطفٙظط اظ  8002، زض ؾاَ 6791زض ؾاَ  % اضاضي ٔٛغٛز

 ذغاٞاي احسٕاِي زض وّيٝ اتعاضٞاي ٔٛغٛز (

 2008تا  1976بيه سالُای  گرفتٍ صًرت تغييرات .9ٕ٘ٛزاض 
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  ػأُ ٔحطوٝ زغييطاذ خٛقف غٍّٙي تط اضط افعايف اضاضي وكاٚضظي ، قٟطي ٚ ؾاذسٝ قسٜ )ػثٛض

 ذظ ِِٛٝ خٙػٓ ٌاظ( تٛزٜ اؾر 

٘مالب ٚ زضٌيط قسٖ غًٙ زحٕيّي ٚ ٘ثٛز عطح ٔسيطير ايٗ  ضٚ٘س تياٍ٘ط ايٗ ٔغّة اؾر وٝ زض غطياٖ حٛازش ا

ٔٙاعك اظ يه ؾٛ ٚ افعايف ٚ زٛؾؼٝ تي ضٚيٝ نٙؼر زض وكٛض تؼس اظ غًٙ اظ ؾٛي زيٍط ٚ ػسْ زٛغٝ تٝ ٔٙاتغ عثيؼي 

وكٛض ، ٔٙغمٝ ظاٌطؼ ٔطوعي ٚ ٔٙغمٝ حفاظر قسٜ ز٘ا زچاض ظٚاَ قسٜ اؾر ِصا تٝ ٔٙظٛض واٞف فكاض ٚ ذؿاضاذ 

ٕٞٝ غا٘ثٝ ٚ تط٘أٝ ضيعي خايساض  فطاخايساضيييطاذ ٚ انالح اٍِٛٞاي ضايع ٔسيطير اضاضي زض غٟر ضؾيسٖ تٝ ٘اقي اظ زغ

ايٗ ٔٙغمٝ،  تايس تٝ ضٚ٘س ايٗ زغييطاذ زٛغٝ وافي ٕ٘ٛزٜ ٚ اغطاي عطح آٔايف ؾطظٔيٗ تطاي وُ ظاٌطؼ ٔطوعي ٚ 

 عطح ٔسيطير ٔٙاعك تطاي ٔٙغمٝ حفاظر قسٜ ز٘ا خيكٟٙاز ٔي قٛز .

 

 تشكر ي قذرداوي:

ؾاظٔاٖ غغطافيايي ٘يطٚٞاي ٔؿّح تطاي زأيٗ زهاٚيط  آلاي ٟٔٙسؼ آب ضٚقٗ واضقٙاؼؾداؼ ذٛز ضا اظتسيٙٛؾيّٝ  

اػالْ ٚ ذا٘ٓ ٟٔٙسؼ ٘ٛقيٗ ذعاػي قطور ضٜ قٟط  GISٔاٞٛاضٜ اي ٚ ٕٞچٙيٗ ؾطواض ذا٘ٓ ٔيسطا ٘ؼيٕي واضقٙاؼ 

 ز.ٔي زاض
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IRS . ٜ27ٔػٕٛػٝ ٔماالذ ٕٞايف غئٛٔازيه. ٔغاِؼٝ ٔٛضزي غٍُٙ ٞاي لالغٝ اؾساٖ وطٔا٘كا. 

 .ل 10قٕاضٜ زٟطاٖ، زا٘كٍاٜ ا٘سكاضاذ ؼ، ظاٌط غٍّٙكٙاؾي ، 6228 ٔطزضي، يطؾسالي، ٞيٓاتطا ، ٔحٕسحؿيٗ غعيطٞاي، -3

،8122 

. عطح تطضؾي ٌٛ٘ٝ ٞا ٘ازض ٌياٞي ٔٙغمٝ حفاظر قسٜ ز٘ا، چاج اَٚ، ازاضٜ وُ حفاظر ٔحيظ ظيؿر اؾساٖ 6028غؼفطي، ع،  -2

 وٟىيّٛيٝ ٚ تٛيط احٕس.
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 ظتيطي، ، 6298ؼ ،ظاٌط غٙٛب حفاظسي غٍّٟٙاي آٔاضتطزاضي زض ٔٙاؾة ٟٞاي ٔكرم ا٘ساظٍٞيطي ٔحٕسضضا، ٍٟ٘ساضناتط، -80

 .غٍُٙ السهاز ٚ ٍّٙساضيغ ٌطٜٚ ، عثيؼي ٔٙاتغ زا٘كىسٜ زٟطاٖ، زا٘كٍاٜ اضقس، واضقٙاؾي خايا٘ٙأٝ ، ٔحٕٛز
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