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 چکیده

 ،رواینآید. از حساب ميه محیطي ب زیستعوامل تاثیرگذار بر تغییرات  مهمترینپوشش سطح زمین و تغییرات آن از 

 شده تبدیل زمین کره سطح روی بر عمده چالش یک بهپوشش زمین  تغییرات نتایج و یندهاافر علل، بینيپیش و درک

 وپوشش زمین  تغییرات مقدار تعیین و شناسایي برای مؤثر طورهبای های ماهوارهامروزه سنجش از دور و داده .است

تغییرات   MCD12Q1شوند. در این تحقیق، با استفاده از محصول اطالعاتي مي استفاده زیست محیط بر آن اثرات

 تا 2113های زماني پنج ساله از سال متر در بازه 011زمین در سطح کشور با دقت مکاني مکاني پوشش سطح -زماني

در دوره زماني مورد مطالعه، اراضي بدون  ،میالدی مورد مطالعه و ارزیابي قرار گرفت. این بررسي نشان داد 2130

ي، زراعي و پوشش علفي د. سطح اراضي جنگلندرصد از سطح کشور را در بر دار 71پوشش و خاک لخت بالغ بر 

تقلیل یافته است.  2130در سال  درصد 9/21و  0/4، 7/1به  2113در سال درصد  4/23و  8/4، 8/1ترتیب از  به

 2131-2130و  2110-2131، 2113-2110های زماني در بازه که ماتریس ارزیابي تغییرات نشان داد ،همچنین

درصد از سطح  کل کشور تغییر یافته است و  11/1و  20/1، 31/2ترتیب در  بهپوشش سطح زمین با روندی صعودی 

درصد از سطح کشور برآورد شده  18/7میالدی مجموع اراضي تغییر یافته معادل  2130 تا 2113در مجموع از سال 

 است.
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 زیرزمیني، و سطحي هایآب منابع وضعیت کاربری،

 و هوایي و آب شرایط انساني، هایفعالیت جمعیت،

 Foley) شودمي آن از متاثر بعتبال ،داشته تاثیر اقلیمي

 و ارزیابي ،بنابراین(. Ellis ،2133 ؛2110و همکاران، 

 مناسبي بستر زمین، پوشش تغییرات روند مطالعه

 عناصر متقابل اثرات صحیح درک و شناخت برای

 در را زمین کره سطح هایاکوسیستم دهندهتشکیل

 از حاصل اطالعات اساس بر تا داده قرار کاربران اختیار

 اتخاذ برای شدهاعمال هایاستراتژی ارزیابي امکان ،آن

. (Mea ،2110) شود ایجاد مدیریتي صحیح تصمیمات

 و روز به اطالعـات و آمـار به دسترسي ،راستا این در

 و مدیریت بـرای ضـروری نیازهـای از اعتماد قابل

 ،باشدمي مناسب و موقع به اقدامات و تصمیمات اتخاذ

 واسطه به که ایران کشور مثل مناطقي در خصوص به

 ساختاری خشک، و گرم اقلیمي شرایط از برخورداری

 هایفعالیت به نسبت یشپ از بیش ،داشته شکننده

 و حساس محیطي تغییرات سایر یا و انساني

، Dragovichو  Amiraslani) هستند پذیر آسیب

 از سنجش(. 2117و همکاران،  Upadhyay؛ 2133

 جمله از هنگام به اطالعات کردن فراهم با دور

 و زمین سطح پوشش مطالعه در کارآمد های فناوری

 برخوردار ایویژه جایگاه از محیطي تغییرات بررسي

 ،رقومي ماهیت دلیل به دور از سنجش هایداده. است

 شده،برداشت اطالعات هنگام به ارائه و تغییرات ثبت

 زماني فواصل در مستمر تصویربرداری وسیع، دید

 کره سطح در تغییرات بررسي و مطالعات در متنوع

 برخوردار باالیي کارایي از و سودمند بسیار زمین

 امروزه .(2119و همکاران،  Feizizade) هستند

 و نوین فناوری با ابزاری عنوانبه دور از سنجش

 هایعرصه مدیریت و پایش نظارت، برای توانمند

 بررسي و شناخت ،همچنین و طبیعي منابع مختلف

 یا طبیعي عوامل از ناشي زمین سطح تغییرات

 مطالعات یا و تحقیقات در انساني های فعالیت

 استفاده مورد جهان یا و کشور سطح در شماری بي

 اشاره هاآن از برخي به ادامه در که گیردمي قرار

 از استفاده با (2118) همکارانو  Arekhi .شود مي

 کاربری تغییرات ارزیابي با دور، از سنجش هایداده

 که دادند نشان میالدی 2112 تا 3988 سال از اراضي

 زماني دوره در منطقه این در کشاورزی اراضي سطح

 2112 سال در درصد 33 به درصد هشت از یادشده

 این به خود مقاله در ،همچنین. است یافته افزایش

 در تغییرات این بیشتر که اندداشته اشاره نکته

 آن، هایعلت از. است داده رخ چهارم دوره سازندهای

 اشاره سازند این کم شیب و بودن حاصلخیز به توانمي

 و جنگلي اراضي راحتي به کشاورزان کهطوریبه ،کرد

 هایزمین به و تخریب را منطقه این در موجود مرتعي

و  Matkan ،همچنین. ندکنمي اضافه خود کشاورزی

، ایماهواره هایداده از استفاده با( 2133) همکاران

 طالقان سد ساخت با ارتباط در اراضي پوشش تغییرات

 پیش زماني مقطع سه با ساله 21 دوره طي( کرج)

 سد ساخت از پس و( 2112زمـان )هم ،(3981 سال)

 نشان مطالعه این نتایج. داد قرار ارزیابي مورد ،(2111)

 طوربه مراتع سطح یادشده، زماني بازه در که داد

 کاهش  حـدودی تا آن کیفیت اما ،بوده ثابت تقریبي

 زراعي اراضي به مراتع تبدیل آن علت که است داشته

 هایزمین سطح ،همچنین .باشدمي دام چرای و

 دوباره بازگشت و مهاجرت علت به دیم و آبي کشاورزی

. است نوسان دارای زماني دوره این در منطقه به مردم

 قابل افزایش نیز مسکوني اراضي  سـطح دوره، این در

 ساخت و ویالسازی آن اصلي دلیـل کـه داشته توجهي

و  Jianwen .باشدمي دریاچـه اطـراف در تفرجگاه

Bagan (2110)، اراضي منطقه  کاربری تعیین برای

 و AVHRR هایداده عملکردپکن در کشور چین، 

TM/ETM  های سنجنده داده در مقایسه باراASTER 

و به این نتیجه د دنورد بررسي و مقایسه قرار دام

بندی آن با که تعیین کاربری اراضي و طبقه ندرسید

و شبکه مصنوعي موجب  ASTERهای دادهاستفاده از 

 عملکرد بهنسبت  درصد هفتافزایش دقت به میزان 

است. وی  شده TM/ETM و AVHRR تصاویر

میزان دقت  که طور اذعان داشتاین ،همچنین

های سنجش از دور برای تفکیک عوارض سطح  داده

های عملکرد داده کهطوریبه ،نیستکره زمین ثابت 

ASTER  وني موجب کبندی کاربری مسطبقهدر

و  Shalaby درصدی دقت شده است. 01افزایش 

Tateishi (2111)، کاربری و پوشش پایش برای 

 از مصر غربي شمال در ساحلي منطقه در اراضي

 زماني سری دو به مربوط لندست ماهواره های داده

 که داد نشان نتایج. ندکرد استفاده 2113 و 3981
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 هایطرح اثر در زمین پوشش در شدید تغییرات

 پوشش تخریب به منجر گردشگری و کشاورزی توسعه

 همکاران و French. است شده گرفتگيآب و گیاهي

 از استفاده با را سرزمین پوشش تغییرات (2118)

 ایهمحدوده در ASTER تصاویر حرارتي هاینوار

 با تغییرات برآورد. ندکرد بررسي مکزیک در آزمایشي

 هاینوار از استفاده که داد نشان 8/1 همبستگي مقدار

 در تواندمي دور از سنجش در حرارتي قرمز مادون

 مناطق در سرزمین پوشش درازمدت پایش و تشخیص

 که داد نشان ،همچنین نتایج. باشد مفید بسیار خشک

 را سبز غیر پوشش از خاک تشخیص قابلیت هانوار این

 نقشه تهیه برای Nakagoshi (2133) و  Lubis.دندار

 در اراضي کاربری و سرزمین پوشش تغییرات برآورد و

 حوزه در( 2113-2119 و 3993-2113) دهه دو

 دور از سنجش هایتکنیک از اندونزی در بادری آبخیز

 شامل ،پژوهش این هایداده. کردند استفاده GIS و

 و 2113 ،3993 هایسال به مربوط لندست تصاویر

 بیشینه و شدهنظارت بندیطبقه روشکه با   2119

 بیشترین ،داد نشان نتایج. اندبررسي شده احتمال

 ارتفاعات و مالیم هایشیب به مربوط تغییرات

 و شهرسازی هایفعالیت با که بوده دست پایین

 بیان پژوهشگران این. است ارتباط در کشاورزی

 در GIS و دور از سنجش هایتکنیک که داشتند

 برخي اراضي کاربری و سرزمین پوشش بندیپهنه

(، 2133)و همکاران  Zhang .است مفید بسیار مناطق

 از استفاده با را پکن تاالب در اراضي کاربری تغییر

 این در. دادند قرار بررسي مورد دور از سنجش

 هایسال به مربوط ASTER و TM تصاویر ،پژوهش

 بندیطبقه برای منبع عنوان به 2114 و 3997، 3988

 تغییردر  محرک نیروهای. شد استفاده شدهنظارت

 مورد مصنوعي و طبیعي عوامل اساس بر زمین استفاده

 که داد نشان هایافته. گرفت قرار تحلیل و تجزیه

 بین از به منجر انساني هایدخالت و طبیعي عوامل

 و کشاورزی هایزمین به آن تبدیل و تاالب رفتن

 وسعت کاهش مقدار ،همچنین. است شده جنگلي

 هایسال به نسبت 2114 تا 3997 هایسال در تاالب

 برای باید، رو این از ،شده بیشتر ،3997 تا 3988

 علمي و دقیق ریزیبرنامه تاالب از مؤثر حفاظت

 استفاده با، (2132)و همکاران  Fichera .گیرد صورت

 معیارهای و دور از سنجش زمانه چند تصاویر از

 تشخیص و تحلیل و تجزیه و بندیطبقه به انداز چشم

 هاآن. ندپرداخت ایتالیا جنوب در زمین پوشش تغییرات

 ساله 01 دوره در تغییرات روند کردنمشخص منظوربه

 تصاویر و 3904 سال هوایي عکس از( 3904-2114)

 3991 و 3980 سال TM ،3910 سال MSS) لندست

 بیان هاآن. کردند استفاده( 2114 سال ETM+ و

 منطقه در آن تغییرات و زمین پوشش که داشتند

 و طبیعي یندافر دو هر به واضح طوربه مطالعه، مورد

 زلزله از پس که صورت این به. است وابسته اجتماعي

 و خاص ایمنطقه قوانین ،3981 سال بارفاجعه

 پوشش تغییر در توجهي قابل طوربه شهری های برنامه

 این اعتقاد به. است بوده تأثیرگذار سرزمین

 با ترکیب در دور از سنجش هایداده پژوهشگران،

GIS تحلیل و تجزیه در انداز،چشم اساسي معیارهای و 

. است موثر  آن تغییرات و سرزمین پوشش توصیف و

 و شناخت منظوربه میالدی، 2111 سال یابتدا از

 بر موثر عوامل و زمین کره سطح تغییرات صحیح درک

 تصویربرداری با را خود فعالیت MODIS سنجنده آن،

 با ،منظور این به. کرد آغاز زمین کره سطح از روزانه

 سطح روزانه Terra و Aqua تلسکوپ دو از استفاده

 با طیفي، وسیع محدوده در کامل طورهب را زمین کره

 تصویربرداری متر 3111 و 011 ،201 مکاني هایدقت

 از حاصل هایداده. شودمي ذخیره HDF ساختار با و

 کاربرد اساس بر MODIS سنجنده روزانه مشاهدات

 سطح چندین در مطالعاتي مختلف هایبخش در آن

 تا خام هایداده از مختلف سطوح در و پردازش

 چهارم و سوم سطوح در اطالعاتي هایمحصول

 سطح مختلف پارامترهای با مرتبط اطالعات پردازش

 این محصوالت از یکي. کندمي تولید را زمین کره

 باشدمي آن بندیطبقه و زمین سطح پوشش سنجنده،

 .شودمي تولید متر 011 مکاني دقت با ساله هر که

Badabte (2131)، از استفاده با MCD12Q1، 

 در تونس کشور برای را زمین پوشش های نقشه

 مورد را آن تغییرات و تولید 2131 و 2113 های سال

 دقت که داد نشان بررسي این نتایج .داد قرار ارزیابي

 18 زمین سطح پوشش بندیطبقه برای محصول این

مکاران و ه Liang ،در تحقیق دیگری .است درصد

 وسیلهبهزمین  سطح پوشش نقشه تولید دقت( 2130)
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 ماهواره تصاویر با را MCD12Q1 محصول

GlobeLand30 به و قرارداد ارزیابي مورد و مقایسه 

 برخوردار قبول قابل دقت از که ندرسید نتیجه این

 دقت و کاربردShu (2134 ) و Park ،همچنین .است

MCD12Q1 در زمین سطح پوشش برآورد برای را 

 .دانستند قبول ابلق و مفید کشوری مطالعاتي سطح

Wessels (2114)، Levin و Heimowitz (2132،) 

Kaptue  و (2133)و همکارانLiang   و همکاران

 سنجنده زمین سطح پوشش بندیطبقه ،(2130)

MODIS سطح پوشش دینامیک نقشه تولید برای را 

 Wessels .کردند ارزیابي کارآمد و مناسب زمین،

 پوشش مطالعه در خود تحقیق اساس بر( 2114)

 این به ،MODIS محصول از استفاده با زمین سطح

 امکان خوبيه ب آن از استفاده با که رسید نتیجه

 تغییرات بر انساني هایفعالیت اثرات مطالعه و بررسي

 اعتماد قابل آن نتایج ،بوده پذیرامکان زمین کره سطح

و  Zhao ( و2114)و همکاران  Zhang .باشدمي

این باور هستند که تحقیقات و  ، بر(2131)همکاران 

 برایهای گذشته  دههمطالعات صورت گرفته در 

های نوین پایش تغییرات پوشش سطح  روشتوسعه 

 ،های مکاني مختلف بسیار مفید بودهدقتزمین با 

و  Dong دنبال داشته است. بهنتایج قابل اعتمادی را 

ضمن  ،(2130)و همکاران  Liang( و 2132) همکاران

تائید نقش مفید این اطالعات در مطالعات پوشش 

تناسب نوع داده با سطح زمین، توجه به ثبات، دقت و 

و  Bicheron دانند.ميرا با اهمیت اهداف مورد نظر 

 و (2131)و همکاران  Friedle ،(2118)همکاران 

Chen  های داده (2130)و همکارانMODIS  را برای

مطالعه و تحقیق در ارتباط با پایش تغییرات پوشش 

 . کردندسطح زمین مناسب و سودمند ارزیابي 

و ارائه  MODISتصویربرداری مستمر سنجنده 

تغییرات ساالنه پوشش سطح زمین در محصول 

و دقت قابل قبول آن، موجب  MCD12Q1اطالعاتي 

جهان ای در سرتاسر طور گستردههتا این داده بده ش

در مطالعات و تحقیقات مرتبط با پایش تغییرات سطح 

در این  ،. به همین دلیلزمین مورد استفاده قرار گیرد

 MCD12Q1تحقیق، با استفاده از محصول اطالعاتي 

 2130الي  2113تغییرات پوشش سطح زمین از سال 

ی مورد مطالعه قرار گرفت تا کارائي و قابلیت این دمیال

ایجاد سامانه ملي پایش  برایمحصول اطالعاتي 

  .تغییرات سطح زمین مورد ارزیابي قرار گیرد

 

 ها مواد و روش

 3748390 ایران مساحت :پژوهش مورد منطقه

 معتدل منطقه جنـوبي نیمـه در و مربـع کیلومتـر

 خط از شمالي عرض 19˚ 41΄ و 20˚ 11΄ بین شمالي

 النهار نصف از شرقي طول 71˚ 21΄ و 44˚ 34΄ و استوا

 در کشور خاک از درصد 91 حدود. دارد قرار گرینویچ

 آن ارتفاع میانگین. است شده واقع ایران فالت محدوده

 از نیمي از بیش. ستا دریا سطح از متر 3211 از بیش

 را آن چهارم یک ارتفاعات، و کوه را کشور مساحت

 نیز را آن دیگر چهارم یک از کمتر و هادشت

 ترینپست. دهدمي تشکیل کشت دست در های زمین

 بلندترین و لوت چاله در متر 07 ارتفاع با داخلي نقطه

 کوه  رشته میان در متر 0731 ارتفاع با دماوند قله آن

 ارتفاع خزر دریای جنوبي کناره در .دارد قرار البرز

 نظر از. است آزاد دریای سطح از ترپایین متر 28 زمین

 نسبتاً فالت ایران سرزمین ،مورفولوژی و توپوگرافي

 خورده چین کمربند میاني بخش در که است مرتفعي

 از که عظیم ارتفاعات رشته این. دارد قرار هیمالیا-آلپ

 به ایران در ،کندمي پیدا ادامه مرکزی آسیای تا اروپا

 ایران .شودمي تقسیم زاگرس و البرز هایکوه شاخه دو

 کشورها فردترین منحصربه از یکي هوایي و آب لحاظ از

 و ترین گرم میان زمستان در هوا دمای اختالف. ستا

 گرادسانتي درجه 01 از بیش به گاهي نقطه سردترین

 و خشک نیمه سطح در بارندگي لحاظ از ایران. رسد مي

 متغیر بسیار ایران در بارندگي میزان. است خشک

 رشت،) متريلیم 2331 از بیش به شمال در. است

 بارش کویری نواحي در. رسد مي زین( 3181 سال

 بارش. است مترمیلي 30 حدود در و کم بسیار عمدتاً

 و البرز جنوبي های دامنه غرب، و غرب شمال نواحي

 011 حدود) توجه قابل حدودی تا شرق شمال

 211 از بارش میزان ،نقاط سایر در. باشد مي( متر میلي

 بیشتر ،دلیل همین به ،شود نمي بیشتر مترمیلي

 آبيکم بحران با اخیر سال چند در کشور مناطق

 عوامل تاثیر تحت پذیرآسیب ساختاری با بوده مواجه

 هایبرداری هبهر و غیراصولي هایفعالیت محیطي،

 حاضر حال در کهطوریهب ،است گرفته قرار رویه بي
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 کشور سرتاسر در قهقرایي سیر و تخریب تبعات و آثار

 طوربه و است افزایش به رو ایکنندهنگران ورطهب

 و الزم اقدام هرگونه ترسریع هرچه یاجرا لزوم جدی

 مهار و کنترل برای علمي استاندارهای با منطبق

 . کند مي گوشزد را نخست وهله در مخرب عوامل

 ،شداشاره  ترشیپکه  طورهمان :داده مورد استفاده

MCD12Q1  از محصوالت سنجندهMODIS  در سطح

را  نیکه هر ساله پوشش سطح زم استسوم پردازش 

 ،محصول نیا. کنديممتر برآورد  011 يبا دقت مکان

ساالنه  یربرداریحاصل از تصو یهاپردازش داده جهینت

 . است Terraو  Aquaدو تلسکوپ 

از  نینوع پوشش زم نییتع یبرا ،محصول نیا در

 نی. به اشودياستفاده م 3شده نظارت یبندروش طبقه

 از،ین مورد  2يمیتعل یها داده نیتام یمنظور و برا

و  يدر سرتاسر جهان مورد بررس تیسا 2111 حدود

(. 2131و همکاران،  Friedle) رندیگيم قرار استفاده

 يدر محصول اطالعات نیسطح زم پوشش

MCD12Q1، شوند يم یبندطبقه الگو پنج اساس بر 

 ياطالعات یازهاین آن، کاربرد و اهدافتا متناسب با 

 دهد پوشش يمختلف مطالعات یهاگروهکاربران را در 

(، ي)کاربرد عموم IGBP یبند طبقهکه عبارتند از 

UMD الگو(شدهاصالح ی IGBP ،)LAI/fPARv 

 یریگ)اندازه NPPکربن(،  بیترس بهمربوط  مباحث)

  (.اهانی)مطالعه عملکرد گ PFT( و دیتول

پوشش سطح زمین بر بندی طبقه در این تحقیق،

پوشش  ،بنابراینصورت گرفته است.  IGBP اساس الگو

جنگل، دو طبقه متشکل از پنج  طبقه 31کشور در 

اراضي طبقه زار، دو ای و بوتههای درختچهگونهطبقه 

مرتعي، علفزار، اراضي زراعي، مناطق مسکوني، خاک 

 شده است. و آب تفکیک  یخ ،لخت، برف

بندی پوشش زمین ر طبقهمورد استفاده دطبقات 

اراضي  ،الزم به ذکر است .دهددر کشور را نشان مي

جنگلي در این بررسي با توجه به سطح اندک برخي 

 این به .تغییر داده شدطبقه در مجموع در دو طبقات 

 ،MCD12Q1 اطالعاتي محصول از استفاده با ،ترتیب

 در کشور در زمین سطح طبقات پوشش هاینقشه

                                                         
1
Supervised classification 

2
Training data 

و  استخراج 2130 و 2131 ،2110 ،2113 هایسال

  است. شده رائها 4الي  3 های شکل ترتیب در به

شود، مالحظه مي هاشکلاین طور که در  همان

های تولیدشده، پراکنش و توزیع مکاني طبقات  نقشه

میالدی  2131تا  2113پوشش سطح زمین را از سال 

د و بر اساس ندهبا فاصله زماني پنج سال نشان مي

نقشه پوشش سطح زمین، مساحت انواع پوشش در 

کشور و نسبت مساحت هر یک به مساحت کل کشور 

 ارائه شده است. 2جدول برآورد و در 

شود، بالغ مالحظه مي 2جدول طور که در همان

درصد از سطح کشور را خاک لخت و اراضي  71بر 

بدون پوشش گیاهي تشکیل داده است. متاسفانه این 

 با وجودمیالدی  2130تا  2113نسبت از سال 

همچنان بدون  ،های صورت گرفتهها و فعالیت تالش

تغییر باقي مانده است. اراضي جنگلي در بخش شمالي 

 32123مجموع در  میالدی 2113کشور در سال 

از مساحت کل کشور  درصد 8/1معادل  ،کیلومتر مربع

میالدی، به  2130و در سال  داشته است بر را در

درصد از سطح کل  7/1کیلومتر مربع برابر با  31494

طي دوره مورد  ،نیهمچن کشور تقلیل یافته است.

و اراضي  (Glپوشش علفي )مطالعه، با کاهش سطح  

که مساحت این طوری، بهاست بودهزراعي نیز مواجه 

 کیلومتر مربع 18211و  141413 ترتیب از اراضي به

 کیلومتر مربع 12117و  119110به  2113در سال 

در سال درصد از سطح کشور  0/4و  9/21معادل 

. در مقابل اراضي با  است افتهیکاهش  یالدیم 2130

( و Ws وS (، مراتع  )OiSهای بوته و درختچه )پوشش

در مدت مشابه گسترش  UrBمناطق شهری با کد 

و  1391، 4320، 318493ترتیب از  اند و بهیافته

میالدی به  2113کیلومتر مربع در سال  8178

کیلومتر مربع در  8212و  1888، 0718، 213119

روند ، طورکلي به اند.میالدی افزایش یافته 2130سال 

ره زماني تغییرات پوشش سطح زمین در کشور طي دو

مورد بررسي نشان از سیر نزولي اراضي در کلیه 

  .  استهای کشور پوشش
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 آن حاتیتوض و نیزم سطح پوشش یبندطبقه -1جدول 

 حاتیتوض عالمت نیزم پوشش طبقات
Evergreen 

Needleleaf Forests 
F-EgN متر 2< پوشش تاجقطر  ،درصد 71<تراکم سبز، شهیهم برگ يسوزنغالب  پوشش 

Evergreen 

Broadleaf Forests 
F-EgB متر 2< پوشش تاجقطر  ،درصد 71<تراکم سبز، شهیهم برگ پهنغالب  پوشش 

Deciduous 

Needleleaf Forests 
F-DN متر 2< پوشش تاجقطر  ،درصد 71<تراکم کننده، خزان برگ يسوزنغالب  پوشش 

Deciduous 

Broadleaf Forests 
F-DB متر 2< پوشش تاجقطر  ،درصد 71<تراکم کننده، خزان برگ پهنغالب  پوشش 

Mixed Forests F_mix متر 2< پوشش تاجقطر  ،درصد 71<تراکم کننده، خزان و سبز شهیهم یها گونه 

Closed Shrublands CiS درصد 71 از شیب تراکم و متر دودرختچه و بوته با ارتفاع کمتر از  ،يدرخت یها گونهغالب  پوشش 

Open Shrublands OiS درصد 71-31 پوشش و متر دوبا ارتفاع کمتر از  ياهیگ پوشش 

Woody Savannas Ws درصد 71-11 پوشش تاج و متر دوبا درختان بلندتر از  يمرتع پوشش 

Savannas S درصد 11-31 پوشش تاج و متر دوبا درختان بلندتر از  يمرتع پوشش 

Grasslands Gl درصد 31با تراکم کمتر از  یاو بوته يدرخت یهاگونه با توام ساله کی یها گونهو  يعلف پوشش 

Permanent 

Wetlands 
Pw يآب سطوح در مستغرق ياهیگ پوشش 

Croplands CrL کشت تحت ياراض 
Urban and Built-up 

Lands 
UrB ها و....راه ،يمسکون ،یشهر ياراض 

Cropland/Natural 

Vegetation Mosaics 
CrD ياهیگ یهاشده جهت کاشت انواع گونهیبندقطعه ياراض 

Permanent Snow 

and Ice 
Sn خی و برف پوشش 

Barren BrL درصد 31 از کمتر پوشش ای ياهیگ پوشش فاقد 

Water Bodies Wb يآب سطوح 

 
 2130 و 2131، 2110، 2113 یهاسال در آن راتییتغ روند و کشور در نیزم سطح پوشش طبقات مساحت -2جدول 

 نوع پوشش
 *درصد از مساحت کشور *مساحت )کیلومتر مربع(

2001 2005 2010 2015 2001 2005 2010 2015 
F_EgN 10 14 9 14 0/00  0/00  0/00  0/00  
F_EgB 63 55 38 29 0/00  0/00  0/00  0/00  
F_DN 0 0 0 0 0/00  0/00  0/00  0/00  
F_DN 8770 8222 6939 7111 0/54  0/51  0/43  0/44  
F_mix 3478 3406 3402 3341 0/21  0/21  0/21  0/21  

CiS 1 1 0 0 0/00  0/00  0/00  0/00  
OiS 178491 180991 189064 201379 10/99  11/15  11/64  12/40  
Ws 4125 4809 5785 5638 0/25  0/30  0/36  0/35  
S 3197 3140 3478 3888 0/20  0/19  0/21  0/24  
Gl 347401 351947 344803 339705 21/39  21/67  21/23  20/92  
Pw 431 474 506 713 0/03  0/03  0/03  0/04  
CrL 78203 76916 73234 72736 4/82  4/74  4/51  4/48  
Urb 8068 8086 8149 8232 0/50  0/50  0/50  0/51  
CrD 119 116 125 148 0/01  0/01  0/01  0/01  
Sn 0 1 10 17 0/00  0/00  0/00  0/00  

BrL 985233 979247 983729 976844 60/67  60/30  60/58  60/15  
Wb 6356 6519 4674 4149 0/39  0/40  0/29  0/26  

  100  100  100  100 1623944 1623944 1623944 1623944 جمع
 فارس  جیخزر و خل یایمساحت کشور بدون احتساب در* 
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 2113 سال در نیزم سطح پوشش یبندطبقه نقشه -1شکل 

 

 
 2110 سال در نیزم سطح پوشش یبندطبقه نقشه -1شکل 
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 2131 سال در نیزم سطح پوشش یبندطبقه نقشه -3شکل 

 

 
 2130 سال در نیزم سطح پوشش یبندطبقه نقشه -4شکل 

 

مانند کاهش سطح اراضي جنگلي، زراعي، پوشش 

علفي و توسعه مناطق شهری و مسکوني و حتي  

ای و های درختچهافزایش سطح مراتع و پوشش

( نیز به احتمال زیاد WS،S  ،OiSزارها )کدهای  بوته

ای  درختچهدلیل تخریب اراضي جنگلي و پوشش  به

ای ها به اراضي مرتعي و درختچهمتراکم و تنزل آن
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این تغییر نیز نشانه بارز تخریب و  ،. لذااستتر تنک

سیر قهقرائي اراضي است و البته اظهار نظر قطعي در 

 ،0شکل کند. تر را طلب ميدقیقاین مورد بررسي 

نمودار تغییرات سطح اراضي جنگلي با گونه غالب 

کننده، جنگل مخلوط، اراضي مرتعي با برگ خزانپهن

و مناطق مسکوني را در دوره زماني  Sو  Wsکدهای 

 .دهدمورد مطالعه نشان مي

: ساله پنج يزمان یهابازه در نیزم پوشش راتییتغ

در  نیپوشش سطح زم راتییتغ يبررس منظوربه

 يابیارز سیماتر جادیبا ا ساله، پنج يزمان یها بازه

اول و آخر  یدر سال ها نیپوشش سطح زم رات،ییتغ

طبقات  راتییقرار گرفت و تغ سهیهر بازه مورد مقا

برآورد  يدر طول آن بازه زمان نیمختلف پوشش زم

 .شد

 

 
 يو مسکون یو مناطق شهر S وWs یبرگ، جنگل مخلوط، پوشش با کدهاپهنجنگل  یهاپوشش راتییتغ روند سهیمقا -5شکل 

 

 طورهب، 1جدول که در  طورهمان منظور، نیا به

 نیزم پوشش طبقاتنشان داده شده است؛  کیشمات

سال  در نیزم پوشش طبقات و سطر اول، سال در

 و دهنديم لیتشک را سیماتر نیا یهاستونآخر، 

طبقات پوشش  راتییجدول متقاطع تغ کی صورت به

جدول که در  طورهمان. شونديم سهیمقا نیسطح زم

 دهندهنشان سیماتر نیا قطر د،شويممالحظه  1

 يزمان بازه آن طول در که است طبقه هر از يسطح

جدول  یهاخانه ریو سا است مانده رییتغ بدون

در طول  نیزم حطس طبقات در راتییتغ دهنده نشان

 .باشديم يبررس بازه مورد 

 
 راتییتغ يابیارز سیماتر کیشمات -3جدول 

                   

                                              

                                              

                                              

 

با استفاده از سه ماتریس،  بر همین اساس، 

 ساله پنج های زمانيبازهتغییرات پوشش زمین در 

مورد  2131-2130 و 2131-2110، 2110-2113

یک ماتریس نیز برای  ،ارزیابي قرار گرفت و همچنین

الي  2113بررسي تغییرات پوشش زمین از سال 

ایجاد و تغییرات در کل دوره را نشان داد که  2130

 ارائه شده است. 1تا  4 هایجدول درترتیب  به
 

 بحثنتایج و 
شود، از سال ميدیده  4طور که در جدول همان

میالدی در مجموع پوشش  2110الي  2113

کیلومتر مربع از اراضي کشور بدون  8/3089148

تغییر مانده است )جمع مقادیر قطر ماتریس( و پوشش 

درصد از  30/2کیلومتر مربع معادل  14890زمین در 

. در این بازه اندبودهمساحت کشور دستخوش تغییر 

درصد از مساحت  41زماني در مجموع نزدیک به 

ر را در اراضي جنگلي تغییر یافته که باالترین نرخ تغیی

این دوره زماني را داشته است و کمترین میزان تغییر 

 2/1در اراضي بدون پوشش و خاک لخت معادل 

 اند. بودهدرصد از این اراضي دچار تغییر 
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 2113-2110 بازه راتییتغ یریگاندازه سیماتر -4جدول 

From/To 2110                   

2001 F1 F2 F3 F4 F5 ClS OlS WS S Gl PW CrL UrB CrD Sn BaR Wb Totals % Loss 

F1 9 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 12 

F2 1 48 0 2 1 0 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 63 24 

F3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

F4 0 0 0 8053 153 0 4 551 1 6 0 2 0 0 0 0 0 8770 8 

F5 2 4 0 123 3245 0 1 99 0 5 0 0 0 0 0 0 0 3478 7 

ClS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50 

OlS 0 0 0 1 0 0 170599 42 4 4903 0 320 1 0 0 2620 3 178491 4 

WS 1 2 0 41 7 1 8 3877 108 78 0 1 0 4 0 0 0 4125 2 

S 0 2 0 0 0 0 3 91 2732 277 6 69 3 14 0 0 0 3197 15 

Gl 2 0 0 2 1 0 4329 135 185 337705 85 2980 7 1 0 1935 36 347401 2 

PW 0 0 0 0 0 0 0 3 13 18 363 0 0 0 0 10 25 431 16 

CrL 0 0 0 0 0 0 315 2 85 4309 1 73468 1 20 0 3 0 78203 6 

UrB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8068 0 0 0 0 8068 0 

CrD 0 0 0 0 0 0 0 1 11 4 0 25 0 79 0 0 0 119 34 

Sn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

Totals 14 55 0 8222 3406 1 180991 4809 3140 351947 474 76916 8086 116 1 979247 6519 1589047  

% Gain 0/3 0/1  0/0 0/0 0/8 0/1 0/2 0/1 0/0 0/2 0/0 0/0 0/3 1/0 0/0 0/0   

% Net Chng 0/3 -0/1  -0/1 0/0 1/0 0/0 0/2 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0  0/0 0/0   

 

تغییرات در  ،7شکل در  در نمودار ارائه شده

ساله طبقات مختلف پوشش زمین در بازه زماني پنج

گونه که در همان. شده است ارائه 2110الي  2113

ترتیب  بهبازه زماني شود، در این مينمودار دیده 

بیشترین  CrPو  Gl ،OiS ،BrLهای با کد پوشش

 اند.داشتهتغییر را در سطح کشور 
 

 
 2113-2110 بازه در نیزم پوشش راتییتغ نمودار -6شکل 
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 زانیم یالدیم 2131 يال 2110 يبازه زمان در

 شیافزابه دوره قبل  نسبت کشور ياراضدر  راتییتغ

ارائه شده در  جیاساس نتا بر کهیطورهب. است افتهی

مربع از سطح کشور  لومتریک 3011824 ،0جدول 

درصد از سطح کشور  21/1مانده است و  رییبدون تغ

از پوشش کشور در  مربع لومتریک 20/01321معادل 

 نیبوده است. در ا رییساله دستخوش تغ پنجدوره  نیا

 ياراض سطح از درصد 49 از شیب زین يبازه زمان

 نیرا در ا ریینرخ تغ نیباالتر ،بوده رییتغ دچار يجنگل

 نیا در قبل، يزمان بازه مانند ،داشته است يدوره زمان

 و پوشش بدون ياراض به رییتغ زانیم نیکمتر زین بازه

  .دارد اختصاص لخت خاک

در طبقات مختلف  رییتغ زانیم يابیارز منظوربه

 2131 يال 2110در کشور از سال  نیپوشش زم

 شده ارائه 7شکل و در  مینمودار آن ترس ،یالدیم

 سطح نیشتریب ،دشويمکه مالحظه  طورهمان. است

 2131 يال 2110 يزمان بازه در کشور در افتهی رییتغ

 CrPو  Gl، OiS ،Brlبا کد  یها پوششدر  بیترت به

 .است وستهیپ وقوعهب

 يال 2131 يبازه زمان راتییتغ يابیارز سیماتر

 يارائه شده است، حاک 7جدول آن در  جیکه نتا 2130

کشور نسبت به  يدر اراض رییتغ زانیم شیاز افزا

 يسطح اراض کهیطورهب ،استاول و دوم  یها بازه

به  2130 يال 2131 يدر دوره زمان رییبدون تغ

است و پوشش  افتهی لیمربع تقل لومتریک 3011119

معادل  درصد از مساحت کشور 12/1در  نیزم

بوده است. در  رییمربع دچار تغ لومتریک 10/01914

قبل، در مجموع  يمانند دو بازه زمان يبازه زمان نیا

 افتهی رییتغ يجنگل يدرصد از سطح اراض 00حدود 

 يبا سطح يزراع يدر اراض رییتغ زانیم نیاست. کمتر

 1شکل است.  دهیدرصد به ثبت رس 78/1معادل 

در بازه  نیزم مختلف یهاپوششدر  راتییتغ نمودار

  .دهديمرا نشان  2131-2130 يزمان

 2110 -2131 بازه راتییتغ یریگ اندازه سیماتر -5جدول 

From/To 2010              

2005 F CsL OsL WS S Gl Wb CrP UrB CrD Sn BaR 
جمع کل 

2110 

درصد 

 کاهش

F 10363/3 0/0 2/8 1311/8 5/8 11/8 0/0 1/3 0/0 0/0 0/0 0/0 11696/5 11/4 

CsL 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0  

OsL 0/3 0/0 168947/5 17/5 5/3 3559/3 0/0 136/0 0/8 0/3 0/0 8324/0 180990/8 6/7 

WS 17/5 0/0 40/3 4317/8 197/3 224/8 0/8 3/0 0/3 7/0 0/0 0/0 4808/5 10/2 

S 3/0 0/0 11/5 67/3 2686/0 279/0 13/5 50/0 11/3 17/5 0/0 1/3 3140/3 14/5 

Gl 3/8 0/0 12983/3 65/8 295/5 331843/0 57/5 2970/8 31/5 4/3 0/0 3692/0 351947/3 5/7 

Wb 0/0 0/0 16/8 1/5 17/8 111/3 5051/8 0/8 1/3 0/0 0/0 1791/5 6992/5 27/8 

CrP 0/5 0/0 1469/5 2/3 242/3 5095/5 0/0 70002/5 2/5 26/3 0/0 75/0 76916/3 9/0 

UrB 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 8086.3 0/0 0/0 0/0 8086/3 0/0 

CrD 0/0 0/0 0/3 0/0 27/0 5/3 0/0 14/3 0/0 69/3 0/0 0/0 116/0 40/3 

Sn 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0  

BaR 0/0 0/0 5592/3 0/0 1/5 3672/8 56/5 55/3 15/5 0/0 0/0 969844/0 979237/8 1/0 

مساحت 

 2131در 
10388/3 0/0 189064/0 5783/8 3478/3 344802/5 5180/0 73233/8 8149/3 124/5 0/0 983727/8 1571211/3  

 درصد
 شیافزا

0/24  10/64 25/35 22/78 3/76 2/48 4/41 0/77 44/38  1/41   

 درصد
 رییتغ

-11/2  4/5 20/3 10/8 -2/0 -25/9 -4/8 0/8 7/3  0/5   
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 2110-2131 بازه در نیزم پوشش راتییتغ نمودار -2شکل 

 2131-2130 بازه راتییتغ یریگ اندازه سیماتر -6جدول 

From/To 2015              

2010 F CsL OsL WS S Gl Wb CrP UrB CrD Sn BaR 
 جمع کل

2131 

درصد 

 کاهش

F 10157/5 0/0 0/3 222/8 2/5 4/5 0/0 0/8 0/0 0/0 0/0 0/0 10388/3 2/2 

CsL 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0  

OsL 1/0 0/0 177385/3 25/3 10/0 5887/3 2/3 389/8 2/0 0/8 0/3 5360/3 189064/0 6/2 

WS 329/3 0/0 27/8 5189/5 107/0 122/5 1/3 1/0 0/0 6/5 0/0 0/0 5784/8 10/3 

S 1/3 0/0 6/3 69/5 3095/8 212/8 27/0 26/3 21/3 17/0 0/0 1/3 3478/3 11/0 

Gl 3/8 0/0 10716/0 121/8 370/8 326212/0 155/8 4237/5 36/5 2/5 0/3 2945/5 344802/3 5/4 

Wb 0/0 0/0 0/5 0/3 12/8 38/5 4350/8 0/0 0/3 0/0 0/8 776/3 5180/0 16/0 

CrP 1/3 0/0 831/3 8/0 259/0 4065/8 1/0 68011/0 4/8 39/8 0/0 12/0 73233/8 7/1 

UrB 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 8149/3 0/0 0/0 0/0 8149/3 0/0 

CrD 0/0 0/0 0/0 1/3 29/8 6/0 0/0 6/0 0/0 81/5 0/0 0/0 124/5 34/5 

Sn 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/5 0/0 0/0 0/0 0/0 2/5 6/8 9/8 74/4 

BaR 0/0 0/0 12411/8 0/0 0/0 3155/5 324/5 63/8 18/0 0/0 13/5 967741/8 983728/8 1/6 
مساحت در 

2130 
10494/0 0/0 201379/0 5638/3 3887/5 339705/3 4862/5 72736/0 8232/0 148/0 17/3 976843/8 1570376/8  

درصد 

 افزایش
3/21  11/91 7/96 20/37 3/97 10/52 6/50 1/01 44/93 85/51 0/93   

   0/7- 76/9 18/9 1/0 0/7- 6/1- 1/5- 11/8 2/5- 6/5  1/0 تغییر د درص

 
 2113منظور ارزیابي روند کلي تغییرات  از سال به

های پوشش زمین در میالدی، نقشه 2130الي 

در ماتریس ارزیابي تغییرات  2130و  2113های  سال

ارائه  1جدول مورد مقایسه قرار گرفته، نتایج آن در 

دهد، در مجموع از  نشان مي شده است. این بررسي

میالدی پوشش زمین در  2130الي  2113سال 

کیلومتر از مساحت کشور بدون تغییر بوده  3024411

درصد از پوشش کشور معادل با  31/7است. بنابراین، 

کیلومتر مربع از اراضي کشور تحت تاثیر  10/99411

های انساني دچار متحمل عوامل طبیعي و یا دخالت

دهد، بیشترین اند. این بررسي نشان ميشدهتغییرات 

میالدی  2130الي  2113میزان تغییر از سال 

  Pwدرصد به اراضي با کد 04و  70ترتیب با حدود  به

و اراضي جنگلي اختصاص داشته است. اراضي بدون 
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 اند. میزان تغییر را داشتهدرصد کمترین  8/1پوشش و خاک لخت با حدود 
 

 
 2131-2130 بازه در نیزم پوشش راتییتغ نمودار -3شکل 

 

 2113-2130 بازه راتییتغ یریگاندازه سیماتر -7جدول 

From/To 2015              

2001 F CsL OsL WS S Gl Wb CrP UrB CrD Sn BaR 
 جمع کل

2113 

درصد 

 کاهش

F 10415/8 0/0 9/5 1851/3 16/3 26/0 0/0 1/8 0/0 0/5 0/0 0/0 12321/0 15/5 

CsL 0/0 0/3 0/0 0/3 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/5 50/0 

OsL 0/0 0/0 159801/3 50/8 12/0 8567/8 1/8 495/8 3/5 0/8 0/0 9557/8 178491/3 10/5 

WS 67/8 0/0 36/5 3414/3 317/3 268/8 2/8 4/5 0/8 12/0 0/0 0/0 4124/5 17/2 

S 4/3 0/0 14/5 132/8 2330/8 535/8 46/8 77/0 28/5 23/5 0/0 2/8 3196/5 27/1 

Gl 5/5 0/0 21323/5 176/0 605/0 312508/3 284/8 6291/0 76/5 3/3 0/0 6127/0 347400/8 10/0 

Wb 0/0 0/0 19/0 2/5 34/8 158/0 4306/5 2/0 2/5 0/0 0/3 2260/8 6786/3 36/5 

CrP 0/8 0/0 2543/0 9/3 524/5 9301/8 3/8 65601/3 14/8 73/8 0/0 129/8 78202/5 16/1 

UrB 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 8068/3 0/0 0/0 0/0 8068/3 0/0 

CrD 0/0 0/0 0/0 1/3 46/5 10/3 0/0 27/0 0/0 34/3 0/0 0/0 119/3 71/3 

Sn 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/3 0/3 100/0 

BaR 0/0 0/0 17631/8 0/0 0/5 8328/8 216/3 235/8 37/3 0/0 17/0 958765/5 985232/8 2/7 

مساحت در 

2130 
10494/0 0/3 201379/0 5638/3 3887/5 339705/3 4862/5 72736/0 8232/0 148/0 17/3 976843/8 1525246/3  

 درصد
 شیافزا

0/75 0/00 20/65 39/44 40/05 8/01 11/43 9/81 1/99 76/86 100/00 1/85   

   0/9- 6800/0 24/1 2/0 7/0- 28/3- 2/2- 21/6 36/7 12/8 50/0- 14/8- رییتغدرصد 

 

، تغییرات طبقات مختلف پوشش زمین را 4شکل 

دهد. ميمیالدی نشان  2130الي  2113از سال 

 های با کدپوششترتیب  به ،شودميکه دیده  طورهمان

Gl ،OiS ،Brl  وCrP سطح کشور  بیشترین تغییر را در

 اند.داشتهدر دوره زماني مورد مطالعه 
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 2113-2130 بازه در نیزم پوشش راتییتغ نمودار -4شکل 

 

نکته حائز اهمیت و قابل تامل در نتایج این 

بررسي، روند شدید تخریب در اراضي جنگلي کشور 

هم از لحاظ کمي و  2130تا  2113است که از سال 

طور که در همان اند.تخریب واقع شدههم کیفي مورد 

سطح اراضي جنگلي با  ،شودمالحظه مي 8جدول 

ه به شمال کشور ککننده  خزانبرگ های پهنگونه

نظیر های درختي در جهان بيلحاظ کیفیت و نوع گونه

  2113در سال  0/8812از  ،باشدفرد ميهو منحصرب

میالدی  2130سال  درکیلومتر مربع  8/1319به 

مساحت اراضي جنگلي با  ،تقلیل یافته است. همچنین

های درختي مخلوط که از لحاظ کیفیت از رتبه گونه

 2113در سال  1/1418از  ،هستندتری برخوردار پائین

عبارت  یافته است. به کیلومتر مربع  کاهش 0/1141به 

 3038حدود در بازه زماني مورد مطالعه، ، دیگر

های گونهبرگ کشور با پهن یهاجنگلکیلومتر مربع از 

 و ... بسیار ارزشمند نظیر راش، ملچ، بلوط، آزاد و

کشور ط مخلو یهاجنگل کیلومتر مربع از  8/311

در مدت مشابه   ،عبارت دیگر بهکاسته شده است. 

های مرغوب  باالتر از مساحت اراضي جنگلي با گونه

. شده است وط تخریبلبرابر اراضي جنگلي مخ هشت

تغییرات سطح اراضي جنگلي کشور از ، 8جدول در 

 ارائه شده است.میالدی  2130 تا 2113سال 

تغییرات، در بازه بر اساس نتایج ماتریس ارزیابي 

درصد از سطح اراضي  پنج، حدود 2113-2110 زماني

جنگلي کشور به اراضي با پوشش درختچه، مرتع و 

، 2110-2131زار تغییر یافته است. در بازه زماني  علف

درصد از اراضي جنگلي به اراضي با  33بالغ بر 

های درختچه، مرتع، علفزار و زراعي تغییر یافته پوشش

 است. 
 

  2130 ات 2113از سال  يجنگل يسطح اراض راتییتغ -1ول جد

 

 یریگ هجینت
اساس نتایج این بررسي که خالصه آن در  بر

د، در دوره زماني مورد مطالعه شوميمالحظه  2جدول 

سطح اراضي جنگلي، علفزارها، اراضي زراعي و سطوح 

. در طور پیوسته کاهش یافته استهکشور تقریبا بآبي 

مقابل طي همین مدت مناطق شهری و مسکوني، 

بندی شده، پوشش مرداب و باتالقي قطعهاراضي 

توان کلیه این تغییرات را  توسعه یافته است که مي

آن حتي  برعالوهناشي از سیر قهقرائي اراضي دانست. 

رها را نیز زابوتهای درختچهافزایش سطح اراضي 

ها به ها تبدیل آنجنگلبایست ناشي از تخریب  مي

ای و مراتع دانست که نشانه بارز درختچهاراضي 

باشد. البته اظهار نظر قطعي در این ميتخریب اراضي 

در  ،حالتر دارد. با اینهای دقیقبررسيمورد نیاز به 

وضعیتي ناپایدار و دائما در حال توان مينگاه کلي 

 مجموع مخلوط برگ پهن برگ يسوزن 

 Km2 درصد Km2 درصد Km2 درصد Km2 درصد  

2113 10/25 0/08 8832/5 71/69 3478/25 28/23 12321 0/8 

2110 13/5 0/12 8277 70/76 3406 29/12 11696/5 0/7 

2131 9 0/09 6977 67/16 3402/25 32/75 10388/25 0/6 

2130 13/75 0/13 7139/75 68/04 3340/5 31/83 10494 0/6 
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. کردهای کشور مشاهده عرصهرا در کلیه تغییر 

، 2113-2110زماني  هایبازهدر  ترتیب بهکه طوری هب

درصد تغییرات در کل  2130-2113و  2110 -2131

، 20/1، 31/2طور متوسط هکشور با روندی صعودی ب

درصد برآورد شده است که به روشني  31/7و  12/1

حاکي از وضعیتي ناپایدار در سطح وسیعي از کشور و 

 . استهای مختلف زمین پوششدر 

این در حالي است که بررسي آمار و اطالعات 

موجود در ارتباط با میزان تغییرات پوشش سطح زمین 

، 2117-2131در سه منطقه کالیفرنیا در بازه زماني 

 زمانيدر بازه  Sawainsو جزیره  2110-2131هاوائي 

برآورد  14/1و  48/3، 49/1ترتیب  به 2131-2114

ش زمین در کشور که در مقایسه با تغییرات پوش شده

 به مراتب کمتر است.
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