
 
 9-91، 9911 تابستان ،86شماره                                                 محیط زیست و توسعه فرابخشی     فصلنامه علمی 

 

1 
 

 

 

 

  Google Earthبندی با روش تفسیر چشمی در پهنه

 )مطالعه موردی: منطقه لیپار، چابهار(
 

 

 *1سمیه اراضی
 

 زیستی، دانشگاه یزد، یزد، ایرانمدیریت و حفاظت تنوع -*9

 
 

 9911 تیر تاریخ پذیرش:          9911 فروردین تاریخ دریافت: نوع مقاله: پژوهشی 

 

 چکیده
 گتردا  ا  منتابح استا  و ار شتاند اکوکومیتک م ستو  داشتن  ببعتت مقبول برای دور نگه ش کاملاًبندی یک روپهنه

سنجی منطقه کعپار برای توسته گردشگری، افاظت  شود. در ای  پژوهش، با در نظر گرفن  اهدافی چو ؛ مترفی و امکا می

بنتدی سا ی منابح، به پهنهو روش تفسعر چشای در شبعه Google Earthافزار های نرم یسنی منطقه و ار یابی قابلع ا  تنوع

یا  جهانی نقاط کننرل  معنی ثب  منطقه کعپار پرداخنه شد. بی با دیدهای معدانی و عکسبرداری ا  منطقه با دسنگاه موقتع 

تهعه شتد.  3/11نسخه  ArcGISافزار بندی و م اسبه سهم هر پهنه در م عط نرمشدند. نقشه واقتع   معنی، نقشه نهایی پهنه

واش منطقه ا  بریح مشاهده مسنقعم با اسنفاده ا  روش تصادفی انجام گرف . ننایج ت لعل شناسایی پوشش گعاهی و اعات

 ار و نوع پهنه اس  و پهنته ناکتزار دارای کانتری  دروتد و بوتته 13بندی منطقه نشا  داد که کعپار دارای نقشه نهایی ببقه

ثعر ساخ  و أدرود ا  منطقه ت   ت 76/2چنع ، مقدار عف ا  بعشنری  درود سهم برخوردار هسنند. همعلفزار با تراکم ضت

 ای و منتابح دارای ای، منتابح وتخرهچتو  ستاال ماستهسا های انسا  قرار گرفنه اس . ننایج نشا  داد کته منتابقی هتم

گونته  4چنع ، در ای  پتژوهش، تتتداد هم شوند.واش م سو  میهای اسا  اعاتگعاهی سطح تاکا ،  یسنگاهپوشش

 گونه خزنده شناسایی شد. 2گونه پرنده و  7گعاهی، 

 

 Google Earth.بندی، تاکا ، کعپار، تفسعر چشای، پهنه :کلیدی هایواژه
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 مقدمه

بندی به محدودکردن مکانی و زمانی اجرا یا عدم اجرای پهنه

اظت اطلاا  های مختلف مناطق تحت حفها در بخشفعالیت

ایا  شارایط . ها بستگی داردشود که به شرایط آن بخشمی

شامل مواردی نظیار شایوم مادیریت مناابی ط،یعایه شایوم 

 ماادیریت منااابی و آفااار فرهنگاایه منااافی انسااان و شاایوم 

بارداری بازدیدکننادنان از برداری از منابیه شایوم بهارمبهرم

مختلف  هایهاه میزان دسترسی به بخشمناطق و تجارب آن

هاا بارداری از آنمنطقهه تسهیلات موجود و نگهداری و بهارم

بنادیه حادود اساتفادم در طی اجرای فرآیند پهناهباشد. می

 قابل پذیرش و توساعه در منااطق تحات حفاظات م اخ  

کناد تاا تعاار  بندی ای  امکان را فراهم میپهنه .نرددمی

ه حاداقل های ط،یعی و فرهنگی بابرداران و ارزشمیان بهرم

نردی افزایش هایی نظیر ط،یعتخود برسد و کیفیت فعالیت

  یکپارچااه برنامااه تاادوی  چهااارم کارنااام یابااد زناازارش

(. اماروزم باا 4931 هاامونه المللیبی  هایتالاب بومیزیست

 آنالیز جغرافیایی اطلاعات سامانه و دورکاوی فنون از استفادم

 ,Boutin & Hebertشادم اسات ز تساهیل مکاانی هاایدادم

هاای مختلافه نیاازی (. آناهی از نوع و درصد کاربری2002

بنیااادی جهاات شااناخت و ماادیریت منطقااه بااودم و از ایاا  

اطلاعات پایه در ارزیابی منابیه قابلیات ارایایه خاک ناسایه 

مطالعات پوشش نیاهیه فرسایش و رسوبه شناخت تاوان و 

 ه داریاسااتعداد ارایاای در مطالعااات آبخیاازداریه مرتاای

زیست و در کل آمایش سرزمی  اساتفادم داریه محیطجنگل

هاای ریزی مکانی بر پایه کاربریشود چرا که بنیان برنامهمی

چنی  تغییرات ارایی نذشتهه حال و آیندم استوار بودم و هم

ها هماوارم برداران و ت،دیلدر مرز کاربری ارایی توسط بهرم

 ،یعاای و هااای منااابی طموجااب بااروز نگراناای در بخااش

(. یکاای از 4931زیساات اساات زقربااانی و همکااارانه محاایط

بندی منااطق برناماه های کاربری و پهنهابزارهای تهیه نق ه

Google Earth باشد.می Google Earthای است کاه ه برنامه

هول ساخته شادم اسات و بارای م ااهدم توسط شرکت کی

 Satelliteهاایای نرفته شدم توساط شارکتتصاویر ماهوارم

Imagery  وAerial Photography  وGIS 3D  از سراسااار

های ای  برنامه با کناارهم قارار شود. نق هزمی  استفادم می

ای و عکس،رداری دادن تصاویر انتخاب شدم از تصاویر ماهوارم

دسات هوایی و سامانه اطلاعات مکانی ساه بعادی جهاان باه

هاا و دمچنی  امکاان دیادن نق اه جااآید. ای  برنامه هممی

های شهرها و روستاهای مختلف جهان را فراهم کردم خیابان

های خاص آن نمایش دقیق ارتفاعات و استفادم از و از قابلیت

ای های مااهوارمهای سه بعدی و یا نق ه به جای عکسمدل

نیری دقیق فاصله بای  دو نقطاه و مسااحت باشد. اندازممی

باشاد ر ای  برنامه مایهای دیگهای مورد نظر از قابلیتزمی 

هااه اساامی هایی نظیر جادمه محادودمتوان آیتمچنی  میهم

ها و یا روستاها و ... را ایجاد نمود و به اشتراک نذاشت. محله

باه علات دسترسای آساان و  Google Earthتصاویر ماهوارم 

(. 4931رایگان بودن مورد توجه هستند زقربانی و همکارانه 

تاری  ها از نظر زیستی در زمارم متناوعابجایی کهه تالاز آن

شوند و نقاش مهمای های کرم زمی  محسوب میاکوسیستم

ایه تصافیه آب و هاای منطقاهدر چرخه آبه کنترل سایلاب

چنای ه مکاان امنای بارای بازچرخش مواد مغذی دارند. هم

باشند و به عنوان نواحی انتقالی های در معر  خطر مینونه

شوند و به عناوان و آبی محسوب میهای خ کی بی  محیط

جاذب و م،دل مواد شیمیایی و زیستی ارزش فراوانای دارناد 

هاای مطالعه شناسایی پهنه (.4931زبیگلرفداف  و همکارانه 

ها از بندی تالابتالاب لیپار مهم شناخته شد. باتوجه به ط،قه

 ( لیپاااار در دساااته Annex, 2009شاااناختی زنظااار آب

نیارد. باا توجاه باه دریاایی قارار مای -هاای سااحلیتالاب

بازدیدهای میدانی و اطلاعات مردم بومیه در تالاب لیپاار باه 

شود و مردم بومی باا فاروش علت شوری بالاه نمک تولید می

نمایند بنابرای  وجود تالاب لیپار بارای نمک درآمد کسب می

نفعان تالااب( از اهمیات بالاایی امرار معاش مردم بومی زذی

دریاایی  -باشد. منااطقی کاه در خاط سااحلیر میبرخوردا

مکران قرار دارند به مثاباه کریادورهای فعاال و بسایار مهام 

هاای جناوب شارقی شارقی بای  زیساتگام -مهاجرتی غربی

سیستان و ش،که حفاظتی در شر  استان هرمزنان و جنوب 

منطقاه لیپاار جازو منااطق خطای  .کننادکرمان عمال مای

(. مطابق نظر 4931باشد زمرادیه دریایی مکران می -ساحلی

های نرم کرانه دریاا بهتاری  ناوع ایرانیه ماسه -طب اسلامی

ماسه برای جذب رطوبت از پوست است و ماسه نرم فوایدش 

آب دریاا دارای  .در خ کاندن تعر  بدن همانند آفتاب است

های پوساتی حاصال از سارمای چون درمان ترکفوایدی هم
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گای پوسات و... اسات و شسات و هواه رفی خاارش و نرنرفت

هاای عصا،ی مانناد شوی بدن با آب دریا در درمان بیمااری

لرزش بدن و فلج موفر بودم و بخار دریاا باعار رفای ساردرد 

 (. باار هماای  اسااال سااواحل 4931شااود زشاارفکندیه ماای

شاود و ای بکر لیپار دارای خواص درمانی شاناخته مایماسه

صار باه فارد خاوده دریاچه لیپار به علت رنا  صاورتی منح

کند که ای  امار نردشگران و محققان را به منطقه جذب می

 س،ب ت،ادل فرهنا  و آداب و رساوم ماردم میاان یکادیگر 

 کارم نقاط تمام در انسانی هایدخالت پرشتاب شود. روندمی

مناابی  ط،یعای هاایظرفیات باه توجه بدون اغلب که زمی 

 معار  در و شادن ناادر باه پذیردهمی صورت زیستمحیط

 و هاای نیااهیازنوناه بسایاری نارفت  قارار خطر انقارا 

 جان،اههماه و وسایی دنرناونی نتیجاه در و جهاان جانوری

نسااب و اساات زامیناای انجامیاادم ط،یعاای هااایاکوسیسااتم

(. از اینروه در ای  پژوهشه با در نظر نرفت  4911همکارانه 

عه سنجی منطقه لیپار برای توساهدافی چون؛ معرفی و امکان

 زیسااتی منطقااه و ارزیااابی نردشااگریه حفاظاات از تنااوع

و روش تفسیر چ می در  Google Earthافزارهای نرمقابلیت

بندی منطقه لیپار پرداختاه شاد. سازی مناطقه به پهنهش،یه

تواند در به،ود مدیریت تالااب لیپااره نتایج پژوهش حایر می

طقاه هاای منهاا و تهدیادهاه مناافی و ارزششناخت تعار 

و همکاااران   Geethaفر واقاای شااود.ؤبااویژم تالاااب لیپااار ماا

( در هند به تهیاه نق اه کااربری ارایای و محاسا،ه 2143ز

ای و درصد سهم هر کاربری با تفسیرچ می تصاویر مااهوارم

اند و ن ان دادند که پرداخته Google Earth Engineافزارنرم

ار اسات و بندی تهیه شدم از صحت بالایی برخوردنق ه ط،قه

برای اینگونه مطالعات بسیار مناساب  Google Earthافزارنرم

بنادی ( باه پهناه4931و مفید اسات. پیاروان و همکااران ز

زادم آرانای و همکااران شناسی منطقه بیرجنده حسینیزمی 

بنادی منااطق مساتعد یابی و پهناه( به مطالعه مکان4934ز

اران نردشااگری شهرسااتان آران و بیاادنله سااپهر و همکاا

بنادی و تعیای  منااطق حساال ( به مطالعاه پهناه4931ز

اناد و اکولوژیک منطقه ساحلی شهرساتان رودسار پرداختاه

 GISو  Google Earthافزارهااای نتااایج ن ااان داد کااه ناارم

 باشند. ابزارهای مناس،ی برای اینگونه مطالعات می

 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

هکتاار باا مختصاات طاول  41041منطقه لیپار با مسااحت 

فانیه شمالی و عر   11دقیقه و  40درجه و  20جغرافیایی 

فانیه در بخاش جناوبی منطقاه  11دقیقه و  13درجه و  01

مکران در ساحل دریای عمانه استان سیستان و بلوچساتانه 

بخش مرکزی شهرستان چابهاره در مجاورت روستای رمی  و 

ابهار قرار دارد و شامل کیلومتری بندر تجاری چ40در فاصله 

شاود های روستاه تالاابه درم و سااحل بکار لیپاار مایبخش

 و دارد قارار فراخ اک تیپ اقلیمی (. ای  منطقه در4زشکل 

 متره میاانگی  ت،خیارمیلی 401 آن در سالانه بارش میانگی 

 20 ° سااالانه دمااای میااانگی  و متاارمیلاای 9011 سااالانه

 (.4931است زمرادیه  سلسیول
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 موقعیت جغرافیایی منطقه لیپار در کشور و استان -1شکل 

 

 روش کار
های منطقاه لیپاار سازی پهنهمنظور ش،یهدر ای  پژوهش به

ای تااااری   ه بااار روی تصاااویر مااااهوارمGoogle Earthدر 

یک مرز قراردادی برای محدودم مطالعااتی در  20/42/2141

د تاا تماام نظرنرفته شد. در تعیی  مارز منطقاهه ساعی شا

دهندم روستاه تالاابه درم و سااحل مساحت محدودم ت کیل

بکر لیپار درون محدودم مطالعاتی قرار نیرناد. بارای تعیای  

 Googleهاایمرز تالاب لیپار از بازدیدهای میادانی و نق اه

Map  بهرم نرفته شد. طی بازدیدهای میدانی و عکسا،رداری

نیااهی و  از ویعیت رخنمون سنگی ارایی منطقهه پوشاش

آوری شاد و توساط هاای پرنادنان اطلاعاات جمایزیستگام

 Global Positioning Systemز یاب جهاانیدستگام موقعیت

(GPS)) هاای نقاط کنترل زمینی ف،ت شد. نق ه نهایی زون

منطقه لیپار و نق ه واقعیت زمینی برای ارزیابی صحت نق ه 

 10,3ه نساخ ArcGISافازار بندی در محایط نارمنهایی پهنه

تهیه شد. مساحت هر پهنه از منطقه به دلیل دقت و یاریب 

محاسا،ه شاد.  ArcGISجویی در زمان در اعتماد بالا و صرفه

وحش منطقه باا اساتفادم از شناسایی پوشش نیاهی و حیات

هاا و بررسای روش کاملا تصادفی با م ااهدم مساتقیم نوناه

 ها انجام نرفت.شناسی آنصفات ریخت

 

 نتایج
نقطاه کنتارل  90ازدیدهای میدانی در مجماوع تعاداد طی ب

ف،ت شد. نق ه واقعیت زمینی ن ان داد کاه  GPSزمینی با  

بندی تهیه شدم از صحت بالاایی برخاوردار اسات نق ه پهنه

نیز از قابلیت بالایی برای  Google Earthافزار ( و نرم2زشکل 

های یاک منطقاه برخاوردار اسات. تحلیال سازی پهنهش،یه

های لیپاره ن ان داد کاه ایا  منطقاه بندی پهنهق ه ط،قهن

(. تحلیل مسااحت هار 9باشد زشکل نوع پهنه می 49دارای 

پهنه ن ان داد که پهنه نمکزار دارای کمتری  درصد و مراتی 

یااعیف از بی ااتری  درصااد سااهم در محاادودم مطالعاااتی 

درصاد از محادودم  01/2چنی ه مقادار برخوردار هستند. هم

فیر دستکاری و سااخت و ساازهای انساان أعاتی تحت تمطال

وحاش هاای حیاات(. زیساتگام4قرار نرفتاه اسات زجادول 
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ای و منااطق ایه منااطق صاخرممنطقه شامل سااحل ماساه

شاود. مطاابق نیاهی سطح تالاب شاناخته مایدارای پوشش

 0(ه 2نونه نیاهی زجدول  1نتایج بازدیدهای میدانیه تعداد 

( در منطقاه شناساایی 9نونه خزندم زجدول  2نونه پرندم و 

 شد.

 

 
 نقشه واقعیت زمینی -2شکل 

 

 های منطقه لیپاردرصد سهم پهنه -1جدول 

 درصد مساحت نام پهنه ردیف

 01/2 ساخت انسان ارایی 4

 141/1 باتلاقی ارایی 2

 0/1 ان،وم نیاهی پوشش و آب 9

 01/0 تراکم کم نیاهی پوشش و آب 1

 10/1 راکمت کم پوشش 0

 10/4 متراکم نیمه نیاهی پوشش 0

 40/1 ارایی بدون پوشش نیاهی 1

 10/1 صورتی دریاچه 1

 02/1 ای ماسه ساحل 3

 31/2 تراکم کم نیاهی پوشش دارای صخرم 41

 41/41 نیمه متراکم نیاهی پوشش دارای صخرم 44

 1/11 یعیف( زار و علفزار زمرتیبوته 42

 11191/1 نمکزار 49
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 پوشش گیاهی شناسایی شده در منطقه لیپار -2جدول 

 شکل زیستی خانوادم نام علمی نونه نام فارسی نونه ردیف

 زدرختی( .Quercus Fagales T بلوط 4

 ای(زبوته .Gossypium Gossypium Sh وح یپن،ه 2

 .Tamarix ramosissima Tamaricaceae Sh نز پرشاخه 9

 .Acacia nilotica Mimosaceae T چش 1
 

 وحش شناسایی شده در منطقه لیپارحیات-3جدول 

 راسته خانوادم نام علمی نونه نام فارسی نونه ردیف

 Ciconia nigra Ciconidae Ciconiiformes لک سیاملک 4

 Puffinus persicus Procellariidae procellariiformes ک،وتر دریایی ایرانی 2

 Fulica atra Rallidae Gruiformes چنگر 9

 Phoenicopterus roseus Phoenicopteridae Ciconiiformes فلامینگوی بزرگ 1

 Ardea goliath Ardeidae Ciconiiformes حواصیل بزرگ 0

 Ardea cinerea Ardeidae Ciconiiformes حواصیل خاکستری 0

 Lizard Lizard Sauria مارمولک 1

 Laudakia melanura Agamidae Sauria آنامای سیام 1

 

 
 بندی منطقه لیپارنقشه پهنه -3شکل 
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  بحث

های جاانوری جناوب ها و زیستگامشناسایی ترکیب روی گام

ای بالااه نوناهمنطقاه مکارانه باه دلیال تناوع شر  خصوصاً

های ژنتیکی شناختیه تمایزات و ش،اهتناهمگنی جوامی بوم

(. 4932مارادیه فرد از اهمیت بالایی برخوردارناد زمنحصربه

بنابرای ه باا توجاه باه اهمیات حفات زیساتگام بارای بقاای 

( و نقااش پوشااش 4931پااور و همکااارانه جانااداران زمالااک

وحاش زراهاداری و می  نیازهای زیستی حیااتأنیاهی در ت

های دارای تاراکم پوشاش نیااهی و پهنه (ه4932همکارانه 

ا درنظار ای مجزعنوان پهنههای متفاوته هر یکه بهزیستگام

 وحااش هااای حیاااتجااایی کااه نونااهنرفتااه شاادند. از آن

باشاند زکاابلی و همکاارانه زیه آبزی و کنارآبزی میخ کی

ای مساتقل های آبدار از خ کی به عنوان پهنه(ه پهنه4930

 و مجاازا بااه حساااب آمااد. ارایاای نمکاازار و باتلاااقی نیااز در 

زیساتگام  های پرآبی تالابه به زیر آب رفته و باه عناواندورم

نیرناد. موقت فصلی برای پرندنان ماورد اساتفادم قارار مای

شوند. در هایی مجزا شناخته میهاه به عنوان پهنهبنابرای  آن

بیابانی مانند منطقه مکارانه پوشاش  مناطق خ ک و نس،تاً

ارایاای جنگلاای از اهمیاات بالااایی برخااوردار اساات و دارای 

ندنیه حفااظتی و کنهای اقتصادیه اکولوژیکیه تنظیمارزش

(. بنابرای  در تهیاه 4931باشند زمرادیه زی،ایی شناختی می

بندی منطقهه دو نوع تیپ پوش ی مرتی و ارایای نق ه پهنه

های حفاظتی کاه باه جنگلی مجزا در نظر نرفته شدند. زون

پاذیری بی اتری ساخت نزدیکترند از آسیبسیسات انسانأت

(. علاوم بار آن 4934ه برخوردار هستند زاسدالهی و همکاران

وحش مانند شغال و روبام معماولی در های حیاتبرخی نونه

شاوند زکرمای و نزدیکی شهرها و روستاها به وفور یافت مای

 (. افاازایش تقاباال و رویااارویی انسااان بااا 4930همکااارانه 

وحاش سااک  در منااطقه منجار باه ایجااد های حیاتنونه

وحاش نساان و حیااترقابت برای فضا و منابی غذایی بای  ا

شود و از سوی دیگر رشد سریی توسعه انسانی در مجااور می

تواند منجر باه افازایش افرحاشایهه مناطق تحت حفاظت می

وحش تخریب بی تر زیستگام و افزایش انزوای جمعیت حیات

(. بر همی  اسااله 4932در مناطق حفاظتی نردد زمرادیه 

لاب قارار دارناد هایی که در جنوب تادر پژوهش حایره زون

سااخت زروساتاه جاادم سیساات انساانأبه علت نزدیکی به ت

 پااذیری بی ااتری شااناخته نااواتر( دارای آساایب -چابهااار

شوند. عمق کمتر و تنوع و تراکم بی تر پوشاش نیااهیه می

وجاود های آبزی و کناارآبزی باهزیستگام مناس،ی برای نونه

 ی  انتظااار (. بنااابرا4934آورد زاساادالهی و همکااارانه ماای

روده از قسمت مرکزی تالاب زعمق زیاد و پوشش نیااهی می

تراکم(ه به سمت حاشیه تالاب زعمق کامه تناوع و تاراکم کم

 زیاااد پوشااش نیاااهی(ه باار کیفیاات زیسااتگام افاازودم شااود. 

چنی ه با توجه باه اهمیات و نقاش مث،ات ارایای دارای هم

منااطق  پوشش نیاهی و آبدار در تاراکم پرنادنان تالاابی در

(ه در تالاب لیپاار انتظاار 4932خ ک زراهداری و همکارانه 

رود کیفیت زیساتگامه از مرکاز تالااب زلایاه آبادار دارای می

پوشش کم تراکم( به سمت ارایی خ ک و بدون آب کاهش 

 یابد.

در پژوهش حایره تعداد شش نونه پرندم و دو نوناه خزنادم 

مطالعات مرادی  در منطقه لیپار شناسایی شدند که بر اسال

وحش منطقاه مکاران ها در فهرست حیات( ای  نونه4932ز

جای دارند. بنابرای ه حضورشان در منطقه لیپار دور از انتظار 

های نیاهی نز پرشااخه و چاش نیاز مطاابق نیست. پوشش

( در منطقه مکران رویش دارند و باا 4932مطالعات مرادی ز

 نتایج پژوهش حایر مطابقت دارد. 

جایی که با افزایش میزان شلوغی مناطقه از غنا و تنوع از آن

(. 4913شود زهماامی و زاراری امیرانایه پرندنان کاسته می

وحاشه های حسال حیااتبرای مدیریت و حفاظت زیستگام

نیری جمعیت انساانی و وساایل حمال و نقال از ایا  فاصله

شود. علاوم بر آنه ترویج فرهن  ها یروری شناخته میمکان

هاای تالااب دشگری و حفاظت م ارکتیه شاناخت ارزشنر

ریازی لیپار در نسترش اقتصاد منطقه برای مدیریت و برنامه

 شود.منطقه پی نهاد می
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 Abstract 
Zoning is a well-accepted method of keeping nature walkers away from ecologically 

sensitive and valuable areas. In this research, considering objectives such as; Introduction 

and feasibility study of Lipar region for tourism development, protection of biodiversity of 

the region and evaluation of the capabilities of Google Earth software and method of visual 

interpretation in simulation of regions, zoning of Lipar region was discussed. Ground 

control points were recorded during field visits and photographs of the area with the Global 

Positioning System. The ground reality map, the final zoning map and the calculation of the 

share of each zone were prepared in ArcGIS software version 10.3. Identification of 

vegetation and wildlife of the area was done through direct observation using a random 

method. The results of the analysis of the final classification map of the region showed that 

Lipar has 13 types of zones and the salt field has the lowest percentage and shrublands and 

grasslands with low density have the highest percentage. Also, 2.67% of the area has been 

affected by human construction. The results showed that areas such as sandy beaches, rocky 

areas and areas with vegetation on the surface of the lagoon are considered sensitive wildlife 

habitats. Also, in this study, 4 plant species, 6 bird species and 2 reptile species were 

identified. 
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