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 چکیده 

باا  در چهاار دوره   1393تا  1352زماني  بازۀآبخيز شازند در  حوضۀپژوهش حاضر با هدف پایش تغييرات کاربري اراضي در 

سااز تغييار    ماد  در یگر کاد ها به ی و تبدیل کاربريها  ي بررسي تغييرات خالص کاربراز طریق ، اي متفاوت هاي توسعه سياست

 380مراتاع حادود    شاده  مطالعاه  زمااني باازۀ  . در انجاام شاد   شاده  بررساي   منطقۀهاي  زیرحوضهو در قالب  (LCM)سرزمين 

ش و یکيلومترمربع افازا  150و  100ترتيب  بهاو  و دوم  دورۀش یافته و سطح اراضي کشاورزي دیم و آبي در کيلومترمربع کاه

 265/0ميازان رشاد ساا نه     بيشاترین با سوم  دورۀویژه در  به شده زماني مطالعه بازۀطي   ها باغاند. سطح  پس از آن کاهش یافته

شده  رهادرصد( و اراضي بایر و  60دوم و سوم ) دورۀافزایش سطح مناطق مسکوني در  بيشترینروند افزایشي داشت. درصد، 

در نيز نشاان داد   زیرحوضهنتایج بررسي تغييرات مکاني کاربري برحسب . شدمشاهده درصد(  49/23چهارم ) م و دورۀ سودر 

صورت گرفته و با شارو    و نهرميان ازنامانند  کوهستانيي ها رین ميزان تغيير کاربري در زیرحوضهشتبيمطالعاتي،  دورۀابتداي 

 96/32)دوم  دورۀتغييار کااربري در    بيشاترین  ،طاورکلي  هاست. با کرده گرایش پيدا  دشتي  زیرحوضۀصنعتي به سمت  توسعۀ

ناو   دهاد کاه    نشاان ماي  هاي صنعتي در منطقه  گسترش فعاليتویژه  بهالگو و روند تغييرات کاربري اراضي دیده شد. درصد( 

 بنابراین،وضعيت فعلي منطقه را رقم زده است. اي در این زمينه نقش مهمي داشته و  هاي توسعه ها و سياست برنامهها،  مدیریت

هااي   الگوهاي مکاني و زمااني تغييارات کااربري اراضاي و برناماه      در نظر گرفتنبا  بایددر منطقه مدیریت سرزمين  برنامۀهر 

 سازگار طراحي شود. و در قالب مدیریت اي منطقه توسعه

 .مدیریت سرزمينمدیریت آبخيز، صنعتي،  توسعۀپایش تغييرات کاربري اراضي، آبخيزداري سازگار،  :واژگانکلید 
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 مقدمه  

منابع طبیعی و تغییرات سریع و تخریب  گذشتهدهۀدر چند 

 توستعۀ گستتر  مععیتو و   واسطۀ ای کاربری اراضی بهجناب

، 14]گیری داشته اسو  شهرها و مناطق صنعتی، رشد چشم

 از یکتی  1زمتین  پایتدار  موضوع متدیریو بنابراین، . [20، 21

استو و   بوده ها دولو و موامع روی  پیش های اساسی چالش

بته ن  در نینتده را ایجتا     تتر   ضرورت تومته متدی   ، بعت به

عنتوا  بهبتود و    تتوا  بته   میمدیریو پایدار زمین را  د.کن می

کته بتا   کرد های کاربری اراضی بیا    سامانه 2مدیریو سازگار

های مدیریتی مناسب، وضتعیو اکولتوکیکی    کارگیری شیوه به

بتردارا  را   و منافع اقتصتادی و امتعتاعی بهتره     زمین را ارتقا

تترین عامتت تغییترات     مهم ،حال هر به. [12] بخشد بهبود می

مدیریتی ن  استو،   برنامۀکاربری زمین و نوع ، تخریب زمین

فترد   بته  اطالعات پایته و مبنتای منرصتر    ۀمنزل که به طوری به

 .شود ترلیت تغییرات تخریب زمین تلقی می

پتتایش و نشکارستتازی تغییتترات کتتاربری اراضتتی و     

برای درک بهتر روابت  و  ای را  های سطح زمین، پایه پدیده

. [2]کنتد   های انسانی و طبیعی فراهم می کنش پدیده برهم

ستازی تغییترات کتاربری اراضتی      نین پایش و نشتکار عچه

منظتتور  ستتازی کتتاربری اراضتتی بتته  اساستتی متتدل زمینتتۀ

ریتزی و   امرایتی، طتر    برنامۀراهبرد، سیاسو،  کارگیری به

انتختا    شتود.  سرزمین مرسو  می بهینۀارزیابی مدیریو 

رو  و الگوریتم برای بازیتابی و کشتت تغییترات کتاربری     

نشکارسازی، اقتدامی مهتم و    نتیجۀدر تأثیر دلیت  اراضی به

متدلی مناستب    3ساز تغییر سرزمین . مدل[6]اساسی اسو 

بینی تغییرات کتاربری اراضتی در    برای نشکارسازی و پیش

و  [2] شتتود متتیهتتای متتدیریو ستترزمین مرستتو   برنامته 

شتناتتی   پایتدار بتوم   توستعۀ افزاری برای ایجاد  اقع نرمو در

بته افتزایش    مبترم و رو  مستئلۀ اسو کته بترای تشتخی     

تغییرات سترزمین و نیازهتای ترلیلتی متدیریو سترزمین      

 ۀستتامان ایتتن برنامتته در .استتوته شتتده تطراحتتی و ستتا

 یت   صتورت  نین بته عچه و داردومود  IDRISIافزاری  نرم

 .[7]نیز در دستتر  استو    ArcGISافزار  برای نرم 4افزونه

سازی مکانی کاربری  تصوص مدل در یهای متعدد پژوهش

ضترورت   بنا بتر اراضی در سرتاسر مها  صورت پذیرفته و 

                                                           
1. Sustainable Land Management, SLM  
2. Adaptive Management  
3. Land Change Modeler, LCM  
4. Extension 

نا  متورد  عچکاربرد ن  در مدیریو پایدار منابع طبیعی، ه

توا  بته پتژوهش    میزمینه در این . اسورا  شگتومه پژوه

معهتوری   Olomouc منطقتۀ در  [22] روگتا  و  واکالوی 

 طتتیدر نشکارستتازی تغییتترات  LCMچتت  و استتت اده از 

 شو هعکتاران  دیتاز . کترد اشتاره   2001تا  1991های  سال

تغییرات سترزمینی شتیلی در    LCMزبا است اده انیز  [15]

کتته  و دریافتنتتد کردنتتدبررستتی را  2007تتتا  1985 دورۀ

کیلومترمربتتع  165بتته  300اراضتتی کشتتاورزی از وستتعو 

گیری  نیز با بهره [16]حجازی و کالوپ  کاهش یافته اسو.

اطالعتات مغرافیتایی تغییترات     ستامانۀ از سنجش از دور و 

 1985 طتی دورۀ مصتر   Daqahlia استا  شهری در توسعۀ

 گستترۀ و دریافتند کته افتزایش    کردندبررسی را  2010تا 

و  30ترتیتب   اراضی مسکونی و کاهش اراضی کشاورزی بته 

 [13] شو هعکتاران  بتاک   نینعچهده اسو. درصد بو 33

طتی  ای در کشور پرو  های منگلی در منطقه تغییرات عرصه

 و دریافتنتد  کردنتد را بررستی   2014تتا   2007هتای   سال

عوامتتت رشتتد هتتا و  هتتا در تخریتتب منگتتت گستتتر  متتاده

اقتصادی در گستر  اراضتی کشتاورزی    توسعۀمععیو و 

میزا  کتاهش   LCMاز طریق  درنهایوو  اسو نقش داشته

را  2025تتا   2015هتای   سطح اراضی منگلتی طتی ستال   

 شهرکی زنگنۀنیز های داتلی  . در پژوهشکردندبینی  پیش

شتهر   توستعۀ کاربری اراضی و  تغییرات [23]ش و هعکاران

و  کردنتتدرا بررستتی  2009تتتا  1975هتتای  یتتزد در ستتال

هکتتار   13802بته   1843شتهری از   توستعۀ دریافتند کته  

افزایش یافته که میزا  رشد ن  سه برابر رشد مععیتو در  

 شفرد و هعکتاران  غالمعلی نینعچهمدت مشابه بوده اسو. 

، 1379 ،1367هتای   های کاربری سال با تومه به نقشه [7]

از طریتتق  ،طق ستتاحلی دریتتای تتتزر امنتت 1390و  1385

LCM  ازی کتتاربری ستت  بتته نشکارستتازی تغییتترات و متتدل

پرداتتنتتد. نتتتایو پتتژوهش ایشتتا  نشتتا  داد کتته در یتت  

ساله کاهش سطح مناطق منگلی و افزایش ستطح   33دورۀ

 132 و 214، 335ترتیتتب  اراضتی کشتتاورزی و شتتهری بتته 

نیز  [6] شکیلومترمربع بوده اسو. عزیزی قالتی و هعکاران

کتوهعره سترتی در    منطقۀکاربری اراضی  نقشۀبا بررسی 

تتا   1379 نیزو  1379تا  1366های  فار  طی سالاستا  

دریافتنتتد کتته وستتعو منگلتتی منطقتته در دو دوره  1391

هکتتتار کتتاهش داشتتته استتو.   3082و  3954ترتیتتب  بتته

نیز تغییترات کتاربری اراضتی در     [5] شزرگو  و هعکاران
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بررسی  را  1392تا  1379های  نبخیز هراز طی سال حوضۀ

هتا   ی  مرتع بیش از سایر کاربر و دریافتند که کاربری کردند

 تو  تغییرات شده اسو. دسو

  LCMقابلیتو و توانتایی  شده  اشارهبررسی کلی سوابق 

 نیزو  تأییدرا سازی تغییرات کاربری  در نشکارسازی و مدل

بررستی   راهتای مختلتت زمتانی     تغییرات کتاربری در دوره 

 ر بته ن  پرداتتته شتده   عتت مهعی کته ک  نکتۀ. اما اند دهکر

ها در مقاطع زمانی بتا   ، بررسی تغییرات زمانی کاربریاسو

ویژه در  ها به ند و دیگر تغییرات مکانی کاربریفعنگر  هد

 ریتزی  عنوا  واحتد برنامته   نبخیز به حوضۀقالب و چارچو  

 مربوطته ها بترای متدیرا     مناسب برای مدیریو این عرصه

 حاضر بتا هتدپ پتایش و    مقالۀ ،اسا  هعینبر  .بوده اسو

در اراضتی  کتاربری  ای و مکتانی   دورهنشکارسازی تغییرات 

نبخیز شازند )استا  مرکزی( و بررسی نقش توستعه   حوضۀ

هتای   ستال )ستاله   41زمتانی   بتازۀ بر این تغییرات در یت   

 دورۀدر چهتتار   LCMاستتت اده ازو بتتا ( 1393تتتا  1352

 نبخیز انجام شده اسو. حوضۀو در قالب  ای منطقه توسعه

 ها روشمواد و 

 شده مطالعه  منطقۀمعرفی 

 تتا  49˚ 4' 15"مغرافیایی مختصات با شازند حوضۀ نبخیز

 12' 13" تتتا 33˚ 44' 42" و شتترقی طتتول 49˚ 52' 12"

 از مربع، یکتی  کیلومتر 1740و مساحو  شعالی عرض 34˚

 حوضتۀ نبخیتز   موقعیتو . اسو نع  دریاچۀ های زیرحوضه

 داده شده نشا  1 در شکتهای مهم ن   و زیرحوضهشازند 

 کوهستتانی بیشتر ، بازنه و نهرمیا  ازناهای  زیرحوضه .اسو

 در دشتو شتازند واقتع شتده     بیشتتر دون    پت زیرحوضۀو 

مبتنی بر  شازند زینبخ ضۀحو ۀساالن یمتوس  بارندگاسو.  

متوست   و  متتر  یلت یم 3/416، 1393تا  1353نماری  دورۀ

نتین  عچه استو.  گتراد  یستانت  ۀدرمت  12ن   ۀساالن یدما

طبقتتۀ  در منطقتته ایتتن استتا  رو  نمبتترکه، اقلتتیم  بتتر

گیترد.   متی  قترار  سترد  تشت   نیعته تتا   معتدل تش  نیعه

 5 از رکعتت  طبقۀ شیب به مربوط حوضه مساحو رینشتبی

تیز شتازند را در تتود متای     که دشو حاصت اسو درصد

نبخیز براسا  نمتار سرشتعاری    حوضۀداده اسو. مععیو 

بته   1355ن تر در ستال    75204ن و  و مسکن کشتور از  

با ومتود دشتو   رسیده اسو.  1390ن ر در سال  102278

کشتاورزی منطقته، ایجتاد و    اهعیتو  و تیتز شتازند    حاصت

هتای اتیتر    شهرها و واحدهای صنعتی نیتز در دهته   توسعۀ

اهی تگسکونترین مراکز  مهم و [14] تومه بوده اسو شایا 

منطقه شامت شهرهای شازند، نستانه، مهامرا  و شتهباز و  

پاالیشتتگاه تتترین واحتتدهای صتتنعتی نیتتز شتتامت     مهتتم

ند. هست شازند و نیروگاه حرارتی پتروشیعی، )ره( تعینی امام

های صنعتی  توا  به اوج فعالیو را می 1380تا  1367 دورۀ

 شدند لمنطقه نسبو داد که صنایع مهعی در این دوره فعا

[14]. 

 

 آبخیز شازند در استان مرکزی حوضۀخصوصیات مهم  موقعیت عمومی و برخی .1شکل 
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 ها دوره تفکیک زیر های مطالعاتی و عیین دورهت

 حوضۀمنظور بررسی چگونگی تغییرات کاربری اراضی در  به

بر ایجتاد و گستتر  صتنایع در ایتن     تأکید با  نبخیز شازند

انتختا  و بته چهتار     1393تتا   1352زمانی  دامنۀحوضه، 

 منزلتۀ دورۀ   بته  1365تتا   1352های  سال. شددوره تقسیم 

ات اقات پیروزی انقال  و منت  ترعیلتی    و مصادپ بااول 

هتای   رستد در ایتن مقطتع نظتارت     نظر می بهبوده اسو که 

نیتز   دوم دورۀر بتوده استو.   عتها ک کاربری تغییردولتی بر 

که منطبق بر شتروع   اسو 1377تا  1365 های شامت سال

و بختش   استو های صتنعتی در منطقته    و گستر  فعالیو

ستوم   دورۀایجتاد شتدند.    اعظم صنایع در این مقطع زمانی

تکعیلی و صنایع وابستته در   مراحتر گویای ایجاد شتکه بی

ادامته   1387 شروع و تا سال 1377از سال  ومنطقه اسو 

از  نیتتزععتتومی  توستتعۀچهتتارم یتتا  دورۀو  استتو داشتتته

در ایتن   ،کنو  ادامته دارد  تاو اگرچه شده نغاز  1387سال

شتده   در نظر گرفته پایا  دورهعنوا   به1393سال بررسی 

 اسو.

 کاربری اراضی در مقاطع مختلف زمانی تهیۀ نقشۀ

ای  تصتاویر متاهواره  از های کاربری اراضتی   نقشه تهیۀبرای 

هتتا و  هتتای ابتتتدا و انتهتتای دوره براستتا  تتتاری مومتتود و 

در مرتی    [17] 1شتده  نظتارت بنتدی   طبقهمبنای رو   بر

تعلیعتی بته رو    هتای   به برداشو نعونته  ،ENVIافزار  نرم

شد.  شده اقدام مطالعهمنطقۀ برداری تصادفی ساده از  نعونه

ای  از تصتاویر متاهواره   هری های تعلیعی برای  تعداد نعونه

 1393و  1378، 1377، 1365، 1352های  مربوط به سال

نقطه  1300و  1346، 1273، 1173، 1060ترتیب برابر  به

درصد  30سنجی و وا مرحلۀها برای  درصد داده 70بود که 

 است اده شتد.  سنجی صرو ها برای اعتبارسنجی مدل و ن 

هتا   طبقات یا نوع کاربری اراضی، های کاربری نقشه تهیۀدر 

 گرفتته  صتورت و بازدیتدهای   نیز با تومه به وضعیو منطقه

صورت کشاورزی نبی، کشاورزی دیتم، مرتتع، اراضتی بتا      به

زدگی سنگی   شده، باغ و فضای سبز، بیرو رهاپوشش کم و 

با است اده  درنهایوو اراضی مسکونی و صنعتی تعریت شد. 

دلیتت قابلیتو مناستب ن      به 2احتعال بیشتریناز الگوریتم 

هتای   کتاربری اراضتی ستال    نقشتۀ ، [1، 10]بندی  طبقه در

و مساحو هر تهیه  1393و  1387، 1377، 1365، 1352

                                                           
1. Supervised Classification 
2. Maximum Likelihood 

اسو که کتاربری منگتت    یادنوری شایا تهیه شد. کاربری 

در منطقه در ی  مردوده و با مساحو کعی دیده شد کته  

پ   ،بنابراینامکا  ت کی  ن  روی تصاویر ومود نداشو، 

در نظتر  شتده و در بررستی صترو     اضتافه  تصاویر  تهیۀاز 

 نشده اسو. گرفته

 آشکارسازی تغییرات کاربری

مطالعتاتی،   دورۀزمانی چهار  دامنۀ نبود  ساویم با تومه به 

. شتد بررستی    [19]کاربری  هر ساالنۀابتدا میزا  تغییرات 

رو  پتت  از برمبنتتای  نیتتز بتترای نشکارستتازی تغییتترات

عنوا  یت    و به تغییرات بین دو سال شناسایی ، بندی طبقه

متدل شتامت یت  یتا      زیتر و هتر   شدنظر گرفته  زیرمدل در

. در ایتن  [6] مد نظر قرار گرفوها  گروهی از تبدیت کاربری

افتزار   شتده در مرتی  نترم    تهیته های کاربری  نقشه پژوهش

IDRISI ورودی مدل  منزلۀ بهLCM   و پتایش  برای ترلیتت

در نظر گرفته  مطالعاتیهای  دورهطی  [2]تغییرات منطقه 

هتا بترای    ن  تاتغییر میزا و  3ها تغییرات تال  کاربری و

 مشخ  شد.هر دوره 

 غییرات کاربریتپایش مکانی 

هتای   ویتژه در دوره  تغییرات کاربری در منطقه بته که   ننجا از

بترای   بنتابراین ، دهتد  مختلت شرای  مت اوتی را نشا  متی 

یابی بته الگتوی مناستب     این تغییرات و دسو بهینۀترلیت 

متد   دورۀبرای مدیریو منطقه، تغییرات کتاربری در چهتار   

نبخیتز شتازند    حوضۀاصلی  زیرحوضۀچهار به ت کی  نظر 

 نظر قرار گرفو. مد

 ها یافته

های  بررسی صرو نقشه نتیجۀشده،  ارائهکار   اسا  رو  بر

صرو طبقات کاربری  وارائه  1شده در مدول  تهیهکاربری 

نتین  عچد. هکن میتأیید زمانی را  اراضی در مقاطع مختلت

 حوضۀدر  شده مطالعه های مساحو و تغییرات انواع کاربری

متانی مختلتت بررستی و نتتایو     نبخیز شازند و در مقاطع ز

 ارائه شده اسو. 2و شکت  3و  2های  مربوطه در مدول

                                                           
3. Net Change 
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 در مقاطع مختلف زمانی سنجیاعتبارهای  مختلف کاربری اراضی با استفاده از داده )درصد( طبقات  صحتارزیابی  .1جدول  

 کاربری اراضی سال
 مسکونی

یتعنو ص  

کم پوشش 

 و بایر

زدگی  رونیب

 سنگی
 مرتع

کشاورزی 

 دیم

 کشاورزی

 آبی

باغ و فضای 

 سبز

1352 

یتعنمسکونی و ص  87/95  14/3  09/4  63/0  20/2  89/1  83/2  

26/1 پوشش کم و بایر  88/83  83/2  46/3  14/3  57/1  63/0  

زدگی سنگی رو یب  94/0  35/5  04/88  94/0  26/1  26/1  31/0  

26/1 مرتع  52/2  83/2  67/88  20/2  63/0  00/0  

63/0 کشاورزی دیم  09/4  57/1  72/4  55/89  94/0  94/0  

31/0 کشاورزی نبی  31/0  63/0  26/1  26/1  92/89  83/2  

00/0 باغ و فضای سبز  26/1  63/0  31/0  63/0  77/3  43/92  

 100 100 100 100 100 100 100 کت

1365 

13/79 مسکونی و صنعتی  84/2  97/5  56/2  56/2  00/0  41/3  

13/3 پوشش کم و بایر  12/85  98/3  52/8  98/3  00/0  14/1  

زدگی سنگی رو یب  10/7  27/2  93/80  69/3  84/2  00/0  70/1  

56/2 مرتع  11/5  83/4  04/77  52/8  00/0  14/1  

27/2 کشاورزی دیم  27/2  84/2  69/3  73/78  28/0  00/0  

56/2 کشاورزی نبی  14/1  14/1  84/2  56/2  14/99  23/10  

41/3 باغ و فضای سبز  57/0  57/0  70/1  85/0  57/0  35/82  

 100 100 100 100 100 100 100 کت

1377 

40/93 مسکونی و صنعتی  31/1  81/6  83/1  00/0  83/1  83/1  

52/0 پوشش کم و بایر  88/88  14/3  50/5  26/0  52/0  52/0  

زدگی سنگی رو یب  66/3  36/2  37/83  88/2  26/0  05/1  05/1  

79/0 مرتع  93/3  36/2  61/85  79/0  83/1  83/1  

79/0 کشاورزی دیم  09/2  62/2  14/3  73/98  62/2  88/2  

79/0 کشاورزی نبی  79/0  05/1  26/0  00/0  12/86  59/7  

26/0 باغ و فضای سبز  79/0  79/0  79/0  00/0  28/6  31/84  

 100 100 100 100 100 100 100 کت

1387 

85/91 مسکونی و صنعتی  99/0  49/1  74/0  24/1  25/0  74/0  

24/1 پوشش کم و بایر  57/92  25/0  72/2  72/2  25/0  25/0  

زدگی سنگی رو یب  97/2  99/0  51/96  50/0  49/1  25/0  74/0  

99/0 مرتع  71/3  50/0  73/91  71/3  25/0  74/0  

99/0 کشاورزی دیم  49/1  50/0  23/2  91/88  74/0  99/0  

74/0 کشاورزی نبی  74/0  50/0  24/1  24/1  10/97  72/2  

24/1 باغ و فضای سبز  25/0  25/0  50/0  74/0  24/1  96/93  

 100 100 100 100 100 100 100 کت

1393 

52/72 مسکونی و صنعتی  54/1  82/2  79/1  31/2  77/0  31/2  

08/3 پوشش کم و بایر  71/87  05/2  64/5  82/2  51/0  54/1  

زدگی سنگی رو یب  51/10  54/1  16/90  82/2  79/1  28/1  54/1  

10/4 مرتع  85/3  56/2  07/86  85/3  05/2  31/2  

13/5 کشاورزی دیم  79/1  54/1  79/1  18/78  82/2  82/2  

56/2 کشاورزی نبی  05/2  77/0  28/1  56/2  24/87  38/5  

31/2 باغ و فضای سبز  28/1  26/0  77/0  77/0  87/4  31/84  

 100 100 100 100 100 100 100 کت
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 آبخیز شازند در مقاطع زمانی مختلف حوضۀهای اراضی  درصد مساحت کاربری .2 جدول

 1393 1387 1377 1365 1352 ها کاربری

 31/38 32/39 37/40 92/51 20/60 مرتع

 38/25 70/27 74/31 44/31 74/25 کشاورزی دیم

 81/11 81/11 23/12 13/5 59/3 کشاورزی نبی

 79/7 34/5 61/2 11/0 18/0 باغ و فضای سبز

 44/3 84/2 09/2 89/1 59/1 پوشش کم و بایر

 16/5 88/4 85/2 40/1 58/0 مسکونی و صنعتی

 01/0 01/0 01/0 01/0 02/0 منگت

 10/8 10/8 10/8 10/8 10/8 زدگی سنگی بیرو 

 

 زمانی مختلف های  دورهآبخیز شازند در  حوضۀهای اراضی  تغییرات خالص وسعت )کیلومترمربع(کاربری .3جدول 

 1393-1387 1387-1377 1377ـ  1365 1365ـ  1352 اراضی  کاربری

 -36/18 -68/18 -51/200 -46/143 مرتع

 05/0 -28/7 51/123 66/26 کشاورزی نبی

 69/42 43/47 61/43 -11/1 باغ

 -53/39 -81/69 68/4 74/98 کشاورزی دیم

 95/4 23/35 06/25 05/14 مسکونی و صنعتی

 39/10 1/13 57/3 13/6 شده رهابایر و 

 

 
 های مطالعاتی آبخیز شازند در دوره حوضۀکاربری اراضی  ساالنۀدرصد تغییرات  .2شکل 
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کامالً مشهود استو   2با بررسی نتایو مندرج در مدول 

اراضی مرتعی رونتد کاهشتی و    1393تا  1352که از سال 

اراضی مسکونی، مجعوع کشاورزی نبی و باغ و اراضی بتایر  

انتد. اراضتی کشتاورزی دیتم تتا ستال        هروند افزایشی داشت

یافته استو.   یکاهشپ  از ن  روند روند افزایشی و  1377

کتتاربری منگتتت در منطقتته فقتت  در یتت  مرتتدوده دیتتده 

ویژه پت  از   شود که با تومه به وضعیو ح اظتی ن  به می

ها  نین صخرهعچ، تغییر چندانی نداشته اسو. ه1365سال 

در  بنتابراین نداشتته،  زدگتی ستنگی نیتز تغییتری      و بیرو 

 نشده اسو. در نظر گرفتههای بعدی  ترلیت

دهتد کته    نیز نشا  متی  3دقو در نتایو مندرج در مدول 

استو    مجعوع وسعو اراضی مرتعتی رونتد کاهشتی داشتته     در

کیلومترمربتع   344، 1377تا  1352 های که طی سال طوری به

میزا  کاهش سطح مراتع بته   کاهش سطح داشته و پ  از ن 

اول، اراضتتی  دورۀ. در دو استتودرصتتد قبتتت از ن   10حتتدود 

 دورۀکیلومترمربع افتزایش و در دو   100کشاورزی دیم حدود 

دوم تقریباً به هعا  میزا  کاهش داشته اسو. کشاورزی نبتی  

کتته در  اول رونتتد افزایشتتی نشتتا  داده در صتتورتی دورۀدر دو 

گیتری داشتته استو و در     چشتم های پ  از ن  کتاهش   دوره

تتا   1365هتای   مقابت اراضی بتاغی و فضتای ستبز طتی ستال     

کیلومترمربع افزایش داشته که تود حائز اهعیو  134، 1393

 5/3رین افزایش سطح مناطق مسکونی و صتنعتی ) شتاسو. بی

( دیتده  1387تت  1365های دوم و سوم ) درصد مساحو( دوره

ی دیم، اراضی بتا پوشتش   گام با افزایش سطح اراض شود. هم می

 ر شده اسو.شتتدریو بی شده نیز به رهاکم، بایر و 

های مختلتت   کاربریساالنۀمیزا  تغییرات نیز  2شکت 

کند. مراتع در چهار دوره با کاهش  را ارائه می  در چهار دوره

رین کتاهش ستاالنه در دو   شتکه بی اسو رو بوده هسطح روب

اراضتی  شود.  دیده می( 1377تا  1352های )سال اول دورۀ

رشتد و   1377تا  1352های  کشاورزی دیم و نبی طی سال

ستطح  و  هتا  باغاند.  کاهش ساالنه داشته 1393تا  1377از 

صنعتی در  توسعۀو با شروع  1365فضای سبز پ  از سال 

دوم  دورۀن  در  بیشتترین کته   اسو منطقه افزایش داشته

اراضتی   ستاالنۀ  هعین ترتیب روند افزایش  به .شود دیده می

. تغییترات  استو تومته   شتایا  های اتیتر   شده در سال رها

و  تومته  درتتور سطح اراضی مسکونی و صتنعتی شترای    

ریو دتت  اول بتوده و بته   دورۀن  در  ساالنۀافزایش  بیشترین

 . کاهش یافته اسو

 LCMتغییرات کاربری حاصت از کاربرد  نقشۀبرمبنای 

یگر را کتد بته ی  هتا  هتای مختلتت کتاربری    تیتتوا  تبتد   می

مطالعتاتی بتدو     دورۀچهتار  بنابراین، بترای  . کردمشخ  

هتا   تبتدیت دوتتایی کتاربری    39تا  31یو مساحو، دمردو

تبدیت کاربری با  هشوگرفته  صورتکه با بررسی ارائه شد 

 .تومه به مستاحو و ماهیتو ن  مهتم تشتخی  داده شتد     

 نبتود   معکتن  علتو  بهکشاورزی نبی و باغ نیز  های کاربری

. شتد  صورت ترکیبی در نظتر گرفتته   ها به ت کی  دقیق ن 

هتای   زیرحوضته ت کیت    بته پایش مکانی تغییرات کتاربری  

تبتدیت   هشتو هتا و   منطقه با تومه به تغییر کلتی کتاربری  

نمتتده استتو )در ایتتن متتدول  4 در متتدولکتتاربری مهتتم 

شده  در نظر گرفته مساحو درصد 01/0 بیشتر ازتغییرات 

 با ترتیب به نهرمیا و  ازنا های زیرحوضه اول دورۀاسو(. در 

رین تغییتترات شتتتبی ،درصتتد مستتاحو  33/12و  36/15

اول به دیم و سپ  کشتاورزی نبتی(    وهلۀ)تبدیت مرتع در 

، مناطق مسکونی و صتنعتی  توسعۀدر این دوره داشتند. را 

دوم  دورۀدر شود.  های نبی و باغ دیده می کاربریدر  بیشتر

تتومهی داشتته،    شایا تر شده و افزایش  تغییرات مشخ 

 زیرحوضتۀ ویژه در  قبت، به دورۀدو برابر  بیش ازکه  طوری به

ت یدر ایتن دوره تبتد   شتود.  دون  و نهرمیتا  دیتده متی    پت

و سپ  بته اراضتی مستکونی و    کشاورزی دیم به نبی و باغ 

در  استو. تود اتتصاص داده  رین درصد را بهشتبیصنعتی 

 دورۀنستبو بته   هتا   تغییر و تبدیت کتاربری سوم روند  دورۀ

ن  حتدود   بیشترین میتزا  روند کندتری پیدا کرده و قبت 

 شود. در ایتن  میدون  دیده  پت زیرحوضۀدرصد در  93/14

و ستپ   دوره گستر  کشاورزی نبی، بتاغ و فضتای ستبز    

 دورۀدر  .توبی مشتهود استو   بهمناطق مسکونی و صنعتی 

ستال(   شتش کوتتاه ایتن دوره )  زمتانی   دامنۀرغم   بهچهارم 

اول  دورۀماننتد  و  افزایشی بوده استو روند تغییرات  دوباره

 ازنتا   زیرحوضتۀ ویژه در  اراضی دیم به توسعۀتبدیت مراتع و 

 توستعۀ بتا    ندو شود. در مناطق دشتی مانند پتت  دیده می

منتاطق صتنعتی، ستطح اراضتی مستکونی و       تومته  شایا 

مهعی کته در دو   مسئلۀ افزایش یافته اسو. دوبارهصنعتی 

تورد، گستر  اراضی با پوشتش   انتهایی به چشم می دورۀ

تغییترات و تبتدیت    بیتانی نتیجتۀ   شده استو و بته   رهاکم و 

   .(4)مدول  های پیشین اسو نابجای اراضی مرتعی در دوره
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 مختلف زمانیهای  دورهدر  آبخیز شازند حوضۀ های زیرحوضهتفکیک  های مهم به درصد تغییرات و تبدیل کاربری .4جدول 

ره
دو

 

 زیرحوضه

 تبدیل کاربری

 تغییر

 کلی

 مرتع به

 دیم

 مرتع به

 آبی و باغ

 دیم به

 آبی و باغ

 آبی و باغ

 به دیم

مرتع به 

 مسکونی

دیم به 

 مسکونی

 آبی و باغ به

 مسکونی

سایر به 

شده رها  

13
52

-
13
65

 

36/15 ازنا  30/6  21/7  01/0  67/0  52/0  0 01/0 02/0 

33/12 نهرمیا   35/7 40/2 0 81/0 26/0 0 03/0 38/0 

دون  پت  30/11 44/2 20/3 01/0 27/2 13/0 01/0 12/0 14/1 

 01/0 08/0 0 19/0 41/1 0 71/2 87/3 07/9 بازنه

 62/0 08/0 0 71/0 62/1 01/0 57/3 09/4 60/11 کت حوضه

13
65

-
13
77

 

 13/0 02/0 13/0 07/0 76/0 26/7 90/2 91/11 28/28 ازنا

 33/1 0 17/0 04/0 07/0 49/8 40/1 65/16 18/33 نهرمیا 

دون  پت  31/34 79/9 92/1 63/11 12/0 12/1 47/1 03/0 47/0 

 65/0 01/0 17/0 27/0 17/1 58/2 40/0 07/24 12/32 بازنه

 58/0 02/0 79/0 61/0 42/0 61/8 67/1 13/14 96/32 کت حوضه

13
77

-
13
87

 

 17/0 70/0 00/1 65/0 0 72/0 16/1 04/0 44/8 ازنا

 20/2 37/0 52/0 24/0 10/0 58/0 91/1 59/0 96/12 نهرمیا 

دون  پت  93/14 50/0 56/2 62/1 13/0 95/0 00/1 48/0 18/1 

 01/1 14/0 63/0 58/0 03/0 57/2 74/0 07/1 61/13 بازنه

 16/1 42/0 85/0 71/0 08/0 51/1 87/1 56/0 39/13 کت حوضه

13
87

-
13
93

 

 40/0 01/0 01/0 02/0 09/1 74/4 85/3 17/3 45/24 ازنا

 30/1 08/0 07/0 02/0 06/2 42/2 75/1 09/7 19/20 نهرمیا 

دون  پت  47/16 16/5 28/2 28/2 20/1 15/0 20/0 15/0 60/0 

 22/0 01/0 01/0 01/0 55/0 59/1 37/0 01/4 74/21 بازنه

 61/0 09/0 11/0 08/0 19/1 54/2 00/2 00/5 37/19 کت حوضه
 

 

 گیری بحث و نتیجه

پژوهش حاضر با هدپ بررسی تغییرات زمانی و مکانی انواع 

نبخیز شتازند در استتا  مرکتزی     حوضۀکاربری اراضی در 

هتای اصتلی بترای     شرط پیشکه یکی از  ننجا ازانجام گرفو. 

بهینه از زمین، نگاهی از الگتوی کتاربری اراضتی و     است ادۀ

متتدیریو و  بنتتابراینتغییتترات ن  در طتتول زمتتا  استتو،  

هتای   برداری اصولی از منابع طبیعی به الگوهتا و متدل   بهره

روند تغییترات منطقته نیتاز دارد. در پتژوهش     ارائۀ توانا در 

( بترای پتایش و   LCMساز تغییتر سترزمین )   حاضر از مدل

نشکارسازی تغییرات کاربری اراضی در بعد زمتا  و مکتا    

نبخیز شازند تغییترات   حوضۀاست اده شد. در این راستا در 

و در قالتب   1393تتا   1352زمتانی   بازۀکاربری اراضی در 

 . شدبررسی  چهار دوره و در واحد زیرحوضه

اول مطالعاتی بتا ات اقتات پیتروزی انقتال  و      دورۀتقار  

تهامم بته مراتتع و    عرصۀمن  ترعیلی، حداقت برای مدتی 

ی بتدو   رویه به اراضی زراع مراتع و تبدیت بی گستردۀشخم 

افتزایش   نیتز و  [3]ها فراهم شد  تومه به استعداد طبیعی ن 

ه نکت مععیو و لتزوم ایجتاد شتغت و درنمتد بتا تومته بته ای       

علتو   کشاورزی مزیو اصلی منطقه مرسو  شده، مزید بتر 

ازنا  زیرحوضۀتصوص در مناطق کوهستانی منطقه ) شده، به

 شدت تخریب مراتع افتزود. در ایتن تصتوص،    و نهرمیا ( بر

نیتتز اشتتتغال و زنتتدگی بتتر   [11]امیراصتتالنی و دراگتتووی  

هتا   عنوا  یکی از عوامت مهم تبدیت منگت کشاورزی را بهپایۀ

و مراتتتع و تخریتتب زمتتین در بستتیاری از منتتاطق کشتتور    

ویتژه   گستر  وسعو اراضی کشتاورزی بته  بع ت بهبرشعردند. 

 توسعۀعنوا  چالش مهم بخش کشاورزی قبت از  زارها به دیم

اول  دورۀکیلومترمربتتع در  74/98میتتزا   ، بتته[4]صتتنعتی 

های ازنا و نهرمیا   ر در زیرحوضهشت( و با تعرکز بی3)مدول 

دوم  دورۀتبدیت و تخریتب مراتتع در   (، بوده اسو. 4)مدول 

و  داشتته صتنعتی منطقته، ادامته     توسعۀنیز با تومه به روند 

د رین میزا  کاهش ستاالنه نیتز در هعتین متدت ومتو     شتبی

دوره کته مصتادپ بتا    در ایتن  (. 3و متدول   2داشو )شکت 
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 96/32های صنعتی در منطقه استو،   فعالیو توسعۀشروع و 

 41درصد کت تغییرات کاربری در متدت   42درصد و حدود 

دون  و بازنتته بتتا  هتتای پتتت تصتتوص در زیرحوضتته ستتال بتته

(. 4رین سطح تعرکز صنایع صورت گرفته اسو )مدول شتبی

صتنعتی منطقته و    توستعۀ  از نظراورزی نبی در این دوره کش

هتای   تر ن  برداری ساده های نوین در بهره کارگیری فناوری به

 [11]امیراصالنی و دراگتووی    های مطابق با یافتهزیرزمینی )

کیلومترمربتتع  123(، بتتیش از [13] شبتتاک  و هعکتتاران و

هتای ستوم و    (، سپ  در دوره3افزایش داشته اسو )مدول 

زارها روند کاهشتی   ویژه دیم اراضی کشاورزی به چهارم سطح

(. در پژوهشتی مشتابه در   3و متدول   2داشته اسو )شتکت  

 ش، عزیتتزی قالتتتی و هعکتتاران  کتتوهعره ستترتی  منطقتتۀ

تخریتتب  از نظتتر 1379تتتا  1367 دورۀ دریافتنتتد کتته [6]

رین تبتدیت  شتت بی بتوده و  ها و شتخم وستیع   منگتگستردۀ 

دوم  دورۀو در  را داشتتته استتو کتتاربری بتته کشتتاورزی دیتتم

ر اراضی نبی دیده شتد. در  شت(، گستر  بی1391تا  1379)

 عنوا  یکتی از  بهاین دوره وسعو مناطق مسکونی و صنعتی 

افتزایش یافتته و تتا     [16]صتنعتی   توسعۀهای مهم  مشخصه

با کاهش و تغییر ستطح اراضتی کشتاورزی، بته      1387سال 

تأییتد  (. در 3)متدول   کیلومترمربع رسیده اسو 60بیش از 

شهری،  توسعۀمعتقدند که با  [18]ندی و ستو ااین نتیجه، پ

شتود. ایجتاد    رین فشار بر اراضی کشاورزی ترعیت متی شتبی 

شهر مهامرا  در این دوره صورت گرفو که تغییتر ستطح و   

دون  را  پتت  زیرحوضتۀ افزایش مناطق شهری و صتنعتی در  

شتهری و   توستعۀ ( و نعتودی روشتن از   4)مدول  داشته دربر

چیرگی مناطق شهری و صنعتی بر طبیعو بتوده و تخریتب   

هتا و   وسعو باغ .[8] داشته اسودنبال  طبیعو را به گستردۀ

 دورۀ توستعۀ فضای سبز مشابه مناطق مسکونی و صنعتی در 

 شتده  مطالعته منطقتۀ  تتومهی در   شتایا  صنعتی گستتر   

از   اول، بتیش  دورۀکاهشی که از شرای   طوری هب اسو داشته

چهارم افزایش داشتته استو    دورۀمربع تا پایا   کیلومتر 130

 ر تغییر تدریجی سب  زندگی کشاورزینگنعایاو ( 3)مدول 

اسو. در این تصوص نتایو سرشعاری کشتاورزی   به صنعتی

کنتد   متی تأییتد  توبی این موضوع را  به 1393کشور در سال 

هتا   مساحو بتاغ  1393تا  1382های  طی سال کهی  ا گونه  به

. بتا تغییترات   [9]زایش یافتته استو   فت درصتد ا  25در کشور 

ها  تومه در سطح اراضی کشاورزی و افزایش سطح باغ شایا 

صتنعتی منطقته، دور از    دورۀ توستعۀ و مناطق مستکونی در  

شتده متناستب بتا     رهتا انتظار نیسو که سطح اراضی بتایر و  

ستوم و   های که در دوره ریطو صنعتی افزایش یابد، به توسعۀ

بتا تعرکتز   و ( 3 درصد مساحو منطقه )مدول 49/23چهارم 

( 4دون  و بازنه )مدول  های نهرمیا ، پت  زیرحوضهر در شتبی

در  [16]و کالوپ حجازی در این رابطه افزایش داشته اسو. 

شهری  توسعۀاثر بر که در مصر دریافتند  شده مطالعه ۀمنطق

هتای   ویتژه طتی ستال    تومه این سطو  به شایا و با افزایش 

، اراضی بایر از نظر وسعو بیش از سته برابتر   2010تا  2000

نیز گستر  اراضی بایر و  [15] ششده اسو. دیاز و هعکاران

 .  کردندهای اتیر مطر   عنوا  معضت دهه شده را به رها

قبتت از  کته  نتایو پژوهش حاضر نشتا  داد   ،کلی طور به

صنعتی تغییتر کتاربری در راستتای کتاهش اراضتی       توسعۀ

مرتعی و تبدیت ن  به کشاورزی دیم و سپ  نبتی صتورت   

رین شتت صتنعتی بی  دورۀ توستعۀ در نتین  عچهگرفته اسو. 

که افتزایش ستطح منتاطق    کرده درصد تغییر کاربری بروز 

قبتت   ها و بایر را در پی داشته اسو. مسکونی و صنعتی، باغ

هتتای ازنتتا و نهرمیتتا  دچتتار  هزیرحوضتتصتتنعتی  توستتعۀاز 

صنعتی  توسعۀو با شروع  اند رین تغییرات کاربری شدهشتبی

تغییرات  (دون  پت) واقع در مناطق دشتی حوضه  زیرحوضۀ

چهارم بته ستعو منتاطق     دورۀدر  دوبارهداشتند،  یرشتبی

گترایش پیتدا   نهرمیتا   کوهستانی منطقه مانند ازنا و بازنه 

بتته رونتتد توستتعه در منطقتته و بتتا تومتته  ،ایتتن بنتتابر. کتترد

ای، الگوهای تغییر کاربری اراضتی نیتز    های توسعه سیاسو

تنتوع  از متتأثر  وضعیو فعلی منطقه تبع  بهو  اسومت اوت 

در مقتاطع  . های پیشین منطقه اسو برداری و مدیریو بهره

نتوع  تبتع   بته مختلت زمانی و مکانی نوع تغییرات کاربری و 

شناستایی تغییترات متناستب بتا     و با  اسوتخریب مت اوت 

تخریب زمتین در مقتاطع    مهمهای گذشته، عوامت  مدیریو

و تتوبی شناستایی شتده     مختلت زمانی و در ابعاد مکانی به

بتا  نین عچه .کردتوا  در راستای کاهش ن  اقدام  بهتر می

بررسی روند تغییرات کاربری در ابعاد زمتانی و مکتانی و بتا    

قبلتی،   ۀشتد  اععتال هتای   ریوتومه به نتایو حاصت از متدی 

 به مبنایی برای مدیریو نتی دسو یافو.  توا   می

 قدردانی

وسیله از نقایا  مهند  حعید دارابی و دکتتر مهتدی    بدین
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