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 چکيده
هیا رر زمیا  نريزي و مديريت مناسب زمیيبرنامه منظوربهتغييرات کاربري اراضی  وضعيّتاز  اطاّلع

ايین تغييیرات، اسیدهاره از تییاوير  هیاي وونیاوو  ملاةعی ا  روشي. از ماست حال و آينده مهم

آشکارسیازي ايین يکی از بهدرين راهکارهیا بیراي ارزيیابی و  GISو  RSهاي اي و فنّاوريماهواره

ات کیاربري ميدانی با هدف بررسی رونید تغييیر اي کاربرري وتغييرات است. پژوهش حاضر ملاةعه

. به اين منظور با اسیدهاره استآبخيز شهر ايالم   وضبراي ح 1002و  1001، 2381 هايسالاراضی رر 

نوع کیاربري تعريی   هشت براي هر روره ENVIافزار نرم کارويريبهو  ETM اياز تیاوير ماهواره

هاي بنیديشد. طبقه مشخّصنظر  هاي موررمساحت کاربري Arc GISافزار شد و با اسدهاره از نرم

ترتيب بیراي به %8/32و  %9/31 ،%5/39 شده با ضريب کاپايبندي نظارتطبقه صورتبه شدهانجام

هیاي ندايج نشا  رار که ميزا  پوشش اراضیی جنلییی رر روره .استهاي زمانی مورر بررسی روره

ه از هيیزم ررتدیا  تیوا  بیه اسیدهارعیل کاهش آ  می ازجمیهرر بررسی راراي نوسا  بوره که مو

ر يشی رر اطراف شهر ايالم اشاره کیرپز و اهداف ورماخت و پ لیی طی رورا  جنگ تحميیی برايجن

کاري پی  که منجر به کاهش سلوح جنلیی شده است. افزايش سلوح جنلیی هم مربوط به جنلل

غييیرات کیاربري بیات ت هاي زمیانی يارشیده؛ همچنين رر بازهاستاز رورا  جنگ رر اطراف شهر 

ها روند رو بیه رشیدي که ررصد مناطق مسکونی نسبت به ساير کاربريحاةی  محسوسی نداشده، رر

ندیايج  ر.جمعيّت، توسع  شهري و صنعدی اشیاره کیرتوا  به افزايش راشده است که از عیل آ  می

وشیش ی تغييیرات پرر بررسی توبیبیه تیوا می ايماهوارهنشا  رار که از تیاوير  نوشدار پيش رو

 ر. وياهی اسدهاره کر

 .ETM ،GIS ،RSاي تیاوير ماهواره ايالم، کیيدي: کاربري اراضی، واژوا 
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 مهمقدّ
، پیشراوی توا  به گستاش شهاهاده که از آ  جمله میمثابة علل تغییاات کاربای بیا  شبهتاکنو  عوامل مختلفی 

)سادشرتی و  برایا هرایمرزار  کشراورزی بره زمریندیل ها، تبرجنگل رفتن یا توسعةکویاها، فاسایش خاک، ازبین

 (1931)سرهها و همکرارا ،  توسعهدرحالویژه در کشورهای در جها  و به جمعیّترشد روزافزو   (1953همکارا ، 

، نیازمنرد ترأمین جمعیّرت رویرةخوبی بارسی نشده است. رشد بیولی تأثیاات عملیات نظامی و جنگ به ؛داشاره کا

ه کر طروریهبر (،1330، 1)الل باداری بیشتا از منرابع طبیعری اسرتها و درنتیجه بهاهانسا  و دام غذایی باای موادّ

 ینرةدرزمدر سرح  دنیرا  توجّرههای قابرل به یکی از نگاانی اکنو همکشاورزی  هایها و مااتع به زمینتغییا جنگل

ات مابوط به کاربای اراضری و اطاّلع. (1333و همکارا ،  0)ویل زیست و تغییا اقلیم تبدیل شده استتخایب محیط

، یامنحقره یزیربانامرهمختلر   یهاجنبرهمرورد اسرتفاده در  یهادادهی از جزء اصلی و مهمّ مثابةبهپوشش زمین 

. در شناخته شده اسرت زیستمحیطنظارت با  کاربادی در حوزة یهابانامهمابوط به تغییاات جهانی و  یهاپژوهش

منبرع  مثابرةبهدور فزاینده از تصاویا چندطیفی مابوط به سنسرورهای سرنجش از راه  طوربهگذشته،  یهادهه طول

کراالدو و  . در همین راسرتاات مابوط به کاربای اراضی و پوشش زمین استفاده شده استاطاّلعاصلی باای استخااج 

دند و کراهش پوشرش را بارسی کا یزایبیابا مااحل  ازدورسنجشهای در آرژانتین با تحلیل داده (0220) 9کاماراسا

ضرمن  (0220) 0زیرا و آنترونی د.بارندگی و کاربای زمین بیا  ش تغییاات مثابة نتیجةبهگیاهی و تغییاات حجم آب 

قتصرادی منحقری ا های غیافعّالیّت ةلیوسبهپوشش سح  زمین و خاک  رسی تغییا کاربای اراضی اعالم کادند کهبا

 ده است. ش فتن علفزارها و مناطق کشاورزیرتخایب شده که باعث ازبین

در گسرتاش شرها اجمرا ای و تصاویا ماهواره ازدورسنجشهای ، با استفاده از تکنیک(0220) و همکارا  8جات 

ة و تهیّر GISو  RSنیز با استفاده از  (0225) 2گاد و لحفی .بارسی کادندساله  08 ایاالت راجستا  هند در یک دورة

 .اسرتت پرایینی نیل دارای کیفیّر ةدر مصا به این نتیجه رسیدند که خاک درّ زاییبیابا حیحی به ت ماسیّحسّ نقشة

تفاده کادنرد. اسر GISو  ازدورسرنجشعراا  از  استا  بصراة زاییبیابا ارزیابی  منظوربه (0212) و همکارا  0هادل

هرای شرمالی دارای ولری بخش یزایبیابرا اس بره های جنروبی بصراه منراطق حسرّ ، بخشطبق نتایج این پژوهش

از طایرق  زاییبیابرا در راجستا  غابری بره پرایش خحرا ( 0211) 5کوندو و دوتا ند.هستکم و کم ت خیلیاسیّحسّ

 تجزیره و تحلیرل بااساسپاداختند. این محالعه  GISاز راه دور و دخالت انسا  با استفاده از سنجش  و وهواآبتغییا 

ی دیگرا صرادقی دهرد. در پژوهشرا  میدر منحقره را نشر زاییبیابرا اهی، وقرو  پوشش گیر تمدّطوالنیتغییاات 

تکنروژنیکی  زاییبیابرا های و شراخ  IMDPAمردل  بااسراسشها اصفها   محدودة زاییبیابا  وضعیّت (1955)

منحقره در  کرلّ زاییبیابرا ت چهار شراخ  مرورد بارسری، شردّ بااساسد. را بارسی کاشهای و صنعتی(  )توسعة

کوهسرتانی مروک  ة نقشة کاربای اراضی منحقةباای تهیّ( 1952)پناه و مسعودی گیاد. علویقاار می توسّطکالس م

ی در پژوهشر .ات جغاافیرایی اسرتفاده کادنرداطاّلعرو سیستم  TMلندست  های رقومی ماهوارة  فارس از دادهاستا

میلیرو  هکترار از  شرشای بریش از عاصرهروش انستیتوی تحقیقرات تاکمنسرتا   بااساس (1955) گایوانیدیگا 

                                                                                                                                                                          
1- Lal 

2- Wail 

3- Callado & Camarasa 

4- Xia & Anthony 

5- Jat  

6- Gad & Lotfy  

7- Hadeel  

8- Kundu & Dutta  
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شرد  انسرانی برا منحقه تحت تأثیا عوامرل بیابرانی %8/52حدود این، اساس کاد؛ باارزیابی را  اراضی شمال خااسا 

 .است %1/2ناشی از شهاسازی در حدود  زاییبیابا های مختل  قاار دارد و سهم تشدّ

پوشرش  زمینرة محالعرةجدیردتاین منبرع در مثابرةبه ازدورنجشس، اماوزه تصاویا ذکاشدهبه محالعات  توجّهبا  

برود  و   اشرکال، رقرومیروز، تنروّمحالب بره دلیل ارائةی شناخته شده است. این تصاویا بههای اراضزمین و کاربای

 ؛(1930)کاوسی کالشرمی و همکرارا ، باالیی باخوردارند  اهمّیّتهای کاربای اراضی از نقشه ةامکا  پادازش در تهیّ

بخشرد، ایرن ات جغاافیرایی را بهبرود میاطاّلعرت با اینکره کیفیّر افزو  RSو  GISوری ن، استفاده توأم از فنّابناباای

، عحرار یفاضل)آید  دستبهتا اقتصادی صورتبهاتی را که از قبل وجود نداشته است، اطاّلعکند تا توانایی را ایجاد می

ابزاری ضاوری در کشاورزی و منابع طبیعی اسرت کره نکرات نرامعلوم و خرارج از اوری استفاده از این دو فنّ .(1952

دالیرل تغییرا  .(1900ین، الدخواجه) دهدها قاار می، در اختیار آ شدهکنتالشکل ریزا  و مدیاا  را بهتال بانامهکن

جنرگ تحمیلری و  لةسراسربب دورا  هشتمتفاوت باشد که در شرها ایرالم به ها در ها منحقه ممکن استکاربای

تبع آ  در دورا  پرز از جنرگ و بره جمعیّرتآوارگی مادم در مناطق جنگلی اطراا  شرها و پرز از آ  افرزایش 

ر ایرن ها، موجب شده که تغییاات وسریعی در کراربای اراضری دهای صنعتی باای تأمین نیاز انسا فعّالیّتگستاش 

رونرد و شرمار میی کشرور برهملّ ء سامایةراضی باغی و زراعی جزها و مااتع و اکه جنگل منحقه صورت گیاد. از آنجا

هرا بیشرتا ایرد در حفرآ آ ، باسرتانسرا   ةطبیعت و تالش چنردین سرال حاصل فاایندهای پیچیدة چندهزارسالة

اجتمراعی  - محیحی، اقتصرادیتاین تغییااتی است کره پیامردهای زیسرتد. تغییاات کاربای اراضی جزء مهمکوشی

کننردة تصرویای گویرا از چگرونگی کراربای اراضری منعکز ارزیرابی طور کلّیبهها دارد. زندگی انسا  مستقیمی با

 د.، شیوة مدیایت مناسب درخصوص اراضی منحقه انتخاب شوداده است تا با بارسی این تغییااتتغییاات رخ

دورا  در منراطق مختلر  ی بیشرتا شرده و ایرن ای تغییاات وسیع کاربای اراضی در دورا  خاصرّ در ها منحقه 

مرادم  که دورا  جنگ تحمیلی که باعث شرد بیشرتاشود ر می، در شها ایالم و مناطق اطاا  آ  تصوّاستمتفاوت 

در این منحقره  یشاخص طق کوهستانی اطاا  شها زندگی کنند، دورةچادرنشین در منا صورتبهدر مناطق جنگلی 

ها و صنایع در منحقره از وستا به شها و همچنین گستاش کارخانهو مهاجات از ر جمعیّتو پز از آ  افزایش  است

، بارسی تأثیا دورا  جنرگ تحمیلری و پرز از ل دیگا تغییا کاربای اراضی هستند؛ لذا هد  از نوشتار پیش روعوام

ا ترا ترأثیا ایرن حرواد  بر استشها ایالم  حوضة آبخیزدر روند تغییاات کاربای اراضی  جمعیّتآ  و رشد صنایع و 

آ  بره مردیایت درسرت ایرن منرابع پاداخرت. ضرمن اینکره در  بااساسو بتوا   شده مشخّ تغییا کاربای اراضی 

برا بارسری  شرود ونظا گافتره مینیز در هاآ مکانی  موقعیّتد  میزا  تغییاات، کامشخّ با  پژوهش حاضا افزو 

ابرزار مناسربی در خردمت مردیایت  مثابرةبهترا  شرودبینی میشها ایالم در آینده نیز پیش این تغییاات روند توسعة

 شهای قاار گیاد.

 مورر بررسی فی منلق عرّم
ایرن  ه زاگاس قاار گافته اسرت. بخرش عمردةکوجنوب غابی رشته ای کوهستانی و در حاشیةدر منحقه استا  ایالم

ارتفرا  منتهری های کرمدشرتهای ماهوری تشکیل داده که برا شریب تنردی بره هتهّ یااستا  را مناطق کوهستانی 

شراقی و  02° 08' 10"ترا  02° 00' 5"هرای جغاافیرایی ای بین طولشها ایالم در محدوده حوضة آبخیز. شودمی

ات اطاّلعرآمرار و  بااسراس(. 1شمالی قاار گافته است )شرکل  99° 93' 03"تا  99° 92' 93"های جغاافیایی عاض

گااد سرانتی ةدرج -2/19و  00تاتیب حلق درجة حاارت بهو حداقل م شده در ایستگاه سینوپتیک ایالم حداکثاثبت

 .(1930هواشناسی استا  ایالم،  کلّ ة)ادار استمتا میلی 825آ   ةبارندگی سالیان توسّطو م
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 ملاةعه رر کشور و اسدا  ايالم مورر منلق  موقعيّت .2شکل 

 هاموار و روش

حوضرة کاربادی است، تغییراات کراربای اراضری را در  یای و پژوهشانهکتابخ -میدانی  صورتبهکه  نوشتار پیش رو

تصراویا  ة؛ بنرابااین برا تهیّرکاده اسرتبارسی سالة ایاا  و عاا  و پز از آ  آبخیز شها ایالم در دورا  جنگ هشت

اراضری  ند، تغییراات کراربایهست نظا ردهای موسالمیالدی که بیانگا  0220و  0220، 1350های ای سالماهواره

های یادشرده کره در سرال ETMای ه از تصراویا مراهوارهحوضرکراربای اراضری  ة نقشةاست. باای تهیّ شدهبارسی 

ات د  تصرحیحکراازلحرا مورد استفاده قاار گافت که پرز  ؛نشا  داده شده است 0و  9، 0های تاتیب در شکلبه

 مثابرةبه RGBاز تاکیرب رنگری  ENVIافرزار ز نامو برا اسرتفاده ا Google Earth هندسی و رادیومتایکی با بانامرة

هرای اراضری کرالس شرامل کراربای هشت درنهایتها استفاده شد و تاین تاکیب رنگی باای نمایش کاربایمناسب

، ماتع ضعی ، باغ و مناطق مسکونی براای هرا توسّطانبوه، جنگل تنک، ماتع خوب، ماتع مجنگل انبوه، جنگل نیمه

مساحت ها کاربای محاسبه شد که با اسرتفاده  Arc GIS ةسهز با استفاده از بانام ب شد؛ا انتخامجزّ صورتبهدوره 

 ة نقشرةمااحرل تهیّر 8شرکل  .اسرتقابل تشخی  و بارسری  یآسانبهات موجود روند تغییا کاربای اراضی اطاّلعاز 

 .دهدمیکاربای اراضی را نشا  

نظرا بره، هراآ  نیتاشده وجود دارد که مقبولنظارت بندیطبقه دی باایمتعدّ یهاروش: اةلوريدم حداکثر احدمال

 یی واریرانز و همبسرتگمیرزا  کمّر ،در ایرن روش است. 1بندی حداکثا احتمالروش طبقه ،بسیاری از کارشناسا 
و از همین خاصیت باای ارتباط یرک پیکسرل  شودیمختل  باای مناطق نمونه محاسبه م یطیفی باندها یهاارزش
توزیرع  ةدیگرا، براای بارسری نحرو عبرارتبه؛ شودیطیفی استفاده م یهاها یا نمونههنشده به یکی از گاوبندیطبقه
های نمونه، از ماتایز واریانز و بادار میرانگین طیفی و احتمال آماری ارتباط یک پیکسل با یکی از گاوه یهاارزش

                                                                                                                                                                          
1- Maximum Likelihood 



 18 ارزيابی تغييرات کاربري اراضی در دوران جنگ عراق و ايران و پس از آن )مطالعة موردي: حوضة آبخيز شهر ايالم(
 

 یهراایرن روش از سرایا روش .شرودیاستفاده م کنندیطیفی را تعای  م یهاکه خود، واریانز و همبستگی ارزش
 .(1930 )زبیای و مجد، است تاقیبندی دقموجود باای طبقه

ها خروانی و محابقرت نقشرهباای بیرا  مقردار هم که های گوناگونیروشاز میا  : تیاوير يبندت طبقهصحّارزيابی 

 اسرتفاده قراار یب کاپا است که در ایرن محالعره مرورداصلی و متداول در این زمینه ضا هایمعیار، یکی از شدهابدا 
دلیرل اینکره تعرداد . برهاسرتت کرل ی معیار تعیرین صرحّت کلّ(. ضایب کاپا مانند صح1932ّ، ن هرآ) است گافته

اسرت. در ایرن ضرایب خحاهرای ی گویاتا ت کلّگیاد، از معیار صحّنظا مینشده را دربندیدرست طبقه هاییکسلپ
هایی را کره در دو نقشره براهم محابقرت ضایب کاپا سرلول .(0225، 1)کنگالتن و گاین شوندگافته مینظا قبلی در
توافرق  ةکراد  سرهم باآوردشردی را برا کرمت کلّرضایب کاپا، درصد صحّ درواقعکند. لحا  میو محاسبه را ندارند 

زش ار ؛شرودنزدیرک می 2بره  و سرهم توافرق شانسری 122ی بره ت کلّدرصد صحّ کهیرمانکند. شانسی، تعدیل می
 توافق کامل دو تصویا است. ةدهندد که نشا شو+ نزدیک می1ضایب کاپا به 

 
 2381زمانی  رورة ETMاي تیوير ماهواره. 1شکل 

 
 1001زمانی  ةرور ETMاي تیوير ماهواره .9شکل 

 
 1002زمانی  رورة ETMاي تیوير ماهواره .1شکل 

                                                                                                                                                                          
1- Congalton & Green 
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 کاربري اراضی  نقش  چارت مراحل تهيّ .5شکل 

 و بحث ندايج
های ، شناسرایی و جداسرازی پدیردهازدورسرنجشهرد  اصرلی فنراوری  از آنجا که: هاي کاربري اراضینقشه  تهيّ

 نیترامهم مثابةبهتوا  ای را میبندی تصاویا ماهوارهطبقهن است،ها یا طبقات معیّدر گاوه هاآ بندی زمینی و دسته

ینرد ای فاابنردی تصراویا مراهوارهطبقه .(1930)زبیرای و مجرد،  آورد حسراببهای مراهوارهات اطاّلعبخش تفسیا 

تعیرین یرک سیسرتم  بنردی شراملی طبقهداد کره مااحرل کلّرنظرا قراار  مشکلی است و باید عوامل زیادی را مردّ

زش پرز از بنردی مناسرب و پراداهای آموزشری، انتخراب روش طبقهبندی مناسب، پادازش، انتخراب نمونرهطبقه

هرای مختلر  ت کاربای، مساحباال. پز از انجام مااحل (0220، 1)لو و ونگ استت ت و صحّبندی، ارزیابی دقّطبقه

 نشا  داده شده است. 1 د که نتایج حاصل در جدولمحالعه در سه دورة زمانی مختل  استخااج شمورد  در منحقة

 1002و  1001، 2381هاي هاي اراضی رر سالمساحت کاربري .2جدول 

 1002مساحت رر سال  1001مساحت رر سال  2381مساحت رر سال  نوع کاربري

 
(2km) )%( (2km) )%( (2km) (%) 

 52/10 93/9 02/2 00/1 00/2 05/1 جنگل انبوه

 0/5 50/1 09/9 00/2 0/91 08/0 انبوهجنگل نیمه

 05/2 10/2 32/8 98/1 20/03 28/2 جنگل تنک

 08/0 29/2 90 90/0 90/2 25/2 ماتع خوب

 50/8 90/1 89/1 98/2 10/2 29/2 توسّطماتع م

 02/9 00/2 31/2 01/2 20/2 10/2 ماتع ضعی 

 80/2 19/2 50/2 02/2 28/2 10/2 باغ

 80/29 80/10 28/03 00/11 50/92 28/0 اراضی مسکونی

اده اسرت کره ایرن رونرد تغییراات در تفا  افدهد که تغییا کاربای در این سه دوره اتّنشا  می 1بارسی جدول  

، 1350های در سرال. الزم به ذکا است که ضرایب کاپرا (5تا  2های )شکل استنمایا   وضوحبه شدههیّته هاینقشه

شرده ههای تهیّرت براالی نقشرهت و دقّصحّ ةدهندنشا که  است %5/30و  %9/30، %8/32تاتیب به 0220و  0220

 است.

                                                                                                                                                                          
1- Lu & Weng 



 19 ارزيابی تغييرات کاربري اراضی در دوران جنگ عراق و ايران و پس از آن )مطالعة موردي: حوضة آبخيز شهر ايالم(
 

 
 2381زمانی  اراضی رر بازة  کاربري نقش .9شکل 

 
 1001زمانی  ةکاربري اراضی رر باز  نقش .2شکل 

 
 1002زمانی  ةکاربري اراضی رر باز نقش  .8شکل 



 8931پاييز ، 1، سال سوّم، شمارة جغرافيا و پايداري محيط  12
 

 :دست آمدبههای منحقه ، نتایج زیا در مورد کاربای1 با بارسی جدول

( از حوضره را %5/10) 0220( و در سرال %0/2) 0220(، در سال %0/2) 1350جنگل انبوه: این نو  کاربای در سال 

های تغییراات محسوسری برین سرال ،آ  است که در کاربای جنگل انبروه ةدهندنشا گافته است. این محلب  دربا
بیشرتا بروده و مسراحت  گافتهتغییاات صورت 0220تا سال  0220ل ا از ساامّ ؛صورت نگافته است 0220و  1350

 افزایش یافته است. %2/5 کاربای یادشده
ولری میرزا  ایرن کراهش  دارای سیا نزولری بروده؛ 0220تا  1350زمانی  ةنیمه انبوه: این نو  کاربای در باز جنگل

( %09/9) 0220(، در سرال %0/91) 1350ی که این کاربای در سرال صورتبهبیشتا بوده است  0220سح  در سال 

 را تشکیل داده است. حوضه( از %0/5) 0220و در سال 
 0220( و در سررال %3/8) 0220(، در سررال %03) 1350اربای جنگررل تنررک در سررال جنگررل تنررک: مسرراحت کرر

 ازلحرا ها تغییراات شردیدی دهد که این کراربای در ایرن سرالگیاد. نتایج نشا  میمی بارا در حوضه( از 05/2%)
 .استمساحت داشته و دارای روند کاهشی 
( از حوضره را %0/0) 0220( و در سرال %90) 0220(، در سال %90/2) 1350ماتع خوب: این نو  کاربای در سال 

افرزایش یافتره ولری  0220تا سرال  1350دهد مساحت این نو  کاربای از سال گافته است که نتایج نشا  می دربا
 نبوده است. 0220سال  تشدّبهروند افزایشی  0220نسبت به سال  1350در سال 
( از %5/8) 0220( و در سرال %8/1) 0220(، در سرال %19/2) 1350: مساحت این کراربای در سرال توسّطماتع م

افرزایش  0220ترا سرال  1350دهد مساحت این نو  کاربای از سرال حوضه را شامل شده است که نتایج نشا  می
 یافته است.

دارای روند افزایشی بوده اسرت ولری تغییراات ایرن رونرد  0220تا سال  1350از سال  یادشدهماتع ضعی : کاربای 
 .نیستمحسوس  زیاد

 ها تغییاات چندانی نداشته است.باغ: مساحت این کاربای در طول این سال
 1350، بره ایرن صرورت کره در سرال است یادشده ربای دارای بیشتاین مساحت در حوضةمناطق مسکونی: این کا

د افزایشری شرود کره دارای رونررا شرامل می حوضره( از %8/29) 0220( و در سال %03) 0220(، در سال 5/92%)

 .استشدیدی 

شرهای  ةتوسرع ایرن تغییراات، یرل عمردةدالاز دهد که گوگل ار  نشا  می ةآمده با بانامدستنتایج به ةمقایس 

رو به افزایش بوده و از سوی دیگا مهاجات به شرها افرزایش یافتره  جمعیّتهای اخیا به اینکه در سال توجّه. با است

در . اسرتشرهای باشرد کره یکری از پیامردهای آ  تغییرا کراربای  با توسعةی تواند دلیل محکماست این خود می

، جمعیّرتهای شهای و همچنین رشرد روزافرزو  سبب افزایش ارزش اقتصادی زمینهای اخیا تغییا کاربای بهسال

وسرازهای منراطق شرهای برا ساخت زمرا هماز طافری  ؛(1902اللهی، یافت م)شتاب بیشتای به خود گافته است 

خروش تغییراات کراربای دسرت حوضهداخل  های کشاورزیزمینهای سبز مناطق شهای و زیادی از پوشش بخش

یکری از مشرکالت اساسری  .ها یزد به نتایج مشابهی دست یافرتنیز در محالعات خود در ش( 1955)اند. صادقی شده

ی براداررفتن تقاضرا از سرویی بهاهو باال جمعیّتاست. با افزایش  جمعیّتکه جها  با آ  مواجه است، افزایش سایع 

هرای های زراعی، اقدام بره تغییرا کراربای زمیندلیل کمبود زمیناز زمین افزایش یافته و از سوی دیگا کشاورزا  به

ین کار منجا بره تخایرب زمرین باند که ارا زیا کشت می هاآ ند و کنفاسایش دارای پوشش گیاهی می اس بهحسّ

هرای خروب کشراورزی جرا از زمینهبراداری نابربا تسایع تخایب زمین، باعرث بهاه افزو  جمعیّتد. افزایش شومی

بنرابااین ؛ (1952)جعفرای، شرود هرا میهها و تأسیسرات و جادّمنظورهای غیا کشاورزی مانند سراختن شرهاکبه
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بره پیشرافت و  هتوجّر. برا اسرتحیراتی  اهمّیّرتبرا آ  دارای  مرثثّاشناخت فاآیند تغییا کاربای اراضری و عوامرل 

روز روزبره زاییبیابرا و کاهش منرابع، مسرائل تخایرب خراک و  جمعیّتشد  جوامع بشای، ضمن افزایش گستاده

و زندگی در نواحی نامسراعد رونرد  هایسالخشکجها ، وقو   جمعیّتبیشتای خواهد یافت. افزایش  و جلوة اهمّیّت

ة راهکارهرایی در ده و بشرا را بره فکرا ارائرصنوعی تشدید کام صورتبهطبیعی و چه  صورتبهتخایب اراضی را چه 

 .(1959)تررازه، های طبیعرری واداشررته اسررت بررا ایررن ناسررازگاری هجلرروگیای از تخایررب اراضرری و مقابلرر راسررتای

های شرهای ریزیدر بانامره نیراز مروردمروارد  ازجملرهها در طی زما  تغییاات کاربای آورد  نسبت و نحوةدستبه

و د بینری کراا  تغییراات آینرده را پیشتروها در طی زما ، میینکه با آگاهی از نسبت تغییاات کاربای. ضمن ااست

اری از تغییراات محیحری ماننرد سزایی در بسریههمین دلیل تغییا کاربای اراضی نقش باقدامات الزم را انجام داد. به

 ای دارد.اقتصادی اجتماعی و منحقه توسعة

 ويرينديجه
گافتره تاین تغییرا کراربای صرورته نمایرا دهرد کرمحالعه نشا  می مورد گافته در منحقةیاات صورتبارسی تغی

توا  بره ایرن نکتره دسرت یافرت کره های تغییا کاربای سه دوره مینقشه که با مقایسة استمابوط به ماتع خوب 
به ماتع تبدیل شرده اسرت کره  0220در سال  ،مابوط به کاربای جنگل و باغ بوده است 1350مناطقی که در سال 

ایرن اسرت کره در آ  این محلب گویای این است که تغییاات کاربای از جنگل به ماتع صورت گافته اسرت. دلیرل 

های کوهستانی اطاا  شها که بیشتا جنگرل تنرک بروده چادرنشرین   شها ایالم در دامنهبیشتا ساکنازما  جنگ 
از سوی دیگا منراطقی کره  اند؛شده پز و پختمصار  گامایشی و  اایر به استفاده از درختا  جنگلی بشده و مجبو

تبردیل شرده و بره منراطق مسرکونی  0220و  0220های در سرال ،مابوط به کاربای جنگرل بروده 1350در سال 
هرای مختلر    کاربایایربره اینکره از م توجّرهمسکونی روند افزایشی داشته اسرت. برا  هایتوا  گفت که زمینمی

محالعه بیش از دو باابرا  زمانی مورد و در طول بازة استمساحت مابوط به کاربای مسکونی  ازنظاتغییاات بیشتاین 

براای  و تقاضرا جمعیّتبه افزایش  توجّه( و با 0220در سال  %80/29و  1350در سال  %50/92افزایش یافته است )
بیشرتا منراطق  1350در سرال کره  یطوربره. اسرتتغییاات این کاربای مهم  مسکن و گستاش شهانشینی نحوة

گسرتاش  حوضرهبیشتا به سمت شمال و شمال غابی  0220تماکز یافته و در سال  حوضة آبخیزمسکونی در ماکز 
و ترا سرال  استساله شهای پز از دورا  جنگ هشت هایزمین وساز در قالب واگذاریساخت که این افزایش بافته
از سرح  اراضری برا کراربای  طرور ماتّرباین کاربای اختصاص یافته و به هب حوضهتقایباً تمام این قسمت از  0220

ایرن  زنگ خحای در راستای مردیایت بهینرة ده است که این خوداطاا  شها کاسته شده و تخایب شجنگل تنک 
 ،ندهسرتشریب ای جنگرل تنرک و ترا حردودی اراضری کرماز طافی با بارسی مناطقی کره دار ؛استمنابع طبیعی 

وسراز و تخایرب منرابع طبیعری در منراطق سرمت افرزایش ساختود در آینده روند این تغییاات بهشیبینی مپیش
مدیایت ایرن  منظوربهباشد که باید اقدامات الزم و انجام محالعات دقیق و تفصیلی  حوضهجنوبی و جنوب غابی این 

 تغییاات در آینده صورت گیاد.

 منابع

 پوررجرب منیرژه ؛پیاباوقرار مهتاب ؛صفتدرویش اصغاعلی ةتاجم ،GIS مديرا  براي ازرورسنجش( 1932) استن ،ن رهآ

   .، تهاا تهاا  دانشگاه انتشارات رحمتی،

، ارشردکارشناسری ةنامیا پا ،محدوره شهر يزر زايیبيابا ت کاربري اراضی رر بررسی نقش تغييرا( 1959تازه، مهدی )

 ، دانشگاه تهاا .منابع طبیعی دانشکدة
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رر  ICDو  FAO-UNEPي هیاروشبیا تحیيیل و بررسیی  زايیبيابیا    نقش ارزيابی و تهيّ (1952جعفای، رضا )

، دانشرگاه منرابع طبیعری ، دانشکدةارشدکارشناسی نامةیا پا ،کاشا  )فرسايش باري و تخريب منابع آب(  منلق

 تهاا .

هرای آ  در پایدار و اسرتفاده از داده منابع طبیعیکشاورزی و  در توسعة ازدورسنجش( نقش 1900الدین )ین، جمالالدخواجه

ي مخدیی  هیاروشو  زايیبيابیا ی میين همیايش میّیمقیاتت روّمجموعه یزی کشاورزی و صنعت،ربانامه

 کاما .، زايیا بياب

چرا  دهرم، انتشرارات  ،و کاربرر رر منیابع طبيعیی ازرورسنجش آشنايی با فنّ( 1930زبیای، محمود؛ مجد، علیاضرا )

 .، تهاا گاه تهاا دانش

 ، استا  ایالم.تحقيقات اقیيمی و هواشناسی کاربرري ةارار وزارش (1930) سازما  هواشناسی استا  ایالم

 DPSIR بااسراس زاییبیابرا ی هاشراخ  ة( ایجراد سرامان1931سهها، عادل؛ اختصاصی، محمدرضا؛ المدرسری، سریدعلی )

 .99-82( ص . 1) 09، يزي محيلیربرنامهافيا و جغر  مجیّتاپسیز(،  - یای از روش فازیگبهاه)

 حوضرة آبخیرز( آشکارسازی تغییاات کاربای اراضی 1953اله؛ ضیائیا ، پاویز؛ ماشدی، جعفا )سادشتی، ماهاخ؛ قنواتی، عزت

، ی ژئوماتيی همیايش میّی ،ازدورسرنجشی لندسرت و اماهوارهبا استفاده از تصاویا  1350-0220طالقا  از سال 

 .تهاا  کشور، بادارینقشه سازما 

شیهر اصیهها  بیا اسیدهاره از میدل  تکنیوژنيکی محیدورة زايیبيابیا بررسی تغييرات ( 1955صادقی، سهیده )

IMDPA،  ارشد مدیایت مناطق بیابانی، دانشگاه یزد.نامة کارشناسیپایا 

 TMلندسرت  ی رقومی ماهوارةهادادهفاده از کاربای اراضی با است ة نقشة( تهی1952ّپناه، سیدکاظم؛ مسعودی، مسعود )یعلو
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