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                                                                                                                                                چکیده                
 هاي داده از تحقیق این در. شود می طبیعی منابع تخریب موجب که است بشري حیات کننده تهدید عوامل از یکی زایی بیابان
 زایی بیابان پدیده بر اراضی نقش تغییرکاربري بررسی براي 1334هوایی سال  هاي عکس و 2005سال IRS-panاي  ماهواره اویرتص

 حیتصح شامل پردازش شیپهاي هوایی، عملیات  شد. پس از زمین مرجع و موزاییک کردن عکس استفاده الر شهر محدوده
انجام گرفت.  ERDASبا نرم افزار  احتمال حداکثر روش از استفاده با ریتصو يبند طبقه گروه، بیترک و ریتصو تیتقو ،یهندس

 نقشهبراي تهیه نقشه کاربري اراضی، از تصاویر به روش پردازش رقومی و بصري اقدام و انواع کاربرهاي در منطقه شناسایی شد و 
ها در دوره زمانی  بري و میزان تغییرات آن. در نهایت، مساحت هر کارشد دیتول ARC GISنرم افزار  کاربري اراضی در محیط

به  1384تا سال  1334مورد مطالعه محاسبه گردید. نتایج حاصل بیانگر افزایش وسعت مناطق مسکونی و صنعتی و بایر از سال 
ب باشد. در طی دوره مورد مطالعه، تخری هاي دیگر می هکتار و کاهش مساحت کاربري 55/1050و  01/1922ترتیب به میزان 

  شود. هاي باغ و اراضی زراعی به اراضی مسکونی و صنعتی و بایر دیده می اراضی بیشتر به صورت تبدیل کاربري
    ،RS ،GISزایی، تغییرکاربري اراضی، فارس،الر،  کلمات کلیدي: بیابان

  
                                                                                                        مقدمه

هاي اخیر  در دهه مناطق این در زایی بیابان پدیده و بوده خشک نیمه خشک و اقلیم داراي زمین کره اراضی سوم یک از بیش  
زایی  )، پدیده بیابانUNCOD19زدایی سازمان ملل متحد ( ). طبق برآورد کنفرانس بیابانGef ifad, 2002شدت یافته است (

باشد را  درصد جمعیت جهان می 7/17میلیون نفر انسان ساکن در مناطق خشک ونیمه خشک که معادل  785آینده بیش از 
به  زایی هاي بیابان فرایند دیگر با همراه اراضی کاهش حاصلخیزي طریق از نفر میلیون 100 تا 60 بین تعداد، این کند. از تهدید می

                                                
19 - United Nation Conference on Desertification 
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 70000تا  50000ساله بین  هر بیابان پیشروي اثر در که است شده برآورد همچنین. گیرند می قرار تأثیر تحت مستقیم طور
نشان داده  Diouf & Lambit (2001)). در تحقیق 1377شود (مشکوه،  کلیومتر مربع اراضی حاصلخیز، غیر قابل استفاده می
وشش گیاهی بوجود باشد و مراحل زوال پوشش گیاهی از تغییرات ساالنه پ شد که تخریب در مناطق خشک به صورت خطی می

در منطقه انتقالی مرتعی و  Mu Usزارهاي  زایی در شن براي مشخص کردن مراحل توسعه بیابانBo & Ci    (2002)آید. می
اجتماعی را تجزیه و  -هاي اقلیمی و اقتصادي هاي تاریخی و داده اي و عکس هوایی، نقشه علفزار در شمال چین، تصاویر ماهواره

 به زمین واحدهاي ساله، 40زمانی دوره یک تخمین بزنند. در طول 1990تا  1950یرات سطح زمین را از سال تحلیل کردند تا تغی
 مراحل دور از سنجش هاي  داده  تحلیل آرژانتین با در Callado & Camarasa (2002) بود.  کرده تغییر طور مشخصی

 زمین کاربري و بارندگی تغییرات نتیجه به عنوان آب، حجم در تغییرات و گیاهی پوشش کاهش مراحل .دادند نشان را زایی بیابان
   .شد بیان

Xia & Anthony (2004) ) 2004و. (Yang et al این تحقیقات، زایی در چین انجام دادند. در تحقیقاتی در مورد بیابان 
 مدیریتی هاي فعالیت ه چگونهک شود مشخص تا گرفت، قرار بررسی مورد زمانی مختلف دوره دو طول در زمین کاربري تغییرات
دلیل  را منطقه خشک و گرم هوایی و آب آنها وضعیت. بگذارد تاثیر زمین شکل واحدهاي تغییر بر روي تواند می زمین کاربري
 به وسیله نیز خاك و زمین سطح پوشش که گردید مشاهده به عالوه .کردند مطرح محیطی مشکالت دیگر و زمین تخریب
در داخل کشور،  .است گردیده کشاورزي مناطق و علفزارها رفتن بین از منجر به که شده تخریب اقتصادي قیغیرمنط هاي فعالیت
 نوع بندي طبقه جهت ) روشی را1375زایی انجام نشده است. اختصاصی و مهاجري ( مندي در زمینه پدیده بیابان هاي نظام بررسی

 بصورت اراضی شدن بیابانی در موثر غالب عوامل تا است شده سعی روش این رد. نمودند ایران منتشر در اراضی زایی بیابان شدت و
 و براي محققان آسان حال عین در و دقیق نسبتاً ارزیابی آنها، امکان متقابل اثرات رعایت با و گرفته قرار بررسی گام مورد به گام

زایی در شمال اصفهان با استفاده از  طبقه بندي بیابان اي را در زمینه ارزیابی و مطالعه )1383(اکبري   .گردد فراهم کارشناسان
 35انجام داد. نتایج نشان داد که در منطقه مورد مطالعه  2001و  1990هاي  مربوط به سال ETMو  TMاي  تصاویر ماهواره

ی انسانی را تبدیل اراضی زای ترین عوامل در بیابان دهد. در نهایت مهم درصد منطقه را پوشش می 65درصد بیابان با منشأ انسانی، 
رویه از  هاي کشاورزي، الگوي غلط کشاورزي، چراي بیش از حد دام، وضعیت نامناسب اقتصادي و برداشت بی مرتعی به زمین

زایی نامه کارشناسی ارشد خود نقش تغییرات کاربري اراضی در بیابان) در قالب پایان1383هاي زیر زمینی دانست. تازه ( آب
هاي کاربري هاي هوایی، نقشهو عکس IRSماهواره  PANهاي یزد را مورد بررسی قرار داد و با استفاده از دادهمحدوده شهر 

اراضی با تفکیک اراضی بایر، زراعی، شهري و متفرقه را تهیه نمود. نتایج نشان داد که گسترش فضاي سبز شهري یزد از سال 
براي ارزیابی روند تغییرات استفاده  )1387(اغی و زراعی بوده است. فتاحی ناشی از تخریب و کاهش وسعت اراضی ب 1346 -1381

شمسی و براي تخمین تغییرات کمی و کیفی منابع آب،  1381سال  +ETMو  1364سال  TMاي هاي ماهوارهاز اراضی، از داده
شمسی  1381و  1364هاي از اراضی سالهاي هیدرومتري و هواشناسی استفاده کرد. مقایسه دو نقشه استفاده از اطالعات و داده
هاي ، تپههاي جنگلیزاربیشهاي و به روش تصویر بصري نشان داد که مساحت اراضی کشاورزي، مراتع، هاي ماهوارهتهیه شده از داده

ها مانند طبقه بندي ، درصد کاهش یافته است، در حالی که سایر8/15، 2/24، 4/70، 6/4، 5/12هاي نمکی به ترتیب اي و دریاچهماسه
   درصد افزایش یافته است. 6/35، 78/12، 6/26اراضی شور، اراضی شهري و اراضی روستایی به ترتیب 

 شتاب جمعیت، روز افزون رشد همچنین و شهري هاياقتصادي زمین ارزش افزایش سبب به کاربري تغییر اخیر هايدر سال
 صنعتی و مراکز ایجاد و شهري درون ساخت وسازهاي با . از طرفی همزمان)1376میرفتح اللهی، (است  گرفته خود بیشتري به
 .اندشده کاربري تغییرات دستخوش شهرها حومه و داخل اراضی زراعی و شهري مناطق سبز هايپوشش از زیادي بخش تجاري،
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 کاربري نقش تعیین تحقیق، این از هدف. اشدب می اهمیت حیاتی داراي آن بر موثر عوامل فرآیند تغییر کاربري اراضی و شناخت بنابراین
  .باشد می الر شهر محدوده زایی در بیابان اراضی

 
 
 
 

  ها مواد و روش
               تا 4827   18آن  جغرافیایی عرض. است شده واقع الرستان شهرستان مرکزي بخش در الر شهر: مورد مطالعه منطقه

 به شمال از شهر این. باشد می گرینویچ النهار نصف از 54 27  6تا   54   17طول شرقی آن حد فاصل  و شمالی 27 41   37
 محدود گچ ارتفاعات طاقدیس و خور شهر به جنوب از و) براك و لطیفی هاي شهر( حومه هاي شهر به شرق دهکویه از دهستان

   است.  تهیاف استقرار فارس استان جنوب در طویل و باریک ناودیسی دشت یک در الر شهر. شود می
 کمی دلیل به .است خشک بسیار هاي تابستان و معتدل هاي زمستان داراي باشد و خشک می و گرم هواي و آب داراي الر شهرستان
 اي بوته هاي گونه از "عمدتا و دارد ضعیفی گیاهى پوشش باشد می متر میلی 8/198 الرستان سینوپتیک ایستگاه ساله 20 آمار طی که باران ریزش
 و ها آبراهه مسیر فصلى، هاى چشمه از بسیارى موقعیت .ندارد وجود درآن دائمى رودخانه اینکه منطقه طبیعى جغرافیاى هاى ویژگی از است،

 ذخائر طبیعى از بسیارى کیفیت.است ساختى زمین عوامل با تنگاتنگ پیوندى در بررسى، مورد درگستره غیردائمى هاى رودخانه راستاى همچنین
 از تر پایین منطقه، در ازسازندها اى پاره ناسازگار اثر و نمکى گنبدهاى اثر گذرگاه، هاى ویژگی بر پایه ها پهنه چنین در این زیرزمینى و سطحى هاى آب

  .است آمده) 1( شکل شماره در مطالعه مورد منطقه موقعیت. است کشاورزى حتى و شرب استاندارد
 
  
  
 
  

 
 
  

  مطالعه نقشه موقعیت منطقه مورد -1شکل
 

  روش تحقیق
هاي هوایی با استفاده از  استفاده گردید. عکس 2005سال  IRS-panو تصاویر  1334هاي هوایی سال  در این پژوهش از عکس

ها براي تهیه نقشه کاربري  هاي هوایی به منظور پردازش آن دار نمودن عکس اسکنر وارد رایانه و ذخیره گردید. براي مختصات
). براي تعیین 1381اط کنترل که بر روي زمین و عکس به راحتی قابل شناسایی بود، انتخاب گردید (حسینی، اراضی، تعدادي نق

استخراج  UTMها بر اساس سیستم  )، مختصات آنGPSمختصات این نقاط، با مراجعه به محل و با کمک موقعیت یاب جهانی (
راي نقاط کنترل در روي تصویر تعریف شد. مختصات نقاط به ب ERDASشد. مختصات به دست آمده با استفاده از نرم افزار 

 آن براي نیز اي نقطه هاي داده و رقومی ها، مرز کاربري تعدادي وارد شد تا خطاي حاصل کمتر از یک پیکسل به دست آمد. سپس
 آن در مرکز متعادل اي ودهمحد در کاربري آن شاخص عنوان اي به نقطه داده یک کاربري هر براي که ترتیب این به. تعریف گردید

ها و  شد. از روي هم گذاري دو الیه تهیه شده (مرز کاربري تعریف نقاط آن به وسیله مختلف هاي کاربري نوع و گردید رقومی
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ي ها، در هر نوع کاربر اي) نقشه انواع کاربري در منطقه بدست آمد. براي طبقه بندي تصویر با توجه به تعداد کاربري هاي نقطه داده
هاي تعلیمی طوري تعیین گردید که پراکنش موزون در منطقه داشته باشند. در هر نقطه  نمونه تعلیمی انتخاب گردید. نمونه 10

هاي تعلیمی، به اندازه ده  شرایط و وضعیت پوشش گیاهی و خاك از نظر ظاهري با توجه به نوع کاربري بررسی شد. مختصات نمونه
 تصاویر و هاي هوایی  عکس اطالعات تحلیل منظور ). به1377ورد استفاده، انتخاب گردید (نجفی، هاي طیفی م برابر تعداد باند

استفاده گردید. نتایج  SPSSاستفاده شد. براي تجزیه و تحلیل آماري از نرم افزار ERDAS از دور  سنجش  افزار نرم از اي ماهواره
  ها، به صورت جدول و نمودار جمع بندي شد. حاصل از آن

  
  نتایج و بحث

  در منطقه به شرح زیر است: IRSهاي هوایی و تصویر   طبقات تفکیک شده از روي عکس 
  باشد. ) مناطق مسکونی و صنعتی (شهري): این اراضی شامل کلیه مناطق شهري و مسکونی و صنعتی در منطقه می1
مساحت کم که در داخل مناطق شهري قرار گرفته اند هم هاي با  باشد. باغ ترین کاربري زمین باغ می ) اراضی باغی: در منطقه مهم2

  از اراضی شهري تفکیک شده و جداگانه محاسبه شدند.
هاي آماده براي کشاورزي تفکیک گردید که در  ) اراضی زراعی (کشاورزي): این نوع کاربري، شامل اراضی زیر کشت و یا زمین3

  باشد. منطقه عوماً گندم و جو می
شود که داراي  ن طبقه تمامی اراضی غیر دایر و غیر قابل استفاده اعم از بیابان، اراضی دق و نظیر آن را شامل می) اراضی بایر: ای4

  تولید ناچیز در حد بیابان هستند.
ها تهیه  نمودار آن SPSSمحاسبه و در نرم افزار  GIS ARCبا نرم افزار  1384و 1334هاي  مساحت هر کاربري در طی سال

  ) ارائه شده است.3) و (2هاي شماره ( ) و شکل1در جدول شماره ( گردید. نتایج

    
  1384  نقشه کاربري اراضی سال -3شکل                                           1334  نقشه کاربري اراضی سال -2شکل                       
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  1384و  1334هاي  مقادیر مساحت هر کاربري در سال -1جدول 

  نوع کاربري
  

  مساحت (بر حسب هکتار)
        1384سال                                      1334سال             

  05/157  47/300  باغ
  64/1125  09/75  مناطق بایر

  63/1884  40/4089  زراعی
مناطق 
  مسکونی

79/192  52/2027  

  رودخانه
  مرتع

  مناطق صنعتی
  فضاي سبز
  مناطق آیش

73/179  
88/5019  

0  
0  
0  

93/47  
60/3652  

28/87  
75/92  
96/848  

  
ها در دوره زمانی مورد مطالعه محاسبه گردید. نتایج حاصل در  هاي کاربري به دست آمده مقدار تغییرات کاربري با توجه به نقشه

  ) آمده است.4(  شکل
  

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

ت 
ساح

م
)

تار
هک

(

انواع کاربري ها

)هکتار(1384سال 
)هکتار( 1334سال 



  

  91شهریور  هاي کویري ایران، اراك، زایی و توسعه پایدار تاالب مجموعه مقاالت سومین همایش ملی مقابله با بیابان

 

٦٣ 
 

 1384و  1334هاي   در سال  میزان کاربري اراضی محدوده شهر الر سال -4شکل 
 

  ، تغییرات کاربري اراضی در منطقه شامل موارد زیر است:1384تا  1334بر این اساس در محدوده مورد مطالعه طی دوره زمانی 
ü  هکتار کاهش پیدا کرده  77/2204تبدیل اراضی زراعی به مسکونی و صنعتی و اراضی بایر به این صورت که اراضی زراعی

  هکتار افزایش مساحت داشته است. 55/1050هکتار و اراضی بایر  01/1922است. در عوض، اراضی مسکونی و صنعتی 
ü  هکتار کاهش یافته 28/1439و  42/143ساله، به ترتیب به میزان 50مساحت اراضی باغی و مرتعی نیز در طی این دوره

  است.
ü دا کرده است.هکتار کاهش پی 8/131ها در محدوده شهر الر به میزان  مساحت رودخانه هم در اثر شهرك سازي  

  
نه تنها بر وسعت اراضی زراعی و باغ افزوده  1384تا  1334هاي  گر آن است که در محدوده مورد مطالعه طی سال نتایج باال نشان

نشده، بلکه از محدوده اراضی زراعی و باغی به شدت کاسته شده است. نکته قابل توجه دیگر آن که در طی این بازه زمانی گسترش 
باشد. این امر بیانگر آن است که کاهش اراضی باغی و مرتعی به نفع اراضی زراعی نبوده است،  مسکونی مشهود می فضاي شهري و

در مطالعات خود در  ) نیز1388ها به کاربري مسکونی و صنعتی و بایر تبدیل شده است. صادقی ( بلکه بخش بزرگی از این زمین
 مناطق برخی در. است یکدیگر متفاوت با مختلف مناطق در زایی بیابان اصلی ملاست. عا  شهر یزد به نتایج مشابهی دست یافته

 انسانی دخالت مطالعات، اغلب در. است زایی اصلی بیابان عامل زمینی زیر آب سفره افت دیگر مناطقی و در گیاهی پوشش تخریب
است. در حالی که در منطقه  شده معرفی زایی انبیاب اصلی عامل به عنوان دام رویه بی چراي اثر در گیاهی پوشش تخریب در قالب

زایی در منطقه، افزایش جمعیت و توسعه کنترل نشده شهرنشنی و تبدیل و تغییر  باشد. عامل اصلی بیابان الر چراي دام مطرح نمی
اضافه  1384ال هاي باغ و زراعی به مناطق مسکونی و صنعتی است. عالرخم اینکه فضاي سبز به عنوان یک کاربري در س کاربري

زایی را در منطقه  سال گذشته، روند بیابان 50ها و در پی آن کاهش مقدار بیوماس طی  شده است اما تبدیالت سریع این کاربري
  شدت داده است. 
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