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. مقدمه1  

. شودشناخته می یاجتماع -یاقتصاد یبا اثرات منف زيستمحیط يدهایتهد ترينیچیدهاز پ عنوان يکیزايی بهبیابان
 يرپذامکان سختیبه  مهم یهاو شاخص یارهامع يشپاارزيابی و با  يندفرآ ينا یزمان-فضايی هایيژگیدرک و رواز اين 

  و سیاسی اقتصادی،   فرهنگی،  اجتماعی، مختلف  ابعاد  اخیر  دهه  چند  در  شهری  سريع  توسعه . [11]باشد می

 يافته استافزايش  اندازه آن تا شهرها رشد زيستی  محیط منفی آثار  .است داده قرار  تأثیر  را تحت  بشر  محیطیزيست

  توان کاهش آن، ترين تبعاتاز مهم يکی   کهطوریبه  شود،می  شمرده  هابومقابل زيستم  در تهديد    ترينبزرگ که 
شود. در می ياد  نیز  زايی عنوان بیابان با آناز  که  بوده خشك زمین در مناطق خشك و نیمه   بیولوژيکی و اکولوژيکی

کشاورزی و  يافته است. شدت افزايشو افزايش جمعیت به زايی به واسطه رشد سريع شهرنشینیبسیاری از مناطق بیابان
تولیدات حاصل از آن نقش بنیادی در تداوم حیات انسانی دارد. در کشورهای رو به رشد و در حال گذار نیز کشاورزی باعث 

تأمین مواد اولیه از آنجا که اين بخش اقتصادی از نظر تأمین نیازهای غذايی مردم،  گردد، لذاهای اقتصاد میتحکیم پايه
توان از عوامل عمده ثبات اجتماعی و رشد را می صنايع، اشتغال افراد و ايجاد درآمد اهمیت دارد، ثبات و استمرار رشد آن

 جمعیت و نیاز بیشتر به تولید مواد غذايی، انسان برای با توجه به رشد روزافزون [16]اقتصادی جامعه نیز به شمار آورد 
، از سوی يافتهبرداری افزايش بهره، میزان طرفيك از [12]داده است  ذايی خود کارهای متعددی انجامتأمین احتیاجات غ

اين  ادامهزمین زراعی درآمده است؛  صورتبه و شدهخارجزراعی، اراضی بیشتری از حالت مرتع  ديگر، به دلیل کمبود زمین
یت )جمعیت استان فشار جمع ی،کاربری اراض ییراتتغ .(2009)گنجی شود میمنجر  زايیبیابانبه تخريب زمین و  روند

خاک،  يشمراتع همراه با فرسا رويهیو چرای ب درصد جمعیت کشور( 8میلیون نفر و معادل  6خراسان رضوی؛ در حدود 
 ستان درگزشهر .[5]استان فراهم کرده است  ينشدن در ا یابانیب يندارد تومان در سال را در اثر فرآیلیم 11خسارت  ینهزم

از  یقره قوم )واقع در کشور ترکمنستان( تا حدود یقرار گرفتن در مجاورت صحرا یلبه دلواقع در استان خراسان رضوی 
های مترمربع از اراضی شهرستان درگز طی سال 46277.7از طرفی با توجه به گزارشات  .وهوای گرم برخوردار استآب

-زايی میت که اين امر موجب تخريب اراضی و ايجاد شرايط مستعد برای بیاباندچار تغییر کاربری شده اس 1395تا  1391

 .[5] شود.
 منظور( به1395اکبری )، است تحقیقات زيادی در ايران و جهان صورت گرفته کاربری اراضیدر رابطه با تغییرات  

که افزايش نسبی جمعیت در شهر های جمعیت و مهاجرت نشان داد اجتماعی  با شاخص -پايش تغییرات معیار اقتصادی
 50تا  25صورت آبادی به آبادی و يا آبادی به شهر از ( مهاجرت به1390تا  1365درصدی از سال  200گرگان )افزايش 

های زيرزمینی برای کشت و کار و افزايش روند حد از آب از درصد باعث تغییر شرايط کاربری اراضی و برداشت بیش
ارزيابی پايش تغییرات کاربری اراضی مناطق نیمه بیابانی غرب استان گلستان با  ( برای1395اکبری ) زايی شده است.بیابان

در  NDVI2ای لندست و با شاخص و تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از تصاوير ماهواره 1ساز تغییر زمیناستفاده از مدل
مرتعی )کاهش( و زراعی )افزايش( به همراه تغییر اراضی شور و های دوساالنه نشان داد که بیشترين تغییرات در اراضی دوره

ای که بر روی تغییر کاربری اراضی در مطالعه ( در2004و همکاران ) 3ايورندلیك پاليا و توسعه اراضی مسکونی بوده است.
درصد  43آلی خاک سال، کربن  12زار به زمین کشاورزی در طی ترکیه انجام دادند، نشان دادند که در اثر تبديل چمن

 کاهش يافت.

                                                 
1- Land Change Modeler 
2- Normalized Difference Vegetation Index 
3- Evrendliek 
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های مختلف را بررسی نپال، وضعیت تغییرات در کاربریای در دره کاتماندودر مطالعه (،2006و همکاران ) 1بهادور
شده و با استفاده به روش نظارت 1989و  2005های ای مربوط به سالبندی تصاوير ماهوارهکردند. ايشان با استفاده از طبقه

 ها بسیار زياد بوده است. حداکثر احتمال بیان نمودند که تغییرات در اراضی کشاورزی نسبت به ساير کاربری از الگوريتم
سازی تغییرات کاربری زمین و به مدل Geomod(، با استفاده از دو مدل رگرسیون لجستیك و 1390گلدوی )

ای چند زمانه در در مطالعه خود، تصاوير ماهواره پرداخت. ايشان 1988-2025پوشش گیاهی در منطقه گرگان در دوره زمانی 
های کاربری زمین مورداستفاده قرارداد. را جهت تهیه نقشه 2008و  1998، 1988های ساله مربوط به سال 19بازه زمانی 

اراضی های موردبررسی، کاهش اراضی جنگلی، روند کاهشی و افزايشی سازی تغییرات در هر دو دورهنتايج حاصل از آشکار
(، در تحقیق خود، تغییرات کاربری 1390روشتی و همکاران ) احدنژادمرتعی و توسعه کاربری شهری را در کل دوره نشان داد. 

بررسی کردند.  1400بینی اين تغییرات را تا سال و سپس پیش 1363-1390های سال اراضی حاشیه شهر اردبیل در طی
 ،1370، 1369های ، سالTMداده در منطقه فوق، تصاوير سنجنده لندست ییرات رخها برای پی بردن به نوع و میزان تغآن

دادند. نتايج  قرار تحلیل و را مورد تجزيه 1390تا  1363های سال بین شهر اين جمعیتی تحوالت همچنین و 1390، 1379
 ه در حدود يك و نیم برابر افزايشبررسی، جمعیت اين منطق مورد سال 27 طی در که داد نشان تحقیق اين از آمدهدستبه

های انسانی بوده است که از آن جمله میدرصد تغییر کاربری صورت گرفته که عمدتاً ناشی از فعالیت 34يافته و در حدود 
 شده بر روی اراضی کشاورزی در پیرامون شهر اشاره کرد.ها و اراضی ساختهگاهتوان به گسترش سکونت

از مدل شبکه عصبی  1987-2001 سازی توسعه شهری در شهر گرگان در دوره زمانی(، برای مدل1390کامیاب و همکاران )
اجتماعی و -مصنوعی استفاده کردند. ايشان در مطالعه خود، سه گروه از متغیرها شامل متغیرهای بیوفیزيکی، اقتصادی

 ی بر توسعه شهری در گرگان دارد.کاربری زمین را به کار بردند و مشخص شد که نوع کاربری منطقه تأثیر زياد
 

 هاموّاد و روش. 2

 خصوصیّات منطقه مورد مطالعه. 1.2

های شمال شرقی ايران و در شمال استان خراسان رضوی قرار دارد. شهرستان درگز منطقه مورد مطالعه در بخش
طول شرقی  06o59 ’ی وعرض شمال  36o37 ’هکتار و  دارای مختصات جغرافیايی  376459دارای مساحتی در حدود 

های دهد. اين شهرستان به عنوان يکی از قطبموقعیّت جغرافیايی منطقه مورد مطالعه را نشان می 1باشد. شکل می
 .[6]شود کشاورزی در استان خراسان رضوی محسوب می

                                                 
1 Bahadur 
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 (: مرز حوضه آبریز و شهرستان درگز1شکل )

 

ها و روش تحقیقآوری دادهجمع. 2.2  

رات کاربریتغیی.1.2.2  
 -ای است که عوامل متعددی مانند عوامل بیوفیزيکی، اجتماعیموضوع پیچیده 1تغییرات کاربری و پوشش زمین

اراضی  به مراتع و هاجنگل کاربری تغییر .[15] داردگیری آن نقش اقتصادی و فرهنگی، سازمانی و فناوری در شکل
 شدهتبديل جهانی اقلیم تغییر و زيستمحیط تخريب زمینه در دنیا سطح در هتوجقابل هاینگرانی از يکی به امروزه کشاورزی،

 به دنیا طبیعی مراتع و جنگلی از اراضی درصد 30 حدود گذشته قرن چهار در که دهدنشان می هابررسی. [10] است
 .[9]اند شده تبديل کشاورزی زمین دام و هایچراگاه

 شهری -معیار توسعه صنعتی.2.2.2
توسااعه ويژه در مناااطق در حااال زايی بااهتاارين معیارهااای بیابااانتوسااعه صاانعتی و شااهری يکاای از مهم معیااار

باشد. بدين منظور دو شاخص تباديل اراضای مرتعای باه کشااورزی نامناساب و تباديل اراضای بااغی و کشااورزی باه می
 شهری و صنعتی استفاده شد. 

 

 کاربری اراضی.3.2.2

، 2005در سه بازه زمانی ) CA-Markovییرات کاربری زمین و پوشش گیاهی با روش سازی تغدر اين مطالعه مدل
های کاربری زمین چند زمانه ( در منطقه مطالعاتی اجرا گرديد. برای انجام اين مراحل، ابتدا نیاز به تهیه نقشه2015، 2010

سپس آشکارسازی تغییرات کاربری . ای تهیه شدندها با استفاده از تصاوير ماهوارهبرای بازه زمانی موردنظر بود. اين نقشه
 زمین برای تعیین تغییرات در انواع کاربری زمین اجرا گرديد.

 باشد:نتايج حاصل از اين پژوهش به شرح ذيل می

                                                 
1- Land Use and Land Cover Change 
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 ایبندی تصاویر ماهوارهطبقه. 4.2.2
های ای طیفی مناسب از پديدههنظر در پنج طبقه با تهیه نشان ای در دوره زمانی موردبندی تصاوير ماهوارهطبقه

حّت آن مورد ارزيابی قرار گیرد. پس بندی کامل است که صطور جداگانه صورت گرفت. زمانی يك طبقهموجود در منطقه به
بندی نیز با استفاده از نقاط کنترل زمینی انجام شد. در اين روش برای بررسی درستی بندی، بررسی درستی طبقهاز طبقه

شود. اين روش برای هر يك شده با استفاده از يك تصوير حاوی نقاط کنترل زمینی مقايسه میبندی بندی، تصوير طبقهطبقه
 1-0های کاربری زمین انجام و مقادير کاپا و درستی کل به دست آمد. مقدار آماره کاپا و درستی کل در گستره بین نقشه از

شده از صحت باالتری برخوردار است. نتايج حاصل از اين بندیتر باشد، نقشه طبقهاست. هرچه اين عدد به يك نزديك
ای را نشان بندی تصاوير ماهوارههای کاربری اراضی حاصل از طبقهنقشه (2) شده است. شکلارائه( 1)بررسی در جدول 

 دهند.می
 ایبندی تصاویر ماهوارهنتایج حاصل از بررسی صحّت طبقه (:1)جدول 

 شاخص کاپا صحت کلی های کاربری زمیننقشه

 870/0 0.925 2005کاربری اراضی 

 865/0 0.918 2010کاربری اراضی 

 851/0 0.911 2015کاربری اراضی 

 

 از دورآشکارسازی تغییرات در مطالعات سنجش . 5.2.2
ها، عملیات آشکارسازی تغییرات به بندی آنای و ارزيابی درستی طبقهبندی تصاوير ماهوارهدر اين مطالعه بعد از طبقه

ها محاسبه گرديد. از انواع کاربری افزار ادريسی انجام و تغییرات ايجاد شده در هر يكدر محیط نرم 1بندیروش پس از طبقه
با توجه به نیاز اين مطالعه در واحدهای کاری کشاورزی، محاسبه تغییرات اراضی کشاورزی، اراضی مسکونی و اراضی مرتعی 

 انجام شد.

 

                                                 
1 Post-classification 
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 2015ج: سال   2010ب: سال  2005نقشه کاربری اراضی الف: سال   (:2)شکل 

 
ها به کاربری مسکونی و همچنین تبديل اراضی جنگلی و مرتعی به ربریمیزان تغییرات از ساير کا (3)شکل 

دهد که بیشترين توسعه مناطق کشاورزی در نشان می (4)دهد. شکل کشاورزی را در طی دوره زمانی موردمطالعه نشان می
 است.مناطق مرتعی بوده 
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ول ب: توسعه مسکونی و صنعتی دوره دوم  ج: توسعه کشاورزی دوره تغییرات کاربری اراضی الف: توسعه مسکونی و صنعتی دوره ا (:3)شکل 

 اول د: توسعه کشاورزی دوره دوم
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 بندی توسعه مسکونی و صنعتی بندی توسعه کشاورزی ب: طبقهشهری الف: طبقه -های معیار توسعه صنعتیشاخص (: 4)شکل 

 
ی اطراف شهرها به مسکونی و صنعتی در سال و نهايت از میانگین هندسی دو شاخص تبديل اراضی باغی و زراع در

شهری به دست آمد که طبق شکل  –تبديل اراضی مرتعی و جنگلی به شهری و صنعتی و کشاورزی معیار توسعه صنعتی 
اجتماعی را نشان می-های معیار توسعه اقتصادیطبقات شاخص (2)قرار گرفت. جدول  و شديد در دو کالس متوسط (5)

 دهد.

 
 شهری -معیار توسعه صنعتی :(5)شکل 
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 اجتماعی-های معیار توسعه اقتصادیطبقات شاخص (:2)جدول 

 درصد فراوانی نسبی مساحت )هکتار( طبقات 

 

تبديل اراضی باغی و 
 زراعی به مسکونی و صنعتی

 100 72576 کم و ناچیز

تبديل اراضی مرتعی و 
جنگلی به شهری و صنعتی و يا 

 کشاورزی

 25/2 18279/8 کم و ناچیز

 68/7 49898/6 متوسط

 5/7 4106/2 شديد

 0/4 291/3 بسیار شديد

معیار
 

زايی بر شدت بیابان
-اساس معیار توسعه صنعتی

 شهری

 34/4 23981/4 متوسط

 65/6 48331/0 شديد

 9.62 8199/5 کای اسکوئر

  
دار در سطح معنی

 يك درصد
دار در سطح معنی

 يك درصد

 

نتیجه گیری بحث و. 3  
 

، جهت 2015و  2010، 2005های ساله مربوط به سال 15ای چند زمانه در بازه زمانی در اين مطالعه تصاوير ماهواره
ای از روش حداکثر احتمال استفاده بندی تصاوير ماهوارههای کاربری زمین مورد استفاده قرار گرفت. برای طبقهتهیه نقشه

شده بندی کننده تعیین عنوان بهترين الگوريتم طبقهبه ، [13] و [16]از محققان شامل گرديد. اين روش توسط بسیاری 
بندی تصاوير است که تأثیر بسیاری بر ای که اهمیت دارد، بررسی صحت طبقهای نکتهاست. در استفاده از تصاوير ماهواره

های کاربری ر اين مطالعه جهت ارزيابی صحت نقشهد .[8]سازی دارد نتايج حاصل از آشکارسازی تغییرات و نیز فرآيند مدل
 ای، از روش ماتريس خطا استفاده گرديد.بندی تصاوير ماهوارهزمین حاصل از طبقه

به ترتیب برابر  2015و  2010، 2005های ای سالبندی تصاوير ماهوارهمیزان کاپای حاصل از بررسی درستی طبقه
ها، قابلیت باالی اعتماد به ر باالی شاخص کاپای حاصل از ارزيابی صحت اين نقشهباشد. مقاديمی 0.922و  0.934، 0.931

ای بندی تصاوير ماهوارههای کاربری زمین چند زمانه حاصل از طبقهدهد. در اين مطالعه، از نقشهها را نشان میاين نقشه
 [3]، [2]جمله  های بسیاری ازدر پژوهش سازی تغییرات استفاده شد. اين روشجهت انجام فرآيندهای آشکارسازی و مدل

شده است. فرآيند آشکارسازی تغییرات کاربری زمین در دوره زمانی مورد مطالعه نشان داد که تغییرات قابل استفاده [8]و 
توجهی در اراضی کشاورزی ايجاد شده است ولی توسعه کمی در اراضی مسکونی و صنعتی شاهد بوديم که يکی از داليل 

اجتماعی حاکم در آن زمان باشد که باعث توسعه کم در سطح منطقه گرديده است. در  -تواند، شرايط اقتصادیامر میاين 
های مسکونی ادامه يافته است. البته اين میزان توسعه نیز نیاز به اجرای دوره دوم نیز توسعه کمی در اطراف محدوده

باشد تا هرگونه توسعه ازجمله مناطق مسکونی، در زمین در منطقه میهای ريزی و طراحی دقیق کاربریفرآيندهای برنامه
سازی اراضی جنگلی و مرتعی نشان داد که اين اراضی ريزی اصولی انجام شوند. آشکارهای مناسب و با طراحی و برنامهمحل

اراضی جنگلی و مرتعی در دوره اول و دوره دوم کاهش چشمگیری داشته است. اين امر بیانگر اين مطلب است که تخريب 
ها و مراتع منطقه و نیز برای جبران سوء مديريتی که در منطقه باگذشت زمان رو به افزايش است و بايد برای حفظ جنگل

 نیز مطابقت دارد.  [8]نتايج ای انديشی نمود. همچنین نتايج اين بخش با شده است چارهتاکنون نسبت به اين موضوع اعمال
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 گزاریقدردانی و سپاس
زايی در بیاباناثرات توسعه کشاورزی ارزيابی  "نامه کارشناسی ارشد با عنوان تحقیق حاضر، نتايج بخشی از پايان

در دانشکده منابع طبیعی و محیط زيست، دانشگاه فردوسی  ")منطقه موردمطالعه: شهرستان درگز، استان خراسان رضوی( 
و کارکنان گرامی آن دانشکده و همچنین از همکاری اداره کل منابع طبیعی و  باشد. لذا از زحمات استادان محترممشهد می

 آبخیز داری استان خراسان رضوی و شهرستان درگز کمال سپاسگزاری را داريم.
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