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ن ير زمييساز تغشهرستان بابل با استفاده از مدل ياراض ياربركرات ييتغ يبررس

(LCM ) 

 2دهي، فرزانه تراب1يمحمدرضا علم

 

 :دهكيچ

 .گدردد يمد  يسدت يزطيمحد  و ياجتماع گسترده تأثيرا  جاديا باعث نيزم ياربرك يها-اشگو را ييتغ و يشهر توسعه

 باال، ديتوش توان با يشاورزك يهانيزم اهشك ه،ينقل ليوسا تجمع شياافز ،يعيطب يفضاها اهشك شامل تأثيرا  نيا

-تيد فعاش اثدر  بر نيزم ياربرك ياشگوها رييتغ با ينوع به هانياست  ا آب تيفكياهش ك و يعيطب يهاشكزه بر تأثير

 نظدر  از چده  و را ييد تغ تيمك نظر از چه ن،يزم پوشش و ياربرك را ييتغ يچگونگ كدر شذا ،اند مرتبط يانسان يها

 ياتيد ح ها،نيا مانند و يعيطب يهاستگاهيز ،يآب يهاچرخه ست،يزطيمح بر گسترده اثرا  ليدش به آن يانكم ياشگو

ن ير زمد ييساز تغشهرستان بابل با استفاده از مدل يارا  ياربركرا  ييش تغيق، پاين تحقيرسد  هدف از ايم نظر به

(LCM
 هداي  سدال  يه: طكن صور  است يق به ايج حاصل از تحقيباشد  نتايم 2012تا  1984 هاي سال ي( در ط3

ن يد تده قابدل توجده ا   كباشد  نياهش متعلق به جنگل مكن يشتريش مربوط مراتع و بين افزايشتري، ب1984 -2012

ن توسدعه،  يتار از اكه 847ه كصور  گرفته،  يمورد ملاشعه، توسعه شهر يمنلقه يتار از ارا كه 895ه در كاست 

 باشد   يجنگل م ياربركدر  يو مابق يشاورزك ياربرك در

 

 (، شهرستان بابل. LCMن )ير زمييساز تغ، مدلياراض ياربركرات يي: تغيديلك واژگان

 

 مقدمه -1

هداي  هاي جهاني است، گستر  زمدين هاي پژوهش تغييرا  كاربري ارا ي و تغيير پوشش، به عنوان يكي از هسته

زار و باشد  به عنوان مثدال، از دسدت دادن جنگدل، گنددم    و اقتاادي منلقه در ارتباط ميشهري با توسعه اجتماعي 

هداي شدهري در كدانون توجده قدرار      اي آب و هوا و ديگر مشكال  ناشي از گستر  زمدين همچنين تغييرا  منلقه

                                                           

 شناسي، دانشگاه يزدزيست دانشكده منابع طبيعي و كويرر گروه محيطاستاديا 1

  f.torabideh@gmail.com محيلزيست، دانشگاه يزد، -دانشجوي كارشناسي ارشد منابع طبيعي 2

3 Land Change Modeler 
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ي و مدديريت  بدراي توسدعه برنامده ريدز     به منظور كاهش اثرا  منفي توسعه زمين هداي شدهري، الزم اسدت   دارند  

 & Braimohهداي شدهري روشدن شدود )    هاي گستر  دهنده زمدين پايه و اساس مكانيسم استراتژي هاي موثر،

Onishi, 2007)    بسياري از ملاشعا  براي درك نيروهاي محرك توسعه زمين هاي شهري در سراسر جهان انجدام

هاي هاي شهري در كشورسعه زمين  مكانيسم تو(Seto, Fragkias, Guneralp & Reilly, 2011)ت شده اس

)زنگنده شدهركي و   هاي در حال توسعه به طور گسترده مورد ملاشعه قدرار گرفتده اسدت    توسعه يافته برخالف كشور

   (2011 ،همكاران

در چهار دهه گذشته تغييرا  كاربري ارا ي در ايران با سرعت فزاينده در بعضي جها  نا مللوب به وقدوع پيوسدته   

اعث تشديد روند تخرين منابع طبيعي گرديده است  از آن جا كه تفييرا  در كاربري ارا ي در سدلوح  است و اين ب

گيرد، شذا تكنوشوژي سنجش از دور يك ابزار  روري و با ارز  در ارزيدابي تغييدرا ، بده    وسيع و گسترده صور  مي

 (  Lu et al., 2004شد )دشيل پوشش مكررو تكراري كره زمين مي با

ارا دي   كداربري  آيندده  تغييرا  بينيپيش براي آن از استفاده تغييرا  و سازيمدل به اخير، هايسال در اسانكارشن

سداز تغييدر   ( از مددل 2009) Roganو  Vaclavikاندد   نشدان داده  توجه ترنگرآينده و دقيق ريزيبرنامه منظور به

از جنگل  6/0استفاده كردند  نتايج نشان داد كه  در جمهوري چك 1سازي تغييرا  منلقه اشوموكزمين براي آشكار

 Murayamaو  Khoi % افزايش در مناطق مسدكوني رخ داده اسدت   5/3برگ تبديل شده و مخلوط به جنگل پهن

 2سازي تغييرا  جنگل در پدارك ملدي تدام دائدو    ساز تغيير زمين و شبكه عابي مانوعي براي مدل( از مدل2010)

سدازي  به عنوان ورودي مدل، آشكار 2007و  2000، 1993هاي اي مربوط به  سالير ماهوارهاستفاده كردند  از تااو

ها نشان داد كه جنگل اوشيه بهره جستند  نتايج آن 2021و  2014هاي بيني تغييرا  سلح جنگل براي سالو پيش

 Murayamaو  Thapaكداهش خواهدد يافدت      2021% در 66/12و  2014% در 10/15به  2007% در 03/18از 

، 1991اي ها از تااوير مداهواره سازي توسعه شهر نپال استفاده كردند  آنساز تغيير زمين براي مدل( از مدل2011)

-با استفاده از سه سناريوي تاريخي، محيط 2050و  2040، 2030، 2020هاي سازي سالبراي مدل 2010، 2001

سدازي  ساز تغييدر زمدين بدراي مددل    ( از مدل2011مكاران )و ه Perezvegaزيستي و حفظ منابع كمك گرفتند  

سازي نيروي انتقال را بدا شدبكه   ها مدلكننده گرمسيري مكزيك بهره جستند  آنهاي خزانتخرين و احياي جنگل

زدايي و زيدر مددل اخدتالف بده ترتيدن بدا صدحت        عابي مانوعي انجام دادند و در زير مدل احياء، زير مدل جنگل

                                                           

1 Olomouc 

2 Tam Dao   
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( تغييرا  كاربري ارا ي شدهر همددان   1393% دست يافتند  اشمدرسي اشحسيني و همكاران )%6/59، %2/35، 2/59

اند  نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه مسداحتي  بررسي كرده LCMرا با استفاده از شبكه عابي مانوعي و 

از بين رفته اسدت    2009و  2002هاي هكتار از ارا ي كشاورزي و پوشش گياهي شهر همدان بين سال 800حدود 

سداز  بيندي آن در آيندده از مددل   ( براي پايش تغييرا  كاربري ارا ي در گذشته و بررسي امكان پيش1393آرخي )

دهنده انلبداق زيداد   دست آمد كه نشان% به12/84سازي تغيير زمين در شهرستان استفاده كرد  خلاي كل در مدل

 عيت زميني و قابل قبول بودن مدل است  بيني شده مدل با تاوير واقتاوير پيش

 مواد و روش -2

 معرفي منطقه مورد مطالعه 2-1

درصد از مساحت كل استان را بده خدود اختاداص داده     6/6كيلومتر مربع وسعت، حدود  1/1578شهرستان بابل با 

دقيقده تدا    25و  درجده  52دقيقه عرض شماشي و  37درجه و  36دقيقه تا  54درجه و  35است  اين شهرستان بين 

است  منلقه مورد ملاشعه از نظر توپوگرافي بده  دقيقه طول شرقي از ناف اشنهار گرينويچ واقع شده  38درجه و  52

هاي شماشي و بخش نداهموار  شود  بخش هموار و كم ارتفاع شهرستان در بخشدو صور  هموار و ناهموار تقسيم مي

 شود  ده ميهاي جنوبي شهرستان مشاهو كوهستاني در بخش

 

 موقعيت منلقه مورد ملاشعه :1شكل 
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 هاي مورد استفاده در پژوهشداده 2-2

-  كدالس 2012و  1984هداي  هاي كاربري ارا ي مربوط به سدال هاي زير استفاده شد: نقشهدر اين پژوهش از داده

كشداورزي، مرتدع، بداير،     هاي كاربري، پوشش زميني انتخاب شده در اين ملاشعه شامل: مسكوني، جنگل، پهنه آبي،

 باشند   جاده و رودخانه مي

 سازي تغييرات آشكار 2-3

تواندد شدناخت مناسدبي از چگدونگي     هاي سدنجش از دور مدي  سازي تغييرا  كاربري ارا ي با استفاده از دادهآشكار

سدازي تغييدرا  كداربري    هاي مناسبي را ارائه دهد  آشدكار تغييرا  كاربري ارا ي ارائه داده و در مديريت آن راهكار

هداي  ريزي و مديريت است  در اين تحقيق، نقشهزيست، برنامههاي محيطارا ي ابزاري  روري براي تجزيه و تحليل

 LCMسدازي تغييدرا  وارد   به منظور تجزيه و تحليدل و آشدكار   2012و  1984هاي كاربري ارا ي مربوط به سال

توان به ارزيابي تغييرا  كاربري ارا ي و تاثير آن هد كه به كمك آن ميدابزاري را در اختيار قرار مي LCMشدند  

 زيستي پرداخت   ها و تنوعبر زيستگاه گونه

 نتايج و بحث  -3

( به دسدت آوردن  1دست آمد  در )نمودار به زير هاينمودار ساز تغيير زمين،به مدل كاربري ارا ي هاينقشه با ورود

-، مساحت كاربري1 جدول، نمايش داده شده است  همچنين، 2012و  1984هاي الو از دست دادن ارا ي بين س

 دهد هاي تغيير يافته به كاربري شهري را بر حسن هكتار نشان مي

 

 در شهرستان بابل 2012و  1984هاي به دست آوردن و از دست دادن ارا ي بين سال: 1 نمودار

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


هشتمين كنگره پيشگامان پيشرفتمجموعه مقاالت   

583 

 

 ربري شهري )هكتار(هاي تغيير يافته به كامساحت كاربري :1 جدول

 كاربري جنگل كاربري كشاورزي كاربري

 47 847 تبديل به كاربري شهري

باشد  يا به بياني ديگدر، مقددار   مي 2012و  1984هاي ( بيانگر تغييرا  خاشص هر طبقه كاربري، بين سال2)نمودار 

 بده  كدالس را  هدر  خاشص تغييرا  (،2 دهد  )جدولي ملاشعاتي را نشان ميهاي ارا ي در طي دورهتغييرا  كاربري

 دهد هكتار نشان مي

 

 تغييرا  خاشص هر كالس به هكتار: 2نمودار 

 تغييرا  خاشص هر كالس به هكتار: 2جدول 

 كاربري

 مساحت  

 جاده مرتع كشاورزي منابع آبي جنگل شهري

 415 3086 -1119 1565 -4843 894 تغييرات خالص
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 اربري جنگلعوامل كاهش وسعت ك: 3نمودار 

 عوامل كاهش وسعت كاربري جنگل: 3جدول 

 

 

 

 

 

 عوامل تغيير وسعت كاربري كشاورزي: 4نمودار 

 

 كاربري        

 مساحت

 شهري كشاورزي مرتع

 47 1714 3086 تغيير خالص جنگل
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 عوامل تغيير وسعت كاربري كشاورزي: 4جدول 

 كاربري

 مساحت

 جاده منابع آبي جنگل شهري

 -431 -1567 1714 -847 كشاورزيتغيير خالص 

 

 ساز تغيير اراضينتايج حاصل از مدل 3-1

 -2012هداي  ساز تغيير زمين، وسعت دو كاربري رودخانه و باير در بين سالهاي انجام شده در مدلبراساس بررسي

كداربري   هكتدار و  160هكتدار، مندابع آبدي     4848تغيير چنداني نداشته است  طي اين مد  كاربري جنگل  1984

هكتدار بدر مسداحت كداربري شدهري       894اند  در مقابدل،  هاي خود را از دست دادههكتار از زمين 2999كشاورزي 

 افزوده شده است  

هاي خود را ازدست داده اسدت در صدورتي   هكتار از زمين 4848همانلور كه در قسمت باال ذكر شد، كاربري جنگل 

هاي ديگري نيز در كاهش شهري اختااص يافته است  در نتيجه كاربري يكه مقدار كمي از اين مساحت، به توسعه

توان، كاربري مرتدع ، كشداورزي و شدهري، هدر كددام بدا سدهم        ها مياند  از اين كاربريمساحت جنگل نقش داشته

 هكتار، نام برد  48و  1714، 3086كاهش، به ترتين 

يش منابع آبي، كاربري شهري و جاده، كه سهم هر كددام در  عوامل موثر در كاهش كاربري كشاورزي عبارتند از: افزا

-هدايي مدي  باشد  كاربري شهري، مرتع و جاده از جمله كاربريهكتار مي 431و  847، 1567اين كاهش، به ترتين 

هدا صدور  نگرفتده    ها افزايش يافته و كاهشي در مسداحت آن ، وسعت آن1984 -2012هاي باشند كه در طي سال

 است  

باشدند  ميدزان تبدديل    هاي كشاورزي و جنگل مدي ها توسعه شهري رخ داده است، كاربريبري مهم كه در آندو كار

باشد  با توجه به هكتار مي 847ي شهري هكتار و كاربري كشاورزي به توسعه 48ي شهري كاربري جنگل به توسعه

بيشتر در معرض توسعه قرار داشته است  توان نتيجه گرفت كه كاربري كشاورزي مقدار مساحت اين دو كاربري، مي

از عوامل مهم توسعه در اين كاربري مي توان به دسترسي به جاده و امكانا ، و همچنين، عواملي مانندد شدين كدم    

 زمين در اين كاربري، نام برد  توسعه، مناطق كشاورزي را به سمت مسكوني شدن سوق داده است  
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-هاي اخير و نياز به مسكن و امكانا  رفاهي، هر چه سريعدرصدي در دهه 3,2با توجه به افزايش نرخ رشد تقريبي 

مللوب تبديل و تغيير كاربري ارا ي باشيم، زيرا تدداوم ايدن تبدديل    اي براي جلوگيري از روند ناتر بايد به فكر چاره

 شود   سبن كاهش سلح زير كشت و توشيد مي

 بنديجمع 3-2

 از حاصدل  مشكال  بر غلط مديريت و زمينسر از استفاده نوع نادرستي زيستيمحيط بيارزيا و ريزيبرنامهاز ديدگاه 

 و داده اسدت  افدزايش  را مشدكال   شد  ،زمينسر توان و هامحدوديت گرفتن ناديده آن، بر افزون  افزايندمي توسعه

مكدان  يدافتن  بدراي  كه است هشايست و ع اين با  اندشده پديدار اخير يههد چند در سريع روندي با بزرگ هايشهر

 مناسدن  توزيدع  و زيسدتي محيط هايبحران كاهش زيست،محيط در تعادل ايجاد و زداييتمركز شهري، مناسن هاي

 و ،زيستمحيط و سرزمين آمايش هايديدگاه اساسبر شهري ريزيبرنامه هاينظريه و تفكر شهري، عمومي خدما 

   .شود هابحران گيرياوج عمان تا گيرد شكل شهري آمايش عبارتي به
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  1 -19(، 1)12.ن،دوفالنامه تحقيقا  حمايت و حفاظت جنگلها و مراتع ايرا ،"موردي: منلقه سرابله يهملاشع
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