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 چکیده
 های با هدف شناسایی اثرات توسعه شهری بر اراضی مرتعی و جنگل ، مطالعه حاضر

 یلیتحل -یفیتوصتحقیق  یک تینظر ماه ازشهرستان سیروان اجرا گردید. 
نجنده س 5ای لندست تصاویر ماهواره های آن از بوده که برای گردآوری داده

TM  سنجنده  7لندست  ، 1987سالETM+  8و نیز لندست  2000سال 
های  استفاده نموده است و بعد از انجام تصحیح 2016سال  OLIسنجنده 

بندی تصاویر به روش نظارت شده با طبقه ، ها هندسی و اتمسفری بر روی نقشه
ام شده از روش الگوریتم حداکثر احتمال انجام گردید. برای تحلیل تغییرات انج

LCM روند  ، استفاده شد. در این تحقیق برای نخستین بار تالش شده است
ها و  در شهرستان سیروان برای محافظت از جنگل یاراض یکاربر راتییتغ

ریزی  برنامه ، بررسی شود تا بتوان برای مدیریت بهتر ، مراتع شهرستان سیروان
 140حدود  2000الی  1987بازه های تحقیق نشان داد که در  نمود. یافته

هکتار  395حدود  2016الی  2000و در بازه ساخت  انسان هکتارمرتع به اراضی 
 6850ساله  29و در بازه زمانی ساخت  انسان هکتار جنگل به اراضی  20مرتع و 

هکتار جنگل به اراضی کشاورزی تبدیل شده است و طبق  680هکتار مرتع و 
وسعه شهری سبب تبدیل اراضی مرتعی و جنگلیت ، نتایج به دست آمده

 شهرستان سیروان به اراضی مسکونی گردیده است.

 واژگان کلیدی
سیروان. ، اه جنگل ، یمرتع یاراض ، توسعه شهری

Abstract 

The aim of this study was to identify the effects of urban 

development on rangelands and forests of Sirvan city. In 

terms of nature, it has been a descriptive-analytical 

research by the use of Landsat 5TM satellite sensors of 

1987, Landsat 7 ETM + sensors of 2000 and Landsat 8 of 

OLI sensors of 2016 in order to collect data. After 

performing geometric and atmospheric corrections on the 

maps, images were classified through maximum 

likelihood algorithm supervised method with and LCM 

method was used to analyze the changes. The attempt 

was made to study the trend of land use changes in 

Sirvan city to protect the forests and pastures of Sirvan 

city, so that it could be planned for better management. 

Findings showed that in the period 1987 to 2000, about 

140 ha of pastures were built for human lands and in the 

period 2000 to 2016, about 395 ha of pastures and 20 ha 

of forests were built for human lands. In a period of 29 

years, 6850 ha of pastures and 680 ha of forests were 

changed to agricultural lands and according to the results, 

urban development has turned the rangeland and forest 

lands of Sirvan city into residential lands.
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 مقدمه
 ستیز طیو گسترش شهرها رابطه انسان و مح تیرشد جمع ، امروزه
 طیانسان و مح یرا برا یانباریاثرات ز وخطر قرار داده  معرض را در

 .(75: 1390 ، )شکری فیروزجاه او به همراه داشته است ستیز
تغییر کاربری زمین یکی از عوامل مهم در شرایط محیطی 

معموال بدون درک روشن از اثرات آن اتفاق  که جهان است
قابل اجتناب شهرها و مسائل با توجه به رشد غیر. دافتن یم

شاهد تغییر کاربری اراضی  ، اقتصادی ناشی از افزایش جمعیت
افزایش زمین  مین مسکن و همچنینأتوسط مردم برای ت

یا  اغلب این تغییرات شامل تبدیل مرتع .... هستیم کشاورزی و
ساخت و همچنین به زمین جنگل به کاربری شهری و انسان

زمین است که پیامد منفی این تر  بیش کشاورزی به امید سوددهی
 تغییرات تخریب پوشش گیاهی و تغییر اکوسیستم منطقه است. 

اعث نابودی یا مهاجرت برهم زدن اکوسیستم طبیعی ب
حیوانات و فرسایش زمین و نابودی مراتع و دیگر مشکالتی که 

گردد که همه این مشکالت در دنبال هم ایجاد می وار به زنجیره
چرخه طبیعت باز به سراغ خود ما آمده و مشکالت دامن خود 

 محیطی زیستهای  سیستمبه این شکل که  گیرد.انسان را می
 ، مالت پیچیده بین متغییرهای اجتماعیشهری از طریق تعا

زمین محلی و های  محیطی بر عملکرد اکوسیستم ، اقتصادی
 هیدرولیکی را مختلهای  و جریان سیستم گذارد می تأثیرجهانی 

ها را  دهد و ترکیب گونه می زیستگاه طبیعی را کاهش ، سازد می
 .(Elis et al, 2016: 10)کند می ساده و همگن

کنونی رشد روزافزون شهرها که متأثر از رشد در شرایط 
 یزیر بدون برنامه یو سازها جمعیت و مهاجرت است به ساخت 

گسترش شهرها در  ژهیو و تغییرات زیاد در ساختار فضایی به
کشاورزی منجر شده است که لزوم هدایت آگاهانه و  یها نیزم

با  راهاساسی و طراحی فضایی زیست مناسب هم یده سازمان
کشاورزی را افزایش داده  یها نیوگیری از اتالف بیهوده زمجل

چنین بیان کرد که توسعه فیزیکی شهر  توان یاست. در واقع م
باشد  برنامه یو ب عیفرآیندی پویا و مداوم است که اگر روند سر

که ترکیب فیزیکی مناسبی از فضاهای شهری به  عالوه بر این
را در زمینه دسترسی  یا دهیعد تبلکه مشکال ، وجود نخواهد آمد

شهروندان خواهد نمود.  ریگ دامن ، به خدمات مختلف شهری
از اراضی شهری اثرات مخربی را در  یراصولیهمچنین استفاده غ

( 4: 1381 ، و همکاران یپدید خواهد آورد )عسگر ستیز  طیمح
مدیریت پایدار و برای  مسلما (.152: 1396 ، و )امانپور و همکاران

گیری مربوط به استفاده و حفاظت از منابع طبیعی های تصمیمیندفرآ
یرات کاربری با توجه به محل خاص و تغی جامع نیاز به یک مطالعه

 ، در این میان. (Wondie,2011: 752) آن منطقه ضرورت دارد

شهری محسوب  یزیر جزء اصلی برنامه ، کاربری اراضی یزیر برنامه
. شود یکار گرفته م شهری به یزیر مهو گاه معادل برنا گردد یم

اهداف  یبرا نیزم یریکارگ به یبه معنا یاراض یمفهوم کاربر
 بنابراین (.Riebsame, 1994: 28) خاص توسط انسان است

های مختلف اراضی در طی دوره بریرکا شناسایی روند تغییرات
تغییرات انجامیده و استفاده از آن برای سازی  تواند به مدلمی

ریزی دقیق و بینی تغییرات کاربری اراضی به منظور برنامه  پیش
 (Mas,2004: 249)باشد  نگر امری ضروری می آینده

بایستی مشکالت و  ، کاربری اراضی شهری یزیر برنامه
مسائل شهرها را حل نموده و نوع مصرف زمین در شهر را در 

 کالبدی و ساخت شهر مهیا نماید. - ییراستای ساماندهی فضا
همراه با توسعه شهرها پرداخته و  ، این علم به حقوق مالکیت

 ، اقتصادی ، یانواع فعالیت و خدمات را در ارتباط با مسائل سیاس
جلوگیری  یاندوز و از عرضه ثروت  دینما یفرهنگی متناسب م

هر برای بکرده و نوعی آمایش انسانی و سالمت روان را در ش
 یزیر مجموع نظام و برنامه . دردینما یشهروندان فراهم م

اراضی  یبردار کاربری اراضی شهری به مثابه الگویی برای بهره
 (.15: 1390 ، یاریدر شهر است )ز

 یبر اراض یاثرات توسعه شهر ییشناسا ، حاضر تحقیقهدف از 

در نظر گرفته شد. زیرا با  روانیشهرستان س هایو جنگل یمرتع
 راتییدستخوش تغ های اخیر دهه در روانیشهرستان س که اینوجود 

ای  اما تاکنون هیچ مطالعه .شده است یاراض یاز لحاظ کاربر یادیز
متعدد و های  در منطقه با وجود مشاهده تغییرات جمعیتی و کاربری

صورت  ، طقه وارد شده استمنهای  مراتع و جنگلصدماتی که به 
ال مطرح ؤاین س ، چه مطرح گردید با توجه به آن نگرفته است.

شهرستان  هایو جنگل یمرتع یبر اراض یتوسعه شهرگردید که 
ی داشته است؟تأثیرچه  روانیس

 مبانی نظری
 چارچوب نظری

 اندازه هر دیاست که شهرها با نیا یتفکر امروزه در توسعه شهر
حفظ  در سازگار باشند و عییطب ستیز طیکه امکان دارد با مح

شهرها  ، گرید عبارت د. بهعمل کنن اتیح عییتعادل چرخه طب
(. 76: 1390 ، )شکری فیروزجاهگام بردارند  یداریپا یبه سو دیبا

 ازهاین نیمأت ، یزندگ طیبهبود شرا یابه معن یتوسعه در مفهوم کل
 .تمدن بشری است یسال به کهنها  به آرمان لیسازی برای ن نهیو زم

در  یاساس راتییکه مستلزم تغ جریانی چندبعدی استتوسعه 
رشد  حیتشر ، یعامه مردم و نهادهای مل یتلق طرز ، یساخت اجتماع

 .کن کردن فقر مطلق است شهیکاهش نابرابری و ر ، اقتصادی
 هاتیآن قابل یاست که ط یفرآیندمعنای  توسعه به معمول طور به
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   یءو آن ش افتهی موجود زنده تحقق ای یش کیبالقوه  های اییتوان ای
 .(43: 1395 ،)علیپور دیو کامل خود در آ یعیحالت طب زنده بهموجود  ای

 محیطی زیستموضوع مهم اقتصاد و در بین معیارهای توسعه 
 رایز گرندیکدیدو در تقابل با  نیا که یدر حال .شوند می هم مطرحبا

استفاده  ، شود می افتد منابع مصرف می اتفاق که رشد همچنان
آب و  ، هوا یسائل مختلف از جمله آلودگاز منابع منجر به م هیرو یب

  شود. می آلوده ستیز طیمح ، با رشد اقتصادی نیبنابرا. گردد می خاک
 زمانی ، ستیز طیمح تیفیمفهوم توسعه اقتصادی با بهبود ک

مناسب  عیساختاری در اقتصاد شامل توز راتییشود که تغ می همراه
های  رساختیز نیمأت ، ینیرزمیبرداری از منابع ز بهره ، یمنابع مال
روشن و ثابت های  استیس ، قانون تیقانون مندی و حاکم ، اقتصادی

 –درهمه سطوح اقتصادی  واردات و صادرات به برقراری عدالت
 (.21: 1380 ، )عزیزی ردیمد نظر قرار گ یو فرهنگ اجتماعی

 

 توسعه شهری

 یمعن توان به می را ییمفهوم فضا کیعنوان  هتوسعه شهری ب
 ازهاییو سطوح تراکم جهت رفع ن نیدر کاربری زم راتییتغ

اوقات فراغت و غذا ،  مسکن حمل و نقل نهیشهری در زم ساکنان
 ، یاجتماعهای  ای است که تمام جنبه توسعه ایکرد  فیتعر رهیو غ

شهری  داریبرد و توسعه پا می شیاقتصادی و ... را در شهر با هم پ
و  نیاز زم نهیبه استفاده قیاز طر ندهیال و آنگهداری منابع برای ح

 مطرح است.  ریپذدیبه منابع تجد عاتیضا نیتر کم وارد کردن 
ثر با محیط اطراف خود ؤارتباط مفهومی م توسعه شهری نیازمند

لحاظ محتوایی با مکان خود مرتبط باشد و به تمام  است و باید به
فرهنگی و مکانی موجود متقابل و پویایی که از بافت معماری،  روابط

توسعه شهری  های محرک شود، پاسخ دهد. پروژه در بافت مشتق می
به لحاظ فرهنگی، اجتماعی، کالبدی و مکانی به درستی در مکان خود 

  .(Bohannon,2004 :10دانند ) می مینشینند و در آن ریشه
 های یاز آلودگ رییجلوگ های شهری موضوع داریتوسعه پا

 یمحل طیمح دیتولهای  تیکاهش ظرف ، ای هیحشهری و نا طیمح
های  از توسعه تیعدم حما ، افتیباز تیحما ، یو ملای   هناحی –
کند  می را مطرح یو غن ریفق انیبردن شکاف م نیآور و از ب انیز

شهری و  زییر اهداف را با برنامه نیبه ا ندیراه رس نیهمچن
 نیانبه دولت از اهمه ج تیو حما یمل ، ای هیناح ، ییروستا
 (. 17: 1382 ، داند )زیاری یمها  زییر برنامه

 در راتییو تغ یکیزیشامل گسترش ابعاد ف یتوسعه شهر
 رسد ینظر م به یشهر یای. از نظر نگرش جغرافشود یعملکردها م

 یآن هم کالبد شهر یکه ط یفرآیند یکه اصطالح مناسب برا
 فرآیند نیدر ا یشهری ها یو کاربر ها تیو هم فعال کند یرشد م

 ، شود یم جادیا یراتییاطراف تغ طیدر مح زیو ن شوند یدچار تحول م

رشد  رندهیاصطالح هم در برگ نیباشد. افضایی  – یتوسعه کالبد
 راتییو تغ ها یو رشد کاربر رییشهر و هم تغ یو کالبد یکیزیف

اطراف  یرشهریغ یمصرف فضا رندهیو در برگ یشهر یها سرانه
 (. 155: 1395 ،خالهنصیری هند) است یتوسعه شهر یاشهر بر

 

 یراهبرد توسعه شهر

 یزیر برنامه در کردیرو نیدتریجدعنوان  به   یراهبرد توسعه شهر
 یها وهیو ش یدرون جامعه شهر یها هیبر سرما ، یراهبرد
دارد  تأکید یو سلسله مراتب یستمیس ، کیدموکرات ، یمشارکت

است که سازمان  یشامل اصولو  (50 :1393 ، بیشک ی)جهان
 ادی داریپا یرا با عنوان شهرهاها  ن آ یائتالف شهرها و بانک جهان

  یشهرها ،راهبرد این اساسبر(. 44: 1393 ،ینی)حس کنند یم
 هستند:زیر  یها یژگیودارای  داریپا

 یزندگ تیقابل -
 یبه استانداردها رانیکند فق نیکه تضم یکردن چارچوب فراهم

 دیچارچوب با نیا نی. همچنابندیباکرامت دست  یو زندگ یسالمت
حمل و  ، اعتبار ، منیا یحق تصد ، یمسکن کاف یبرا ییها ستمیس

خانوارها فراهم کند و به  یخدمات برا ریآموزش و سا یسالمت ، نقل
 راثیو حفاظت از م یعموم یمنیا ، یطیمح ستیز یها یکاست

 دیتوجه نما زیساکنان ن یمدر جهت منفعت تما یفرهنگ
 (. 245 :1393 ،فرد ی)نوروز

است که در آن همه ساکنان  شهری در واقع یشهر قابل زندگ
     یاقتصاد یزندگ ، مشارکت یها صورت برابر از فرصت بتوانند به

 ، اریمع نیا (.Khaliq, 2014: 852مند شوند ) بهره یاسیو س
و به ارائه  دهد یقرار منظر را مد ستیز طیمسائل مربوط به مح

 پردازد یم ستیز طیاز منابع مح نهیبه یبردار جهت بهره ییراهکارها
 .(95: 1397 ، فردزاده  )عبداله
 مدیریت و حکمروایی خوب شهری -

های شهری جدید در دوره جهانی شدن و رقابت میان  سیاست
های جدیدی از حکمروایی شهری همراه شده است  شهرها با شکل

های شهری  کننده برنامه  بخش خصوصی نقش هدایت ، که در آن
های مختلف که اجرای  را دارد. این نوع همکاری میان بخش

سازد در واقع ائتالفی برای  رویکرد جذب سرمایه را ممکن می
 (. 19: 1394 ، توسعه شهر است )سروری و ماجدی

 

 توسعه پايدار شهری

 دارییپا .1 است: یقیعم نیی مضامدارا طهیسه ح در داریتوسعه پا
 .یطیمح ستیز دارییپا .3 یاجتماع داریی. پا2 یطیمح

 در یطیمح داریپای – داریراستای تحقق اهداف توسعه پا در
 که محیطی زیستدارد و مسائل  ادییز تیارتباط با معماری اهم
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 یشیاند معماران را به چاره ،بشر را به خطر انداخته است ندهیآ
 نیزم گذاردن یعبارتست از باق یطیمح ریدایواداشته است و پا

 تیکه فعال فیتعر نیبا ا ندهیشکل برای نسل آ نیبه بهتر
بدون  بتواند است که داریپا یطیاز نظر مح یتنها زمانها  انسان

پس . اجرا شود یعیطب طیتنزل مح ایو  یعیمنابع طب لیتقل
که در است  راتییتغ بر یمبتن یفرآیندذاتا  ، یزمان داریتوسعه پا

سمت و سوی  ، گذاری ها هیجهت سرما ، آن استفاده از منابع
هماهنگ بوده  گریکدیبا  همه نهادی راتییآوری و تغ فن ، توسعه
را برای برآورده ساختن  ندهیحاضر و آهای  نسل تیو قابل

 .(6: 1395 ، پور )علیبخشد  می شان ارتقاء یانسان ازهایین
 اصالح و فرآیند داریسعه پاتو ، 1طبق نظریه کاکس و لمن

بر فناوری  یاست که مبتن یو فرهنگ اجتماعی –بهبود اقتصادی 
را  ستمیکه اکوس یقیباشد به طر یبا عدالت اجتماع همراه و

 .(45: 1381 ، اسالمی) نکند بیرا تخر یعیآلوده و منابع طب
سازی جوامع توانمند -منابع انسان شیافزا یبه معن داریتوسعه پا

 و فناوری – اجتماعی –اقتصادی های  توانمندی شیت افزابه سم
و  قیتواند بدون تفکر دق ینم داریتوسعه پا نی. همچناست فرهنگی

 نیا هینظر نینکته بارز ا .اتفاق افتد یانسانهای  در نظر داشتن امکان
 دارویپا ، ایپو یفرآینداست  دهید فرآیند کیرا  داریاست که توسعه پا
 داریتوسعه پا نیبنابرا. م با عدالت استأفناوری و تو چند بعدی که بر

 فرآیند کیبلکه  افتدیاتفاق ب کبارهیکه  ستین دادیرو ایاتفاق  کی
 تحققریزی  برنامه  و با  زمان و هدفمند است که در طول ایپو

 به ازیانسان است و ن اتیو هدف آن ارتقاء سطح ح ابدی می
 هینظر نیارد. نکته مهم اد تیخالق و شناخت -تجربه –هوشمندی 

در روند خود  دیبا داریتوسعه پا یعنی .است یتوجه به عدالت اجتماع
 یاجتماعهای  نظر قرار دهد و نابرابریرا مد یاجتماع همواره عدالت

 نیا یی. نکته غادیخود بزدا ریو اقتصادی در مس یرا از نظر فرهنگ
 یعنیاست و توانمند سازی جامعه  یمنابع انسان شیافزا فیتعر

دهد که  شیرا افزا یمنابع انسان دیخود با فرآینددر  داریتوسعه پا
 (. 7: 1395 ، پور علی) کند تیکارآمد و خالق ترب ، آگاه ییها انسان

نامید. « 3شناسانه توسعه بوم» را داریتوسعه پا 2استرانگ
برای توسعه بود که برای  ییگذاری طرح الگو نام نیدر ا تینترین  مهم
و  عتیطب احترام به انسان، اوآور نباشد.  انیز یجهان ستیز طیمح
عنوان  به داریتوسعه پا دیرا اصل قرار داد و از مفهوم جد ستیز طیمح

  .(42: 1381 ، )اسالمی نام برد عتین و طبأتوسعه متناسب با ش
داند و از  می نیرا رابطه متقابل انسان و زم داریتوسعه پا، 4سدوبو

 براساس که . مبارزه با آنان1آورد:  یم انیمان سخن به مأدو مبارزه تو

                                                           
1. Cox, Lehmann 

2  . Strong 

3  . Ecological development 

4. Dubos 

    کنند. می مداری دنبال توسعه را بدون توجه به بوم کیسنت کالس
گونه دخل و کارانه هر محافظه دگاهیکه براساس د ی. مبارزه با کسان2

 (.143: 1379 ری،ی)نص دانند می را ممنوع عتیتصرف در طب
 برای حل مشکالت ،سبزی ها ستیاکولوژپردازان  نظریه

 ستیز طیحافظ مح اقتصادیهای  استیو اتخاذ س محیطی زیست
 کنند.  می طلبانه را دنبال  مرجو هرج یو حت یافراطهای  روش

بر  تأکیدشهری با  توسعه طرفداران ،ها ستیاکولوژ برخالف
کنند تا تمام  می یسع دارییپا شیبرای افزا یمنطقهای  پروژه
و  رندیرا در نظر بگ یدولت و اجتماعی – اقتصادیهای  جنبه
به توسعه  یابی در واقع برای دست .به مسائل نگاه کنند انهیگرا واقع

و اقتصادی در نظر گرفته  یدولت – یمدن طیتمام شرا دیبا داریپا
های  فرآینددر قالب  دیبا دولتی و اقتصادی - یاصالحات مدن. شود

 زین داریتوسعه شهری پا. در مورد ردیبگ شکل یاسیو س یاجتماع
و در قالب  یدگیتعمق و سنج با دیکند و با می مسئله صدق نیهم

صورت  محیطی زیستو  یاسسی – اقتصادی – یاجتماع مناظرات
 (. 26: 1383 ، )پاگ ردیگ

مشکالت مربوط به  ای های سبز و قهوه دستورکار گروه هینظر
کنند:  م میبه دو گروه یا دستور کار تقسی شهری را ستیز طیمح

 طیبهداشت مح ای یبهداشت عموم به که مربوط یموضوعاتاول، 
و  ردیگ می اغلب در دستور کار قهوه ای قرار، شود می ستیز

 یمشکالت .با آن سرو کاردارند نانیشهرنش که است دیهای مد مدت
های  ندهیو جود آال یبرای زندگ یبهداشت ریغ طیشرا لیاز قب

جامد در  مواد زائد یشهری و انباشتگ یهوا و آب مصرف خطرناک در
 میآثار مستق یمشکالت نی. چنرندیگ می دستور کار قرار نیزمره ا

 نیخصوص در ب هدارند و ب ستیز طیبر بهداشت مح ادییز اریبس
 کنند.  می اقشار کم درآمد جامعه بروز

توسط  ریاخهای  است که در سال یموضوعات گروه نیدوم
و در غالب  ب کشورهای ثروتمند()اغل ستیز طیطرفداران مح

از  شیب دیتول لیاز قب یشود. مسائل می مطرح دستور کار سبز
ها  آن لیمواد زائد و تحم دیو تول ییگرا  اندازه در شهرها، مصرف

آب و هوای  راتتغیی که یعیسازی منابع طب تهی و ستمیاکوس بر
 کره متمرکز در سطحریمشکالت به صورت غ نیتر ا بیش یجهان

 دیرا تهد یکیاکولوژ دارییافتند و در دراز مدت پا می اتفاق نیزم
کار مطرح  دستور دو نیطرفداران ا نیکه ب ییها کنند. چالش یم
دو گروه مشکالت  نیاز ا کیاست که کدام  نیبرسر ا، شود یم
 .ردیقرار گ تیدر اولو دیبا یطیمح ستیز

 

  پیشینه پژوهش
 استفاده از سنجش از راه دور با  ، (2006و همکاران ) 5کیوونگ وو

                                                           
5  . Kyung Woo 
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بینی تغییرات و سیستم اطالعات جغرافیایی به پایش و پیش
بینی تغییرات ند و همچنین برای پیشکاربری اراضی پکن پرداخت

اند نتایج این تحقیق حاکی از نده از زنجیره مارکوف بهره گرفتهآی
های زراعی در بین رشد نابرابر شهری و از دست رفتن زمین

 بود.  2001تا  1987های سال
با استفاده از تکنیک سنجش از دور تغییرات  ، (2008) 6ریس

کاربری در شمال شرق ترکیه را بررسی کرد و نشان داد که 
که کشاورزی  طوری تغییرات شدید در پوشش زمین رخ داده به

درصد افزایش پیدا کرده ولی مناطق  7/11 درصد و شهر 2/36
 اند. درصد کاهش داشته 8/72رتع درصد و م 8/12جنگلی 

 از سنجش هایتکنیک با ، (2014) همکاران و 7دهارانیجان
 اراضی پوشش و کاربری اراضی تغییر مطالعه به GIS و دور

 به و پرداختند جنوبی جزیره آندامان در 2013 و 1979 هایسال
 هکتار 28/9689 میزان به جنگلی مناطق که رسیدند این نتیجه

 به ارتفاع کم هایتپه با مسطح های زمین و شده خالی درخت از
 داده کاربری تغییر گردشگری توسعه جهت 08/2266 میزان
اند. این تخریب شده حرا درختان از هکتار 94/492 و اندشده

  .باشدمی جزیره این اکوسیستم برای جدی تهدیدی تحوالت
 تغییر/ زمین از استفاده بر نظارت ، (2015) 8آروات و کومار

را در  ،GIS هایتکنیک و دور راه از کنترل از استفاده با پوشش
 مطالعه این مطالعه کردند. ، هندوستان اتاراخانه و 9المورا بخش
 از استفاده با هند اتاراخانه و وراالم بخش زمانی فضایی هایپویایی
 سایت و 2010 -1990 زمانی بازه درلندست  ایماهواره تصاویر
 استفاده با بلوک در اتتغییر و است آمده دست به GLCF و اکسپلور

 . است شده بندی طبقه ERDAS در احتمال حداکثر روش از
 بندیطبقه مختلف کالس پنج به شده مطالعه منطقه تصاویر

 و گیاهیپوشش دهه دو طول در که داد نشان مطالعه. شده
 داشته افزایش درصد 55/3 و درصد 51/3 میزان به سازیساختمان

 46/5 و 52/1 میزان به هاآب و ثمر بی هایزمین و کشاورزی ولی
 .است کرده پیدا کاهش درصد 8/0 و

استدالل کردند که مشکل عمده  (2015) و همکاران 10ناب
 به گفتهتغییر الگوهای استفاده از زمین است  ، رشد سریع شهرها

های کشورتر  بیش کلی شهرنشینی سریع توسطهای  ویژگیها  ن آ
در  استفاده شایعتغییرات  ، مانند غناآفریقا صحرای بزرگ جنوب 
 ساختمان تجربه شده است. زمین و
  یکاربر راتییروند تغ لیتحلبه  ، (1394) زاده و همکاران یول

                                                           
6. Reis 

7. Dharanirajan 

8. Kumar & Rawat 

9  .  Al Moura  and Uttarakhand 
10  . Nob 
 

شهر مرند ، GISسنجش از دور و  یسبز با استفاده از فناور یفضا
تغییرات  خود طالعهم در  پرداختند. آن ، یشرق جانیدر استان آذربا

ساله از  20فاصله زمانی دررا کاربری فضای سبز در شهر مرند 
با استفاده از فناوری سنجش از دور و ،2014تا سال 1995 سال

الزم در خصوص  هایلی( تحلGISسیستم اطالعات جغرافیایی )
آشکارسازی تغییرات صورت گرفته درکاربری فضای سبز شهر 

 در که نشان دادها  ن آ نتایج تحقیق دادند. را مورد بررسی قرارمرند 
 سبزدر حدود فضای کاربری میزان مطالعه در مورد زمانی فاصله

 توجه عدم دهندهنشان مسئله این و است یافته درصد کاهش 81
 نیز و شهری جوامع عمومی سالمت در آن سبز و نقش فضای به

 مراتع ینهبه نگهداری و حفظ در کالن مدیریت و ریزیبرنامه نبود
  .باشدمی شهرها حاشیه در موجود سبز فضای و

با بررسی روند تغییرات  ،(1395) قهی و همکارانکرمی
کاربری اراضی بخش رودبار قصران واقع در استان تهران از 

و به این استفاده نمودند  2015تا  1986لندست  تصاویر ماهواره
ته ولی در مقابل کاهش یاف نتیجه رسیدند که کاربری بایر و زراعی

 اند.ساخت و مرتع افزایش داشته هایی مانند باغ و انسانکاربری
 

 پژوهش روش انجام
سال  TMسنجنده  5ای لندست در این تحقیق از تصاویر ماهواره

ETMو سنجنده  (7تا  1) 1987
و سنجنده  (8تا  1) 2000سال  +

OLI  ی مربوط به ماه ژوئن که پوشش گیاه (9 تا 2) 2016سال
  استفاده شد. ، منطقه به رشد حداکثری خود رسیده است

 

 پیش پردازش تصاوير

ها، ابتدا تصحیحات هندسی و سپس تصحیحات  پس از دانلود نقشه
 اتمسفری روی تصاویر صورت گرفت. 
نقطه  15با استفاده از  2016تصحیحات هندسی برای تصاویر 

نجام شد و منطقه ا 1:50000کنترل زمینی و نقشه توپوگرافی 
 1987های سپس با استفاده از این تصویر، تصاویر مربوط به سال

ها به  ن به روش تصویر به تصویر تصحیح شد و خطای آ 2000و 
 رسید.  4/0زیر 

بار دیگر تصحیح خطای  یکمنطقه،  بودن با توجه به کوهستانی
نقشه مدل رقومی ارتفاعی توسط جا شدگی مناطق کوهستانی بهجا

تر از نصف  کم منطقه و نقاط کنترل زمینی انجام شد و خطای آن به 
 یک پیکسل رسید. 

استفاده  FLAASHبرای تصحیح اتمسفری تصاویر از روش 
های واقعی بازتاب شد. هدف از تصحیح اتمسفری تعیین ارزش

تابش از جمله باز ، سطح و بازیابی پارامترهای فیزیکی سطح زمین
 ای بوده است. تصاویر ماهواره با ازبین بردن اثرات جوی از ، سطح
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 ایپردازش تصاوير ماهواره

کشاورزی  ، ساخت نوع کاربری شامل انسان 6 ،با بررسی منطقه
مرتع و آب )رودخانه( تشخیص داده  ، جنگل ، کشاورزی دیم ، آبی

 50ا تعداد هبرای هرکدام از کاربری GPSاستفاده از شد و با 
 .نقطه شاهد با پراکنش مناسب برداشت شد 50نقطه تعلیمی و 

تصاویر با  ، درصد منطقه را پوشش داد 5/2که بیش از  طوری به
کثر ابندی نظارت شده و الگوریتم و حداستفاده از روش طبقه

کاربری مربوط به هر سه های  بندی شدند و نقشهطبقه ، احتمال
  دوره استخراج شد.

 های پردازشیفرآیندبندی شده به منظور انجام اویر طبقهتص
-از پردازش شد. در این مرحله کالس وارد مراحل پستر  بیش

های پوششی یکسان در هم ادغام و از فیلتر اکثریت با اندازه 

های منفرد استفاده گردید و به منظور حذف پیکسل 3×3پنجره 
  دست آمد. هدوره بهای کاربری اراضی برای سه در نهایت نقشه

باید میزان  ، بندی و تهیه نقشه کاربری اراضی از طبقه پس
برای هر سه  ،منظور به همین شد.بندی مشخص میدقت طبقه

دقت کاربر و دقت تولید کننده  ، ضریب کاپا ، صحت کلی ، تصویر
 . محاسبه گردید

 ، 1987 هایهای کاربری اراضی سالپس از استخراج نقشه
شدند  ،IDRISIافزار ها وارد محیط نرماین نقشه ، 2016 و 2000

با هم مقایسه شدند و نقشه  LCM ها با استفاده از مدلو نقشه
تغییرات کاربری اراضی استخراج شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار 

  .گرفت
 ، مراحل اجرای تحقیق نشان داده شده است.1درشکل 

 

 
 حقیقمراحل انجام ت دیاگرام .1شکل

 مورد مطالعه  حدودهمعرفی م

هکتار وسعت و با مختصات جغرافیایی  70000سیروان با مساحت 
ثانیه شمالی و عرض  32دقیقه و  41درجه و  33طول جغرافیایی 

ثانیه غربی در استان ایالم  42دقیقه و  31درجه و  46جغرافیایی 
ستان از ارتفاعات شرقی ایوان شروع و در امتداد ضلع شمالی شهر

ایالم و بخش بدره تا ضلع شمال غربی شهرستان دره شهر امتداد 
هکتار جنگل بکر  26000این شهرستان دارای بیش از یافته است. 

باشد که پناهگاه و زیستگاه انواع حیوانات وحشی و دست نخورده می
 (.1396،  ایالم آبخیزداری و طبیعی منابع کل باشد )اداره می و پرندگان

متر و متوسط دمای سالیانه میلی 398ارش سالیانه آن میانگین ب
(. 1396 ، ایالم هواشناسی باشد )ادارهگراد میدرجه سانتی 20

 2620بلندترین نقطه ارتفاعی منطقه متعلق به کوه کبیرکوه با ارتفاع 
متر از سطح  662ترین نقطه ارتفاعی آن دارای ارتفاع متر و پایین

 .(2شکل ) ستا دریا
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موقعیت شهرستان سیروان در استان ایالم .2کل ش

هایافته
 ریانتخاب تصاوپس از  اراضی منطقههای تغییرات کاربری نقشه 

 ،یهندس حاتتصحی: شامل هاپردازش شیمربوطه، پ ایماهواره
 انجام شد.  یو اتمسفر کیومتریراد

 ریتصاو یبرا ریبه تصو ریبه روش تصو یهندس حاتیتصح
 .که قابل قبول است دیرس 4/0 رزی به هادقت آن و گرفتانجام 

 هایهیاز روش انطباق ال ریتصاو یکنترل دقت هندس یبرا

 حاتیتصح یبرا و رتصاوی با هاجاده رینظ یعوارض خط
استفاده  FLAASH تمیمورد نظر، از الگور ریتصاو یاتمسفر

حداکثر احتمال  تمیروش الگور بانظارت شده  بندیطبقهد و ش
 تا 3های  شکلدر  استخراج شده، های نهاییشهنق. م گرفتانجا

اند. آورده شده 5

نظارت شده بندیدست آمده از روش طبقه هب، 1987نقشه کاربری اراضی سال  .3شکل  
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 نظارت شده یبند دست آمده از روش طبقه به، 2000نقشه کاربری اراضی سال  .4شکل     
 

 
 نظارت شده یبند دست آمده از روش طبقه به، 2016نقشه کاربری اراضی سال  .5شکل 

 

در  ینقطه به صورت تصادف 100 یبه منظور صحت سنج
نقاط  2016سال  یانتخاب شد برا ریسرتاسر هرکدام از تصاو

( انتخاب یهر کاربر ینقطه برا 50)تعداد  GPS لهیشاهد به وس
 بیبه ترت 2016و  2000، 1987 سال یکاپا برا بیشد و ضر

به  یمحاسبه شد و صحت کل ،91/92و  71/75،  3/74برابر 
 .درصد محاسبه شد 44/90درصد و  80درصد، 80برابر  بیترت

برای  را بندینتایج حاصل از ارزیابی صحت طبقه، 1جدول 
 .دهدنشان می 2016،  2000،  1987های  سال
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 بندیطبقه نتایج حاصل از ارزیابی صحت .1جدول 

 2016،  2000،  1987های برای سال

 کاپای کلی صحت کلی سال

1987 81,43 7430/0 

2000 80,00 7571/0 

2016 90,44 9291/0 
 

های  نقشه ، پس از تهیه نقشه کاربری اراضی سه مقطع زمانی
، 2016و  2000 ، 1987های کاربری اراضی تولید شده برای سال

 ،LCMبا استفاده از مدل  و EDRISI Selvaافزار نرم توسط
 ها برای دو دوره استخراج گردید.تغییرات نقشه

 ، 2000الی  1987 زمانی بررسی تغییرات انجام شده در بازه
هکتار  150از حدود ساخت  انسان مساحت اراضی دهد که  نشان می

در شهرستان مورد مطالعه به حدود  2000الی  1987طی دوره 
تر در اراضی مرتعی و  ه است و این اتفاق بیشهکتار رسید 295

 . دیم اتفاق افتاده است
 (مسکونی) ساختانسان یاراض راتییتغ زانینمودار م، 6شکل 

 شود، طور که مشاهده می همان دهد. در این دوره را نشان می
ساخت  انسان هکتار مرتع در این بازه زمانی به اراضی  140حدود 

 تبدیل شده است.

 
 2000الی  1987ساخت )مسکونی( طی دوره میزان تغییرات اراضی انساننمودار . 6شکل

منطقه  ساله در 13در ارتباط با اراضی جنگلی طی دوره 
هکتار از این  2600از حدود  ،7مورد مطالعه طبق نمودار شکل 

کاهش تراکم جنگلی  رسد، به نظر میاراضی کاسته شده است. 
 ین امر شده است.باعث ا به دلیل قطع درختان

 
 2000الی  1987 دوره میزان تغییرات اراضی جنگلی طی نمودار .7شکل 

از  هکتار 2500حدود ، 8نمودار شکل  با توجه به اطالعات
به اراضی کشاورزی  2000الی  1987اراضی مرتعی طی دوره 

دهد طی ان دوره انسان دیم تبدیل شده است که این نشان می

به اراضی کشاورزی  هارا آناوز کرده است و به اراضی مرتعی تج
 .است کردهتبدیل 

 
2000الی  1987میزان تغییرات اراضی مرتعی طی دوره  نمودار  .8 شکل
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( یساخته شده )مسکون یاراض راتییتغ زانینمودار م، 9شکل
طور که مالحظه  دهد. همان را در دوره مورد مطالعه نشان می

هکتار طی دوره  295ده از مساحت اراضی ساخته ششود،  می
هکتار  759در شهرستان مورد مطالعه به  2016الی  2000

 466بطوری که مساحت اراضی ساخته شده حدود  ، رسیده است
درصد اراضی  90الی  80هکتار افزایش یافته است که حدود 

 .ساخته شده در اراضی مرتعی اتفاق افتاده است

 
 2016الی  2000اضی ساخته شده )مسکونی( طی دوره میزان تغییرات ارنمودار  .9شکل 

نشان ، 10، در شکلیجنگل یاراض راتییتغ زانینمودار م
 2016الی  2000مساحت اراضی جنگلی طی دوره دهد که  می

هکتار از اراضی جنگلی به  5200در منطقه مورد مطالعه حدود 

هکتار از اراضی جنگلی به اراضی کشاورزی  500حدود و مرتع 
 .م تبدیل شده استدی

 2016الی  2000میزان تغییرات اراضی جنگلی طی دوره نمودار  .10شکل 

دوره  یط یمرتع یاراض راتییتغ زانینمودار م، 11شکل 
شود،  طور که مالحظه می دهد. همان را نشان می 2016 تا 2000
مید یکشاورز یبه اراض یمرتع یهکتار از اراض 3500حدود 

  شده است. لیتبد 
 یکشاورز یبه اراض یاراض نیهکتار از ا 850حدود  نیهمچن

 شده است. لیتبد یآب

 
 2016الی  2000میزان تغییرات اراضی مرتعی طی دوره  نمودار. 11شکل 

(، در شکل 2016تا  1987ساله ) 29ره زمانی بررسی کل دو
به شکل اطالعات جزء به  22به صورت نموداری و در جدول  12

 شده است. جزء، ارائه 

کاربری جنگل دارای سطح  نشان داد که نتایج کلی بررسی
اند.  ها دارای تغییرات مثبت بودهسایر کاربری سطح وروند کاهشی 

 :که طوری به
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کتار ه 36477درصد تغییرات از  -33/12کاربری جنگل با  - 
  هکتار؛ 28128به  1987در سال 

 3/375د، از + درص39/0)رودخانه( با  یآب یاراض یکاربر -
 ؛هکتار 4/638به  1987هکتار در سال 

هکتار  4/426+ درصد، از 69/2با رشد  یآب یکشاورز یکاربر -
 ؛هکتار 7/2264به  1987سال  در 

 8/5026+ درصد، از13/8با رشد  مید یکشاورز یکاربر -

  ؛هکتار 9/10574به  1987در سال هکتار 
هکتار در  4/25853از  + درصد،06/0مرتع با رشد  یکاربر -
 191و این یعنی حدود  دهیهکتار رس 9/25943به  1987سال 

  ؛هکتار به اراضی مرتعی افزوده شده است
 4/150از  ریی+ درصد تغ98/0با ساخت  انسان  یبررکاو  -

 .ه استدیهکتار رس 4/759به  1987هکتار در سال 
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 2016تا  1987های کاربری شهرستان سیروان طی دوره ت کالستغییرات مساح نمودار .12شکل

 (2016تا  1987ساله) 29ن طی دوره مساحت و تغییرات کاربری اراضی شهرستان سیروا .2جدول

 دوره

 

 کاربری

 درصد تغییرات مساحت)هکتار(

تا  1986 2016 2000 1987

2000 

تا  2000

2016 

1987 

 درصد حتمسا درصد مساحت درصد مساحت 2016تا

 -33/12 -33/7 -5/4 17/41 28128   5/49 33877 39/53 36477 جنگل

 + 39/0 +22/0 +17/0 93/0 4/638 71/0 4/488 54/0 3/375 رودخانه

 +69/2 +06/2 +63/0 31/3 7/2264 25/1 854 62/0 4/426 کشاورزی آبی

 +13/8 +18/5 +95/2 48/15 9/10574 3/10 8/7041 35/7 8/5026 کشاورزی ديم

 +06/0 +2/0 -14/0 9/37 9/25943 7/37 7/25752 84/37 4/25853 مرتع

 +89/0 +68/0 +21/0 11/1 4/759 43/0 4/295 22/0 4/150 انسان ساخت

 - - - 100 3/68309 100 3/68309 100 3/68309 جمع کل

 بحث و نتیجه گیری
اثر به بررسی در این تحقیق با استفاده از تصاویر ماهواره لندست 

شهرستان سیروان در  سعه شهری بر اراضی مرتعی و جنگلیتو
 پرداخته شد.  2016تا  1987های  ساله طی سال 29بازه 

های اخیر که نتایج تحقیق یکی از معضالت کشور در سال
 نیز آن را تأیید نمود، تغییر کاربری اراضی و در نتیجه تغییر

رات باعث از بین رفتن های طبیعی است و این تغیی اکوسیستم
های های جنگلی و مراتع و در نتیجه از بین رفتن زیستگاهعرصه

طبیعی پرندگان و حیوانات منطقه و از طرف دیگر تغییرات آب و 
 شوند. تشخیص به موقع و دقیق تغییرات هوایی در منطقه می

ناپذیر محیط زیست  تواند از تخریب و نابودی برگشتکاربری می
 د.جلوگیری کن

ی و همچنین بررسی با توجه به شناخت منطقه در بازدید میدان
 ، کالس کاربری در منطقه تشخیص داده شد 6ای تصاویر ماهواره

ی و اتمسفری با استفاده از بعد از انجام تصحیحات هندس
بندی نظارت شده و الگوریتم حداکثر احتمال اقدام به  طبقه
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بندی انجام بی صحت طبقهیر گردید و سپس ارزیاتصاوبندی  طبقه 
به  2016و 2000،  1987های شد که صحت کلی برای سال

و 75/0درصد و کاپای کلی  44/91و  43/81 و 00/80ترتیب 
ین تغییرات تر بیشگردید و مشخص شد که محاسبه  92/0 و74/0

که در بازه  طوری بهباشد کاربری مربوط به کاربری جنگل می
ها هکتار از وسعت جنگل 2600دار به مق 2000تا  1987زمانی 

هکتار  2500هکتار به کشاورزی و  100از این مقدار و کاسته شده 
الی  2000همچنین در بازه زمانی  .تبدیل شده استبه مرتع 

به مرتع و هکتار از اراضی جنگلی تخریب و  5750حدود  2016
هکتار جنگل  550 .استزمین کشاورزی دیم تغییر کاربری داده 

که نیاز به به زمین کشاورزی تبدیل شده است  ورت مستقیمص به
ی جنگلی که ذخایر طبیعی و این تبدیل در اراض زیرا ؛ بررسی دارد

  اتفاق افتاده است. ،باشندملی می
 295به  1987هکتار در سال  150از ساخت  انسان کاربری 

تار رسیده است هک 759به  2016و در سال  2000در سال  هکتار
های  ستاها و همچنین طرحتر شدن شهر و روان از گستردهکه نش

در تر  بیش این مناطق مسکونیدارد. اقتصادی در این منطقه 
های کشاورزی و جنگلی در زمین تر کم اراضی مرتعی و به میزان 

 . اندساخته شده
کاهش یافت  2000تا  1987کاربری مرتع در بازه زمانی  

ولی  ،مقدار کم هر چند به 2016الی  2000ولی در بازه زمانی 
از طرف و  بودتبدیل جنگل به مرتع از که ناشی  افزایش پیدا کرد

ع به کشاورزی آبی و دیم مرتتبدیل  دیگر چون در همان بازه
که شامل جمع افزایش و لذا در بازه زمانی کل  ،داشتهوجود 

 آن کم است. ییر وسعت تغکاهش کاربری است مقدار 
صورت دیم و آبی افزایش وسعت  ، کشاورزی هایبرای کاربری

علت تبدیل مرتع و جنگل به کشاورزی  که این تغییرات به گرفته
 ی آبی است. دیم و همچنین تبدیل مرتع و کشاورزی دیم به کشاورز

تر  بیش کهیافت ( نیز افزایش کاربری کاربری آبی )رودخانه
 . علت ایجاد سد در این منطقه و آبگیری آن است به

عوامل انسانی نقش زیادی نتیجه مطالعه حاضر اثبات نمود که 
داشته و برای توسعه  شهرستان سیروان یهااربریکانواع در تغییر 

 ، جنگل هایبه تغییر کاربرینسبت صنعتی های  شهر و ایجاد طرح
تغییرات کاربری در بازه  این ، اقدام گردیده استمرتع و کشاورزی 

در  د،و اگر با همین سرعت پیش برو هتیافشدت  2016تا  2000
های بکر و زیبای این ناحیه و آینده نه چندان دور همه جنگل

دلیل توان  یا بههمچنین مراتع آن تخریب شده و به زمین کشاورزی 
-یش شده و به اراضی بایر تبدیل میدچار فرسا کم برای کشاورزی

 یکاربر تراییکه تغ دادنشان بررسی مطالعات پیشین نیز  شوند.
و ساخت  انسان مناطق  شیبا افزا یو از طرف بودهمعموال قابل توجه 

  .شود می کاسته یدر مقابل از مناطق جنگل یکشاورز
 

 راهکارها

 شوند:  های تحقیق راهکارهای زیر پیشنهاد می با توجه به یافته
  از تبدیل اراضی ملی و طبیعی به مناطق جلوگیری

محدوده کاداستر،  هایتعیین نقشهبا مسکونی 
برخورد جدی با متخلفان با و شهرها و روستاها 
 جریمه های سنگین.

  و توسعه صنعت گردشگری با نظارت مسئوالن
و ها  از جنگل برای حفاظتساکنین منطقه تشویق 

دلیل  ، بهتاندازهای طبیعی منطقه و محیط زیس چشم
  منفعت اقتصادی برای مردم و منطقه.

 تان برای تبدیل به ذغال یا جلوگیری از قطع درخ
 تبدیل جنگل به زمین کشاورزی 

  استفاده از نظرات و  حریق در منطقهشناسایی عوامل
ریزی شهری و کاربست  متخصصین محیط زیست و برنامه

از برای پیشگیری   ها های ارائه شده توسط آنراهکار
 ها ها و تخزیب مراتع و جنگل گسترش آتش سوزی

 

 منابع 

مواجهه با مشکالت و توسعه (، 1381مرضا )غال ،یاسالم .1
 .47-40: 34صفه، شماره:  : درونزا،

و  یبررس ، (1396سمیه و همکاران ) ، غالمی ،سعید ، امانپور .2
: محله یمورد مونهن ، یاراض یتوسعه کاربر یراهبردها نیتدو

 های   دو فصلنامه پژوهش ، رازیشهر ش تنان در کالن هفت
 .88-77: 16شماره  ، 8سال ، ریشه    شناسی   بوم

های داده ،( 1396) اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری ایالم .3
 . ایالماستان  ، منطقه سیروان

میزان بارندگی و دما تا  نمودار ، (1396)اداره هواشناسی ایالم  .4
 .1395سال 

کشورهای در حال  در داری(، شهرهای پا1383) کیپاگ، سور .5
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