آمایش سرزمین
دورة هشتم ،شمارة دوم ،پاییز و زمستان 9315
صفحات 399 – 330

Print ISSN: 2008-7047
Online ISSN: 2423-6268

http://jtcp.ut.ac.ir

هنهبندیتخریباراضیمحدودةشهرکرمانبراثرتوسعة
پ 
بابهکارگیریGIS
بیابانزاییتکنوژنیکی) 

شهری–صنعتی(


عبدالرضا کاظمینیا ،صدیقه میمندی پاریزی

مربی ،دانشکدة عمران ،دانشگاه صنعتی سیرجان ،سیرجان ،ایران

(تاریخ دریافت 0031/10/10 :؛ تاریخ پذیرش)0031/18/42 :

چکيده
در دهههای اخیر حاکم شدن اقلیم خشک بر کشور ایران ،موجب گسترش بیابانیشدن اراضی اطراف شهرها شده استت .محتدددهای کته
برای این پژدهش انتخاب شده ،اراضی اطراف شهر کرمان است .بهمنظور بررسی میزان بیابانزایتی اطتراف ایتن شتهر پت از تصتحی
هندسی د رادیومتریک تصویر سنجندة  ETM+2009ماهوارة لندست د عک های هوایی با مقیتا  0:1111منطقته ،نقشتههتای کتاربری
اراضی د پوشش گیاهی منطقه تهیه شد ،د سپ  ،برای برآدرد تعیین شدت بیابانزایی اراضی محدددة شهر کرمان ،شاخصهتای مربتو
به معیار توسعة شهری د صنعتی براسا مدل  ،IMDPAشامل تراکم راهها د معادن ،میزان تراکم فضای سبز ،تبتدیل اراضتی مرتعتی ،د
جنگلی د تبدیل اراضی باغی د زراعی بهکار گرفته است .سپ  ،پارامترهای یادشده براسا میزان تأثیر آنها در تخریب د بیابتانیشتدن
اراضی منطقه امتیازدهی شد .در نهایت ،در محیط نرمافزار  GISبا بهکارگیری توابع تحلیلی مورد نیتاز براستا متدل  ،IMDPAاراضتی
منطقه از نظر شاخص بیابانیشدن پهنهبندی شد .نتایج نشان میدهد اراضی محدددة شهر کرمان در اثر بیابانزایتی تکنتوینیکی بته سته
بخش بحرانی ،متوسط د کم قابل طبقهبندی هستند.

کليدواژگان
بیابانزایی تکنوینیکی ،سنجنده ،سیستم اطالعات مکانی ).IMDPA ،(GIS

 نویسندة مسئول ،رایانامهsm_parizi20@yahoo.com :
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مقدمه و بيان مسئله
گسترش اراضی بیابانی در اطراف شهرها سومین چالش مهم جهانی در قرن بیستویکم محسوو
میشود و بیش از 111کشور جهان در معرض این پدیده قرار دارند .سواننه بوالب بور  021میلیوارد
دنر خسارت ،بهلحاظ غیرقابل استفاده شدن بیش از  01هزار کیلومتر مربع از اراضی حاصلخیز ،به
کشاورزان و بهرهوران وارد میشود که فقط بخشوی از ثاوار بسویار وسویع و گسوتردة اکولوو یکی،
اجتماعی ،اقتصادي و زیسوتمحیطوی بیابوانزایوی را شوامل مویشوود (موسووي ،1830 ،ص.)11
بیابانزایی در واقع ،کاهش اکولو یکی ،بیولو یکی و تخریب زمین است که ممکن است بهصوورت
طبیعی یا غیرطبیعی (انسان) باشد ،این فرایند نهفقط مناطق خشك و نیمه خشك را تحت تأایر قرار
را نیز متأار میکند ( .)Ben-Dor et al., 2005, p.34بیابوانزایوی

میدهد ،بلکه مناطق حاشیة مرطو

فرایندي است که موجب تخریب و انهودا اکوسیسوتمهواي طبیعوی شوده و سوبب کواهش تولیود
بیولو یك در حد ظهور تخریب خوا

مویشوود ( .)Ldisa et al., 2002, p.25پدیودة بیابوانیشودن

اراضی میتواند در همة شرایط اقلیمی به وقوع بپیوندد و شدت ثن بسوتيی بوه ر یوم رطووبتی ثن
منطقه دارد .در مناطق خشك با اقلیم گر و خشك ،این فرایند می توانود سورعت پیودا کنود و بوه
صورت فاجعه درثید

(1993, p.21

 .)Babaev,حدود  80درصد از سطح کرة زمین در معرض خطر

بیابانزایی است ،در حالی که  21درصد جمعیت کل زمین در این مناطق سکونت دارند و هر سوال
 21میلیون هکتار از اراضی حاصلخیز بهدلیل بیابانزایی به اراضی غیرحاصلخیز تبدیل میشوود و 6
میلیون هکتار زمین غیرقابل استفاده و بایر میشود ( .)Howari et al., 2007, p.69کشوور موا کوه در
کمربند خشك دنیا واقع شده ،و حدود  2/0درصد از بیابانهاي جهان را در خود جاي داده اسوت،
نیز از این پدیده مستثنا نیست .مقابله با پدیدة تخریب اراضی ،بهویژه در کشورهاي درحالتوسعه و
نیز کشورهایی که پتانسیل بانیی دارند ،بسیار کارساز و حیاتی خواهد بود .در این زمینه میتوان بوا
ارائة راهکارها و روشهاي مدیریتی مناسب از شدت ثن کاست و نیوز از گسوترش و پیشوروي ثن
جلوگیري کرد .در این راه شناخت فرایندهاي بیابانزایی و عوامل به وجودثورنده و تشدیدکنندة ثن
و همچنین ،ثگاهی از شدت و ضعف این فرایندها و عوامل ،مهم و ضروري است و باید بررسی و
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ارزیابی شود (فرازمند و همکاران ،1831 ،ص .)110شناخت معیارها و شاخصها بهمنظور طراحی
مدلی براي نشاندادن شدت بیابانزایی اراضی و تعیین مهمترین عوامل مؤار بر ثن براي جلوگیري
از گسترش عوامل بیابانزایی ضرورت دارد .همچنوین ،در هور منطقوه بسوته بوه شورایط اقلیموی،
خا شناسی ،ئومورفولو یکی و غیره عاملهاي مختلفی در بیابانزایی نقش دارند .براي پیبوردن
به نقش عوامل مؤار بر تخریب اراضی و پتانسیل بیابانزایی تحقیقات زیادي انجا گرفته است که
حاصل ثن طراحی مدلهاي مختلف است.
اراضی حومة شهر کرمان نمونهاي از اکوسیستمهاي مناطق خشك است که بهدلیل فعالیتهواي
نادرست انسانی و خشکسالیهاي متوالی ،توان تولید بیوموا

ثن کواهش یافتوه و فراینود تخریوب

اراضی در ثن رو به گسترش است .اراضی محدودة شهر کرمان تحوت توأایر اقلویمهواي خشوك و
فراخشك و رشد جمعیتی است و با توجه به رشد سالیانة تخریب اراضوی و گسوترش روزافوزون
ثن ،یافتن روشهاي ارزیابی این پدیده و علل ایجاد ثن در قالب مدلهاي ارزیابی وضعیت فعلی و
پیشبینی روند ثن ،بیش از پیش ضروري مینماید .در پژوهش پیشرو سعی شده است بوا هودف
کمیکردن شاخصهاي مؤار بر تخریب اراضی منطقة مورد مطالعه اار شاخص تکنولوو ي توسوعة
شهري  -صنعتی در روند تخریب اراضی حومة شهر کرمان بررسوی شوود .همچنوین ،از ثنجوا کوه
هدف از انجا دادن طرحهاي توسعه صرفاً گسترش صنعتی و شهري است ،ضرورت مطالعوة ثاوار
توسعة شهري -صنعتی بر پسکرانههاي شهرها براي همسویی مقولههاي توسوعه و محویط زیسوت
کامالً مشهود است ،در بررسی حاضر سعی شد تا وضعیت بیابانزایی تکنو نیکی بالفعل اراضی بوه
کمك شاخصهاي تخریب اراضی در محدودة مطالعاتی تعیین ،و نقشههاي مربوطه به تأایر معیوار

توسعة شهري و صنعتی تهیه شود.
مبانی نظری
یکی از ابزارهاي مؤار در مطالعات محیط زیست و علو زمین ،فناوري سنجشازدور و بهرهگیوري
از دادههاي ماهوارهاي است .سنجشازدور از زمرة روشهاي جمعثوري داده محسو
در ثن تما

میشود کوه

فیزیکی با اشیاء مورد اندازهگیري در حداقل ممکن نيه داشته مویشوود .بوهکوارگیري
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علم سنجشازدور و دادههاي ماهوارهاي اغلب موجوب کواهش هزینوه ،افوزایش دقوت و سورعت
میشود و روزبهروز بر اهمیت این فناوري در راستاي توسعة پایدار افزوده مویشوود (علوويپنواه،
 ،1832ص .)22در ادامووه GIS ،نیووز بووه کمووك ثمووده اسووت و در فوورثوري دادههوواي حاصوول از
سنجش ازدور کمك فراوانی میکند .سیستم هاي اطالعوات مکوانی یوا هموان  ،GISمجموعوهاي از
ابزارها براي جمعثوري ،ذخیرهسازي ،بازیافت ارادي ،تبدیل و نموایش دادههواي مکوانی از جهوان
واقعووی اسووت (هووایوودکورنلیو  1و همکوواران ،1831 ،ص .)81بووا ایوون اوصوواف مطالعووة تهدیوود
بیابانیشدن اراضی در اطراف شهرها و مشکالت زیستمحیطی که براي ساکنان منواطق بوه هموراه
دارد ،با کمكگرفتن از علوم سونجشازدور و  GISبوهراحتوی امکوانپوییر اسوت ،زیورا مودیریت،
ساماندهی و نظارت بر اراضی را توسط دادههاي چندزمانه و کلوینيور سونجشازدور و ثنالیزهواي
 GISبسیار ثسان میکند .ارزیابی بیابوانی شودن و تخریوب اراضوی محودودة شوهرها و تهیوة نقشوة
پهنهبندي ثن به کمك مدلهاي تجربی مختلفی انجا میگیرد که از ثن جمله میتوان به مودلهواي
UNEP

 LADA ،FAO-و  MEDALUSاشاره کرد .روش مدالو  ،2روش جدیدي است و با توجه

به عاملهاي زیاد و بانبودن دقت ثن از روشهاي دیير مناسبتر است .این مدل توسط کمیسویون
بین المللی اروپا طراحی شده است .کمیسویون اروپوا در سوال  1111بوا هودف مطالعوات تخریوب
اراضی ،تأسیس شد و پرو ههاي مختلفوی در ایون زمینوه انجوا داده اسوت کوه مودالو

یکوی از

مهمترین این پرو هها است ( .)Kosmas et al., 1999, p.90براي بهکارگیري این مدل ،چهوار معیوار
بهعنوان معیارهاي اصلی بیابانزایی در نظر گرفته شد .این چهار معیار عبارتانود از معیوار پوشوش
گیاهی ،اقلیم ،کیفیت خا و مودیریت اراضوی .هودف از روش مودالو
حسا

مشوخصکوردن منواطق

به بیابانزایی با بهکارگرفتن شواخصهواي  ESASاسوت ( .)Basso et al., 2000, p.56ایون

مدل در کشورهاي اروپایی با اقلیم مدیترانه اي ثزمایش شده است و براي کشورهاي بوا اقلویمهواي

1. Hayvodkornelyos
2. MEDALUS
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مختلف از جمله کشوور ایوران مناسوب نیسوت .در ایوران مودلهواي  MICD ،ICDو اخیوراً روش
 1IMDPAنیز مطرح شده است .این مدل جدیدترین روش ارزیابی بیابانزایی اراضی در ایران اسوت
که بر پایة روش مدالو

بوده و خاص اقلیم ایران طراحی شوده اسوت .روش  ،IMDPAدادههواي

مختلفی مانند اقلیم ،پوشش گیاهی ،خا شناسی و کاربري اراضی و ....را بوهعنووان شواخصهواي
مؤار در بیابانزایی اراضی ،بهکار میگیرد .این روش نسوبت بوه سوایر مودلهوا مزیوتهوایی دارد
نخست ،اینکه امکان وزندهی نیههاي بهکارگرفتهشده با سیسوتم  GISوجوود دارد کوه سورعت و
دقت مطالعات را افزایش میدهد و خطاي کارشناسی را کم میکند .همچنین ،در تلفیق شاخصهوا،
به جاي میانيین حسابی ،میانيین هندسی بهکار میگیرد که بر دقت کار براي ارزیابی و تهیوة نقشوه
بیابانزایی میافزاید .از طرفی ،در این روش از نیههایی بهکار گرفته مویشوود کوه بوهدسوتثوردن
اطالعات ثنها بهسادگی امکانپییر است .بنابراین ،این مدل با بررسی ثاار متقابل عوامول موؤار بور
توسعة خطر بیابانیشدن اراضی ،میزان حساسیت به بیابانزایی و انواع تیپهواي ثن را ،کوه شوامل
تیپهاي بحرانی ( ،)cشکننده ( )fو بالقوه ( )pاست ،براي هر منطقه معین مویکنود .براسوا

ایون

روش ،هر یك از شاخصهاي کیفی بهکارگرفتهشده در ثن ،از میانيینگیوري هندسوی پارامترهواي
مربوط به خود بهدست میثیند و با ترکیب (میانيین هندسی) این شواخصهوا بوه کموك سیسوتم
 ،GISشاخص حساسیت مناطق ( ،2)ESAIتعیین میشود .هر یك از شاخصهاي کیفی یادشده بوا
توجه به ااري که در بیابانزایی اراضی دارند ،امتیاز میگیرند و دامنة امتیاز ثنها از عدد ( 1بهتر) توا
عدد ( 2بدتر) طبقهبندي شده است.
پيشينة پژوهش
در سالهاي اخیر ،مطالعات بسیاري زمینة موضوع تحقیق حاضر انجا گرفتوه اسوت کوه در اداموه،
برخی از ثنها بررسی میشود .کاسمو

و همکاران ( )2111با بهکارگیري مودل مودالو  ،نقشوة
1. Iranian Model of Desertification Potential
2. Environmentally Sensitive Areas Index
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حساسیت اراضی منطقه اي در کشور یونان را بوا چهوار پوارامتر اقلویم ،خوا  ،مودیریت اراضوی و
پوشش گیاهی طراحوی کردنود ( .)Kosmas et al., 2000, p.91کوارین لوی و همکواران ( )2112بوا
بوهکوارگیري پارامترهواي تخریوب پوشوش گیواهی ،فرسوایش بوادي ،ثبوی ،شورشودن خوا  ،و
باتالقیشدن ،ثلودگی محیطی نقشة بیابانزایی را تهیه کرد (.)Karnieli & Cierniewski, 2002, p.22

نوادو و همکاران ( ،)2113با بررسی حساسیت اراضی به تخریوب بوا مودل مودالو
غر

در جنوو

اسپانیا ،به این نتیجه رسیدند که نقشة بیابانزایی تهیهشده در این تحقیق نسبت به سایر مدلهوا

بهتر و با شرایط طبیعی سازگارتر است ( .)Lavado et al., 2008, p.28گاد و لطفوی بوا بوهکوارگیري
 GISبراي مشخصکردن نحوة بیابانزایی در نیل در کشور مصر ،مدل مودالو

را بوهکوار گرفتنود.

زهو و همکاران ( )2111با بهکارگیري  GISو شبکة فازي نقشة بیابوانیشودن اراضوی منطقوهاي در
چین را پیشنهاد کردند ( .)Zhu et a1., 2009, p.56دپالئو و همکواران ( )2111نقشوة حساسویت بوه
بیابانزایی را براي منطقهاي در کشور ایتالیا ،با مدل مودالو

تهیوه کردنود

(Depaola et al., 2009,

 .)p.673کوندا و دوتا ( )2111به کمك علم دورسنجی و  GISنقشوة اراضوی بیابوانی منطقوهاي در
کشور هندوستان را تهیه کردند ( .)Kundu & Dutta, 2010, p.25رفیعوی و همکواران ( )2112مودل
مدالو

را براي منطقه اي در اطراف شهر ورامین با بهکارگیري پارامترهاي موؤار در بیابوانزایوی و

 GISاجرا کردند ( .)Rafiei et al., 2002, p.201فرازمند و همکواران ( )1831ااور معیوار تکنولوو ي
توسعة شهري در بیابانزایی اراضی شرق شهر اهوواز را بوه کموك مودل  IMDPAبررسوی کردنود
(فرازمند و همکاران ،1831 ،ص .)110زهتابیان و همکاران وضعیت بیابانزایی منطقهاي در اطوراف
شهر کاشان را با مدل مدالو

بررسی کردند (زهتابیوان و همکواران ،1832 ،ص .)23ذوالفقواري و

همکاران ) )1811شدت بیابانزایی دشت سیستان را با مدل  IMDPAبا دو پارامتر فرسایش بوادي و
خا ارزیابی کردند (ذوالفقاري و همکاران ،1811 ،ص .)00احمدي و همکاران ( )1811با بررسی
تأایر توسعة شهري و صنعتی (بیابانزایی تکنو نیکی) ،وضعیت بیابانیشدن اراضی شرق اصوفهان را
مطالعه کردند (احمدي و همکاران ،1811 ،ص.)66
مطالعات نشان میدهد عملکرد شهرها میتواند در یك دورة کوتاهمدت و بهطور مشخصی طی

پهنهبندی تخریب اراضی محدودة شهر کرمان بر اثر توسعة شهری – صنعتی (بيابانزایی تکنوژنيکی) با 213 ...

یك نسل ،که  11الی  21سال است ،بوه طوور چشوميیري تیییور کنود (رهنموایی ،1811 ،ص.)31
بنابراین ،پژوهش پیشرو به پهنهبندي خطر تخریب و بیابانیشودن اراضوی محودودة شوهر کرموان
براسا

روش ایرانی  ،IMDPAعلم سنجشازدور و  GISبراي مدیریت و جلووگیري از گسوترش

تخریب اراضی محدودة شهر با توجه به بحرانی و خشكبودن منطقه ،پرداخته است.
شناخت محدودة پژوهش
منطقة مورد مطالعه اراضی محدودة شهر کرمان به مختصات  01درجه و  0دقیقة طول جیرافیوایی،
و  81درجه و  11دقیقة عرض جیرافیایی به مساحت  18111هکتار است .شهر کرمان با جمعیتوی
در حدود  380هزار نفر بوا میوانيین بارنودگی سوالیانه کمتور از  201میلیمتور جوزء اقلویم خشوك
محسو

میشود و از نظر ناحیهاي ،بهعنوان مهمتورین و بزرگتورین شوهر جنوو

شورق کشوور،

عملکردي فرامنطقهاي دارد.

شکل  .1موقعيت منطقه (نگارندگان)1931 ،

روش پژوهش
براي تعیین دادهها و برثورد امتیاز هر یوك از پارامترهواي موورد نیواز روش  ،IMDPAنقشوههوا و
گزارشهاي موجود منطقة موورد مطالعوه ،بررسویهواي زمینوی ،نقشوههواي توپووگرافی ،تصواویر
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ماهوارههاي سنجنده  ETM+ماهوارة  LANDSAT 7و عکسهاي هووایی در بوازة زموانی دهسواله
( )1836-1816به کار گرفته شده است .این عکس هاي هوایی بیشتر مربوط به ديمواه سوال 1836
 1:0111و مربوط به پرو ة فتوگرامتري شهر کرمان است که توسط سوازمان

است که داراي مقیا

نقشه برداري تهیه شده است .این نیهها پس از استخراج و ویورایش در محویط  ،GISبوه صوورت
نقشههاي رستري ساماندهی و ذخیره شودند و وزندهوی ثنهوا ،براسوا

مودل  IMDPAو طبوق

جدولهاي مربوطه بوده است .سپس ،با میانيینگیري هندسی ،دادهها (با فرموت رسوتري) بوا هوم
تلفیق شده و نقشة پهنهبندي اراضی محدودة شهر کرمان نسبت به خطر تخریب تهیه شد.
الیههای بهکارگرفتهشده
الیة کيفيت فضای سبز موجود در منطقه

منظور از پارامتر کیفیت فضاي سبز (جنيل ،باغ و پار ) ،سورانة ثن بوهازاي هور نفور در محودودة
اراضی منطقه است .در این پژوهش این شاخص با نقشوة کیفیوت پوشوش گیواهی ( 1)VQIمنطقوه
توسط درصد پوشش گیاهی ارزیابی شده است .براي بهدست ثوردن پارامترهاي یادشوده ،شواخص
( 2)NDVIاستخراجشده از تصویر ماهوارة سنجندة  )LANDSAT 7( ETMسال  2111بهکار گرفتوه
شده است .این شاخص با اعمال رابطة  1بر روي تصویر ماهوارهاي ،میزان توراکم پوشوش گیواهی
منطقه را بهدست میدهد .سپس ،با توجه به ضرایب مربوطه در روش  ،IMDPAپارامترهواي فووق
وزندهی میشود و براسا

جدول  ،1در محیط  ،GISدر نهایت ،نقشة شاخص کیفیت فضاي سبز

منطقة مورد مطالعه بهدست ثمد (شکل .)2
() 1

8

0-

8

0

 =NDVIشاخص پوشش گیاهی
1. Vegetation Quality Index
2. Normalized Difference Vegetation Index

پهنهبندی تخریب اراضی محدودة شهر کرمان بر اثر توسعة شهری – صنعتی (بيابانزایی تکنوژنيکی) با 213 ...
جدول  .1شاخص کيفيت پوشش گياهي

پارامتر مورد

کم

متوسط

بحرانی

خیلی بحرانی

ارزیابی

(<52درصد)

( 52-20درصد)

( 20-52درصد)

( 52-000درصد)

و امتیاز مربوطه

0-5

5-4

4-6

6-8

میزان سرانة فضاي

سرانة بیش از  111متر

سبز بهازاي هر نفر

مربع براي هر نفر

 01-111متر مربع

 21-01متر مربع

< 21متر مربع

شکل  .2نقشة کيفيت شاخص فضای سبز اراضي منطقة مورد مطالعه

الیة تبدیل اراضی مرتعی و جنگلی به اراضی شهری (مسکونی -صنعتی)

براي تهیة نقشة این شاخص ،تصاویر ماهوارهاي سنجندههاي  ETM+ماهوارة لندست و عکسهاي
هوایی با مقیا

 1:0111مربوط به سال  1836شهر کرمان و مطالعات میدانی بهکار گرفته شود کوه

پس از تصحیح هندسی و رادیومتریك ثنها ،نقشة تیییرات کاربري اراضوی مرتعوی و جنيلوی بوه
اراضی مسکونی و صنعتی منطقة مورد مطالعه ،براسا

روش مقایسة طبقهبندي تصاویر مربوط بوه
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یك بازة زمانی دهساله ( )1816-1836یا مدل ماتریس ضر

کاربريهوا ( 1)LMMاسوتخراج شوده

است .مدل  LMMبا رابطة  ،2تصویري به شکل ماتریس  n×nتولید میکند که nتعداد کوال هواي
تعیینشده در طبقهبندي تصاویر بهکارگرفتهشده است و هر یك از مؤلفههاي (عناصر) این ماتریس
بیان کنندة تیییر و تبدیل هر کاربري (کال ) به کاربري دیير است و تیییورات ثنهوا را مشوخص
میکند .عناصري از این ماتریس که روي قطر اصلی ثن واقع شده ،معرف کال هایی است که طی
بازة زمانی ،تیییري در ثنها صورت نپییرفته است (.)Richards, 2000, p.30
LMM = (CT1 ×11) + CT2

() 2
 :LMMماتریس ضر

کاربريها

 :CT1تصویر طبقهبنديشدة تاریخ اول
 :CT2تصویر طبقهبنديشدة تاریخ دو
بعد از تهیة نقشة تیییرات تبدیل اراضی ،نسبت تیییرات مسواحت اراضوی مرتعوی و جنيلوی بوه
اراضی مسکونی  -صنعتی در بازة زمانی دهساله ( )1816 – 1836با رابطوة  8تعیوین ،و نقشوة ثن طبوق
جدول  2تهیه شد (شکل .)8

() 8

111

 :IFشاخص تبدیل اراضی مرتعی و جنيلی به اراضی مسکونی -صنعتی
 :ACMمساحت تیییریافته اراضی مرتعی و جنيلی به اراضی مسکونی -صنعتی
 :ATمساحت کل اراضی منطقه
جدول  .2شاخص کيفيت تبدیل اراضي مرتعي و جنگلي به اراضي شهری

پارامتر مورد ارزیابی

کم

متوسط

بحرانی

خیلی بحرانی

و امتیاز مربوطه

0

5

3

4

نسبت تبدیل اراضی مرتعی – جنيلی به اراضی شهري

IFM<1%

2%<IFM<0% 1%<IFM<2%

IFM>0%

1. Landuse Multiplication Matrix

پهنهبندی تخریب اراضی محدودة شهر کرمان بر اثر توسعة شهری – صنعتی (بيابانزایی تکنوژنيکی) با 231 ...

شکل  .9نقشة کيفيت شاخص تبدیل اراضي مرتعي و جنگلي به اراضي مسکوني-صنعتي منطقة مورد مطالعه

الیة تبدیل اراضی باغی و زراعی محدودة شهر به اراضی مسکونی و صنعتی

براي تهیة نقشة تبدیل اراضی باغی و زراعی به اراضی مسکونی و صنعتی محدودة شهر کرمان نیز،
عکسهاي هوایی و تصاویر ماهواره اي همراه با بازدیدهاي صحرایی منطقه و روش ماتریس ضر
کاربريها ( )LMMدر بازة زمانی مورد نظر بهکار گرفته شده است .پس از مشخصشودن تیییورات
کاربري اراضی ،نسبت تیییرات مساحت اراضی باغی و زراعی بوه اراضوی مسوکونی و صونعتی در
بازة زمانی دهساله ( )1816 – 1836با بهکارگیري رابطة  0تعیین ،و نقشة ثن طبق جدول  8تهیه شد
(شکل .)0
() 0

111

 :IFشاخص تبدیل اراضی باغی و زراعی به اراضی شهري
 :ACBمساحت تیییریافته اراضی باغی -زراعی به اراضی مسکونی -صنعتی
 :ACمساحت کل اراضی منطقه
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جدول  .9شاخص کيفيت تبدیل اراضي باغي -زراعي به اراضي شهری

پارامتر مورد ارزیابی

کم

متوسط

بحرانی

خیلی بحرانی

و امتیاز مربوطه

0

5

3

4

نسبت تبدیل اراضی باغی – زراعی به اراضی شهري

IFM<1%

2%<IFM<0% 1%<IFM<2%

IFM>0%

شکل  .4نقشة کيفيت شاخص تبدیل اراضي باغي و زراعي به اراضي مسکوني -صنعتي منطقة مورد مطالعه

الیة تراکم عوامل تخریب اراضی مانند جادهها و معادن شن و ماسه در محدودة شهر

احداث جادهها و بهرهبرداري از معادن شون و ماسوه در اراضوی محودودة شوهرهوا بور تخریوب و
بیابانیشدن اراضی هر منطقه مؤار است .براي تعیین این پارامتر با توجه به تیییور توراکم جوادههوا
(طول جادهها) و سطح معادن در بازة دهسالة مورد نظر (بهکارگیري تصاویر و عکوسهواي هووایی
همراه با بازدید میدانی) و حریم تخریبی این عوارض ،نقشة مورد نظر طبق مدل  LMMو براسوا
جدول  0تهیه شد (شکل .)0

پهنهبندی تخریب اراضی محدودة شهر کرمان بر اثر توسعة شهری – صنعتی (بيابانزایی تکنوژنيکی) با 232 ...
جدول  .4شاخص کيفيت تراکم جادهها و معادن محدودة منطقة مورد مطالعه

پارامتر مورد ارزیابی

کم

متوسط

بحرانی

خیلی بحرانی

و امتیاز مربوطه

0

5

3

4

 2-0درصد

بیش از  0درصد

تراکم جادهها و معادن در منطقة مورد مطالعه کمتر از  1درصد 1-2درصد

شکل  .1نقشة کيفيت شاخص تراکم جادهها و معادن در منطقة مورد مطالعه

الیة تراکم جمعيت (نسبت پذیرش جمعيت بالقوه به جمعيت بالفعل براساس رویکرد زیستمحيطی در
محدودههای سياسی آبادی و شهری)

افزایش جمعیت بر توسعة شهر و صنعتیشدن اراضی میانجامد ،اما از نظر زیسوتمحیطوی سوبب
تخریب و پیشروي بیابانیشدن اراضی نیز میشود .براي تهیة نقشة توراکم جمعیوت منطقوة موورد
مطالعه ثخرین ثمار سرشماري جمعیت شهر کرمان و محدودة ثن به کار گرفته شد که پس از تعیین
تعداد نفر در واحد سطح با رویکرد زیستمحیطی ،نقشة شاخص توراکم جمعیوت در محویط

GIS
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جدول  0ترسیم شد .تراکم جمعیتی براسا

منطقهبندي انجا گرفته در جامع شهر کرموان

است .بهطور عمده ،تراکم جمعیت در مناطق  2و  0شهري و اراضی محدودة ثنها است کوه دلیول
ثن را می توان تا حدي نوساز ،طبقاتیبودن سازهها و توسعة شهر در امتداد معوابر اصولی ورودي و
خروجی شهرکرمان دانست (شکل .)6
جدول  .1شاخص تراکم جمعيت بالفعل در اراضي منطقة مورد مطالعه

پارامتر مورد ارزیابی

کم

متوسط

بحرانی

خیلی بحرانی

و امتیاز مربوطه

0

5

3

4

تراکم جمعیت (نسبت پییرش جمعیت بالقوه به
جمعیت بالفعل( براسا

رویکرد زیستمحیطی کمتر از  1درصد

1-2درصد

 2-0درصد

در منطقة مورد مطالعه

شکل  .6نقشة کيفيت شاخص تراکم جمعيت در منطقة مورد مطالعه

بیش از  0درصد

پهنهبندی تخریب اراضی محدودة شهر کرمان بر اثر توسعة شهری – صنعتی (بيابانزایی تکنوژنيکی) با 233 ...

ترکيب الیهها

پس از تعیین پنج شاخص کیفیت (تراکم فضاي سبز ،شاخص تبدیل اراضی مرتعوی و جنيلوی بوه
اراضی مسکونی -صنعتی ،تراکم جمعیت ،تبودیل اراضوی بواغی و زراعوی بوه اراضوی مسوکونی-
صنعتی و تراکم جادهها و معادن) طبق رابطة  0با نر افزار  Arc GIS 10.2میانيین هندسی هور یوك
از شاخصهاي یادشده (با فرمت رستري) محاسبه شد و در نهایت ،نقشة پهنوهبنودي بیابوانیشودن
اراضی محدودة شهر کرمان با معیار توسعة شهري و صنعتی (بیابانزایی تکنو نیکی) بهدسوت ثمود.
براسا

جدول  ،6مقادیر عددي شدت بیابانیشدن اراضی براسا

معیار توسعة شهري – صونعتی

منطقة مورد مطالعه پهنهبندي شد (شکل .)1
0

() 0

2

 :TDIشاخص بیابانزایی تکنو نتیکی
 :VQIشاخص تراکم فضاي سبز
 :IFMشاخص تبدیل اراضی مرتعی و جنيلی به اراضی شهري
 :PQIشاخص تراکم جمعیت
 :IFBتبدیل اراضی باغی و زراعی به اراضی شهري
 :RQIشاخص تراکم جادهها و معادن
جدول  .6پهنهبندی شدت بيابانيشدن اراضي براساس معيار توسعة شهری و صنعتي شهر کرمان

دامنة امتیاز
شاخص عددي شدت بیابانزایی ناشی از توسعة
شهري و صنعتی ()TDI

کم

متوسط

بحرانی

خیلی بحرانی

0-0

0-5

5-3

3-2

TDI <1

1<TDI<2

2<TDI<8

TDI>8
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شکل  .7نقشة پهنهبندی شدت تخریب و بيابانيشدن اراضي محدودة شهر کرمان براساس معيار توسعة شهری و صنعتي
(بيابانزایي تکنوژنيکي)

بحث و نتيجه
همانطور که بیان شد ،در این تحقیق بوراي رسویدن بوه نقشوة تخریوب اراضوی براسوا

معیوار

تکنولو ي توسعة شهري ،شاخصهاي تبدیل اراضی باغی و زراعی اطراف شهرها به مسوکونی و
صنعتی ،تبدیل اراضی مرتعی و جنيلی به شهري و صنعتی یا کشاورزي نامناسب ،تراکم جواده و
معدن ،تراکم جمعیت و میزان فضاي سبز براي بررسی در نظر گرفته شده است معیوار تکنولوو ي
توسعة شهري عاملی مهم در تخریب اراضی در منطقة مورد مطالعوه اسوت ،افوزایش جمعیوت در
محدودة اراضی شهر کرمان ،گسترش بیرویة و شتا

توسعة صونایع ،اگور چوه موجوب رونوق و

توسعة اقتصادي -اجتماعی است ،سرچشمة بسیاري از مشکالت زیستمحیطی در ایون محودوده
است .تجزیهوتحلیل شاخصهاي مطورحشوده در مودل ارزیوابی بیابوانزایوی تکنوو نیکی اراضوی
محدودة شهر کرمان بیانکنندة این واقعیت است که شاخصهاي تعریفشده چهرة قابل قبوولی از

پهنهبندی تخریب اراضی محدودة شهر کرمان بر اثر توسعة شهری – صنعتی (بيابانزایی تکنوژنيکی) با 233 ...

وضعیت تخریب اراضی را نشان میدهد .از شاخصهواي مهوم تخریوب اراضوی در ایون منطقوه،
توسعة شهري و گسترش مناطق سکونتياهی با فضاي سبز و بیوموا

محودود اسوت .فرازمنود و

همکاران ( ،)1838و احمدي و همکاران ( )1831در مطالعههاي مشابه بیان میکنند شواخصهواي
یادشده براي وضعیت بالفعل بیابانزایی تکنو نیکی مناسب است و بهطور کلی اصلیترین شاخص
بیابانزایی تکنو نیکی در محدودة مطالعاتی را نسبت اراضی مسکونی و شهري به بواغی و زراعوی
تشکیل میدهد که باید از تبدیل بیرویة اراضی کشاورزي اعم از باغی و زراعی به اراضی صنعتی
و مسکونی خودداري شود .بنابراین ،در این تحقیق نیز با نتایجی مشابه ،با توجوه بوهترتیوب ارزش
عددي هر یك از شاخصها ( :1تبدیل اراضی باغی و زراعی :2 ،تبدیل اراضی مرتعوی و جنيلوی،
 :8تراکم جاده و معدن  :0،تراکم جمعیت ،و  :0فضاي سبز) بیان میکند تأایر تبدیل اراضی زراعوی
به اراضی صنعتی و مسکونی بیشترین نقش را در تخریب اراضی داشته است.
اراضی محدودة شهر کرمان از لحاظ شودت تخریوب و بیابوان زایوی در ااور توسوعة شوهري و
صنعتیشدن و براسا

طبقهبندي مدل  ،IMDPAسه تیپ کوم ،متوسوط و بحرانوی دارد .بوا توجوه

شکل  ،1مشاهده میشود که از کل مساحت منطقه 00 ،درصد ثن (برابر با  11030/82هکتار) جوزء
مناطقی است که وضعیتی مناسب دارند .این نواحی شامل مناطق جنيلی اسوت کوه بیشوتر منواطق
تفریحی شهر کرمان محسو

میشود و شهر در این راستا از نظر توسعه محودود شوده اسوت81 .

درصد (برابر با  1313/0هکتار) کل منطقه را تیپ متوسط تشکیل داده است کوه نوواحی در امتوداد
منطقة  0شهري را شامل میشود .دنیلی که موجب شده سات این اراضی از نظر تخریب در تیوپ
متوسط قرار گیرند ،عبارتانود از قرارگورفتن در راسوتاي مسویر خروجوی شوهر (مسویر کرموان –
زاهدان) ،که سبب تمرکز کارخانهها و واحدهاي تولیدي کوچك شوده اسوت و کواربري تجواري-
صنعتی به این اراضی دادهاند .کوهستانی بودن قسمتی از این اراضی نیز باعو

شوده اسوت منواطق

مسکونی نتوانند در اشیال اراضی ثن دخل و تصرف کنند .این ناحیه در صوورت مودیریتنشودن،
میتواند شکننده باشد و به تیپ بحرانی تبدیل شود 26 .درصد (برابر یا  6300/3هکتار) کل منطقوه
را تیپ بحرانی تشکیل داده است .همانطور که در شکل  1دیده میشود ،ایون نوواحی بوه اراضوی
منطقه  2شهري محدودند که حالت بحرانی به خود گرفته است ،از جملوه دنیول چنوین وضوعیتی
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میتوان به این موارد اشاره کرد .1 :واقعشدن این اراضی در مسیر کرمان به شهرهاي مختلفی ماننود
تهران ،اصفهان ،شیراز  .2وجود شهر هاي صنعتی ،شوهر هواي اقمواري و تأسیسوات زیربنوایی
مانند فرودگاه و غیره .بنابراین ،باید براي جلوگیري از روند گسترش شهر در این منطقه و تخریوب
بیشتر اراضی ثن ،برنامههاي مدیریتی را در این منطقه متمرکز کرد .با توجه به نتایج این پوژوهش و
بازدیدهاي میدانی ،از مجموع پارامترهاي بهکارگرفتهشده در این پژوهش (توراکم راههوا و معوادن،
میزان تراکم فضاي سبز ،تبدیل اراضی مرتعی و جنيلی ،و تبدیل اراضی باغی و زراعی) ،مهمتورین
پارامتر مؤار در بیابانزایی تکنو نیکی در اراضی اطراف شوهر کرموان ،تبودیل بویش از حود اراضوی
کشاورزي (باغی و زراعی) به اراضی صنعتی و مسکونی است .بنابراین ،باید تا حد امکان مانع چنین
تیییراتی در منطقه شد و مکانهاي مناسب دیيري بوراي توسوعة شوهر هواي صونعتی و مسوکونی
انتخا

شوند .همچنین ،می تووان در نوواحی بحرانوی بوا ایجواد کمربنود سوبز و دیيور روشهواي

بیابانزدایی بیولو یکی مانع تخریب اراضی شد .اگر مناطق یادشده نیز به نحووي مناسوب حفاظوت
نشود و مدیریت ثن تداو پیدا نکند ،با توجه به پتانسیلهاي موجود ،ممکن است اراضی محودودة
شهري از تیپ کم به تیپ متوسط و سپس به تیپ بحرانوی تبودیل شووند .همچنوین ،مویتووان در
پهنهبندي شدت تخریب اراضی محدودة شوهرها براسوا

مودل  IMDPAدر هور منطقوه بوهجواي

شاخصهاي بهکارگرفته شده در این روش ،با توجه به محدودیتهاي موجود و مهم در هر منطقوه
از شاخصهاي مناسب دیيري مانند ثلودگی زیستمحیطی ،و هووا یوا ثلوودگی و عموق ث هواي
زیرزمینی ،و همچنین براي بانبردن دقت این روش در مدلسوازي بوا  ،GISشوبکههواي عصوبی و
منطق فازي نیز بهکار گرفته شود.
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