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چکیده
. افزایش روند شهرنشینی یکی از مهمترین عوامل تخریب منابع طبیعی در منطقه سمیرم واقع در بخش زاگرس جنوبی است

37کاربري اراضی محدوده منطقه سمیرم طی/ توسعه شهرنشینی پیرامون تغییرات پوشش زمین ثیر أتمهمترین هدف این مطالعه بررسی 
هاي الزم ابتدا پردازش. باشدو بررسی تغییرات جمعیتی می) 2013(TMو ) MSS)1976سال با استفاده از تصاویر لندست 

GoogleEarthافزار با استفاده از بازدید زمینی و نرمبعدبر روي تصاویر اعمال شد و ) توپوگرافیو تصحیحات هندسی، اتمسفري(

بندي حداکثر احتمال و پوشش اراضی نواحی و تغییرات آن با استفاده از روش طبقه/هاي کاربرينقشه.هاي تعلیمی انتخاب شدندنمونه
هاي کاربري و پوشش بر اساس نتایج، صحت نقشه.شدبندي استخراج و صحت کلی و ضریب کاپاي آنها محاسبه مقایسه پس از طبقه

افزایش . باشدمی%92و 80) صحت کلی(حدود 2013و 1976ي هاترتیب سالاراضی تولید شده در بازه زمانی مطالعاتی به
درصدي وسعت 4درصدي سطح اراضی شهري و کشاورزي و کاهش 26و 90منجر به افزایش 65047به 41973جمعیت منطقه از 

عواملی . باشدقه میبرابري در طبقه خاك بدون پوشش یکی دیگر از مهمترین تغییرات در منط5/2افزایش . اراضی مرتعی شده است
و بروز اثرات سمیرمها نسبت به روستاها و عشایر موجب افزایش مهاجرت به شهرنظیر خشکسالی، تمرکز امکانات رفاهی در شهر

.هاي توسعه این منطقه یک رویکرد همه جانبه نگر در نظر گرفته شوددر برنامهدبایبنابراین . منفی در منطقه شده است

.ايهاي ماهوارهکاربري اراضی، سنجش از دور، سمیرم، داده: يکلیدهايواژه

مقدمه
امروزه رشد جمعیت از یکسو و محدودیت منابع از سوي 

وضعیت . و مشکالت زیادي را ایجاد کرده استل ئمسادیگر 
بازار و اقتصاد جهانی ازجمله مهمترین عواملی است که 

. خود قرار داده استثیر أتهاي اراضی را تحت کاربري
کننده عنوان مثال قیمت گوشت در برابر قیمت گندم تعیینبه

تغییرات کاربري اراضی مرتعی و کشاورزي در آمریکا بوده 
Ghorbani(است  et al., افزایش جمعیت باعث البته ). 2010

تغییر کاربري کشاورزي به مسکونی، تجاري و صنعتی شده 
گسترش و توسعه مناطق صنعتی و مسکونی و رشد . است

توسعه فیزیکی شهرها در جهت افقی و گسترش مداوم 
هاي کشاورزي، ساخت و سازهاي شهري سبب کاهش زمین
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ها و توزیع نامناسب رتهاجباغی و مرتعی و افزایش م
محیطی را نیز بدنبال داشته ها شده و خطرات زیستکاربري
توسعه و تحوالت ). 1387مظفري، و1382مصداقی، (است 

صنعتی امکانات رفاهی بسیاري را در اختیار انسان قرار داده 
در . اي را نیز بدنبال خود آورده استعدیدهاما مشکالت
و هماهنگ و متناسب ها تنظیمنوع کاربريباید یک منطقه 

زیست باشد و شناسایی خصوصیات و منابع و محیط
یعنی باید مشخص شود . پیامدهاي هر کاربري ضرورت دارد

اي محیط خود ها، به چه نحوي و با چه دامنهکه کدام کاربري
از تغییرات مهم دیگر که در . قرار داده استثیر أترا تحت 
توان به د آمده است میرش مناطق شهري بوجواثر گست

یکی منطقه درنتیجه ژانتقال آب و تغییر وضعیت هیدرولو
احداث سد نیز . ها اشاره کرداحداث سد بر روي رودخانه

اجتماعی - اثرات محیطی، بیولوژیکی، بهداشتی و اقتصادي
آورد که یکی از این وجود میاطراف خود بمهمی در محیط 

براي تأسیس . ستاثرات محیطی تغییر کاربري اراضی ا
سدها بخصوص سدهاي مخزنی بزرگ، پوشش گیاهی 

شوند که این ها و مراتع تخریب میطبیعی ازجمله جنگل
هاي آبخیز نیز تأثیرگذار پذیري حوزهبر فرسایشمسئله
انتقال آب و احداث سد ). 1386زاده، زاده و رستمفرخ(است 

شدن شهرها تبع آن روند صنعتی باعث توهم پرآبی شده و به
راي اشتغال تبع آن مهاجرت به شهرها بافزایش یافته و به

دنبال خود قواره شهرها را بحد و بیبیشتر شده و توسعه بی
. دارد

ها در برخی اوقات هاي اخیر بحث تغییر کاربريدر سال
تقوایی و (بصورت یک بحران خود را نشان داده است

شهر اصفهان که نعنوان مثال در کالهب). 1391،همکاران
هکتار را شامل شده و 378605در حدودمساحتی 

شهر، خوراسگان، اي از شهرهاي اصفهان، خمینیمجموعه
شود هایی را شامل میها و دهستانشهر و نیز شهركشاهین

هاي ز این اراضی بدلیل فعالیتسطح بسیار چشمگیري ا
و قیومی (هاي شهري تخریب یافته استصنعتی و کاربري

ها در اطراف بدیل و تخریبمیزان این ت). 1380،مومنی
اصفهان طی - برخواریک ژهیدرولورود و در واحد زاینده

82رسد که حدود هزار هکتار می38سال گذشته به 80
خیز بوده است درصد آن اراضی قابل کشت و حاصل

برخی از دالیل این تغییرات به دلیل ). 1379،قیومی(
هاي ارتباطی، انرژي، نیروي انسانی، شبکهآب ودسترسی به

موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن آن در مرکز فالت ایران به 
به بازارهاي کشور و امنیت و دور از مرزها و نزدیک 

بر اساس یک ). 1391،غازي(باشدهاي شغلی میفرصت
غییر کاربري سال گذشته مساحت اراضی ت46تحقیق در 

شهرهاي تهران، کرج، تبریز، اهواز،یافته در اطراف کالن
، 525، 180، 550، 1540ترتیب برابر با شیراز و مشهد به

مجموعه ). 1384،مومنی(هکتار بوده است760و 710
حتی در زایی عوامل اشاره شده باعث افزایش روند بیابان

خشک شده و تغییرات کاربري اراضی باعث مناطق نیمه
باعث کاهش مسئلهاین . شودها میاختالل در اکوسیستم

سطح اراضی مرتعی و جنگلی و افت سطح آب زیرزمینی 
.شوداین مناطق نیز می

امروزه دستیابی به اطالعات جدید در زمینه تغییرات 
تر شده سنجش از دور آسانفناوريجغرافیایی از طریق 

تر هاي سنتی ارزاننسبت به سایر روشفناورياین . است
عمل بیشتري داشته و از نظر اقتصادي بسیار بوده و سرعت 

متکان و و1390هادیان و همکاران، (باشد پذیر میتوجیه
با استفاده از تصاویر ماهواره لندست البته .)1389،همکاران
کاربري اراضی را در حوزه سد طالقان در یک دوره تغییرات
تصویر لندست در قبل، 3ساله با استفاده از 20زمانی 

نتایج . مان و چند سال بعد از احداث سد بررسی کردندهمز
سازي موجب تخریب پوشش گیاهی نشان داد که سدنآنا

منطقه شده است و سطح اراضی کشاورزي و دیم به دلیل 
مهاجرت و بازگشت مردم داراي نوسان بوده اما افزایش 

ها گاهقابل توجهی در مناطق مسکونی به دلیل ساخت تفرج
متکان و همکاران، (مذکور ایجاد شده است در اطراف سد

1389 .(Rimal)2012 ( هايتصویر سنجنده4با استفاده از
TM)Thematic mapper(،ETM)Enhanced

Thematic Mapper Plus(وMSS)Multi Spectal

Scanner( میزان تغییرات کاربري اراضی منطقه نپال را در
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در . کردبررسی ) 1976- 2009(ساله 33یک بازه زمانی 
بندي نظارت شده براي تفکیک این تحقیق از روش طبقه

نتایج نشان داد که طی دوره مطالعه، . اراضی استفاده شد
میزان وسعت اراضی شهري افزایش یافته و این امر باعث 

,Rimal(است شدهکاهش اراضی کشاورزي در منطقه 

روند تغییرات ) 2012(زاد گوهري و همکاران علی. )2012
هاي را بین سال) استان اصفهان(اراضی شهرستان نایین 

. کردندبا استفاده از تصاویر لندست مطالعه 1990- 2002
نشان داد، طی دوره مورد مطالعه وسعت مناطق آنانتایج ن

مسکونی و مناطق کشاورزي روند صعودي داشته اما این 
تغییرات باعث کاهش مناطق مرتعی شده و افزایش سطح 

است هاي بدون پوشش و بایر را به دنبال داشته زمین
)Alizad Gohari et al., 2012( .Singh)2012 ( در هند با

و یک تصویر ) MSS,ETM+,TM(تصویر لندست 3ک کم
تغییرات کاربري اراضی شهر دهلی (ASTER)سنجنده استر 

این تحقیق نشان داد که . کردساله مطالعه 31را در یک دوره 
در سه دهه گذشته میزان مناطق مسکونی افزایش و اراضی 

,Singh(استیافتهکشاورزي کاهش  2012( .
یت در مناطق شهري حاصل مهاجرت افزایش جمع

رویه روستائیان بوده که این امر موجب کاهش نیروي کار بی
هاي کاذب در ها و نیز بیکاري و افزایش شغلدر روستا

فزایش مناطق مسکونی سبب شود، ضمن آنکه اها میشهر
سرائی . گرددها میتغییرات نامناسب کاربري اراضی در شهر

و ابراهیمی با تحقیقی در شهر بابلسر به این نتیجه رسیدند که 
گسترش ناموزون فیزیکی شهر، عدم تعادل فضاي اجتماعی 
و آلودگی شهر در نتیجه افزایش شهرنشینی و مهاجرت 

.)1388و ابراهیمی،سرائی(باشد روستائیان می
نشینی و افزایش جمعیت در امروزه با افزایش روند شهر

نشین نظیر اهی خوب و عشایرمناطق داراي پوشش گی
منابع طبیعی این مناطق با هاي زاگرس، وضعیتکوهرشته

بنابراین، هدف مطالعه . هاي بسیاري مواجه شده استتخریب

توسعه مکانی حاضر بررسی تغییرات کاربري اراضی در اثر
و جمعیتی شهرستان سمیرم واقع در منطقه زاگرس جنوبی در 

با استفاده از ) 1976-2013(ساله 37یک بازه زمانی 
.باشدماهواره لندست میهايداده

هامواد و روش
هکتاري از 83249منطقه مورد مطالعه یک محدوده 

که ) 1شکل(شهرستان سمیرم در جنوب استان اصفهان است 
هاي به دلیل کوهستانی بودن، بارش نسبتا مناسب و چشمه

سیب هاي باغوص داري بخصخوبی براي باغقابلیتفراوان، 
واسطه وجود مراتع خوب، یکی از هاین منطقه ب. دارد
عمده تولیدات. باشدهاي دامداري استان اصفهان میقطب

.شهرستان سمیرم محصوالت کشاورزي و دامداري است

هاي گونگیاهی غالب منطقه را انواع گونهپوشش
)Astragalus spp(هاي چندساله تشکیل داده و در و گراس

. هاي پیرامون سمیرم پرورش زنبور عسل رواج دارددشت
ترین محصول کشاورزي منطقه گندم است که به عمده

شود و مهمترین محصول باغی کشت میصورت آبی و دیم 
).1389خداقلی، (منطقه نیز سیب است 

بندي کوپن هواي شهرستان سمیرم براساس تقسیمآب و 
هاي خشک و گرم و در جزو مناطق سرد با تابستان

هاي خشک و ارتفاعات جنوبی جزو مناطق سرد با تابستان
قلیم بندي گوسن داراي ااین منطقه در تقسیم. باشدخنک می

استپی سرد و طبق روش آمبرژه مناطق مرتفع شمالی و 
مرطوب سرد و مرطوب سرد غرب آن داراي اقلیم نیمهشمال

طور کلی منطقه ب). 1386کاظمی حسن آبادي، (اشد بمی
خشک بوده و میزان بارش تقریباً داراي یک اقلیم نیمه
باشد اما در میمترمیلی536میانگین سالیانه آن حدود 

و 1378-1379هاي آبی خصوص سالهاي اخیر بسال
هاي متعددي مواجه بوده منطقه با خشکسالی1386- 1387
). 2شکل(است 



4733شماره 22فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران جلد 

موقعیت منطقه مورد مطالعه-1شکل

)متربرحسب میلی(میزان بارش سالیانه شهر سمیرم -2شکل

آمار جمعیت منطقه
میزان جمعیت شهرستان سمیرم در سرشماري سال 

هاي اطراف با احتساب روستا) میالدي1976(1355
بوده که در سرشماري ) خانوار9327متعلق به (نفر 41973

. رسیده است) خانوار18087(نفر 65047به 1390سال 
نفر بوده و در 13490جمعیت شهر سمیرم 1355در سال 

متعلق 10280(نفر 34955بیش ازاین تعداد 1390سال 
هاي دلیل داشتن چراگاهمنطقه سمیرم ب. شده است) ربه خانوا

هاي قشقایی و بختیاري وسیع سکونتگاه طوایف گوناگون ایل
ایل . ماه در آنجا سکونت دارنداست که از اردیبهشت تا آبان

ایل معروف لر ند،کمیدیگري که به سمیرم مهاجرت 
یراحمدي است که در تابستان و پاییز به سمیرم مهاجرت بو

هاي دامی و کشاورزي خود مانند پشم و کرده و فراورده

هاي گزیدهو1360دربندي، (رساند روغن را به فروش می
).1391آماري، 
توان به بعد پارامترهاي مطالعات جمعیتی میمیان از 

رشد جمعیت میزان، تراکم نسبی و خانوار؛ تراکم جمعیت
تعداد افراد :)1391بشري، (که مطابق تعریف اشاره کرد

متوسط بعد خانوار هر منطقه از . خانوار را بعد خانوار گویند
تقسیم جمعیت منطقه بر تعداد خانوارهاي آن منطقه تعیین 

ترین مطالعه الگوهاي توزیع و تراکم جمعیتی اساسی. شودمی
از تقسیم کل و استنکته در درك جغرافیاي هر سرزمین 

آید که جمعیت به مساحت کل منطقه تراکم نسبی بدست می
تراکم زیستی نیز از تقسیم . باشدواحد آن نفر در هکتار می

کل جمعیت به کل مساحت اراضی مسکونی، زراعی و باغی 
یعنی ،باشدآید که واحد آن نفر در هکتار میمنطقه بدست می
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موقعیت منطقه مورد مطالعه-1شکل

)متربرحسب میلی(میزان بارش سالیانه شهر سمیرم -2شکل

آمار جمعیت منطقه
میزان جمعیت شهرستان سمیرم در سرشماري سال 

هاي اطراف با احتساب روستا) میالدي1976(1355
بوده که در سرشماري ) خانوار9327متعلق به (نفر 41973

. رسیده است) خانوار18087(نفر 65047به 1390سال 
نفر بوده و در 13490جمعیت شهر سمیرم 1355در سال 

متعلق 10280(نفر 34955بیش ازاین تعداد 1390سال 
هاي دلیل داشتن چراگاهمنطقه سمیرم ب. شده است) ربه خانوا

هاي قشقایی و بختیاري وسیع سکونتگاه طوایف گوناگون ایل
ایل . ماه در آنجا سکونت دارنداست که از اردیبهشت تا آبان

ایل معروف لر ند،کمیدیگري که به سمیرم مهاجرت 
یراحمدي است که در تابستان و پاییز به سمیرم مهاجرت بو

هاي دامی و کشاورزي خود مانند پشم و کرده و فراورده

هاي گزیدهو1360دربندي، (رساند روغن را به فروش می
).1391آماري، 
توان به بعد پارامترهاي مطالعات جمعیتی میمیان از 

رشد جمعیت میزان، تراکم نسبی و خانوار؛ تراکم جمعیت
تعداد افراد :)1391بشري، (که مطابق تعریف اشاره کرد

متوسط بعد خانوار هر منطقه از . خانوار را بعد خانوار گویند
تقسیم جمعیت منطقه بر تعداد خانوارهاي آن منطقه تعیین 

ترین مطالعه الگوهاي توزیع و تراکم جمعیتی اساسی. شودمی
از تقسیم کل و استنکته در درك جغرافیاي هر سرزمین 

آید که جمعیت به مساحت کل منطقه تراکم نسبی بدست می
تراکم زیستی نیز از تقسیم . باشدواحد آن نفر در هکتار می

کل جمعیت به کل مساحت اراضی مسکونی، زراعی و باغی 
یعنی ،باشدآید که واحد آن نفر در هکتار میمنطقه بدست می
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مین مسکونی، زراعی و در کل حوزه به ازاي هر هکتار ز
.باغی چند نفر وجود دارد

مقدار افزایش جمعیت یک منطقه را : رشد جمعیتمیزان
نسبت به هزار یا صد نفر ) معموالً یک سال(در مدت معین 

).1381تقوي، (دهد از جمعیت نشان می
)1(معادله   1)()( 1.0

21 tptp=r

دوره زمانی اول و t2و t1مقدار جمعیت، p،در این رابطه
.باشدرشد جمعیت میمیزانrدوم و

مورد استفادههايدادهخصوصیات 
مطالعه تغییرات کاربري اراضی منطقه سمیرم از براي

. )1جدول(شداستفاده 7و 5، 4تصاویر ماهواره لندست 
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اي مورد استفادههاي ماهوارهداده-1جدول

ماهواره
آوريزمان جمعسنجنده

(WRS2)
(Pass/Row)

قدرت 
تفکیک 

)متر(زمینی 

تعداد 
هاباند

زاویه آزیموت 
خورشید

زاویه ارتفاع 
خورشید شمسیمیالدي

1MSS12/06/197622/03/135538/17660483/9748/59لندست 
ETM+25/06/20005/04/137938/16330887/1046/66*7لندست 
8OLI05/06/201315/03/139238/16330966/11034/69لندست 

قدرت تفکیک باند پانکروماتیک . +  تصحیح هندسی مورد استفاده قرار گرفتو فقط براي، باشدمیاین تصویر به علت دارا بودن قدرت تفکیک مکانی باالي باند پانکروماتیک: *
.در این مطالعه از باندهاي حرارتی استفاده نشده است.متر استETM+15سنجنده 
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).1390همکاران، 
بندي نظارت شده با استفاده طبقهبرايهاي تعلیمی نمونه
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NDVI)Normalized Differenceاز شاخص گیاهی 

Vegetation Index(آنالیز تسلدکپ ،)Tasseled cab(،
،)Principle Component Analysis(اصلیلفه ؤمآنالیز 

:GPS(یاب جهانیهاي سامانه موقعیتد زمینی، دادهبازدی

Global Positioning System(افزار و نرمGoogle Earth

.انتخاب شدند

طبقات کاربري اراضی موجود در منطقه مورد مطالعه-2جدول

توضیحاتکد کاربرينام کاربري

1مرتع
Astragalus(هاي گون انواع گونه spp (هاي گندمی چند سالهو گونه) نظیرStipa barbata ( و یکساله در این

.باشندمراتع غالب می
هاي کشاورزي و زمین

هاباغ
)سیب(هاباغو ) گندم(شامل اراضی زیر کشت محصوالت آبی 2

پوشش گیاهی یا بسیار فقیراراضی با خاك بدون 3خاك بدون پوشش
و مناطق مسکونیسیسات أت4مناطق صنعتی و مسکونی

مخزن سد قره قاچ5مخزن آب

بنديارزیابی صحت طبقه
50ارزیابی صحت نقشه کاربري اراضی با استفاده از 

جعفري، (نقطه کنترل زمینی در هریک از طبقات انجام شد
از بازدید 2013منظور ارزیابی صحت نقشه سال به.)1391

اده گردید و استفGPSزمینی و نقاط برداشت شده به کمک 
افزار العبور بودن از نرمدلیل صعبدر نقاط کوهستانی ب

Google Earthارزیابی صحت تصویر . کمک گرفته شد
منطقه در 250000با استفاده از نقشه توپوگرافی 1976
.انجام شد) 1973(1352سال 

آشکارسازي تغییرات 
Changeآشکارسازي تغییرات از برنامه براي

Detectionافزار در نرمENVIدلیل اطالعات کاملی که از ب
کند، تغییرات انواع کاربري اراضی به یکدیگر ارائه می

تغییرات کاربري اراضی در یک دوره زمانی . استفاده شد
بررسی و روش مقایسه بعد از ساله،37) 2013-1976(

اراضی مورد پایش تغییرات کاربريبندي براي بررسی طبقه
).1390رمضانی و همکاران، (استفاده قرار گرفت 

نتایج 
آمده از این تحقیق نشان داد که میزان وسعت دستنتایج ب

اراضی شهري در این بازه زمانی سی و چهارساله به میزان 
ترتیب که این امر حاصل تبدیل بهافزایش یافته است90%
هاي کشاورزي و هکتار از مراتع، زمین66/150و 8/307

در ). 3جدول (باشد به مناطق مسکونی و صنعتی میهاباغ
41973این منطقه میزان جمعیت در دوره مورد بررسی از 

نفر به 13490نفر و جمعیت شهر سمیرم از 65047نفر به 
هاي اخیر با دورهه است که درنفر افزایش یافت34955

هاي سازمان امور عشایر کشور درباره توجه به سیاست
هاي متعدد باعث نیازهاي رفاهی عشایر و خشکسالیمین أت

جانشینی برخی از عشایر در منطقه شده است و در یک
. اندبسیاري از مناطق این افراد به کشاورزي مشغول شده

دلیل افزایش جمعیت در این منطقه ببراساس نتایج، 
حدود 1976میزان سطح اراضی مسکونی و صنعتی در سال 

هکتار از 8/307ها هکتار بوده ولی طی این سال7/47
هاباغبه اراضی کشاورزي و هکتار 66/150اراضی مرتعی، 

و خاك بدون پوشش تغییر کاربري دادههکتار به 61/11و 
، بنابراین به مناطق صنعتی و مسکونی تبدیل شده است
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هکتار 77/517به 2013اراضی مسکونی و صنعتی در سال 
). 3، جدول1ردیف (رسیده است

و 1976(در این تحقیقايبررسی دو تصویر ماهواره
سال گذشته در کل منطقه از 37طی که نشان داد ) 2013

کاسته شده است که % 3میزان اراضی مرتعی در حدود 
هکتار 56/2311ن پوشش و هکتار به خاك بدو56/4588

وسعت . اندتغییر کاربري دادهباغ هاي کشاورزي و به زمین
4034به 64/5498نیز از هاباغهاي کشاورزي و زمین

هکتار رسیده است که بیشتر این تغییرات حاصل تخریب 

البته در حدود ). 3و4هاي شکلو 3جدول(مراتع است 
هاي کشاورزي به اراضی هکتار از زمین11/3499

نکته است اند که بیانگر این کشاورزي رها شده تبدیل شده
ناسب هاي نامکارگیري روشکه این مناطق در اثر ب

صورت غیر قابل استفاده کشاورزي، فرسایش یافته و ب
Hultemia(درآمده و یا گیاهان نامرغوب مرتعی نظیر ورك

Persica(و خارشتر)Alhagi camelorum( رشد در آن
). 3و4هايشکل(اندکرده

در دوره مورد مطالعه ) بر حسب هکتار(تغییرات مساحت کاربري اراضی-3جدول
مناطق صنعتی و مسکونیمرتعخاك بدون پوششهاباغهاي کشاورزي و زمین

صنعتی و مسکونیمناطق 66/15061/118/3077/47
مرتع---11/349977/122843/68249
خاك بدون پوشش---94/1131/90856/4588
هاباغهاي کشاورزي و زمین---7/169481/2756/2311

مخزن آب---21/69---23/40

اعداد داخل جدول بیانگر میزان سطح از کاربري اراضی 
. ها تبدیل شده استبه سایر کاربري2013که در سال است 

2013هکتار از اراضی مرتعی در سال 8/307عنوان مثالبه
تبدیل شده استبه مناطق مسکونی

2013و 1976هاي مساحت کاربري اراضی در منطقه مورد مطالعه در سال-3شکل 

هاي مورد مطالعهارزیابی صحت نقشه
منظور تهیه نقشه نهایی کاربري اراضی نقشه شاخص به

NDVIهاي حاصل با ده و نقشهها ادغام شبا سایر نقشه
تعداد طبقات . دست آمدشده ببندي نظارتروش طبقه
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)ب(2013و ) الف(1976، سال )حداکثر احتمال(شده بندي نظارتنقشه کاربري اراضی منطقه به روش طبقه-4شکل
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بررسی جمعیت منطقه
بررسی جمعیت شهر سمیرم بیانگر این است که میزان 

شکل(نفر افزایش یافته است34955به 13490جمعیت از 
ر رشد جمعیت نیز بیانگر این است که در شهمیزان). 5

شهرستان این میزان ولی در کل84/2جمعیت سمیرم میزان 
. باشدمی29/1حدود 

، 1355متوسط بعد خانوار در کل شهرستان سمیرم سال 
نفر بوده است، که به نظر 5/3، 1390نفر و در سال 5/4

. باشدرسد این روند در منطقه داراي روند کاهشی میمی
اي گسترده به هستهها ازدرحقیقت تغییرات شکل خانواده

موجب افزایش نیاز به مسکن و کاهش بعد خانوار شده و 
سزایی بتأثیر اراضی این امر به نوبه خود بر تغییرات کاربري 

نفر در 34/7به 8میزان تراکم زیستی منطقه از . داشته است
که این امر خود بیانگر نیاز به ؛هکتار کاهش یافته است

افزایش رفاه اجتماعی در اثر تحوالت فرهنگی جامعه 
. هاي بیشتر در منطقه استباشد و نتیجه آن تخریب زمینمی

بنابراین با افزایش جمعیت، تخریب اراضی با سرعت 
. زیادتري افزایش خواهد یافت

1355هکتار در سال 98/1میزان تراکم نسبی منطقه از 
در کل منطقه 1390هکتار براي هر نفر در سال 27/1به

003/0اما در مورد شهر سمیرم این مقدار از . رسیده است
که به ؛هکتار براي هر نفر افزایش پیدا کرده است014/0به 

رسد میزان نیاز به رفاه بیشتر و کاهش بعد خانوار نظر می
ه باعث تخریب اراضی مرتعی و افزایش مناطق مسکونی شد

است، ضمن اینکه افزایش جمعیت نیز نیاز به مواد غذایی 
نیز باعث تغییرات کاربري اراضی مرتعی و دارد وبیشتر

). 6شکل (شود به اراضی کشاورزي میآن تبدیل 

تان سمیرمدر شهر سمیرم و کل شهرس)ب(و بعد خانوار)الف(تغییرات تعداد افراد-6شکل

بحث
نتایج این تحقیق بیانگر این بود که میزان گسترش 

مرتع (شهرنشینی در سمیرم باعث از بین رفتن پوشش گیاهی 
،در اطراف شهر سمیرم شده است)هاي کشاورزيو زمین
عالوه بر افزایش جمعیت، روند کهکردتوان بیان میبنابراین

هاي انسانی از مناطق روستایی به شهري، تغییرات سکونتگاه
شهرنشینی و تداوم این روند ضمن توسعه رشد فزاینده

هاي کشاورزي و ها باعث از بین رفتن زمینشهر
). 1390ضرابی و همکاران، (گرددمیزیست اطراف محیط

هاي ندازي به زمینابازتاب اکولوژیکی شهرنشینی، دست
خشکسالی نیز . باشدکشاورزي و منابع طبیعی اطراف می

باعث کاهش تولیدات دامداري شده و مراکز صنعتی تا حدي 
اند که این امر نیز تخریب مراتع و آلودگی مناطق توسعه یافته

ضیاء توانا و قادرمزي، (اطراف را به دنبال داشته است 
) 1390(کاران فطرس و هم). 1377و مقدم، 1388

که جوامع بشري ،مهمترین مسائل جهانیاز شهرنشینی را
، ندهستبا آنها مواجهدر حال توسعهاعم از توسعه یافته و یا 

وع نه تنها از جنبه اهمیت این موض. کندمیمعرفی 
هاي منابع طبیعی، محیطی و آثار آن بر روي سامانهزیست

بنابراین، کم و . ستبلکه از نظر اقتصادي نیز داراي اهمیت ا
یزیست در فرایند توسعه پایدار نقش و جایگاهکیف محیط

ویژه هرشد اقتصادي و افزایش جمعیت ب. داردساسیا
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و افزایش دي جمعیت شهرنشین مستلزم مصرف بیشتر انرژي 
سه رکن ). 1390فطرس و همکاران، (هواست اکسید کربن 

جامعه پایدار پایدار،يصادپایداري در توسعه یک منطقه اقت
د کاالها و بتواندبایاین محیط زیست پایدار است وو محیط

طور مستمر و بادوام در اختیار اقتصاد خدمات اکوسیستم را ب
نه تنها در مسئلهاین ). 1390غازي،(و اجتماع قرار دهد 

سمیرم بلکه در نواحی دیگر استان اصفهان نیز اتفاق افتاده 
با توجه به ویژه شهر اصفهان هدر استان اصفهان و ب. است

زه رودخانه کارون به حوزه انتقال آب از حومسئله
بینی آباد، پیشرود اصفهان از طریق تونل بهشتزاینده

کمی جمعیت و تغییر شود که همچنان این روند توسعهمی
ها از منابع طبیعی به اراضی مسکونی و کاربري اراضی

نیاز مسئلهاین کردنتوقف صنعتی ادامه داشته باشد و براي م
ها، ذوب نظیر نیروگاه(است که از گسترش صنایع آالینده 

که ) آهن، کارخانجات سیمان، پاالیشگاه نفت و غیره
ارض است زیست استان در تعمحیطآالیندگی آنها با 

انتقال آنها به نواحی آیندههاي جلوگیري شده و در برنامه
. دستورکار قرار بگیرددیگر و به دور از مراکز شهري در 

نیروي کار براي بیفتداتفاق مسئلهمبرهن است که اگر این 
کار در این مراکز صنعتی و دادن خدمات به ایشان به این 
استان سرازیر نشده و با کاهش رفت و آمد وسایل نقلیه 

با ممانعت از سرازیر شدن کیفیت هوا بهتر شده و
در ثري ؤمرود، گام هاي صنعتی به رودخانه زایندهفاضالب

در . بهبود کیفیت منابع طبیعی استان برداشته خواهد شد
جانشینی عشایر منطقه سمیرم نیز افزایش جمعیت و یک

باعث تغییر کاربري اراضی شده و عشایر در نتیجه تخریب 
هایشان و مراتع و در برخی مواقع عدم اقتصادي بودن فعالیت

هاي و همچنین سیاستسایر مشکالت معیشتی و رفاهی آنها 
Ghorbani(نشینی شدند جادولت مجبور به یک et al,

اینکه مهارت زیادي در امر دامداري با وجودعشایر ). 2010
مسئلهو این ندارددارند اما تخصصی در زمینه کشاورزي 

باعث مشکالت شدید فرسایشی و تخریب در منطقه 
ه پس از بدیهی است ک). 1377مقدم، (مطالعاتی شده است 

هاي کشاورزي بر اثر فرسایش غیر گذشت چند سال زمین

رشد کردهقابل استفاده شده و گیاهان مرتعی خشبی در آن 
که قابل استفاده دام نبوده و این مناطق نیازمند عملیات 

عالوه بر این از . باشندهاي فراوان میاصالحی با هزینه
ك لخت دالیل تخریب مراتع و تبدیل آنها به اراضی خا

توان عالوه بر چراي مفرط به چراي زودرس نیز اشاره می
ها با کامیون از قشالق به مراتع ییالقی سمیرم انتقال دام. کرد

عشایر طی یک ماه به این سبب شده است که مسیري که 
در البته . رسیدند در شرایط جاري یک روزه برسندمنطقه می

برايشد که مراتع آمادگی کافی گذشته زمان کوچ باعث می
چرا پیدا کنند اما ورود زود هنگام عشایر به منطقه باعث 

اندازي آنها به مراتع روستایی شده و باعث منازعات دست
زیاد، چراي زودرس و تخریب مراتع و تبدیل این مراتع به 

ه است مراتع غیر قابل استفاده و تشدید فرسایش خاك شد
).1388جنگجو، (

دهد که در دوره بررسی تغییرات بارش منطقه نشان می
متر است میلی536یانگین بارش منطقه حدود مورد مطالعه م

147و 382، 220ل اخیر حدود ولی منطقه در سه سا
متر بارندگی داشته است که این امر بیانگر این است که میلی

ب پوشش گیاهی وجود خشکسالی نیز نقش مهمی در تخری
. استداشتهو نیز افزایش خاك بدون پوشش در منطقه 

هکتار رسیده است 5610به 2176خاك بدون پوشش از 
هکتار از آن حاصل از بین رفتن پوشش 56/4588که 

مطالعات دیگر نیز ).3-4هاي شکل(گیاهی مراتع است 
تغییرات بارش را یکی از عوامل اصلی بر تغییرات پوشش 

به نوع پوشش گیاهی این با توجهکنند که عرفی میگیاهی م
Kileshye Onema(متفاوت است ثیرات أت & Taigbenu,

2009.(
هاي عالوه بر مشکالت خشکسالی، افزایش سطح زمین

غربی شهر سمیرم در کشاورزي و نیاز به آب بیشتر در شمال
سد قره قاچ شده است که سیس أتهاي اخیر باعث سال

هاي هکتار از زمین109آب رفتن حدود زیر آن حاصل 
یات احداث لمرغوب مرتعی و کشاورزي است و در اثر عم

هاي اطراف تخریب شده است و سد نیز بسیاري از زمین
وجود مخزن آب نیز باعث هدر رفتن مقداري آب در اثر 
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نیز بیان کردند که ) 1389(متکان و همکاران . گرددتبخیر می
پوشش گیاهی اطراف تخریب ري ازبا احداث سد بسیا

Wijesundara).1389متکان و همکاران، (شود می

براي سازي را عامل مهمی سد) Dayawansa)2011و
.کنندمیتغییرات کاربري اراضی معرفی 

توسط شهرها،روستاییمهاجرانجذبعمدهعامل
امکاناتوجودعلتباقتصاديبهتراندازهايچشمبهدستیابی
Azizpoor(در شهرهاست درآمدکسبواشتغال et al.,

2009.(
تغییرات شیوه زندگی و درنتیجه کاهش ) 1388(ثواب 

، کندمیبعد خانوار را یکی از دالیل نیاز به مسکن معرفی 
ضمن اینکه تغییرات زندگی از شیوه روستایی به شهري یکی 

شودمیدیگر از دالیل نیاز به مسکن در شهرها شمرده 
افزایش جمعیت شهري مطالعات بسیاري نیز). 1388ثواب، (

ها نسبت به مناطق روستایی را یکی از رشد آنمیزان و 
کنندمییل تغییرات کاربري اراضی بیان مهمترین دال

Brush&Palmer, Meyerو(1979 & Turner, 1992.(
افزایش جمعیت شهر سمیرم در نتیجه مهاجرت 

هاي اخیر در سالجانشینی عشایر در منطقهروستائیان و یک
هاي اخیر دلیل نیاز به امکانات رفاهی بیشتر و خشکسالیب

شدت یافته است که این امر موجب کاهش تولیدات 
کشاورزي، افزایش بیکاري در شهر و نیز تغییرات کاربري 

محققان نیز برخی از البته نامناسب در شهر سمیرم شده است، 
).1388و ابراهیمی،سرائی(اندیافتهبه نتایج مشابهی دست 

از عواملی که امروزه موجب افزایش شهرنشینی ییک
دلیل باشد که باسب امکانات رفاهی میشده است توزیع نامن

شدهتمرکز ثروت و امکانات رفاهی در یک منطقه، موجب 
عامل دیگر توزیع . سایر مناطق از رشد و توسعه باز مانند

کشاورزي (هاي مختلف اقتصادي نامتعادل اشتغال در بخش
این امر موجب شده است که بیشتر . است) و خدماتصنعت 

گري و هاي تولیدي به واسطهمردم بجاي تمرکز در بخش
وارثی و سروري، (شوندکارهاي خدماتی غیر مولد مشغول 

1385(
از آن بود که در طول حکایتنتایج کلی این تحقیق 

زمان با افزایش جمعیت و تغییرات شیوه زندگی اهالی و 
نشینی عشایر، کاربري اراضی منطقه تغییرات اجازجمله یک

پوشش اراضی / زیادي داشته است و این تغییرات کاربري
زیست باعث تغییرات منفی فراوان در منابع طبیعی و محیط

5610به 2176از (افزایش خاك بدون پوشش . شده است
هاي شهري و افزایش مناطق مسکونی ، توسعه زمین)هکتار

به75526(و نیز کاهش سطح مراتع )هکتار517به 47(
و در نتیجه تخریب پوشش گیاهی و از بین ) هکتار72977

باشد، که رفتن مراتع مرغوب منطقه ازجمله این تغییرات می
در صورت ادامه چنین روندي، کاهش تولیدات دامی عشایر 
و افزایش شهرنشینی تشدید شده و آلودگی زیست محیطی 

با افزایش جمعیت . یابدی افزایش میهاي صنعتدر اثر فعالیت
و نیز کاهش بعد خانوار در اثر تغییرات شیوه زندگی نیاز به 
امکانات بیشتر ازجمله مسکن و حمل و نقل نیز افزایش پیدا 

به خود تخریب بیشتر اراضی و کند که این امر به نومی
هاي توجه به سیاستبا . زیست را درپی خواهد داشتمحیط

تغییرات ،آیندهدربنی بر افزایش جمعیتاخیر دولت م
منطقه مورد مطالعه مبهم آیندهکاربري اراضی و منابع طبیعی 

بنابراین ضرورت دارد که آمایش سرزمین در منطقه . است
و با نظارت بیشتر بر روند تغییرات کاربري اراضی انجام شود

نگر، از روند منفی تغییرات جانبهو مدیریت مناسب و همه
ین اندازهاي بیابانی در اکاربري و از بوجود آمدن چشم

ارائه امکانات رفاهی . عمل آیدمنطقه غیر بیابانی جلوگیري ب
مدرسه صحرایی و خدمات دامداري (به عشایر و روستائیان 

، اعطاي تسهیالت در مواقع خشکسالی و توجه )و کشاورزي
ي مراتع ها، اصالح و احیابیشتر به اشتغال جوانان در روستا

و اقتصادي کردن بیشتر این حرفه از عواملی است که 
مهاجرت روستائیان و تواند در جهت جلوگیري ازمی

پایدار توسعهکه طوريبه. واقع شودمؤثر ش شهرنشینی گستر
مروز باید بتواند زندگی سالم نیازهاي نسل امین أتضمن 

قق توسعه محند و این گونهکرا نیز تضمین آیندههاي نسل
هاي با شناخت ظرفیت محیط، شناخت مزیتشود مگر نمی

،بصیري(نسبی، شناخت نیازها و حقوق مردم و رعایت آن
1390.(
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Abstract
Urbanization has been a major factor of natural resource degradation in the Semirom
region of Isfahan province. This study aimed to evaluate the impact of urban
development through land cover/ land use changes over a 37-year period using Landsat
1976 MSS and 2013 TM images and population data. First, necessary processing
(geometric, radiometric, and topographic) was applied on images. Then, by using field
assessment and GoogleEarth software, sample points were selected. The land use/ cover
maps of the region and their changes were extracted by maximum likelihood classifier
and post classification methods and their accuracy were assessed through overall
accuracy and Kappa statistics. The accuracy assessment showed that the accuracy of
maps in 1976 and 2013 was about (overall accuracy) 80% and 92%, respectively. The
population was increased during three decades from 41973 to 65047 persons, which has
led to an increase of 0.90 and 0.26 in the urban, and agriculture area and a 3 percent
decrease of rangeland area. The 2.5 fold increase in bare land area in 2013 in
comparison with 1976 indicated the severity of land degradation in the study area.
Overall, drought and urban area attractions have facilitated the migration of people from
villages to the city and had considerable negative effects in natural resources. Therefore,
the region requires a holistic approach in all economic, social, and environmental
developments.
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