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 بررسی تغییرات کاربری اراضی حوضه سد کارده به روش آنالیز شدت 
 

 ، ایراندانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه فردوسی مشهد -مهدی مهدیزاده کاریزکی

 ، ایرانمشهد یفردوس دانشگاهاستاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی،   -زادهامین علی

 ، ایرانمشهد یفردوس دانشگاهاستاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی،  -8حسین انصاری

 ، ایران، دانشگاه بیرجندستیزطیمحدانشیار دانشکده منابع طبیعی و  -آبادلیخلهادی معماریان 

 

 9/6/8931تاریخ تصویب:                  93/4/8931تاریخ دریافت: 

 چکیده

 زینرا در باشندد می آبخیزهاي حوضه در هیدرولوژیکی عوامل ترینمهم از اراضی پوشش زمین و کاربري

هنا دارند. بررسی میزان افزایش، کاهش، انتقال و ثبات بین کاربري مؤثريرواناب نقش  کل کیفیت و حجم

 مینان در را تحقیق تغییرات دهد. اینتغییرات پوشش و کاربري اراضی یک مدطقه میدرک بهتري از نحوه 

ها آن شدت و ارزیابیشرق ایران( سد کارده )شمال آبخیزاراضی حوضه  شده کاربري بدديطبقه يهاکلاس

 يهنایبررسناي و کدد. بنا اسنتفاده از توناویر مناهوارهتحلیل می انتقال شدت و طبقه زمان، بعد سه در را

به پدج طبقنه مرتن ، زراعنت آبنی و  8072و  8009، 7559، 7595هاي میدانی، مدطقه مورد مطالعه در سال

بدندي شند. تحلینل شندت بدون پوشنش و مدناطق مونکونی طبقهسدگی  یزدگبرونباغات، زراعت دیم، 

را بنا شاهداتی هاي م( که شدت8078)ها براساس روش ریاضی ابداعی آلدویک و پدتیوستغییرات کاربري

کدد، انجام شد. براي هر بازه زمانی، جدول تقاطعی ایجاد شد و شدت تغییرات شدت یکدواخت مقایوه می

زمان، طبقه و انتقال بررسی شد. نتایج نشان داد که بیشترین میزان تغیینرات کناربري  بعدهر کاربري در سه 

رخ داده اسنت،  7595-7559در بنازه زمنانی  دیم بوده و زراعت آبی واراضی مربوط به سه کاربري مرت ، 

ینک  عدوانبهها کاربري مرت  بیشتر بود. در تمامی دوره 8009 -8072اما شدت این تغییرات در بازه زمانی 

ها الگوي مدظمی نداشنتدد. در اثنر داشته و تغییرات کاربري مؤثرنقش  هايکاربرپتانویل در تبدیل به سایر 

تبدیل کاربري مرت  به اراضی زراعی دینم و آبنی و بنالعکک، کناربري بندون  غیراصولیتغییرات شدید و 

کشنورهاي  در مشنابه هماندند سنایر مدناطق کنه دهندیمن نشنان . نتایجنشان دادافزایش  درصد 4 پوشش

                                                           
 Emai: ansary@um.ac.ir                                                                                         05790709757نویودده موئول:  7
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 و اسنت کشنور منرتبط اقتوادي و جمعیتی، شرایط اقلیمی رشد با اراضی کاربري تغییرات ،توسعهدرحال

 .گذاردب ثیر مخربأطبیعی ت  مداب برتواند می

 .آبخیزحوضه ، شدت تغییرات، بدديطبقه، پوششري اراضی، کارب :هادواژهیکل

 مقدمه  -8

جهنان قنرار  خشنکنیمههناي خشنک و میانگین جهانی در زمره کشور 0/0 کشور ایران با متوسط بارندگی معادل

 مخناطرات تنرینمهم از یکنی(. 7050ینار احمندي،   8009ندارد )ابریشم چی و تجریشنی، مطلوبی  دارد و مداب  آب

اسنت )موسنوي و  اراضنی تغیینر کناربري پدیده ست،ا روبرو آن با جهان که امروزه اکولوژیکی هايبحران و محیطی

 مدبن  سنه از برداريبهره با موتقیم ارتباط پوشش اراضی و امدیت غذایی، تغییر کاربري تأمین مدظوربه .(8074 همکاران،

 (.FAO, 2012دارد ) هوا و ینزم آب،

هاي اخیر، توسعه سری  شهرها موجب تغییرات وسیعی در الگوي کاربري اراضی در پیرامون شهرها شنده طی دهه

سنبب  توسنعهدرحالدر کشنورهاي  مهارنشندنیهاي بدون برنامنه و فعالیت(. 7058است )صدر موسوي و همکاران، 

افنزایش جمعینت و رشند شهرنشنیدی، تقاضنا  .(Nath et al., 2015)  شنودایجاد تغییرات سری  در کاربري اراضی می

هاي غذا را افزایش داده است که این امر موجب تغیینرات شندید در کناربري اراضنی و بیلنان آب حوضنه نیتأمبراي 

 آفریقناي درکشناورزي  کاربري تغییر ( با ارزیابی8079و همکاران ) هیتایزو.  (Adhikari et al., 2014)تآبخیز شده اس

 امدینت زراعنی، محونولات وريتأثیر بهره تحت کشور این در کشاورزي کاربري به این نتیجه رسیدند که تغییر جدوبی

( نینز 8077. تاپنا و مورایامنا )(Hitayezu et al., 2015) اسنت گرفتنه قرار کار نیروي از استفاده در ییجوو صرفه غذایی

 & Thapa) داندندشنور نانال را توپنوگرافی و فاصنله از مراکنز جمعیتنی میعوامل اصلی تغییر کناربري اراضنی در ک

Murayama, 2011)( در 8079. میدایی و کایدز )تحلیل تغییرات کناربري اراضنی و پوشنش  در خووصخود  قیتحق

 گوترش قابل توجنه مدناطق دادند که نشان 7558-8004 طی دورهرود در استان گلوتان در حوضه آبخیز گرگانزمین 

 & Minaei) بنوده اسنتکشناورزي و جدگلنی در طنی دوره منورد مطالعنه اراضی  کاربري تغییر دلیل اصلیشهري 

Kainz, 2018) .در اراضنی کناربري تغیینرات ( بنراي پنایش8074که توسنط ایمنانی و همکناران ) دیگري در تحقیق 

موجنب  یو صندعت مداطق مونکونی رشد هاسال این طی انجام شد، نتیجه گرفتدد که دهه سه طی همدان استان محدوده

 هاي مجاور شده است. تغییر کاربري اراضی حوضه

تغیینر کناربري . (Royalli, 2013)د هاي سطحی نقش اساسنی دارتغییر کاربري اراضی در کمیت و کیفیت رواناب

و همکناران ،  دارد )زاهنديبر چرخه هیدرولوژي و مدناب  آب حوضنه  یتوجهقابل ریتأثاراضی در یک حوضه آبخیز 

روانناب  در خونوص( 8072مناونگی و همکناران )مطالعه انجام شده توسط  در(. 8070  معماریان و همکاران، 8078
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ناب ناشی از تغییر کاربري اراضنی جدگلنی ادرصد تغییر در رو 55که حدود  مشخص شددر کدیا  7گورسرودخانه نیان

اراضنی حوضنه آبخینز  کناربري ( در تحلینل7057همکناران ) سلمانی و. (Mwangi et al., 2016) به کشاورزي است

 بنه نفوذپذیري افزایش طریق رواناب از مقادیر کاهش باعث حوزه کاربري بهبود که گزارش کردند قزاقلی استان گلوتان

 و رتبخین و سطحی به آبخوان نفوذپذیري مقادیر و یافته افزایش رواناب مقدار مدطقه تخریب و با شودمی سطحی آبخوان

 بنه ايوینهه توجنه و متخوونان محققنان تنا شنده سبب موضوع این همیتا .یابدمی گیريچشم کاهش واقعی تعرق

باشدد و بررسی تغییر در پوشش و کاربري اراضی، موضوع مهمنی بنراي توسنعه پایندار  داشته اراضی تغییرات کاربري

 نونبت از اطلناع. (Sanneke van & Verburg, 2013 ; Chakravarty et al., 2012) شنودیمندر سراسر جهان تلقنی 

در  هنايکناربرتغییرات  یباشد. با بررسمی هاریزيبرنامه در موارد تریناز مهم یکی زمان درگذر آن تغییرات و هاکاربري

بهتنرین (. 8077داد )سردشتی و همکناران،  انجام را مقتضی و اقدامات نموده بیدیپیش را آتی تغییرات توانمی زمان گذر

بررسنی مینزان  (.8072)میدنایی و کنایدز،  روش براي بررسی تغییرات کاربري اراضنی بنه کمینت در آوردن آن اسنت

 دهندها درک بهتري از نحوه تغیینرات پوشنش و کناربري نشنان میافزایش، کاهش، انتقال و ثبات بین طبقات کاربري

(Abino et al., 2016). مطالعنات نودشنان و همکناران  ازجمله غییر کاربري اراضیطی دو دهه گذشته، اکثر مطالعات ت

 & Minaei)شنده اسنت با استفاده از روش ساده آنالیز مناتریک تغیینر انجنام  (،8079( و صفونیان و همکاران )8075)

Kainz, 2018) خطناي  اشنتباهبههاي آن، کلی و بندون تفکینک شندت صورتبه. انجام مطالعات تغییر کاربري اراضی

. (Huang et al., 2012)  نیونت بخشتیرضناکدند کنه نتنایج حاصنل از آن سنبات میااي را وارد محملاحظنه قابنل

هنا را نشنان دهدند. کاربري اند شدت تبندیلدهدد و نتوانوتههاي انتقال ساده تدها اطلاعات محدودي را ارائه میماتریک

 ,.Manandhar et al)  هنا ضنروري اسنتکاربري تر براي تمایز سناختن جزیینات تغیینراتیک روش دقیق روازاین

توانند تغیینرات طبقنات ( روشی را براي آنالیز شدت تغییرات ابداع کردند کنه منی8078آلدویک و پونتیوس ) .(2010

آن بنراي هنر  0کناهش و مینزان افنزایش سنطح زمنین -8 8تغییرات کاربري در طول زمان -7کاربري را در سه سطح: 

آننالیز شندت . را مورد بررسنی قنرار دهند 9ها و انتقال آنها از یک طبقه به طبقه دیگریرات کاربريشدت تغی -0 4طبقه

هنا و شود کنه ردین یک قالب کمی براي محاسبه اختلاف بین طبقات است و در یک ماتریک مرب  انتقالی خلاصه می

 تغیینرات شندت بنین انحنراف میزان وانتیم سطح هر در شدت آنالیز . باباشددیمهاي آن داراي طبقات یکوان ستون

و  هینرویبنتوسنعه  .(Aldwaik & Pontius, 2012)آورد  به دست را مفروض یکدواخت تغییرات شدت و يامشاهده

 يهاحوضنهطبیعنی و مدناب  آب  يهاعرصنهمشنهد بنر  شنهرکلانغذاي ساکدین  نیتأم، استقرار صدای  و بدون برنامه

                                                           
1 Nyangores 

2 Time level 

3 Gain & Loss  

4 Category level 

5 Transition intensity level 
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مجناور شنده اسنت )شناهرخی و  آبخینز يهاحوضنهو موجب تغییر کاربري اراضی اطراف اثرات زیادي داشته است 

سند  آبخینزاراضنی حوضنه  شده کاربري بدديطبقه هايکلاس میان در تغییرات بررسی تحقیق به این(. 7050همکاران، 

انتقنال  و تغیینر نبندو دادن، دسنت از ،آوردن به دست بررسی در از طریق سه بعدي تغییرات با استفاده از تحلیلکارده 

کدند. نتنایج حاصنل از اینن منی ارزینابی انتقنال و طبقه زمان، سطح سه در ها راآن شدت و پردازد و اندازهمیطبقات 

رینزي مدناب  و اصنلا  برنامنه سیل کدترل، آبخیزهاي ریزي و مدیریت جام  حوضهمطالعات برنامهتواند در مطالعه می

 د.استفاده شوکارده  آبخیزآب حوضه 

 مواد و روش -2

 همطالع مورد منطقه -2-8

مشنهد  شنهرکلانشنمال  کیلومتري 48 و در ایران شرق شمال در هکتار 94489 حدود در مواحتی با کارده سد حوزه

تنا  95  ͦ 82’ 0"در محندوده مختوناتی  داغکانه و زون موجد هزار يهاکوهرشته جدوبی دامده در مدطقه واق  است. این

اي (. حوضه کارده حوضنه7عرض شمالی قرار دارد )شکل  02  ͦ 99’ 89"تا  02  ͦ 05’ 75"طول شرقی و 95  ͦ 44’ 49"

متنر  8549ترین نقطه آن در ارتفاعات هزار موجد بنا ارتفناع تدد بوده و بلدد نوبتاًهایی با شیب کوهوتانی و داراي دامده

متنر از سنطح درینا اسنت.  8074تر و ارتفاع متوسنط آن م 7857نقطه حوضه در محل سد کارده با ارتفاع  نیترپوتو 

کیلنومتر  775درصند و محنیط حوضنه  04کشیده و موتطیلی است و شیب عمومی مدطقه  صورتبهشکل عمومی آن 

کارده بخشی از زون کاه داغ شنمال شنرق اینران بنوده و داراي سنازندهاي  آبخیزحوضه  شداسیزمیناست. وضعیت 

فعالینت اقتونادي آنهنا دامنداري،  تنرینمهماست کنه  ییروستا بافتکارده داراي  آبخیزه باشد. حوضاغلب آهکی می

 (8070)اعظمی و سعیدیان،  باغداري و زراعت است
 

 
 موقعیت جغرافیایی منطقه مطالعاتی -8شکل 
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 ایتصاویر ماهواره بندیطبقه -2-2

استفاده شد. بهترین زمان انتخناب توناویر  98و  97لددست  ياماهوارهاستخراج کاربري اراضی از تواویر  مدظوربه

 ,Emre Tekel)باشند فول تابوتان است که پوشش گیاهی کامل و درجه ابرناکی تواویر صنفر درصند می ياماهواره

دهنه بنه ترتینب  0سناله در  00سد کارده یک بازه زمانی آبخیزبراي بررسی تغییرات کاربري اراضی در حوضه  .(1999

گرفتنه شند. تناری  و مشخونات توناویر  در نظنر 8072تنا  7595دهه از سنال  0ساله در  00مانی سال ز يهابازهدر 

 است. 7مورد استفاده در این تحقیق به شر  جدول  ياماهواره

 

 مورد استفاده در تفکیک کاربری اراضی ایماهوارهمشخصات تصاویر  - 8جدول 
 باندها سنجنده ماهواره تاریخ

22 Sep 

1987 
Landsat 5 TM 

Band1=Blue , Band2=Green , Band3=Red , Band4=Near 

Infrared(NIR) , Band5=Shortwave Infrared (SWIR 1) , 

Band7=Shortwave Infrared (SWIR 2) 

18 Jul 1998 Landsat 5 TM 

Band1=Blue , Band2=Green , Band3=Red , Band4=Near 

Infrared(NIR) , Band5=Shortwave Infrared (SWIR 1) , 

Band7=Shortwave Infrared (SWIR 2) 

13 Jul 2008 Landsat 5 TM 

Band1=Blue , Band2=Green , Band3=Red , Band4=Near 

Infrared(NIR) , Band5=Shortwave Infrared (SWIR 1) , 

Band7=Shortwave Infrared (SWIR 2) 

17 Jun 2016 Landsat 8 OLI 

Band1=Ultra Blue , Band2=Blue , Band3=Green , Band4=Red , 

Band5=Near Infrared(NIR) , Band6=Shortwave Infrared (SWIR 1) , 

Band7=Shortwave Infrared (SWIR 2) 

 

تارینک متعلنق بنه آب عمینق  يهاکولیپخطاي اتموفریک از تکدیک تفاضل  در تواویر تهیه شده براي توحیح

توناویر بنه روش تلفیقنی  بدنديطبقه يامناهوارهپک از پردازش توناویر  .(8070همکاران، استفاده شد )معماریان و 

 صورت گرفت. 0فازي حداکثر احتمال

 4(MLC)روش حداکثر احتمال  -2-2-8

 احتمنال بنر مبدناي روش این الگوریتم. است حداکثر احتمال روش زمین، پوشش بدديطبقه براي روش ترینرایج

 طبقنات همنه کنه است شده فرض اصلی، معادله در .(Lillesand, 1999)است هدف کلاس به پیکول یک اختواص

 شنودیمن اسنتفاده معمولاً (7) براي این روش معادله است. عادي هاباند همه توزی  و هوتدد مشابه احتمال این ازلحاظ

(Richards, 2016): 

                                                           
1 Landsat Thematic Mapper (TM) 

2 Landsat data continuity mission (LDCM) 

3 Fuzzy-Maximum Likelihood )Fuzzy-ML( 

4 Maximum Likelihood method 
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𝑔𝑖(𝑥) = [ln 𝑎c] − [0.5 ln|𝑐𝑜𝑣𝑐|] − [0.5(𝑐𝑜𝑣𝑐

−1)(𝑥 −𝑀𝑐)(𝑥 −𝑀𝑐)
𝑇 ] 

 

 متغیر چدند بعندي ) xاست.  cاحتمال اختواص یک پیکول به کلاس   acکلاس مورد نظر و  cکه در این معادله 

n .تعداد باند( استCOVc  وMc   ماتریک کوواریانک و بردار میانگین نمونه تعلیمی کلاسc  تناب   .دهندیمنرا نشنان

ln طبیعی و  لگاریتمT .تاب  انتقال است 

 8فازی بندیطبقه -2-2-2

باشند، آنگناه تناب   (ϕاز عداصر در یک مجموعه بنزر  ) يامجموعهمعرف A بر اساس تئوري احتمال اگر رخداد 

 (8رابطه )   :(8007، 8)برنتک و مادر شودیمتعری   (8رابطه ) صورتبه P(A) یعدی  Aچگالی احتمال

 
 Aبدندي توناویر، رخنداد در طبقه تناب  عضنویت اسنت. HA و ϕعدور موجود در مجموعه   Sکه در این رابطه 

 HA تناب  عضنویت  اسنت. DNیعدی همنان  پیکولپدیده در یک  بردار سدجهS  .شودیمیک طبقه محووب  درواق 

آن رتبنه عضنویت ه ک یا خیر است برابر یکآن رتبه عضویت که  متعلق است Aبه طبقه  S بیان کددده این است که آیا 

مثل حداکثر احتمنال بکنار گرفتنه  بدديطبقههاي معمول ترکیب با روش صورتبهاین روش  معمولاً  است. برابر صفر

 از اسنتفاده بنا کناربري هنر هايمحدوده تواویر و بدديطبقه(. در مطالعه حاضر 8070شود )معماریان و همکاران، می

شنده همنراه بنا مناتریک  بدنديطبقهکه فاصله طیفی و نقشه  صورتنیبد د.یگرد تعیینو حداکثر احتمال  فازي روش

شنده، هنر پیکونل بنه چدندین  بدنديطبقهبا اعمال الگوریتم فازي بروي تونویر  و ساکوزن به سیوتم معرفی شده 

اس هنر پیکونل بنه کلن 0کانوولوشنن وضنرایب وزننی  کیاز ماترکلاس تعلق اختواص داده شد که نهایتاً با استفاده 

بنا  .شنودیمنمورد استفاده در پردازش تواویر محووب  يهاکیتکد نیتريقوخاصی تعلق یافت. کانوولوشن یکی از 

شند. شنکل  بدديدسنته 8طبقه به شر  جدول  9هاي میدانی مدطقه مطالعاتی به بررسیاي و استفاده از تواویر ماهواره

. دهندمیاي نشنان بر روي توناویر مناهواره 4حداکثر احتمال -فازي نقشه کاربري اراضی را پک از اعمال الگوریتم 8

هناي نمونه توادفی استفاده شد که از طریق مقایوه پیکول به پیکول نقشنه 700از  9تهیه نقشه واقعیت زمیدی مدظوربه

شندند ها صورت گرفت. نقاط کدترل زمیدی طوري در نظر گرفته بددي شده با واقعیت زمیدی ارزیابی صحت نقشهطبقه

                                                           
1 Fuzzy classification 

2 Branth & Mather 

3 Convolution 

4 fuzzy-ML 

5 Ground truth map 

P(A)= 𝐻
𝜑 A.(S) 
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هناي واقعینت زمیدنی بدندي شنده بنا نقشنهبراي ارزیابی دقت و صحت تواویر طبقه .که در کل توویر پراکدده باشدد

 .(Richards, 1999) محاسبه گردید 7بر اساس آن صحت کلی و ضریب کاپا و ماتریک خطا تشکیل شد
 

 پوشش و کاربری اراضی محدوده مطالعاتی بندیکلاس -2جدول 
 علامت اختصاری شرح ام کلاسن شماره کلاس

 Rangeland PAST مرت  7
 Irrigated Farming ORCD زراعت آبی و باغات 8

 Rain fed Farming AGRL زراعت دیم 0

 Rock out crop – Bare Land BARR بدون پوشش - سدگی زدگیبرون 4
 Residential URML مداطق موکونی 9

 

 (Marder, 1999). شند بکار بنرده خطا ماتریک وسیلهبه شده ایجاد اطلاعات نکرد خلاصه مدظوربه (K) کاپا ضریب

𝐾                                           (:0)رابطه  =
𝑁∑ 𝑥𝑖𝑖

𝑟
𝑖=1 −∑ 𝑥+𝑖𝑥𝑖+

𝑖
𝑖=1

𝑁2−∑ 𝑥+𝑖𝑥𝑖+
𝑟
𝑖=1

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 i مجمنوع سنتون ix+، ماتریک خطنا i مجموع ردی  i+x، خطا طري ماتریکق يهايورود iix که در این رابطه

 بنین کنه اسنت اینن دهدنده نشنان کاپا معیار در صفر ارزش. باشدیمتعداد عداصر در ماتریک خطا  N ماتریک خطا و

معینار  ینک ارزش کنهدرحالیوجود نندارد  8مطابقتی گونههیچ و اطلاعات واقعیت زمیدی بدديحاصل از طبقه اطلاعات

 .(Marder, 1999) واقعیت زمیدی است اطلاعات و بدديطبقه از حاصل اطلاعات کامل بین مطابقت دهدده نشان کاپا

                                                           
1 Kappa 

2 Agreement 

 

های مطالعاتیکاربری اراضی منطقه مطالعاتی در دوره -2شکل   
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 محاسبات شدت تغییرات -2-9

 در سنه سنطح 8009-8072و  7559-8009، 7595-7559زمنانی  يهنابازهتواویر، تغییرات آن در  بدديطبقهبعد از 

باعنث شنوند، اسنتفاده میکاربري اراضی تعیین  برايکه هاي تغییر ماتریک اگرچه. سی شدبرر 0انتقالو  8طبقه، 7زمان

بدنابراین آنهنا درک خنوبی از  .دننگیرهنا را در نظنر نمیهمه زمانتغییرات زمان شوند، اما همایجاد اطلاعات مرتبط می

که شدت تغیینرات کناربري را  سطحیچدد تحلیل شدت  .(Mallinis, 2014) دهددنشان نمیروند تغییر سطح زمین را 

بنراي  .( انجنام شند8078براساس روش ابداعی آلدویک و پونتینوس) کدد،در سه سطح زمان، طبقه و انتقال بررسی می

تغییرات کلی کاربري را در طول زمان و در هنر بنازه  9تغییرات در سطح زمان .ایجاد شد 4هر بازه زمانی جدول تقاطعی

بنا ننرخ یکدواخنت تغیینرات  يامشناهدهاین سطح براي هر دوره زمانی شدت تغییرات سالانه  دهد. درزمانی نشان می

دادن زمنین بنراي هنر طبقنه را آوردن و از دستمیزان و شدت بدست 2شدت تغییرات در سطح طبقه شود.مقایوه می

5دهد. شدت تغییرات در سطح انتقالنشان می
 ,.Aldwaik et al) دهندن میجابجایی از یک طبقه به طبقه دیگر را نشنا 

 اند:کرده ارائهتغییرات  شدتبه( روابط زیر را براي محاس8078آلدویک و پونتیوس ). (2012

  رود: می( بکار 9( و )4تغییرات در سطح زمان روابط ) شدتبهمحاسشدت تغییرات در سطح زمان: براي 

    (4)                        U =
100∑ {∑ [(∑ Ctij

j
i=1 )−Ctij]

j
i=1 }T=1

t=1 ÷{∑ (∑ Ctij
j
i=1 )

j
j=1 }

(YT)−(Y1)
 

=
(100 × area of change during all intervals) ÷ (𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑜𝑓 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑦 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛)

𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑓 𝑎𝑙𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑠
 

(9)                           St =
100×{∑ [(∑ Ctij

j
i=1 )−(Ctjj)]

j
𝑗=1 }÷{∑ (∑ Ctij

j
i=1 )

j
j=1 }

(Yt+1)−(Yt)
 

=
(100 × area of change during interval [YtYt+1]) ÷ (area of study region)

duration of interval [YtYt+1]
 

    رود:( بکار می9( و )5( و )2روابط ) تغییرات در سطح طبقه شدتبهطبقه: براي محاسسطح شدت تغییرات در 

 (2 )                                      𝑃t =
100×{∑ [(∑ Ctij

j
i=1 )−Ctjj]

j
j=1 }÷{Yt+1−Yt}

∑ (∑ Ctij
j
i=1 )

j
j=1

 

  =
100×(area of change during interval [Yt.Yt+1])÷(duration of interval [Yt.Yt+1])

area of study region
  

                                                           
1 Time interval 

2 Category 

3 Transition 

4 Cross-tabulation 

5 Time interval level 

6 category intensity level 

7 Transition intensity level 
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(5)                                                        𝐿ti =
100×{(∑ Ctij

j
j=1 )−(Ctii)}÷{Yt+1−Yt}

∑ Ctij
j
j=1

 

=
100 × (area of gross loss of category i during [Yt. Yt+1]) ÷ (duration of interval [Yt. Yt+1])

area of category i at time Yt
 

(9)                                                        𝐺tj =
100×{(∑ Ctij

j
i=1 )−Ctjj}÷{Yt+1−Yt}

∑ Ctij
j
i=1

 

=
100 × (𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑜𝑓 𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑔𝑎𝑖𝑛 𝑜𝑓 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑦 𝑗 𝑑𝑢𝑟𝑖𝑛𝑔 [𝑌𝑡 . 𝑌𝑡+1]) ÷ (𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑓 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 [𝑌𝑡 . 𝑌𝑡+1])

𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑜𝑓 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑦 𝑗 𝑎𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑌𝑡+1
 

 

شدت تغییرات در سطح انتقال: بررسی شدت تغییرات در این سطح، اطلاعات مفیدي در خونوص شندت انتقنال 

زمنین  7آوردن به دسنتبراي این مدظور ابتدا باید الگوي . دهدمی n به طبقه متفاوت دیگر m مشخص کاربري از طبقه

 کندام کنه دهندمی نشنان 70 و 5 معادلنات بررسنی شنود. m زمین در طبقه 8و ساک مقدار از دست دادن n در طبقه

0دادن قرار هدف از شدتبهدیگر  طبقات
را  n بنه طبقنه 9ت انتقال مشاهده شدهشد 5معادله . کدددمی 4اجتداب n طبقه 

یعدنی ینک شندت بنراي  کددیمشدت در هر دوره زمانی ایجاد  J-1 تعداد 5معادله . (i≠n) دهدنشان میi  طبقه از هر

 تولیند کنرده کنه n براي هر بازه زمانی یک شدت یکدواخت براي طبقه 70در هر دوره زمانی. معادله  2nهر طبقه بدون
بنه یکدواخت از میان طبقات دیگنر زمنین  طوربه n کدد با این فرض که طبقهرا تعیین می n به طبقه شدت انتقال سالانه

شندتی اسنت کنه توسنط  J-1 آید میانگین وزننی تعندادمی به دست 70آورد. شدت یکدواختی که از معادله می دست

 شندت تحلینل در. tY  زمنانی همنان طبقنه اسنت در بنازه i موناحت  i تولید شده است که وزن هر طبقه 5معادله 

 یابند تغیینر زمنانی يهادوره تمام در m طبقه به n طبقه اگر ،nبه   mانتقال، براي بررسی ایوتایی از تغییرات در سطح

 شنودیمن تعرین  5ماننا ینا ثابنت m به n از تبدیل از نوع این نیابد، تغییر مطالعاتی زمانی يهابازه تمام در بالعکک یا

یکنی از  شنودیممجموعه خروجی ایجاد  8براي تحلیل شدت انتقال براي هر بازه زمانی  (.8078یوس، )آلدویک و پونت

معادلنات . m است و دیگري مربوط به از دست دادن زمنین در طبقنه  nآوردن زمین در طبقه به دست ،آنها مربوط به

 کددندمیتعیین  78و 77 ، معادلاتدیگرعبارتبهدهدد. نیز به همین ترتیب میزان از دست دادن زمین را نشان می 78و 77

همچدین این معادلات براي اینن واقعینت بکنار بنرده . کدددمی 9جلوگیري m طبقه گیريهدف از دیگر طبقات کدام که

                                                           
1 Gain 

2 Loss 

3 Target 

4 Avoid 

5 Observed Intensity 

6 Non n category 

7 Stationary 

8 Avoid 
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در پایان دوره زمانی در یک موقعیت مشخوی وجود داشنته باشند، در طنول آن بنازه زمنانی  mشوند که اگر طبقه می

 دهندنشنان منیرا   J به هر طبقه m اي از طبقهشدت انتقال مشاهده 77 محل حذف شده باشد. معادله تواند از آننمی

(m≠J) .تعداد 77 معادله J-1 فقنط ینک خروجنی دارد کنه شندت  78کدد. معادلنه شدت در هر بازه زمانی تولید می

 نشنان را شنرایطی یکدواخنت شندت دهند.به هر طبقه دیگر در هر بازه زمنانی نشنان می m یکدواخت سالانه از طبقه

 خنود انندازهبه نونبت هرکدام m طبقه از غیر به طبقات همه آن در و است دیگر طبقات به متعلق m طبقه که دهدمی

 است.  0جدول  شده به شر  ارائه هايفرمولدر حروف اختواري  .7دهددمی دست زمین از m طبقه از

 

(5) 𝑅tin =
(area transition from i to n during [Yt.Yt+1])÷(duration of [Yt.Yt+1])

area of category i at time Yt
=

(Ctin)÷(Yt+1−Yt)

∑ Ctij
j
i=1

× 100 

(70)                𝑊tn =
(area of gross gain of category n during [Yt.Yt+1])÷(duration of [Yt.Yt+1])

area that is not category n at time Yt
 

=
[(∑ Ctin

j
i=1 ) − (Ctnn)] ÷ (Yt+1 − Yt)

∑ [(∑ Ctij
j
i=1 ) − (Ctnj)]

j
j=1

× 100 

(77 )Qtmj =
100×(area of transition from m to j during [Yt.Yt+1])÷(duration of [Yt.Yt+1])

area of category j at time Yt+1
=

(Ctmj)÷(Yt+1−Yt)

∑ Ctij
j
i=1

 

(78)         Vtm =
100×(𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑜𝑓 𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑠𝑠 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑦 𝑚 𝑑𝑢𝑟𝑖𝑛𝑔 [𝑌𝑡.𝑌𝑡+1])÷(duration of [Yt.Yt+1])

area that is not category m at time Yt+1
 

= 100 ×
[(∑ Ctmj

j
j=1 ) − (Ctmm)] ÷ (Yt+1 − Yt)

∑ [(∑ Ctij
j
j=1 ) − Ctim]

j
i=1

 

 

 یعدنی ثبناتشد.  ارزیابی مورد مطالعه در فواصل زمانی ي تغییراتت الگواثب ،در فرآیدد تحلیل شدت در هر سطح

 .اسنت دیگنر زمنانی دوره ینا فاصنله در کناربري تغیینر الگوي مشابه زمانی، فاصله یک در کاربري تغییر الگوي ایدکه

شدت، تعری  مشخونی دارد. ایونتایی در سنطح زمنان بندان معدنی  وتحلیلتجزیهبراي هر یک از سطو   8ایوتایی

ایونتایی در  است که شدت تغییر سالانه مشاهده شده برابر با تغییر سالانه یکدواخت براي همنه فواصنل زمنانی اسنت.

در  0تر از خط یکدواخنت شندتتر یا پایینطبقه بزر  هر دادنآوردن یا ازدستدستسطح طبقه بدان معدی است که ب

دادن هنر طبقنه در هنر آوردن ینا ازدسنتهمین اصطلا  در سطح انتقال بدان معدی است که بدست .استفواصل  همه

 ,Aldwaik & Pontius) کدندیمنفاصله زمانی یک دسته خاص را هدف قرار داده یا از یک دسنته خناص جلنوگیري 

2012). 

                                                           
1 Lose 

2 Stationary 

3 Uniform Line 
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 نتایج و بحث -9

دهند. صنحت آن با واقعیت زمیدی را در هر بازه زمانی نشان می مطابقتاراضی و  بدديطبقهنتایج  4جدول شماره 

زمانی در دامده مداسنبی قنرار دارد اختلناف زینادي بنا یکندیگر  يهادورهکلی و ضریب کاپاي محاسبه شده براي کلیه 

 (.  0098، 7ندارند )ویرا و گارت
 

 و حروف اختصار علائم -9جدول 

J  تعداد طبقات 

і   زمان شروع 

j   زمان خاتمه 

m انتقال در طبقه دادن دست از براي اندیک   

n انتقال در طبقه آوردن به دست براي اندیک 

T  زمانی يهادورهتعداد 

t  زمانی يهاگاماندیک براي نشان دادم 

tY  سال در گام زمانیt 

tijC  کنه در زمنان  ییهاکولیپتعدادtY  از طبقنهi  بنه طبقنهj در زمنان t+1Y 

 .شودیممدتقل 

tS  شدت تغییرات سالانه براي دوره زمانی]t+1, Y t[Y 

U مقدار خط یکدواخت براي آنالیز شدت تغییرات در سطح زمان 

tjG  آوردن زمنین از طبقنه  به دسنتشدت تغییرات سالانهj  بنراي

 t+1, Y t[Y[دوره زمانی 

tiL  شدت تغییرات سالانه از دست دادن زمین از طبقنهi  بنراي دوره

 t+1, Y t[Y[زمانی 

tinR   شدت تغییرات سالانه انتقنال از طبقنهi  بنه طبقنهn  در طنول

 i≠nکه t+1, Y t[Y[دوره زمانی 

 tnW  مقدار شدت یکدواخنت انتقنال بنه طبقنهn  از کلینه طبقنات

 t+1, Y t[Y[در طول دوره زمانی  nبدون 

tmjQ  شدت تغییرات سالانه انتقال از طبقنهm  بنه طبقنهj  در طنول

 j≠mکه  t+1, Y t[Y[دوره زمانی 

tmV  مقدار شدت یکدواخنت انتقنال از طبقنهm  بنه تمنام طبقنات

 t+1, Y t[Y[در طول دوره زمانی  mبدون 

 

 بندیطبقهنتایج  -4جدول 

 سال
ضریب 

 کاپا

صحت 

 کلی %

 مرتع

 )هکتار(

زراعت آبی و 

 غات )هکتار(با

زراعت دیم 

 )هکتار(

سنگی بدون  زدگیبرون

 پوشش )هکتار(

مناطق مسکونی 

 )هکتار(

7595 98/0 94 85/09209 59/557 52/5000 27/9555 28/85 

7559 90/0 98 00/04020 72/7459 07/5495 99/5054 87/05 

8009 90/0 90 94/09557 42/7005 2947 49/9978 04/98 

8072 98/0 92 59/09925 09/7792 85/2945 94/2078 25/50 

 

. نمودار سمت چن  مقندار و نمنودار سنمت دهدیمنشان  سطح زمانمقدار و شدت کلی تغییرات را در  0شکل 

دامدنه درصند  59/80بنا  7595-7559زمنانی  بنازه. (Aldwaik et al.,, 2012) دهندیمراست شدت تغییرات را نمایش 

که عمندتاً بنه  داشتددرا بیشترین شدت تغییرات درصد دامده  70/8با  8009 -8072زمانی  بازهبیشترین میزان تغییرات و 

مشنهد در اینن دوره زمنانی اسنت )شناهرخی و  رشهکلانو افزایش مهاجرت به  یدیشهرنشدلیل رشد و توسعه سری  

                                                           
1 Viera & Garrett 
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و افزایش تقاضا براي غذا موجب ایجناد تغیینرات سنری  در کناربري اراضنی  شهرنشیدی(. رشد سری  7050همکاران، 

تواند توجیه کددده افزایش تغیینرات کناربري اراضنی در حوضنه مطالعناتی باشند مجاور شده است که می يهاحوضه

 (.8072)تاجبخش و همکاران، 
 

 
 8311-2386شدت کلی تغییرات در بازه زمانی  - 9شکل 

 

ها درک بهتري از نحوه تغییرات پوشنش و کناربري یش، کاهش، انتقال و ثبات بین طبقات کاربريبررسی میزان افزا

در هنر دوره زمنانی بنه تفکینک نشنان  طبقنه راهنر در سطح شدت تغییرات  4شکل . (Abino, 2015) دهدنشان می

مقندار دهند. طبقه را نشان میتغییرات هر  8تغییرات سالانه فعال یا غیر فعال بودن( UL) 7خط شدت یکدواخت. دهدیم

کناربري  هناي زمنانیدر کلینه دوره درصد است. 70/8و  98/7، 95/7هاي زمانی اول تا سوم به ترتیب این خط در دوره

. تغیینرات شندید و فعنال بودننددر افزایش و کناهش سنطح طبقه بدون پوشش سدگی همچدین و  دیم و آبی زراعت

ناشنی از  عمندتاًکنه  شده اسنتسدگی و دیم موجب افزایش طبقه بدون پوشش  تبدیل مرات  به اراضی آبی غیراصولی

افنزایش مهناجرت مشنهد و  شنهرکلانروینه رشد و توسعه بی مرات ،عدم وجود قوانین بازدارنده براي حفظ و احیاي 

ب گونترش موجندر مدطقنه نوین آبیناري  يهاوتمیسبرق و  راه،ماندد  ییهاساختتوسعه زیر باشد از طرف دیگر می

که در این بازه زمنانی توسنط  یدر تحقیق مشابه. است شدهدوران  ایندر هاي تدد مرات  زراعت آبی و باغات در شیب

افنزایش مهناجرت  بنه دلینلتخریب و فرسنایش مراتن  را افزایش روند  است ه( انجام شد8000محودی و همکاران )

هناي طر بررسنی مندل مشنارکتی  بنراي( 7050ن )و همکناراتوسنط گلرنن  دیگري کنه در تحقیق گزارش کردند. 

نتنایج حناکی از آن بنود  ها بررسی شد،و اثرات اجتماعی و اقتوادي این طر انجام کارده  آبخیزدر حوضه آبخیزداري 

موسنوي . دددر جلوگیري از مهاجرت روستاییان به شهرها و اشتغال آنها نقشنی نداشنت ي آبخیزداريهااجراي طر که 

 درمجمنوعکه  گزارش کردندبرکوه ابر روند تغییرات کاربري اراضی در حوضه خود ( نیز در تحقیق 7054) همکارانو 

                                                           
1 Uniform Line 

2 Active & inactive 



 95            ...                           حوضه سد کارده یاراض يکاربر راتییتغ یبررس                            سال هشتم           

    

 بنر مدطبنق فضنایی ازلحناظ و بنوده ویرانگر و مخرب نوع از کاربري تغییرات افزایشی است. طبقات تغییرات کلی روند

 داشتدد. يدرصد 9تا  8ي رشد اانوانی رخ داده است. کاربري بایر و صخره تجم  مراکز اطراف محدوده

 

 
 زمانی مختلف هایدورهآنالیز شدت تغییرات هر طبقه در  -4شکل 

 

در مطالعات کاربري اراضی شداسایی مداطقی که هنیچ تغیینري در آنهنا رخ ننداده اسنت، هماندند بررسنی شندت 

و  8انی نوبت به سطح افنزایشزم دورهطبقات را در هر  7ثبات 9شکل . (Abino, 2015)ها مهم است تغییرات کاربري

را بنه خنود اختوناص داده کنارده آبخینز درصد سطح حوضنه  50حدود که کاربري مرت   .دهدیمآنها نشان  0کاهش

زمنانی هناي بنه ترتینب بنراي دورهدرصد دامده را  25و  28، 20 مقادیرها بیشترین ثبات با در مقابل سایر کاربرياست 

                                                           
1 Stationary 

2 Gain 

3 Loss 
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بیشننترین افننزایش سننطح و تغییننر از طبقننه  7595-7559دوره زمننانی  .دارد 8009-8072و  78009-7559، 7559-7595

 تواند عمدتاً ناشی از شرایط اقلیمی مواعد و جمعینت کنم در آن دوره باشندکه می داشترا زراعت دیم به طبقه مرت  

  بنه طبقنه زراعنت بیشترین کاهش سطح و تغییر از طبقنه مرتن 7559-8009 زمانی بازهدر  (.8070)رهدما و همکاران، 

غنذا از  نیتنأمآن افنزایش تقاضنا بنراي  تب بنهو  روینه مهناجرتبنیناشنی از افنزایش  عمدتاًدیم رخ داده است که 

 نیناشنود هناي زمنانی مشناهده مینکته اصلی که در تمنام دوره(. 8070)رهدما و همکاران،  استهاي مجاور حوضه

ی بنا تخرینب و کناهش کناربري مرتن  همنراه اسنت )ندوشنان و که همواره افزایش کاربري زراعت دیم و آبن است

تنوان مانندگاري طبقنات مرتن  و گیري تحلیل شدت در سنطح طبقنه مینتیجه عدوانبه، وجودنیباا (.8075همکاران، 

( مطابقنت 8079هاي مندنیان و صنفونیان )بنا یافتنهاین تحلینل نتایج در از دست دادن زمین بیان کرد.  رابدون پوشش 

 رد.دا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زمانی مختلف هایدورهآنالیز شدت و ماندگاری در مقابل افزایش و کاهش تغییرات در  -5شکل 
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فعنال را کنه در  طبقنات 5و  2هاي شنکلاسنت.  تر از دو سطح قبلنیشدت در سطح انتقال پیچیده وتحلیلتجزیه

بیشنتر از خنط شندت سنالانه هنر طبقنه شدت تغییرات  اگر دهد.نشان می، اندفرآیدد تحلیل شدت انتقال محاسبه شده

 عدوانبنهاسنت و  داریمعدنیکدواخت تغییرات سالانه باشد و در بالاي این خط قرار گیرد بدین مفهوم است که تغییرات 

به سمت هر طبقنه در طنول سنه دوره زمنانی را  با رویکرد افزایشی تحلیل شدت انتقال 2شکل  .شودیمتلقی  7هدف

و در  بنودهدر زیر خط شدت یکدواخت تغیینرات سنالانه برخی از طبقات  شودملاحظه میکه  طورهماندهد. نشان می

 .بندون تغیینر بنود انتقال از طبقه زراعت آبی و باغات به طبقنه مرتن  مثالعدوانبه دندتغییر نکرهاي مختل  طول دوره

هاي شتر از مقادیر شدت یکدواخت تغییرات سنالانه طبقنهمرت  بی هقطبشدت تغییرات سالانه ها ورهبالعکک در تمامی د

بندون زراعنت دینم و هاي طبقه هدف براي انتقال به سنمت طبقنه عدوانبهزراعت دیم و بدون پوشش سدگی بود که 

شدت این انتقال از طبقه مرت  به کناربري زراعنت دینم و بندون پوشنش سندگی بنه بیشترین  باشد.می پوشش سدگی

بعدي رونند کاهشنی دارد. در افنزایش هاي که در دوره بوده 7595-7559درصد طبقات در دوره  0/0و  90/0ترتیب با 

هاي مداطق موکونی و زراعت آبی و باغات، طبقه زراعت دیم که خط شدت یکدواخت تغیینرات سنالانه را سطح طبقه

در  .دهندیمنرا نشنان بودنند هندف  8طبقاتی که در از دست دادن سطح 5شکل  باشد.قط  کرده است طبقه هدف می

کناربري  و این کناهش سنطح از طبقنه مرتن  بنه ههدف بود طبقه مرت  ،با رویکرد کاهش سطح هاي زمانیتمامی بازه

هناي بنه ترتینب بنراي دوره آن شدت یکدواخت تغییرات سالانهمقادیر . بوده استو بدون پوشش سدگی زراعت دیم 

شندت  8009-8072و  7559-8009هناي در دوره. همچدنین باشنددمی قناتدرصند طب 89/0و  22/0 ،99/0 اول تا سوم

بوده و در این دوران از سطح طبقنه زراعنت دینم دار طبقه زراعت دیم به زراعت آبی و مداطق موکونی معدیاز انتقال 

اخینر و  هايتواند ناشنی از خشکونالیمی عمدتاًکه به نف  سطح طبقه زراعت آبی و مداطق موکونی کاسته شده است 

براي توسعه اراضی آبنی و باغنات در اینن دوره باشند )شنرکت هاي سطحی و زیرزمیدی از مداب  آب هیرویببرداشت 

این حوضه داراي بافت روسنتایی بنوده و تغیینرات کناربري مدناطق مونکونی  (.7050اي خراسان رضوي، آب مدطقه

ه نتایج حاصل از شدت انتقال بنین طبقنات مشنخص از مقایو نوبت به سطح وسی  حوضه و طبقات دیگر ناچیز بود.

 درواقن  چراکه  اراضی مرتعی بیشترین تداسب را براي تغییر کاربري به اراضی دیم دارند طورمعمولبهشد که 

اراضی دیم در مجناورت مراتن   اًدلیل است معمول به همینباشد ها لازم میبراي چدین تغییري کمترین هزیده

( نینز در تحقینق مشنابهی در 8079میدایی و کنایدز ) .(8074)موسوي و همکاران،  اندحاطه کردهبوده و یا آنها را ا

پنارک ملنی گلونتان در سنال  کیتأسنگزارش کردند که پک از  8074تا  7558هاي سال طیرود گرگان آبخیزحوضه 

پوشش در تبندیل بنه اراضنی  و نیاز به مداب  انرژي متفاوت براي جمعیت محلی، کاربري مرت  با بیشترین سطح 7552

                                                           
1 Target 

2 Loss 
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از این تحلیل با نتایج مطالعنات نتایج حاصل  کشاورزي و مداطق موکونی، دستخوش بیشترین تغییرات بوده است.

   مطابقت دارد.نیز ( 8075ندوشان )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -5بدون پوشش  -4زراعت دیم  -9زراعت آبی و باغات  -2مرتع  -8)آنالیز شدت انتقال با رویکرد هدف افزایشی - 6شکل

 مسکونی(

 

 -5بدون پوشش  -4زراعت دیم  -9زراعت آبی و باغات  -2مرتع  -8کاهشی )آنالیز شدت انتقال با رویکرد هدف  - 1شکل

 مسکونی(
 

 

 .       آنالیز شدت انتقال با رویکرد هدف کاهشی.  1شکل
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 یبندجمع -4

در  و ده واقن  در شنمال شنرقی اینرانسند کنار آبخیزتعیین پوشش و کاربري اراضی حوضه  مدظوربه این مطالعه

سناله  00در ینک بنازه براي اولین بار با استفاده از آنالیز چدد بعندي مشهد انجام شد و تغییرات آن  شهرکلانمجاورت 

مطالعنات نودشنان و همکناران  ازجملنهتاکدون اکثر مطالعنات تغیینر کناربري اراضنی  ( ارزیابی شد.8072تا  7595)از 

انجنام مطالعنات شده اسنت. با استفاده از روش ساده آنالیز ماتریک تغییر انجام  (8079و همکاران ) ( و صفونیان8075)

دهدند و هاي انتقال ساده تدها اطلاعات محندودي را ارائنه میکلی و با استفاده از ماتریک صورتبهتغییر کاربري اراضی 

. بررسی میزان افزایش، کناهش، انتقنال و ثبنات (8079دز، )میدایی و کایکدد اي را وارد محاسبات میخطاي قابل ملاحظه

مطالعنه حاضنر نتایج  (.8079)آبیدو،  دهدها درک بهتري از نحوه تغییرات پوشش و کاربري نشان میبین طبقات کاربري

ها هیافتن .دهندهنا را نشنان نحوه تغییرات افزایش، کاهش، انتقال و ثبات بین طبقات کاربري توانوت بعدي سهبا روش 

. کناربري زراعنت دینم، آبنی و کاربري مرت  پوشش غالب مدطقه بوده است هاي مطالعاتیدر تمامی دورهنشان داد که 

اینن حوضنه بافنت هنا بودنند. حوضه در تمنامی دوره اراضی پوشش ترینفراوان عدوانبهباغات هماندد کاربري مرت  

نتایج نشنان . ه سطح وسی  حوضه و طبقات دیگر ناچیز بودو تغییرات کاربري مداطق موکونی نوبت ب داشتهروستایی 

داد که بیشترین میزان تغییرات کاربري اراضی مربوط به سه کاربري مرت ، زراعت آبنی و دینم بنوده و در بنازه زمنانی 

روینه بیشنتر بنود. رشند و توسنعه بی 8009 -8072رخ داده است، اما شدت این تغییرات در بازه زمنانی  7559-7595

هاي مدناب  طبیعنی غذا باعث شده تا به عرصه نیتأمآن افزایش تقاضا براي  تب بهمشهد و افزایش مهاجرت و  شهرانکل

تحلینل نتنایج  (.8072، تناجبخش و همکناران  8070)رهدمنا و همکناران،  هاي مجاور فشار مضاع  وارد شنودحوضه

کشنور دسنتخوش  در مشنابه د سنایر مدناطقها مشخص کرد که این حوضنه هماندنحاصل از شدت تغییرات کاربري

قنوانین اشنتباه بنراي  بنه دلینل. باشدیم کشور مرتبط اقتوادي و جمعیتی، شرایط اقلیمی رشد تغییرات زیادي بوده و با

چدنین تغیینري  درواقن ها داشنت زینرا کنه واگذاري و احیاي اراضی، کاربري مرت  بیشترین تبدیل را به سایر کاربري

 همچدنین توسنعه (.8074  موسنوي و همکناران، 8079ها را دارد )میدنایی و کنایدز، و کمترین هزیده بیشترین دسترسی

راضنی کشناورزي و باغنات ادر این حوضه موجب گونترش هاي نوین آبیاري ها از قبیل راه، برق و روشساختزیر

بنرداري نبودنند، یافتنه قابنل بهره این اراضی توسنعهکه ثر از خشکوالی متأي هادر سالشده و هاي تدد مرات  در شیب

کناربري اراضنی  غیراصنولیمرت  و اراضی بدون پوشش تبدیل شدند. تغییرات شندید و  و ساک بهتحت کشت دیم 

تغیینر کناربري و  ازآنجاکنه. طبقه بدون پوشش در این حوضه شده اسنتدرصدي  4تدد موجب افزایش  يهابیشدر 

)زراعتکنار و  شنودمیها سنیلاب دبنی پینک افنزایشموجب  ریب روانابضدر  تغییربا اراضی بدون پوشش افزایش 

  معمارینان و همکناران، 7099و همکناران،  غفاريدارد )قابل توجهی بر مداب  آب حوضه  ریتأثنیز  و (7050همکاران، 

 مطالعنه وردمدیریت حوضه آبخیز م جهت در اساسی کارهايراه از یکی آن بهبود و کاربري فعلی حفظ لزوم لذا ،(8070
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