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 چکیذُ
آٌبٞی اص ٔیضاٖ . ٞبی اساضی ثٛدٜ اػتٞبی اخیش اص ػٛأُ تغییشات وبسثشیتٛػؼٝ ٚ سؿذ ؿٟش٘ـیٙی دس عی ػبَ

ٞبی آتی، ثؼیبس ضشٚسی اػت، ثٙبثشایٗ دس ایٗ پظٚٞؾ سیضیثٝ ٔٙظٛس ا٘دبْ ثش٘بٔٝٚ سٚ٘ذ تغییشات كٛست ٌشفتٝ 

ثٝ پبیؾ ٚ آ٘بِیض تغییشات وبسثشی اساضی ٔحذٚدٜ ؿٟشی اػالْ آثبد غشة ٚ سٚ٘ذ تٛػؼٝ وبسثشی ػىٛ٘تٍبٞی ثٝ 

-ػبَ( 8ٚ  7، 4ِٙذػت )ای دس ایٗ پظٚٞؾ اص  تلبٚیش ٔبٞٛاسٜ. آفشیٗ پشداختٝ ؿذٜ اػتػٕت ٔٙبعك ٔخبعشٜ

، ENVIاػتفبدٜ ؿذٜ اػت وٝ پغ اص تٟیٝ ٘مـٝ وبسثشی اساضی دس ٘شْ افضاس  2018ٚ  2010، 2000، 1990ٞبی 

سٚ٘ذ  LCMتغییشات كٛست ٌشفتٝ آ٘بِیض ؿذٜ اػت ٚ ٕٞچٙیٗ ثب اػتفبدٜ اص ٔذَ  IDRISIافضاس ثب اػتفبدٜ اص ٘شْ

پیؾ ثیٙی ؿذٜ اػت ٚ دس ٟ٘بیت سٚ٘ذ تٛػؼٝ ٘ٛاحی  2050ٚ  2035ٞبی تٛػؼٝ ٘ٛاحی ػىٛ٘تٍبٞی ثشای ػبَ

٘تبیح پظٚٞؾ ثیبٍ٘ش ایٗ اػت وٝ دس  .آفشیٗ ٔٛسد اسصیبثی لشاس ٌشفتٝ ؿذٜ اػتػىٛ٘تٍبٞی دس ٔٙبعك ٔخبعشٜ

ثٝ  1990ویّٛٔتشٔشثغ دس ػبَ  7/7، وبسثشی ػىٛ٘تٍبٞی اص (2018تب  1990اص ػبَ )ػبِٝ  28عی دٚسٜ صٔب٘ی 

ثیٙی سٚ٘ذ تغییشات ٘ٛاحی ٕٞچٙیٗ ٘تیدٝ پیؾ ٚ افضایؾ یبفتٝ اػت 2018دس ػبَ ویّٛٔتشٔشثغ  8/13

ویّٛٔتشٔشثغ  7/18ٚ  5/16ثٝ تشتیت ثٝ  2050ٚ  2035ػىٛ٘تٍبٞی ثیبٍ٘ش ایٗ اػت وٝ ایٗ ٘ٛاحی تب ػبَ 

آفشیٗ ثٝ ػالٜٚ، ٘تبیح اسصیبثی سٚ٘ذ تٛػؼٝ ٘ٛاحی ػىٛ٘تٍبٞی ثٝ ػٕت ٔٙبعك ٔخبعشٜ. افضایؾ خٛاٞٙذ یبفت

ویّٛٔتشٔشثغ دس ٔحذٚدٜ /. 9حذٚد  1990ثیبٍ٘ش ایٗ اػت وٝ اص ٔدٕٛع ٚػؼت وُ ٘ٛاحی ػىٛ٘تٍبٞی دس ػبَ 

ٚ  9/1، 5/1ثٝ تشتیت ثٝ  2018ٚ  2010، 2000ٞبی آفشیٗ ثٛدٜ اػت وٝ ایٗ ٔیضاٖ ثشای ػبَٔٙبعك ٔخبعشٜ

ثٝ ٘ٛاحی ؿٕبِی ٔحذٚدٜ ؿٟشی اػالْ آثبد تشیٗ ٔمذاس آٖ ٔشثٛط ویّٛٔتشٔشثغ افضایؾ یبفتٝ اػت وٝ ثیؾ 6/2

 .ثٛدٜ اػت
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 کاهزاى ًَری، هیالد ًَرٍسی؛ غزبآفزیي، ضْز اسالم آتاداراضی ضْزی تِ سوت هٌاطق هخاطزُ کارتزیپایص تغییزات 

 هقذهِ-1

 صیؼت، ٔحیظ ثش آٖ تأثیش ٚ ا٘ؼب٘ی ٘یبصٞبی ثٝ ٘ؼجت اساضی وبسثشی تغییشات خٕؼیت، سٚصافضٖٚ سؿذ ثٝ تٛخٝ ثب أشٚصٜ

 ٚ صیؼت ٔحیظ خٟب٘ی تغییشات حٛصٜ دس پظٚٞؾ اكّی ٔٛضٛػبت اص یىی اساضی وبسثشی تغییشات ٔذِؼبصی ٚ پبیؾ

اخیش اص ػٛأُ ٞبی تٛػؼٝ ٚ سؿذ ؿٟش٘ـیٙی دس عی ػبَ. (1394یٛػفی ٚ ؿشفی، )ٌشدد ٔی ٔحؼٛة پبیذاس تٛػؼٝ

ایٗ سؿذ ػشیغ ٔٙدش ثٝ ٌؼتشؽ افمی ؿٟشٞب دس ٚ  (2011 ،2یٛ ٚ ٕٞىبساٖ)ٞبی اساضی ثٛدٜ اػت تغییشات وبسثشی

 ، ثٙبثشایٗ(1394، ػّیٕب٘ی ٚ ٕٞىبساٖ) تٕبٔی وـٛسٞبی خٟبٖ ٚ ٕٞچٙیٗ ٔٙدش ثٝ ٔـىالت خذی دس ؿٟشٞب ؿذٜ اػت

ٞبی ٔختّف آٖ ٚ ثٝ ثیبٖ دیٍش ٘حٜٛ اػتفبدٜ اص ٞبی ا٘ؼب٘ی دس لؼٕتٞبی ػغح صٔیٗ ٚ فؼبِیتآٌبٞی اص ا٘ٛاع پٛؿؾ

 (1396وشیٕی ٚ ٕٞىبساٖ، )ای ثشخٛسداس اػت ٞبی ٔختّف اص إٞیت ٚیظٜسیضیصٔیٗ ثٝ ػٙٛاٖ اعالػبت پبیٝ ثشای ثش٘بٔٝ

 ٔىب٘ی ٚ صٔب٘ی اٍِٛٞبیدس ٚالغ  (.2011خٛوبس ٚ ٕٞىبساٖ، )ٚ ػجت دسن تغییشات ٚ تحٛالت احتٕبِی آیٙذٜ خٛاٞذ ؿذ 

 اختٕبػی ٞبی التلبدی،ػیبػت ٘ؼجی تٛػؼٝ تغییشات دس ایٗ ثش ػٛأُ ٔؤثش ٚ اساضی وبسثشی ٚ صٔیٗ پٛؿؾ تغییشات

دس ایٗ ساثغٝ یىی اص ساٞجشدٞبیی وٝ  (.2008 ،4ػشا ٚ ٕٞىبساٖ ؛2009 ،3دٚٚاٖ ٚ یبٔبٌٛچی)ٞؼتٙذ  ٟٔٓ صیؼت ٔحیغی ٚ

ػجت ثٟیٙٝ ػبصی ثبفت فیضیىی ٚ وبٞؾ خؼبست ٞبی صیؼت ٔحیغی ؿذٜ، اػتفبدٜ اص تىٙیه ٞبی ػٙدؾ اص ساٜ دٚس 

 (.1394، پٛساحٕذ ٚ ٕٞىبساٖ)ٔی ثبؿذ وٝ تٛا٘ؼتٝ ٘مؾ ٔٛثشی دس ٔذیشیت ٚ ثٟجٛد وبسثشی اساضی ؿٟشی ایفب وٙذ

ٞب دس ؿٟشٞبی ٔختّف ٔتفبٚت اػت، یىی اص ؿٟشٞبیی وٝ دس ػىٛ٘تٍبٞی ٚ سٚ٘ذ تٛػؼٝ آٖ ٞبیتغییشات تٛػؼٝ وبسثشی

ٞبی ؿٕبِی ٞبی اخیش ثب تٛػؼٝ صیبدی ٔٛاخٝ ثٛدٜ اػت، ؿٟش اػالْ آثبد غشة اػت، أب ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ثخؾعی ػبَ

ثب تٛخٝ ثٝ سٚ٘ذ ؿتبثبٖ . ٔٛاخٝ ثٛدٜ اػتٞبیی ٘یض ایٗ ؿٟش سا ٚاحذ وٛٞؼتبٖ دس ثشٌشفتٝ اػت، ایٗ تٛػؼٝ ثب ٔحذٚدیت

تٛػؼٝ فیضیىی ؿٟش اػالْ آثبد غشة ٚ حشوت ٘ٛاحی ػىٛ٘تٍبٞی آٖ ثٝ ػٕت ٔٙبعك ٔخبعشٜ آفشیٗ، دس ایٗ پظٚٞؾ ثٝ 

پبیؾ تغییشات وبسثشی اساضی ؿٟشی اػالْ آثبد غشة ثب اػتفبدٜ اص تلبٚیش چٙذ صٔب٘ٝ ٔبٞٛاسٜ ِٙذػت پشداختٝ ؿذٜ 

 .اػت

ٞبی اخیش ٔغبِؼبتی ٔختّفی دس ػغح ایشاٖ ٚ خٟبٖ كٛست ٌشفتٝ اػت وٝ تغییشات وبسثشی اساضی دس عی ػبَدس ٔٛسد 

 ٞبییبعدس ٔك یاسام یوبسثش ییشاتتغ ثیٙییؾثٝ حاؿبسٜ وشد وٝ ( 2014)  سٚی ٚ ٕٞىبساٖ ثٝتٛاٖ ٞب ٔیاص خّٕٝ آٖ

 ی٘ٛاح یاص سؿذ ثبال ی٘تبیح حبن. پشداختٙذ فشا٘ؼٝ یٔذیتشا٘ٝ دس خٙٛة ؿشق یٔختّف دس حٛضٝ آثشیض دسیب یصٔبٖ

اص  یسا یه یٗصْ ییشاتتغ یٔذِؼبص آ٘بٖ اػتفبدٜ اص سٚؽ. ثٛدٜ اػت یوـبٚسص یٚ ثٝ تجغ آٖ وبٞؾ اسام یؿٟش

ثٝ ثشسػی سٚ٘ذ ( 2013) 6سأبچب٘ذسا ٚ ٕٞىبساٖ .دا٘ٙذیْ یاسام یوبسثش ییشاتتغ یٙیةیؾح یٞبَٔذ تشیٗیوبسثشد

اػتفبدٜ ؿذٜ اػت ٚ دس ٟ٘بیت   LCMدس ایٗ پظٚٞؾ اص ٔذَ ص٘دیشٜ ٔبسوٛف ٚ . تغییشات ؿٟش ثبٍّ٘ٛس دس ٞٙذ پشداختٙذ

ثٝ آؿىبسػبصی تغییشات  (2011) 7ػیًٙ ٚ خب٘ذٚسی .پیؾ ثیٙی ؿذٜ اػت 2020سٚ٘ذ سؿذ ؿٟشی ٔٙغمٝ سا تب ػبَ 

اػتفبدٜ ؿذٜ ٚ ٔیضاٖ  GISٞبی ػٙدؾ اص دٚس ٚ ایٗ پظٚٞؾ اص دادٜ دس. وبسثشی اساضی دس پٙدبة ٞٙذ پشداختٙذ

ٔٛسد اسصیبثی لشاس ٌشفتٝ ؿذٜ اػت ٚ دس ٟ٘بیت ٔٙبعمی وٝ داسای  2006تب  1991ٞبی تغییشات كٛست ٌشفتٝ دس ثیٗ ػبَ

ثیٙی تغییشات  یؾحدس پظٚٞـی ثب ٞذف  (2007) 8ٔبیتب٘ی ٚ ٕٞىبساٖ .ا٘ذتشیٗ تغییش ثٛدٜ اػت سا ٔـخق وشدٜثیؾ

دس ایٗ پظٚٞؾ اص . ٞبی ٔلٙٛػی ایدبد وشد٘ذ، ٔذِی ثش اػبع ؿجى2001ٝتب  1993ٔىب٘ی ؿٟش ػبساٞب٘پٛس دس دٚسٜ 

یشٞبی ٔتغثشای تٟیٝ ٘مـٝ تغییشات وبسثشی ؿٟشی ٚ  GISثشای دػتیبثی ثٝ تغییشات وبسثشی ؿٟشی، اص  اصدٚس ػٙدؾ

ٞب ثیبٍ٘ش ایٗ اػت وٝ ٔذَ ثب كحت وّی  یبثیاسص٘تبیح . ٜ ؿذٜ اػتاػتفبد ANNٚسٚدی ثشای ٚاسد وشدٖ ثٝ ٔذَ 

ثٝ ٔذِؼبصی سؿذ ؿٟشی، ؿٟش ( 1397)ؿبیؼتٝ ٚ ٕٞىبساٖ  .ثیٙی سؿذ ٔٙبعك ؿٟشی اػت یؾحدسكذ لبدس ثٝ  56/66

دس ایٗ پظٚٞؾ سٚ٘ذ تغییشات . پشداختٙذ Geomod وشدوٛی ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ سٌشػیٖٛ ِدؼتیه ٔجتٙی ثش ٔذَ

                                                           
2 . Yu et al 

3 . Dewan & Yamaguchi 

4 . Serra et al 

5 .Roy et al 

6 . Ramachandran et al 

7 . Singh & Khanduri 

8 . Maithani et al 
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 ٘تبیح پظٚٞؾ ثیبٍ٘ش ایٗ اػت وٝ ؿٟش. ٔٛسد اسصیبثی لشاس ٌشفتٝ ؿذٜ اػت 1394 تب 1366ٞبی وبسثشی اساضی ػبَ

كفبسی ٚ . سػیذ خٛاٞذ ٞىتبس 861 حذٚد ثٝ 1420 ػبَ تب وٝ داسد ٞىتبس 517 ثب ثشاثش ػبحتیْ 1394  ػبَ دس وشدوٛی

دس ایٗ . تٛػؼٝ ػىٛ٘تٍبٟٞبی ؿٟشػتبٖ فبسػبٖ پشداختٙذدس پظٚٞـی ثٝ ؿٙبػبیی ٔٙبعك ٔؼتؼذ ( 1397)ٕٞىبساٖ 

پبسأتش ؿیت، خٟت ؿیت، استفبع، صٔیٗ ؿٙبػی، وبسثشی اساضی، فبكّٝ اص ٌؼُ، فبكّٝ اص سٚدخب٘ٝ ٚ فبكّٝ  8پظٚٞؾ اص 

ت ٘تبیح پظٚٞؾ ثیبٍ٘ش ایٗ اػت وٝ ثخؾ صیبدی اص ٚػغ. اص ٘مبط ؿٟشی ثشای اسصیبثی تٙبػت صٔیٗ اػتفبدٜ ؿذٜ اػت

ؿٟشػتبٖ فبسػبٖ دس ٔٙبعمی لشاس داس٘ذ وٝ حذالُ اص ٘ظش یىی اص ٔؼیبسٞبی ٔٛسد ٘ظش تٙبػت الصْ ثشای اٞذاف تٛػؼٝ 

دس پظٚٞـی ثٝ پتب٘ؼیُ ػٙدی تٛػؼٝ وبِجذی ؿٟش ػٙٙذج ٚ ؿٙبخت ٔٛا٘غ ٚ ( 1396)٘یشی ٚ ٕٞىبساٖ .ؿٟشی ٘ذاس٘ذ

دس ایٗ پظٚٞؾ پغ اص تـخیق . ٜ ؿٟشی پشداختٙذٔحذٚدیت ٞبی ٔٛخٛد ٚ ػپغ ٘ٛاحی ٔٙبػت ٚ ٘بٔٙبػت تٛػغ

ثٝ ػٝ سدٜ ٘ؼجتب  AHP٘ٛاحی ٕٔٙٛػٝ، ػبیش ٔحذٚدٜ ٞبی ٔٙغمٝ ٔٛسد ٔغبِؼٝ ثب اػتفبدٜ اص ٔذَ ٞبی ٔٙغك فبصی ٚ 

ٔٙبػت، ٔٙبػت ٚ ثؼیبس ٔٙبػت تمؼیٓ ؿذ ٚ ٘تبیح ٘ـبٖ دٞٙذٜ ایٗ اػت وٝ پٟٙٝ ثشاٚسدٜ ؿذٜ ٔٙبعك ٕٔٙٛػٝ ٘ؼجتب 

. اساضی دس ػٛاحُ ٔیب٘ی اػتبٖ ثٛؿٟش پشداختٙذ پٛؿؾ تغییشات ثٝ ٔذِؼبصی( 1393) فشد ٚ ٕٞىبساٖغالٔؼّی .صیبد اػت

، ٔٛسد (1390-1367) ػبِٝ 23ٔلٙٛػی ٚ ص٘دیشٜ ٔبسوٛف اػتفبدٜ ؿذٜ ٚ یه دٚسٜ  ػلجی ؿجىٝ دس ایٗ پظٚٞؾ اص اص

تشیٗ ٞبی اساضی، اساضی وـبٚسصی ثیؾثیٗ وبسثشی ٘تبیح پظٚٞؾ ثیبٍ٘ش ایٗ اػت وٝ دس. اسصیبثی لشاس ٌشفتٝ ؿذٜ اػت

ػشخی ثٝ ٔذِؼبصی تغییشات وبسثشی اساضی ٔٙغمٝ وٕٛٞشٜ( 1393)ػضیضی لالتی ٚ ٕٞىبساٖ . تغییش سا داؿتٝ اػت

اػتفبدٜ ؿذٜ اػت وٝ اثتذا تغییشات  LCMدس ایٗ پظٚٞؾ اص سٚؽ سٌشػیٖٛ ِدؼتیه ٚ ٔذَ . اػتبٖ فبسع پشداختٙذ

ٔٛسد اسصیبثی لشاس ٌشفتٝ ؿذٜ اػت ٚ ػپغ ٔیضاٖ ایٗ تغییشات ثشای ػبَ  1391تب  1366ٞبی ػبَ وبسثشی اساضی

 .پیؾ ثیٙی ؿذٜ اػت 1403

 

 هثاًی ًظزی-۲

، ٌؼتشؽ افمی ؿٟش یه ٔـىُ خٟب٘ی دس استجبط ثب سؿذ ٔبدس ؿٟش ؿذ ٚ ٘ٝ تٟٙب دس آٔشیىبی ؿٕبَ، 1960ثؼذ اص دٞٝ 

ٟٕٔتشیٗ اثش پذیذٜ ٞبی . اسٚپبی غشثی ٚ طاپٗ، ثّىٝ دس ثؼضی اص ؿٟشٞبی ثضسي وـٛسٞبی تٛػؼٝ یبفتٝ ثٝ ٚخٛد آٔذ

ٖ تغییشات ٘بؿی اص یىؼشی ٔـىالت ٔحیغی اص لجیُ اص افضایؾ خٕؼیت ٚ ؿٟش٘ـیٙی تغییشات چـٓ ا٘ذاص اػت وٝ ای

ثیٗ سفتٗ اساضی وـبٚسصی، خضیشٜ حشاستی، تٙبٚثی اص ٚیظٌی ٞبی ٞیذسِٚٛطی ٚ وبٞؾ ٌٛ٘ٝ ٞبی صیؼتی ٔی ؿٛد 

ایٗ پذیذٜ ٘ٝ تٟٙب ػیبػت ٞبی ؿٟشػبصی سا ثٝ عٛس ٚػیؼی تحت اِـؼبع لشاس دادٜ، ثّىٝ (. 1394آسخی ٚ ٕٞىبساٖ، )

٘مؾ اػبػی داؿتٝ كُ اص آٖ دس تـذیذ ٔؼبئُ التلبدی، اختٕبػی، ػیبػی، ٔذیشیتی ٚ ٔحیظ صیؼت خٛأغ تجؼبت حب

 (1394ػّیٕب٘ی ٚ ٕٞىبساٖ، )اػت 

 دس وٝ ػٕٛدی ٚ افمی اثؼبد دس ؿٟش یه وبِجذی فضبٞبی ٚ ٞبوبسثشی ویفی ٚ وٕی افضایؾ ثٝتٛػؼٝ فیضیىی سا ٔیتٛاٖ 

 خٟت دس ا٘ؼبٖ صٔیٗ تٛػظ دس تغییش ٚ اكالح یب ػّٕیبت ٞشٌٛ٘ٝ ٕ٘ٛد وٝ ؿبُٔ ا٘دبْ اعالق ٌیشدٔی ا٘دبْ صٔبٖ عَٛ

 ٞبییب وبسثشی ا٘ؼب٘ی ٞبیفؼبِیت لبِت دس سا خٛد فیضیىی تٛػؼٝ .اػت ساحت ٚ صیؼت لبثُ ٔحیغی ایدبد ثشای تالؽ

 (.1396احٕذی، )ػبصد ٔی ٕ٘بیبٖ ٞبؿٟشن ٚ ؿٟشٞب دس اساضی

 ٞبیٟٔبخشت ٚ خٕؼیت سؿذ ٘یض ٚ ا٘ؼب٘ی تشاوٓ ٚ خغشافیبیی ٞبیٚیظٌی دِیُ ایشاٖ ثٝ ؿٟشٞبی دس فیضیىی تٛػؼٝ

 .اػت داؿتٝ فشاٚاٖ اثش ؿٟشی ٘بٔتٛاصٖ تٛػؼٝ ٌیشیؿىُ دس ٚ ثٛدٜ ؿٟش ٕٞشاٜ ػبختبس دس دٌشٌٛ٘ی ثب ٕٞٛاسٜ سٚػتبیی

 ٔتٙبػت ٞبػبخت صیش ٌؼتشؽ ٚ ؿٟشی فضبٞبی تٛاٖ تدٟیض ثب ٌزؿتٝ ٞبیدٞٝ عی ؿٟش٘ـیٙی سؿذ ٔٙظٛس ثذیٗ

 ؿٟشٞب ظبٞشی ػیٕبی دس ٕٔىٗ ؿىُ ثٝ ؿذیذتشیٗ غیشسػٕی اػىبٖ ٚ ثیىبسی ٔؼىٗ، ٌشا٘ی ٘ظیش ٔـىالتی ٚ ٘جٛدٜ

اص عشفی آؿىبسػبصی دلیك ٚ ثٝ ٔٛلغ تغییشات ػیٕب ٚ پؼتی ٚ ثّٙذی (. 1391ػبثذیٙی ٚ ٔمیٕی، )اػت  آٚسدٜ ٚخٛد ثٝ

ٞبی ػغح صٔیٗ، پبیٝ ای ثشای فٟٓ ثٟتش سٚاثظ ٚ تؼبٔالت ا٘ؼبٖ ٚ پذیذٜ ٞبی عجیؼی ثشای ٔذیشیت ٚ اػتفبدٜ ثٟتش اص 

خٟت آؿىبسػبصی اص خّٕٝ سٚؽ ٞبیی وٝ دس ػبِٟبیی اخیش (. 1393: ػضیضی لالتی ٚ ٕٞىبسٖ)ٔٙبثغ سا فشاٞٓ ٔی آٚسد 

 :ٚ ص٘دیشٜ ٔبسوٛف اؿبسٜ وشد  LCMتغییشات وبسثشی اساضی ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٌشفتٝ ٔیتٛاٖ ثٝ ٔذَ 

ٚ ثٝ  idrisiلبثُ دػتشع دس ٘شْ افضاس )وبسثشی اساضی  ٔذَ ػبص تغییش Land change modelerیب  LCMٔذَ 



 کاهزاى ًَری، هیالد ًَرٍسی؛ غزبآفزیي، ضْز اسالم آتاداراضی ضْزی تِ سوت هٌاطق هخاطزُ کارتزیپایص تغییزات 

تغییش پٛؿؾ صٔیٗ فشاٞٓ ٔی وٙذ ٚ وبسثشی اساضی یب اثضاسی ثشای اسصیبثی ٚ عشاحی ( ArcGisكٛست اوؼتٙـٗ دس 

ایٗ ٔذَ لبدس ثٝ ایدبد ػٙبسیٛ ٞبی تغییش اساضی ثب ادغبْ ػبُٔ ٞبی صیؼتی، فیضیىی ٚ . پٛؿؾ صٔیٗ سا آ٘بِیض ٔی وٙذ

 (.1393: ػضیضی لالتی ٚ ٕٞىبسٖ)التلبدی اػت وٝ دس تغییش وبسثشی اساضی تبثیشٌزاس٘ذ -اختٕبػی

د٘جبِٝ ای اص ٔتغیشٞبی تلبدفی اػت وٝ ٍٕٞی ایٗ ٔتغیشٞبی تلبدفی داسای فضبی ٕ٘ٛ٘ٝ ای یىؼبٖ ص٘دیشٜ ٔبسوٛف، 

تٟٙب ثٝ ٞؼتٙذ، أب تٛصیغ احتٕبالت آٟ٘ب ٔی تٛا٘ذ ٔتفبٚت ثبؿذ ٚ دس ضٕٗ ٞش ٔتغیش تلبدفی دس یه ص٘دیشٜ ٔبسوٛف 

 (1397: لجبدیبٖ ٘ظاد ٚ فالحی) ٔتغیش لجُ اص خٛد ٚاثؼتٝ اػت

 

 هحذٍدُ هَرد هطالعِ-۳

آثبد اص ٘ظش تمؼیٕبت ػیبػی اػالْ. ثبؿذآثبد غشة ٔیٔحذٚدٜ ٔغبِؼبتی ؿبُٔ ٔحذٚدٜ ؿٟشی ٚ حبؿیٝ ؿٟشی اػالْ 

 1395ویّٛٔتشٔشثغ ٚػؼت داسد ٚ ثش اػبع ػشؿٕبسی ػبَ  16ایٗ ؿٟش حذٚد . دس اػتبٖ وشٔب٘ـبٜ لشاس ٌشفتٝ اػت

ایٗ ٔٙغمٝ اص ٘ظش تمؼیٕبت ٔٛسفٛتىتٛ٘یىی دس ٚاحذ صاٌشع ؿٕبَ غشة ٚ . اػت ٞضاس ٘فش 90حذٚد داسای خٕؼیتی 

اص ٘ظش تٛپٌٛشافی، ٔحذٚدٜ ٔغبِؼبتی ثیٗ استفبع (. 1383ػالیی عبِمب٘ی، )لؼٕت صاٌشع چیٗ خٛسدٜ ٚالغ ؿذٜ اػت 

ٚاحذ دؿت ٚ  ٔتش اص ػغح دسیب ٚالغ ؿذٜ اػت وٝ ٔٙبعك ٔیب٘ی ٔحذٚدٜ ؿبُٔ ؿٟش اػالْ آثبد غشة سا 1800تب  1300

اص ٘ظش ٚضؼیت آة ٚ ٞٛایی ٘یض ثش اػبع تمؼیٓ ثٙذی وٛپٗ . ای سا ٚاحذ وٛٞؼتبٖ دس ثشٌشفتٝ اػتٔٙبعك حبؿیٝ

٘مـٝ ٔٛلؼیت  (1) دس ؿىُ(. 1397ثشلی ٚ ٕٞىبساٖ، )ٞبی عٛال٘ی ٚ ٌشْ اػت داسای الّیٓ صٔؼتب٘ی ػشد ٚ تبثؼتبٖ

 .ٔحذٚدٜ ٔغبِؼبتی ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت
 

 
 ًقطِ هَقعیت هٌطقِ هَرد هطالعِ: 1ضکل 

 

 

 ّاهَاد ٍ رٍش-۴

آٚسی اعالػبت پشداختٝ ؿذٜ ثبؿذ وٝ پغ اص ٔـخق وشدٖ اٞذاف ٔٛسد ٘ظش، اثتذا ثٝ خٕغایٗ پظٚٞؾ اص ٘ٛع وٕی ٔی

ٞبی ، الی2018ٝٚ  2010، 2000، 1990ٞبی ػبَ( 8ٚ  7، 4ِٙذػت )ای اعالػبت پظٚٞؾ ؿبُٔ تلبٚیش ٔبٞٛاسٜ. اػت

9اعالػبتی ؿبُٔ سٚدخب٘ٝ، خبدٜ ٚ 
DEM 30  ٔتشSRTM  ٝتٛپٌٛشافی ٔحذٚدٜ ٔغبِؼبتی ٔی  1:50000ٚ ٕٞچٙیٗ ٘مـ-

                                                           
1- 9 . Digital elevation model 



 1398 سهستاى ،1ضوارُ ،1هحیط دٍرُ َّیت هعواری ٍ ضْزساسی تخصصی -پژٍّطی فصلٌاهِ  

ٞبی اعالػبتی ٚ ٘مـٝ ٟ٘بیی ٚ تٟیٝ الیٝ) ARCGISاثضاسٞبی ثٝ وبس ثشدٜ ؿذٜ دس پظٚٞؾ ٘یض ؿبُٔ ٘شْ افضاس . ثبؿذ

ٚ ( ثشسػی ٚضؼیت ٔٙغمٝ)، ٌٌُٛ اسث (LCMی ٚ اخشای ٔذَ آ٘بِیض تغییشات وبسثشی اسام) IDRISI، (خشٚخی ٌشفتٗ

ENVI (َ2018تب  1990ٞبی پشداصؽ ٚ تٟیٝ ٘مـٝ وبسثشی اساضی ػب )ثبؿذ وٝ سٚؽ پظٚٞؾ ثٝ ایٗ كٛست ٔی. ثبؿذٔی

پغ اص تٟیٝ . تٟیٝ ؿذٜ اػت 2018تب  1990ٞبی ٞب، ٘مـٝ وبسثشی اساضی ػبَپغ اص تٟیٝ اعالػبت ٚ پیؾ پشداصؽ آٖ

ٞب، سٚ٘ذ تٛػؼٝ ٞبی تِٛیذ ؿذٜ پشداختٝ ؿذٜ اػت ٚ ٕٞچٙیٗ ثش اػبع آٖٞبی وبسثشی اساضی، ثٝ آ٘بِیض ٘مـٝ٘مـٝ

پیؾ ثیٙی ؿذٜ اػت ٚ دس ٟ٘بیت سٚ٘ذ تٛػؼٝ ٘ٛاحی ػىٛ٘تٍبٞی دس  2050 ٚ 2035 ٞبی٘ٛاحی ػىٛ٘تٍبٞی ثشای ػبَ

 :ادأٝ ثٝ تـشیح ٔشاحُ وبس پشداختٝ ؿذٜ اػت دس. ٔٙبعك ٔخبعشٜ آفشیٗ ٔٛسد اسصیبثی لشاس ٌشفتٝ ؿذٜ اػت

ای ٔحذٚدٜ ٔغبِؼبتی ٔشثٛط ثٝ دس ایٗ پظٚٞؾ اثتذا تلبٚیش ٔبٞٛاسٜ: پیص پزداسش ٍ تْیِ ًقطِ کارتزی اراضی-1-۴

ثٝ  ENVIافضاس پغ اص تٟیٝ تلبٚیش دس ٘شْ. ٔشثٛط ثٝ ٔبٜ طٚئیٝ تٟیٝ ؿذٜ اػت 2018 ٚ 2010، 2000، 1990ٞبی ػبَ

تلحیح خغبی ٞٙذػی، اتٕؼفشی ٚ سادیٛٔتشیه تلبٚیش پشداختٝ ؿذٜ اػت ٚ پغ اص پیؾ پشداصؽ تلبٚیش، ثب اػتفبدٜ 

ثٝ ٔٙظٛس تٟیٝ . ٘مـٝ وبسثشی اساضی ٔحذٚدٜ ٔغبِؼبتی تٟیٝ ؿذٜ اػتحذاوثش احتٕبَ،  ثٙذی ٘ظبست ؿذٜاص سٚؽ عجمٝ

، ثشای (R:3- G:2-B:1) یتتشناص  1990 اػت، وٝ ثشای ػبَ سٍ٘ی وبرة اػتفبدٜ ؿذٜ٘مـٝ وبسثشی اساضی اص تشویت 

 -R:4)اص تشویت  2018ٚ ثشای ػبَ ( R:3- G:2-B:1)اص تشویت  2010، ثشای ػبَ (R:3- G:2-B:1)اص تشویت  2000ػبَ 

G:3-B:2 ) تلبدفی اػتفبدٜ 200اػتفبدٜ ؿذٜ اػت ٚ ٕٞچٙیٗ ثٝ ٔٙظٛس كحت ػٙدی ٘تبیح ثذػت آٔذٜ، اص ٕٝ٘ٛ٘ 

دسكذ ثشای ػبَ  88، 2000دسكذ ثشای ػبَ  87، 1990دسكذی ثشای ػبَ  84ؿذٜ اػت وٝ ٘تبیح حبكّٝ ثیبٍ٘ش دلت 

 .ثبؿذٔی 2018دسكذ ثشای ػبَ  92ٚ  2010
LCMپغ اص تٟیٝ ٘مـٝ وبسثشی اساضی، ثب اػتفبدٜ ٔذَ : آًالیش ٍ پیص تیٌی تغییزات -2-۴

ثٝ اسصیبثی ٔیضاٖ تغییشات  10

دس ٔحذٚدٜ ٔغبِؼبتی پشداختٝ ؿذٜ اػت وٝ ثشای ایٗ ٔٙظٛس اثتذا تٕبٔی تغییشات كٛست ٌشفتٝ اص ٞش  وبسثشی اساضی

پغ اص اسصیبثی تغییشات كٛست ٌشفتٝ، ثٝ ٔٙظٛس پیؾ ثیٙی . وبسثشی ثٝ وبسثشی دیٍش ٔٛسد اسصیبثی لشاس ٌشفتٝ ؿذٜ اػت

اػتفبدٜ ؿذٜ اػت وٝ ثش اػبع آٖ ٔیضاٖ  11وٛفتغییشات ٘ٛاحی ػىٛ٘تٍبٞی ٔحذٚدٜ ٔغبِؼبتی، اص ٔذَ ص٘دیشٜ ٔبس

وٝ ٞش پیىؼُ اص تلٛیش ثشای تغییش ثٝ ایٗ ٔؼٙی . پتب٘ؼیُ تغییش ٞش وبسثشی ثٝ وبسثشی ػىٛ٘تٍبٞی ػٙدیذٜ ؿذٜ اػت

اص اسصیبثی ٔیضاٖ پتب٘ؼیُ ا٘تمبَ ٞش  پغ .(1393حیذسیبٖ ٚ ٕٞىبساٖ، ) دیٍش چمذس لبثّیت داسد اص یه وبسثشی ثٝ ٘ٛع

وبسثشی ثٝ وبسثشی ػىٛ٘تٍبٞی ٚ ثش ٔجٙبی ٔتغیشٞبی ؿیت، استفبع، فبكّٝ اص خبدٜ ٚ فبكّٝ اص ٘ٛاحی ػىٛ٘تٍبٞی ثٝ 

 .پشداختٝ ؿذٜ اػت 2050 ٚ 2035 ٞبیثیٙی سٚ٘ذ تٛػؼٝ ٘ٛاحی ػىٛ٘تٍبٞی ثشای ػبَپیؾ

دس ایٗ پظٚٞؾ ثٝ ٔٙظٛس اسصیبثی سٚ٘ذ : آفزیيتِ سوت هٌاطق هخاطزُآًالیش رًٍذ تَسعِ ًَاحی سکًَتگاّی -3-۴

آفشیٗ تٟیٝ ؿذٜ وٝ ثشای ایٗ آفشیٗ، اثتذا ٘مـٝ ٔٙبعك ٔخبعشٜتٛػؼٝ ٘ٛاحی ػىٛ٘تٍبٞی ثٝ ػٕت ٔٙبعك ٔخبعشٜ

ٔتشی  1000ٔتشی سٚدخب٘ٝ ٚ حشیٓ  200ٔتش، حشیٓ  1500دسكذ، استفبع ثبالی  30ٔٙظٛس، ٔٙبعك داسای ؿیت ثیؾ اص 

آفشیٗ، سٚ٘ذ تٛػؼٝ ٘ٛاحی ػىٛ٘تٍبٞی دس ٔٙبعك پغ اص تٟیٝ ٘مـٝ ٔٙبعك ٔخبعشٜ. ٌؼُ دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜ اػت

 .آفشیٗ ٔٛسد اسصیبثی لشاس ٌشفتٝ ؿذٜ اػتٔخبعشٜ

 

 تحث ٍ ًتایج-۵

دس ایٗ پظٚٞؾ ثٝ ٔٙظٛس تٟیٝ ٘مـٝ وبسثشی اساضی ٔحذٚدٜ  :تْیِ ًقطِ کارتزی اراضی هحذٍدُ هطالعاتی-1-۵

ٞبی الصْ دس ٘شْ افضاس پغ اص تٟیٝ تلبٚیش ٚ ا٘دبْ پیؾ پشداصؽ. اػتفبدٜ ؿذٜ اػت 8 ٚ 4،7ٔغبِؼبتی اص تلبٚیش ِٙذػت 

ENVI َ2010 ،2000، 1990 ٞبیثب اػتفبدٜ اص سٚؽ حذاوثش احتٕبَ، ٘مـٝ وبسثشی اساضی ٔحذٚدٜ ٔغبِؼبتی دس عی ػب 

-ٞبی اساضی دس عی ػبَٔؼبحت وبسثشی (1)دس خذَٚ . ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت (2)تٟیٝ ؿذٜ اػت وٝ دس ؿىُ  2018ٚ 

ٞبی ٔٛسد ٔغبِؼٝ ٘ٛاحی ػىٛ٘تٍبٞی داسای سٚ٘ذ ٞبی ٔٛسد ٔغبِؼٝ ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت وٝ ثش اػبع آٖ دس عی ػبَ

ضی وـبٚسصی دیٓ ٘یض سٚ٘ذ وبٞؾ داؿتٝ اػت، ثٝ عٛسی وٝ ٘تبیح حبكّٝ افضایـی ثٛدٜ اػت ٚ دس ٔمبثُ ثبغبت ٚ اسا

                                                           
10 .  Land Change Modeler 

11 . MARKOV 



 کاهزاى ًَری، هیالد ًَرٍسی؛ غزبآفزیي، ضْز اسالم آتاداراضی ضْزی تِ سوت هٌاطق هخاطزُ کارتزیپایص تغییزات 

افضایؾ  2018 ویّٛٔتشٔشثغ دس ػبَ 8/13 ثٝ 1990ویّٛٔتشٔشثغ دس ػبَ  7/7ثیبٍ٘ش ایٗ اػت وٝ وبسثشی ػىٛ٘تٍبٞی اص 

 1/68ثٝ  1/26 وبسثشی وـبٚسصی آثی اص. ویّٛٔتشٔشثغ وبٞؾ یبفتٝ اػت 4/5 ثٝ 6/14 وبسثشی ثبغبت اص. یبفتٝ اػت

ویّٛٔتشٔشثغ وبٞؾ یبفتٝ اػت ٚ ٕٞچٙیٗ  1/33ثٝ  6/71 وبسثشی وـبٚسصی دیٓ اص. ویّٛٔتشٔشثغ افضایؾ یبفتٝ اػت

 .ویّٛٔتشٔشثغ وبٞؾ یبفتٝ اػت 3/75 ثٝ 6/75 وبسثشی ٔشاتغ ٘یض اص

 

 
 2018تا  1990ّای ًقطِ کارتزی اراضی هحذٍدُ هطالعاتی طی سال: 2ضکل 

 
 2018تا  1990ّای هساحت کارتزی اراضی هحذٍدُ هطالعاتی طی سال: 1جذٍل 

 ًَع کارتزی         

 سال
 هزاتغ کطاٍرسی دین کطاٍرسی آتی تاغات سکًَتگاّی

1990 7/7 6/14 1/26 6/71 6/75 

2000 1/10 1/14 6/44 2/44 5/82 

2010 2/12 6/7 7/68 5/34 6/72 

2018 8/13 4/5 1/68 1/33 3/75 
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دس ایٗ پظٚٞؾ ثٝ ٔٙظٛس اسصیبثی تغییشات كٛست ٌشفتٝ دس عی : آًالیش تغییزات کارتزی اراضی هحذٍدُ هطالعاتی-2-۵

 IDRISIافضاس ٞبی تٟیٝ ؿذٜ ٚاسد ٘شْ، ٘مـENVIٝ، پغ اص تٟیٝ ٘مـٝ وبسثشی اساضی دس ٘شْ افضاس 2018 تب 1990 ٞبیػبَ

دس ؿىُ ٔزوٛس، . ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت( 3) یض ؿذٜ اػت وٝ دس ؿىُ٘حٜٛ تغییشات آ٘بَ LCMؿذٜ ٚ ثب اػتفبدٜ اص ٔذَ 

٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت وٝ ٔغبثك ؿىُ دس ٔٙبعك  2018تب  1990ٞبی تغییشات ٞش وبسثشی ثٝ وبسثشی دیٍش دس عی ػبَ

ػىٛ٘تٍبٞی تشیٗ ٔیضاٖ تغییش، ؿبُٔ تغییش وبسثشی وـبٚسصی آثی ٚ دیٓ ثٝ وبسثشی آثبد غشة، ثیؾای ؿٟش اػالْحبؿیٝ

تشیٗ ٔیضاٖ تغییش، ؿبُٔ تغییش وبسثشی وـبٚسصی دیٓ ثٛدٜ اػت ٚ ٕٞچٙیٗ دس ٔٙبعك خبسج اص ٔحذٚدٜ ؿٟشی ٘یض ثیؾ

 . ثٝ وـبٚسصی آثی ثٛدٜ اػت

 

 
 2018 تا 1990ّای ًقطِ تغییزات ّز کارتزی تِ کارتزی دیگز در طی سال: 3ضکل 

 

ٞبی ثٝ وبسثشی ٘ٛاحی ػىٛ٘تٍبٞی ٔٛسد تٛخٝ اػت، دس ت ػبیش وبسثشیثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ دس ایٗ پظٚٞؾ سٚ٘ذ تغییشا

ٞبی ثبغبت، وـبٚسصی آثی، وـبٚسصی دیٓ ٚ ٔشاتغ ثٝ وبسثشی ػىٛ٘تٍبٞی ٘ـبٖ دادٜ ٘مـٝ تغییشات وبسثشی (4)ؿىُ 

 .ؿذٜ اػت



 کاهزاى ًَری، هیالد ًَرٍسی؛ غزبآفزیي، ضْز اسالم آتاداراضی ضْزی تِ سوت هٌاطق هخاطزُ کارتزیپایص تغییزات 

 
 2018تا  1990ّای ّا تِ کارتزی سکًَتگاّی در طی سالًقطِ تغییزات سایز کارتزی: 4ضکل 

 

پبیؾ سٚ٘ذ تٛػؼٝ وبسثشی اساضی ثخلٛف ٘ٛاحی ػىٛ٘تٍبٞی، ٘مؾ : پیص تیٌی رًٍذ تَسعِ ًَاحی سکًَتگاّی-3-۵

ثب تٛخٝ ثٝ إٞیت ٔٛضٛع، پغ اص آ٘بِیض . داسد ثخلٛف ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی ٞبی ٔٙغمٝ ایسیضیثؼیبس ٟٕٔی دس ثش٘بٔٝ

ٞبی تغییشات وبسثشی اساضی، ثب اػتفبدٜ اص ص٘دیشٜ ٔبسوٛف، ثٝ پیؾ ثیٙی سٚ٘ذ تٛػؼٝ ٘ٛاحی ػىٛ٘تٍبٞی ثشای ػبَ

 7/7٘تبیح آ٘بِیض تغییشات وبسثشی اساضی ٘ـبٖ دادٜ اػت وٝ ٘ٛاحی ػىٛ٘تٍبٞی اص . پشداختٝ ؿذٜ اػت 2050ٚ  2035

افضایؾ یبفتٝ اػت ٚ ایٗ ٘ٛاحی ٔغبثك پیؾ ثیٙی  2018ویّٛٔتشٔشثغ دس ػبَ  8/13ثٝ  1990سٔشثغ دس ػبَ ویّٛٔت

 ایٗ ٔیضاٖ ثٝ 2050ویّٛٔتشٔشثغ افضایؾ خٛاٞذ یبفت ٚ دس ادأٝ ایٗ سٚ٘ذ دس ػبَ  5/16ثٝ  2035كٛست ٌشفتٝ دس ػبَ 

ٚ  2035 ٘ذ تٛػؼٝ ٘ٛاحی ػىٛ٘تٍبٞی ثشای ػبَ ٞبی٘مـٝ پیؾ ثیٙی سٚ( 5)دس ؿىُ . ویّٛٔتشٔشثغ خٛاٞذ سػیذ 7/18

تشیٗ ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت وٝ ٔغبثك ؿىُ ٔزوٛس ٔٙبعك ؿشلی ٚ خٙٛة ؿشلی ٔحذٚدٜ ٔغبِؼبتی داسای ثیؾ 2050

 .پتب٘ؼیُ ثٝ ٔٙظٛس ٌؼتشؽ ٘ٛاحی ػىٛ٘تٍبٞی ٞؼتٙذ

 

 
 2050ٍ  2035 ّایًقطِ رًٍذ تَسعِ ًَاحی سکًَتگاّی تزای سال: 5ضکل 
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ثب تٛخٝ ثٝ ٚضؼیت طئٛٔٛسفِٛٛطیىی ٔحذٚدٜ : آفزیيرًٍذ تَسعِ ًَاحی سکًَتگاّی تِ سوت هٌاطق هخاطزُ-4-۵

ٞبی اخیش ػجت حشوبت خٕؼیت ثٝ ػٕت ٔٙبعمی ؿذٜ اػت وٝ ٔغبِؼبتی، سٚ٘ذ تٛػؼٝ ٘ٛاحی ػىٛ٘تٍبٞی دس عی ػبَ

اػالْ آثبد غشة دس حبؿیٝ ؿٕبِی ثٝ ٚاحذ وٛٞؼتب٘ی ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ؿٟش . داسای پتب٘ؼیُ آػیت پزیشی ثبالیی ٞؼتٙذ

تٛا٘ذ پتب٘ؼیُ آػیت پزیشی ٔشدٔبٖ آٖ ٔٙبعك سا ٞب ثٝ ػٕت ایٗ ٔٙبعك ٔیؿٛد، سٚ٘ذ تٛػؼٝ ػىٛ٘تٍبٜٔٙتٟی ٔی

-ثش ایٗ اػبع دس ایٗ پظٚٞؾ ثٝ ٔٙظٛس پبیؾ سٚ٘ذ حشوت ٘ٛاحی ػىٛ٘تٍبٞی ثٝ ػٕت ٔٙبعك ٔخبعشٜ. افضایؾ دٞذ

ثٝ تشتیت ٘مـٝ ( 7)ٚ ( 6) دس ؿىُ. ا ثٝ ثشسػی ٚضؼیت طئٛٔٛسفِٛٛطیىی ٔحذٚدٜ ٔغبِؼبتی پشداختٝ ؿذٜ اػتآفشیٗ، اثتذ

استفبع ٚ سٚدخب٘ٝ ٚ ٕٞچٙیٗ ٘مـٝ ؿیت ٚ ٌؼُ ٔحذٚدٜ ٔغبِؼبتی ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت وٝ ثش اػبع ؿىُ ٔزوٛس 

 .ٌشفتٝ اػتثخؾ صیبدی اص ٔحذٚدٜ ٔغبِؼبتی سا ٚاحذ وٛٞؼتبٖ ٚ ٘ٛاحی پشؿیت دس ثش

 

 
 ًقطِ ارتفاع ٍ رٍدخاًِ هحذٍدُ هطالعاتی: 6 ضکل

 
 ًقطِ ضیة ٍ گسل هحذٍدُ هطالعاتی: 7ضکل 
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آفشیٗ تٟیٝ ؿذٜ آفشیٗ، اثتذا ٘مـٝ ٔٙبعك ٔخبعشٜثٝ ٔٙظٛس ثشسػی حشوت ٘ٛاحی ػىٛ٘تٍبٞی ثٝ ػٕت ٔٙبعك ٔخبعشٜ

ٔتشی اص  1000ٚ  200دسكذ، حشیٓ  30ٔتش، ؿیت ثیؾ اص  1500 اػت وٝ ثشای ایٗ ٔٙظٛس، ٔٙبعك ثب استفبع ثیؾ اص

آفشیٗ ٚ سٚ٘ذ تٛػؼٝ ٘ٛاحی ػىٛ٘تٍبٞی دس ٘مـٝ ٔٙبعك ٔخبعشٜ (8)دس ؿىُ . سٚدخب٘ٝ ٚ ٌؼُ دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜ اػت

٘تبیح حبكّٝ ثیبٍ٘ش ایٗ اػت وٝ اص ٔدٕٛع ٚػؼت وُ . ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت 2018تب  1990ٞبی ایٗ ٔٙبعك دس عی ػبَ

آفشیٗ ثٛدٜ اػت وٝ ایٗ ٔیضاٖ ویّٛٔتشٔشثغ دس ٔحذٚدٜ ٔٙبعك ٔخبعشٜ /.9حذٚد  1990٘ٛاحی ػىٛ٘تٍبٞی دس ػبَ 

تشیٗ ٔمذاس آٖ ثیؾ ویّٛٔتشٔشثغ افضایؾ یبفتٝ اػت وٝ 6/2 ٚ 9/1، 5/1ثٝ تشتیت ثٝ  2018ٚ  2010، 2000ٞبی ثشای ػبَ

 . ٔشثٛط ثٝ ٘ٛاحی ؿٕبِی ٔحذٚدٜ ؿٟشی اػالْ آثبد غشة ثٛدٜ اػت

 

 
  2018تا  1990 ّایآفزیي در طی سالًقطِ رًٍذ تَسعِ ًَاحی سکًَتگاّی در هٌاطق هخاطزُ: 8ضکل 

 

 گیزیًتیجِ-۶

ثٙبثشایٗ . تٛا٘ذ ٔٙدش ثٝ ٔخبعشات ؿٛدتغییشات غیش اكِٛی وبسثشی اساضی ثذٖٚ تٛخٝ ثٝ ٚضؼیت ٔحیغی دس آیٙذٜ ٔی

تغییشات ٔزوٛس خلٛكب تغییشات ٘ٛاحی ػىٛ٘تٍبٞی ثبیذ ٔتٙبػت ثب ؿشایظ حبوٓ ثش ٔحیظ ٚ ثب سػبیت اكَٛ ٔشثٛعٝ 

دس ٔٛسد تغییشات وبسثشی اساضی ٔغبِؼبت ٔختّفی كٛست ٌشفتٝ اػت، دس ایٗ پظٚٞؾ ثٝ ثشسػی ٚضؼیت . كٛست ٌیشد

پشداختٝ ؿذٜ اػت ٚ ضٕٗ ثشسػی ٚ آ٘بِیض تغییشات كٛست ٌشفتٝ، ثٝ  2018تب  1990اصٜ صٔب٘ی وبسثشی اساضی دس عی ة

٘یض پشداختٝ ؿذٜ اػت ٚ ثش خالف ثؼیبسی اص پظٚٞـبت پیـیٗ، سٚ٘ذ  2050ٚ  2035پیؾ ثیٙی سٚ٘ذ تغییشات تب ػبَ 

٘تبیح پظٚٞؾ ثیبٍ٘ش . ٌشفتٝ ؿذٜ اػت تٛػؼٝ ٘ٛاحی ػىٛ٘تٍبٞی ٚ ٔٙبعك ٔخبعشٜ آفشیٗ احتٕبِی ٘یض ٔٛسد اسصیبثی لشاس
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، وبسثشی اساضی ٔحذٚدٜ ٔغبِؼبتی دچبس تغییشای ؿذٜ (2018تب  1990اص ػبَ )ػبِٝ  28 ایٗ اػت وٝ دس عی دٚسٜ صٔب٘ی

 8/13 ثٝ 1990ویّٛٔتشٔشثغ دس ػبَ  7/7 ٞبی ٔٛسد ٔغبِؼٝ وبسثشی ػىٛ٘تٍبٞی اصاػت، ثٝ عٛسی وٝ دس عی ػبَ

وبسثشی . ویّٛٔتشٔشثغ وبٞؾ یبفتٝ اػت 4/5 ثٝ 6/14 وبسثشی ثبغبت اص. افضایؾ یبفتٝ اػت 2018 ویّٛٔتشٔشثغ دس ػبَ

ویّٛٔتشٔشثغ  1/33 ثٝ 6/71وبسثشی وـبٚسصی دیٓ اص . ویّٛٔتشٔشثغ افضایؾ یبفتٝ اػت 1/68 ثٝ 1/26وـبٚسصی آثی اص 

آ٘بِیض تغییشات كٛست . ٔشثغ وبٞؾ یبفتٝ اػتویّٛٔتش 3/75ثٝ  6/75 وبٞؾ یبفتٝ اػت ٚ ٕٞچٙیٗ وبسثشی ٔشاتغ ٘یض اص

تشیٗ ٔیضاٖ تغییش، ؿبُٔ تغییش ای ؿٟش اػالْ آثبد غشة، ثیؾٌشفتٝ ثیبٍ٘ش ایٗ اػت وٝ دس خٟبت ٔختّف حبؿیٝ

-وبسثشی وـبٚسصی آثی ٚ دیٓ ثٝ وبسثشی ػىٛ٘تٍبٞی ثٛدٜ اػت ٚ ٕٞچٙیٗ دس ٔٙبعك خبسج اص ٔحذٚدٜ ؿٟشی ٘یض ثیؾ

ٕٞچٙیٗ ٘تیدٝ پیؾ ثیٙی سٚ٘ذ . س، ؿبُٔ تغییش وبسثشی وـبٚسصی دیٓ ثٝ وـبٚسصی آثی ثٛدٜ اػتتشیٗ ٔیضاٖ تغیی

 5/16ثٝ  2035تغییشات ٘ٛاحی ػىٛ٘تٍبٞی ثیبٍ٘ش ایٗ اػت وٝ ایٗ ٘ٛاحی ٔغبثك پیؾ ثیٙی كٛست ٌشفتٝ دس ػبَ 

ویّٛٔتشٔشثغ خٛاٞذ سػیذ وٝ  7/18ٜ ایٗ ٔیضاٖ ة 2050ویّٛٔتشٔشثغ افضایؾ خٛاٞذ یبفت ٚ دس ادأٝ ایٗ سٚ٘ذ دس ػبَ 

تشیٗ پتب٘ؼیُ ثٝ ٔٙظٛس ٌؼتشؽ ٘ٛاحی ػىٛ٘تٍبٞی ٔٙبعك ؿشلی ٚ خٙٛة ؿشلی ٔحذٚدٜ ٔغبِؼبتی داسای ثیؾ

آفشیٗ ثیبٍ٘ش ایٗ اػت وٝ اص ٕٞچٙیٗ ٘تبیح اسصیبثی سٚ٘ذ تٛػؼٝ ٘ٛاحی ػىٛ٘تٍبٞی ثٝ ػٕت ٔٙبعك ٔخبعشٜ. ٞؼتٙذ

آفشیٗ ثٛدٜ اػت ویّٛٔتشٔشثغ دس ٔحذٚدٜ ٔٙبعك ٔخبعشٜ/. 9 حذٚد 1990ی دس ػبَ ٔدٕٛع ٚػؼت وُ ٘ٛاحی ػىٛ٘تٍبٜ

-ویّٛٔتشٔشثغ افضایؾ یبفتٝ اػت وٝ ثیؾ 6/2 ٚ 9/1، 5/1 ثٝ تشتیت ثٝ 2018ٚ  2010، 2000 ٞبیوٝ ایٗ ٔیضاٖ ثشای ػبَ

ع ٘تبیح حبكّٝ اص پظٚٞؾ ٔدٕٛ. تشیٗ ٔمذاس آٖ ٔشثٛط ثٝ ٘ٛاحی ؿٕبِی ٔحذٚدٜ ؿٟشی اػالْ آثبد غشة ثٛدٜ اػت

حبضش ثیبٍ٘ش ایٗ اػت وٝ سؿذ ٚ تٛػؼٝ ٘ٛاحی ػىٛ٘تٍبٞی ثخلٛف دس ٘ٛاحی ؿٕبِی ٔحذٚدٜ ؿٟشی اػالْ آثبد غشة، 

تٛاٖ ٔٙدش ثٝ ٌیشد وٝ دس كٛست تٛخٝ ثٝ ایٗ أش ٟٔٓ، دس آیٙذٜ ٔیثذٖٚ تٛخٝ ثٝ اكَٛ طئٛٔٛسفِٛٛطی كٛست ٔی

 .ٔخبعشات ؿٛد

 

 هٌاتغ

، اسصیبثی ٚ تحّیُ تٛػؼٝ (1394)آسخی، كبِح، ٔٛػی صادٜ، حؼیٗ؛ خذاداد، ٟٔذی؛ ٔٛػی پبسػبیی، ػیذ ٔحٕذ  .1

، فلُ ٘بٔٝ خغشافیب ٚ ثش٘بٔٝ سیضی (ؿٟش ٌٙجذ: ٔغبِؼٝ ٔٛسدی) RS  ٚGISفیضیىی ؿٟشٞبی ٔیب٘ی ثب اػتفبدٜ اص 

 17-42، كق 26ؿٟشی چـٓ ا٘ذاص صاٌشع، دٚسٜ ٞفتٓ، ؿٕبسٜ 

، فلّٙبٔٝ (ؿٟش ػشدؿت: یٔغبِؼٝ ٔٛسد)ؿٟشٞب  یضیىیتٛػؼٝ ف ٞبییتٔحذٚد یُ، تحُ(1396) یشوٛؽ ی،احٕذ .2

 953-972، كق 4، ؿٕبسٜ 12دٚسٜ  یی،سٚػتب یٞبػىٛ٘تٍبٜ یضیسٔغبِؼبت ثش٘بٔٝ

ٔغبِؼٝ )، ثشسػی ویفیت ص٘ذٌی ثب تبویذ ثش ٔذیشیت ؿٟشی (1397)ثشلی، حٕیذ؛ ؿفیؼی، ثٟٕٗ؛ حدبسیبٖ، احٕذ  .3

 1-12، كق 34، ؿٕبسٜ 10، ٔغبِؼٝ ٔٛسدی، فلٙبٔٝ ٔغبِؼبت ٔذیشیت ؿٟشی، ػبَ (ؿٟش اػالْ آثبد غشة: ٔٛسدی

، اسصیبثی تٛػؼٝ فیضیىی ؿٟش اسٚٔیٝ (1394)پٛساحٕذ، احٕذ؛ كبِحی ٔیـب٘ی، حیذس؛ ٚثٛلی ساد، ِیال؛ سٚٔیب٘ی، احٕذ  .4

، ؿٕبسٜ 19پظٚٞـی خغشافیب ٚ ثش٘بٔٝ سیضی، ػبَ -ػّٕیثٝ ٔٙظٛس حفظ پٛؿؾ ٌیبٞی ٚ اساضی وـبٚسصی، ٘ـشیٝ 

 83-103، كق 54

ٚ  GISػٙدؾ اص دٚس،  ٞبییه، ٘مؾ تىٗ(1393) یٛةصادٜ، ا یتك یذ؛ػغ ی،سٍ٘ضٖ، وبظٓ؛ ّٔه یٕبٖ؛ح یذسیبٖ،ح .5

LCM ٚ5ٔٙبعك خـه، ػبَ  یبیی، ٔغبِؼبت خغشاف(ؿٟش تٟشاٖ: یٔغبِؼٝ ٔٛسد)ٔذِؼبصی تٛػؼٝ ؿٟشی  یىشدثب س ،

  87-100، كق 7ؿٕبسٜ 

، ثشسػی پشاوٙذٜ سٚیی ٚ ظشفیت ٞبی (1394)ػّیٕب٘ی، ٔحٕذ؛ تٛالیی، ػیٕیٗ؛ صٍ٘ب٘ٝ، احٕذ؛ احٕذی، ٔظٟش  .6

پظٚٞـی ٍ٘شؽ ٞبی ٘ٛ دس خغشافیبی ا٘ؼب٘ی، ػبَ ٞفتٓ، ؿٕبسٜ ػْٛ، كق -تٛػؼٝ دسٚ٘ی ؿٟش ػمض، فلّٙبٔٝ ػّٕی

144-123 

 سٌشػیٖٛ سٚؽ اص اػتفبدٜ ثب ؿٟشی سؿذ ػبصی ، ٔذَ(1397)ػٕیٝ  ؿبیؼتٝ، وبٔشاٖ؛ ػبثذیبٖ، ػحش؛ ٌّذٚی، .7

-64، كق 51، ٔدّٝ خغشافیب ٚ تٛػؼٝ، ؿٕبسٜ (ؿٟش وشدوٛی: ٔغبِؼٝ ٔٛسدی) Geomodٔذَ  ثش ٔجتٙی ِدؼتیه
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 کاهزاى ًَری، هیالد ًَرٍسی؛ غزبآفزیي، ضْز اسالم آتاداراضی ضْزی تِ سوت هٌاطق هخاطزُ کارتزیپایص تغییزات 

، تؼییٗ خٟت ٞبی ٔٙبػت تٛػؼٝ (1397)كفبسی، أیش؛ ٌٙدبئیبٖ، حٕیذ؛ فشیذٚ٘ی وشدػتب٘ی، ٔظدٜ؛ حیذسی، صٞشا  .8

ؿٟشػتبٖ فبسػبٖ، فلّٙبٔٝ خغشافیبی عجیؼی، ػبَ : ؿٟشی ة اػبع ٔٙبعك ٕٔٙٛػٝ طئٛٔٛسفِٛٛطیىی ٔغبِؼٝ ٔٛسدی

 19-32، كق 39یبصدٞٓ، ؿٕبسٜ 

ثٝ  یضوال٘ـٟش تجش یدس تٛػؼٝ وبِجذ یىیطئٛٔٛسفِٛٛط ی، ٘مؾ تٍٙٙبٞب(1391) یٓاثشاٜ یٕی،ٔك ی؛ٔٛع یٙی،ػبثذ .9

 147-166، كق 1، ؿٕبسٜ 23دٚسٜ  یغی،ٔح یضیسٚ ثش٘بٔٝ یبٔدّٝ خغشاف یٙٝ،ثٝ یٔٙظٛس وبسثش

 ثب اساضی وبسثشی تغییشات ػبصی ، ٔذَ(1393)ػضیضی لالتی، ػبسا؛ سٍ٘ضٖ، وبظٓ؛ تمی صادٜ، ایٛة؛ احٕذی، ؿٟشاْ  .10

، (فبسع اػتبٖ ػشخی وٕٛٞشٜ ٔٙغمٝ :ٔٛسدی پظٚٞؾ) LCMٔذَ  دس ِدؼتیه سٌشػیٖٛ سٚؽ اص اػتفبدٜ

 585-596، كق 4، ؿٕبسٜ 22ایشاٖ، خّذ  كٙٛثش ٚ خٍُٙ تحمیمبت پظٚٞـی - ػّٕی فلّٙبٔٝ

 388ا٘تـبسات لٛٔغ، چبح ػْٛ، تؼذاد كفحبت  یشاٖ،ا ی، طئٛٔٛسفٛفٛط(1383)ٔحٕٛد  عبِمب٘ی،ییػال .11

، ٔذِؼبصی تغییشات پٛؿؾ اساضی ثب (1393)غالٔؼّی فشد؛ ٟٔذی؛ ٔیشصایی، ٔحؼٗ؛ خٛساثیبٖ ؿٛؿتشی، ؿشیف  .12

، ٔدّٝ ػٙدؾ اص (ػٛاحُ ٔیب٘ی اػتبٖ ثٛؿٟش: ٔغبِؼٝ ٔٛسدی)ؿجىٝ ػلجی ٔلٙٛػی ٚ ص٘دیشٜ ٔبسوٛف  اػتفبدٜ اص

 61-74، كق 1، ؿٕبسٜ 5دٚس ٚ ػبٔب٘ٝ اعالػبت خغشافیبیی دس ٔٙبثغ عجیؼی، ػبَ 

سات ، آؿىبس ػبصی تغیی(1396)وشیٕی، ؿیٕب؛ ٔیشصاػّی، ٔحٕذ؛ ٔٛػی صادٜ، حؼیٗ؛ لیبػی، ػٕیشا؛ تجشیضی، أیذ  .13

یه ٔغبِؼٝ دس ؿٟش اسدثیُ،  MARKOVٚ ٔذَ ص٘دیشٜ  LandsatETMفیضیىی ؿٟش ثب اػتفبدٜ اص تلبٚیش 

 175-189، كق 2، ؿٕبسٜ 7ای، ػبَ سیضی ٔٙغمٝفلّٙبٔٝ خغشافیب ٚ ثش٘بٔٝ

پٛؿؾ ، تٛػؼٝ فیضیىی ؿٟش ؿیشاص ٚ تبثیش آٖ دس سٚ٘ذ تغییشات (1397)لجبدیبٖ ٘ظاد، ٟٔشاٖ؛ فالحی، غالٔشضب  .14

تشٚیدی ٟٔٙذػی ٘مـٝ  -ٌیبٞی ثب اػتفبدٜ اص اتٛٔبتبی ػِّٛی ٚ سٚؽ فبصی ٚ تلبٚیش ٔبٞٛاسٜ ای، ٘ـشیٝ ػّٕی

 51-60، كق 3ثشداسی ٚ اعالػبت ٔىب٘ی، دٚسٜ ٟ٘ٓ، ؿٕبسٜ 

، اسصیبثی طئٛٔٛسفِٛٛطیىی تٙبػت صٔیٗ ثشای (1396)٘یشی، ٞبدی؛ ػبالسی، ٕٔٙذ؛ ٌٙدبئیبٖ، حٕیذ؛ أب٘ی، خجبت  .15

، ؿٕبسٜ 5ٌؼتشؽ وبِجذی ؿٟش ػٙٙذج ثب اػٕبَ ٔٙبعك ٕٔٙٛػٝ، پظٚٞؾ ٞبی خغشافیبی ثش٘بٔٝ سیضی ؿٟشی، دٚسٜ 

 127-145، كق 1

ثش اػبع )ٞبی ػٙدؾ اص دٚس ، ٔذِؼبصی سؿذ ؿٟشی ثدٙٛسد ثب اػتفبدٜ اص دادٜ(1395)ؿشفی، ػّی ایٛػفی، ٔشیٓ؛  .16

-192، كق 21، ؿٕبسٜ 6ای، ػبَ ٔٙغمٝ سیضیثش٘بٔٝ كّٙبٔٝ، ف(ٔبسوٛف ٚ ٔذِؼبصی تغییشات صٔیٗ –ؿجىٝ ػلجی 
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