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 مقدمه

  تحو    جهون    سوواح    از  درصد  ۰۷  حدود  اخیر،  ۀده  چند  در

  بو    انود   بوود    سونحی    خو    روی پو    و  موداو    فرسنیش  ثیرأت

  طقمنون   جغرافیون   المییو   بوین   ۀکمیتو   زمین   این  در  ک   طوری

  گرفتو    نظور   در  طبیع   مننطق  فردترین  ب منحصر  از  را  سنحی 

  فراینودهنی   ۀدهنود   القو ت  مح   عنوا   ب   قیمرو  نای  [ 1]  اس 

  نظور   زا   [2] شوود  مو    تیقو    خشوی    بون   دریون   شننس  ریخ 

  هونی  اکوسیستم  نشتدا  دلی   ب   سنحی   مننطق  محیط  زیس 

  هونی  کنربری  دلی  ب    [3] دارند  زیندی  ارزش  و  اهمی   حسنس

  میوننیین    ]۴[  جنذبو  دارنود   همووار    سوواح    انسونن ،   متعدد

  انتظونر   و  اسو    ینفتو    افواایش   2۷  قور    تون   درین  سطح  جهنن 

  انبسون    و  هون  یو    شود   آب  بو    توج   بن  حنضر  قر   در  رود م 

  تهدیودی   ۀمنالو  بو    ک  [۰  و5] ینبد  افاایش  آب  سطح  حرارت 

  اموووال  و  سوونحی   اکوسیسووتم  ثبوون   و  پنیووداری  بوورای  جوودی

  ایون   بون   مقنبیو    بورای    [9  و  8]  اسو    مورد    از  نفور   هون  میییو 

  ،دارد  فراوانو    اهمیو    سنحی   خ   پوینی   بر  نظنر   ،ال مشی

  واکوونش  درک  بوورای  را  ضووروری  عوون طالا  نظوونر   ایوون  زیوورا

  را یثتأ  و  حنضر  هوای   و  آب  تغییرا   ب   سنحی   خ   تغییرا 

  و  محیطو    مخونطرا    از  دییر  یی    [1۷] کند م   فراهم  انسن 

  ،سو   رو  روبو   آ   بون   جهون    اموروز    کو    اکولوژیی   هنی بحرا 

  ۀاسوتفند   اراضو    کونربری    اسو    اراضو    کونربری   تغییر  ۀپدید

  طو    هون  کونربری   ایون   کند  م   زمین  از  انسن   ک   اس   خنص 

  تخریو    افواایش   بو    تغییورا    این  و  اس   تغییر  حنل  در  زمن 

  و  خشو    منونطق   در  ویوه   بو    اکوسیسوتم   نونبودی   و  سرزمین

  بون   مبونرز    و  مهونر   بورای   ،بنونبراین    شوود  م   منجر  خش  نیم 

  و  عوامو    از  صحیح  درک  و  شننخ   ب   کنربری  تغییرا   حرا ب

  تغییورا    ،حنضور   حونل   در   اسو    نینز  آ   آت   روند  و  فرایندهن

  معضوال    تورین  مهوم   از  اصوول    غیور   صور   ب   زمین  کنربری

  هن کنربری  بیشتر  تغییر  چراک   ،اس   ایرا   کشور  نقن   دورترین

  هوونی محوودودی   درنظرگوورفتن  بوودو   و  برننموو  بوو   بیشووتر

  افواایش   و  شهرهن  ۀروی ب   رشد   گیرد م   صور   محیط  زیس 

  فرسونیش   ،هن جنی   از  وسیع   سطح  رفتن بیناز  ،مننبع  لودگ آ

  هون  کویر  گسترش  ،مخرب  هنی سی   وقوع  ،کشنورزی  هنی زمین

  پوشوش   اصوول    غیور   تبودی    از  ش نن  بینبنن   هنی  اکوسیستم  و

 اسو    کنربری  از  برداری بهر   نندرس   هنی  شرو  اعمنل  و  اراض 

  زموین،   سطح  عوارض  تغییرا   دقیق  و  موقع ب   تشخیص   [11]

  هنی پدید   بین   التعنم  و  رواب   بهتر  درک  برای  اسنس   و  پنی 

  از  بهینو    ۀاسوتفند   و  بهتور   یری مود   منظور  ب   طبیع   و  انسنن 

     [12کند ] م   فراهم  را  طبیع   مننبع
  طبیعو ،   فراینودهنی   ارزیونب    برای  تغییرا   پنیش  معموالً،

  نیوا   و  اسو    نجوم   عی   از  ننش   ک   اقییم  بیندمد   آثنر  مننند

  و  گیوونه   پوشوش   تووال    شونم    کوو   مود   کوتون    فراینودهنی 

  همچنوین،    گیورد  م   صور   ،اس   ژئومورفولوژیی   فرایندهنی

  انسونن    هونی  فعنلیو    از  ننش   آثنر  ارزینب   برای  تغییرا   پنیش

 شوود  مو    اسوتفند    شهرسونزی   و  کشنورزی  زدای ، جنی   مننند

  در  مهووم   امووری   سونحی ،   ۀننحیو   پونیش   ،مین   این  در   [13]

  منظوور   ب   س ؛  اآ  زیس   محی   از  حفنظ   و  ارپنیود  ۀتوسوع

  هوونی  زمون    در  سونحی    خو    استخراج  سنحی ،  ۀننحیو  پنیش

  از   سوونحی  خوو    [1۴] اسووو   اسنسووو   کوونری ، مختیووو 

  کوو    اسو    زموین   سوطح   روی  خطو    هونی  عنرضو    ترین مهم

  سوونحی    خطووو     [15] دهوود  موو    نشون   را  پویون  طبیعو 

  عنوووا    بو  IGDC   المییو  بین  جغرافینی   ۀداد  ۀکمیت  توسو 

  تعریو    زموین   سووطح   روی   جغرافیونی    هونی  عنرض   ترین مهم

  و  سونحی    ۀننحیو   تالقوو    خوو    جغرافیوونی    نظور  از  و  شود 

  خو    ۀنقشو   ۀتهیو   اسنس،  این  بر   [11] اسو   آبو   ۀپهن  سطح

  موودیری    ایموون،   نوونوبری   بورای   تغییورا    تعیوین   و   سنحی

  پنیوودار   ۀتوسووع   و  ریوای برننم   زیس ،  محی   حفنظ   منونبع،

     [1۰] اس   ضروری  ،سنحی 

  خوو   تغییوورا   تشووخیص  بوورای  مطنلعوون   از  هوونی  نمونو  

  در  دور  از  سونجش   هونی   داد   از  اسوتفند    بون   چوین   در  سنحی 

  سوونح   در بوهوونی  دریوونی  و  [2۷  ووو18]  زرد  ۀرودخننوو  دلتوونی

  در  شهمیونران   و  میوتون    [23  وو 21]  اسو    شد   انجن   فوجین 

  بوو   مربووو   هوووای   هوونی عیوو   از  اسووتفند   بوون  2۷۷۴  سوونل

  هوونی  قنبییوو   کموو   بوون  و  2۷۷2  و 1992، 1981هوونی سوونل

  را  کونوداچ    منطقوۀ   سونحی    خطوو    تغییورا    GIS  تحییی 

  از  اسووتفند   بوون  ،دییوور  پهوهشوو   در  [ 2۴] انوود کوورد   بررسوو 

  روش  کموو   بوو   و  ای  موونهوار  تصوونویر  و  هوووای   هوونی  عیوو 

  ۀنقشو   و  سونحی    خو    تغییورا    اسوتخراج   ب   سنزی، سیمن 

  در  (2۷۷۷-1991)  سونل   هشو    ۀدور  یو    بورای   آ   تغییرا 

  چنتنمیو     [25] کردند  اقدا   منلای  کشور  در  لترنیننوکن  ۀطقمن

  سوونحی   خوو   تغییوورا   تحقیقوو   در  شانهمیوونر  و  سووو 

  از  سونجش   و  GIS  هونی  تینی   از  استفند   بن  را  هند  کنرنتنکنی

  مشوونبه    کنرهوونی   نیووا   ایورا    رد [ 21] کردنود   بررس   دور

  سونحی    خو    تغییورا    پنیش  ب  نعیم    اس   گرفت   صوور 

  تشخیص  از  اسوتفند   بون  فونرس  خیویج  ۀعسیوی  سنحی   ۀمنطق
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  و سووی تم[  2۰] پرداخوو   پوونیین  و  بوونال  موقعیوو   تغییوورا 

  منظووور  بوو   خووود  پووهوهش  در  2۷11  سوونل  در  شهمیوونران

  نویرتصو   از  لاکیقوو   ۀدرینچو   سونحی    خو    تغییورا    تشخیص

  از  پ   کردند   استفند   2۷15  و  1985  سنل  ب   مربو   لندس 

  درخوور   کونهش   کو    دشو   مشوخص   تغییورا ،   تحیی   و  تجای 

 اس   داشت   وجود  شد  مطنلع   ۀدرینچ  آب  مسنح   در  توجه 

  سونحی    خو    کو    رسویدند   نتیجو    ایون   بو    ،نهنی   در   [28]

  2۷۷  از  بویش   تن  نقن   برخ   در  توجه   درخور  مینن   تغییرا 

  پیشوینۀ   بو    توجو    بن   اس   داشت   سنل   3۷  ۀدور  ی   برای  متر

  بون   دنین  مختی   مننطق  اغی   در  سنحی   خ   تغییرا   مطنلعن 

  داریمعنون   ارتبون    اقییمو    تغییورا    و  اراضو    کونربری   تغییر

  هونی   ریای برننم   ب   تواند م   تغییرا   گون   نای  بررس   و  داشت 

  از  هود    شود   داد   توضویحن    بن  بننبراین،  کند   کم   ای ننحی 

  تغییورا    بوروز   در  ثرؤمو   عوامو    بررسوو    نیوا  حنضر  پوهوهش

  عسویوی    سنحی   ۀمنطق  در  سنل   2۷  زمنن   ۀبنز  ی   در  سنحی 

  کو    اس   این  تحقیق  مهم  سؤاال   جمی   از  و  اس   دیر  بندر  تن

  توأثیر   شود   مطنلعو    ۀمنطق  در  سنحی   تغییرا   در  عوام   کدا 

  توأثیر   تغییورا    این  در  میاا   چ   ب   اراض   کنربری  و  اند داشت 

  تصونویر   از  اسوتفند    بون   شود   سع   ،منظور  این  ب   اس ؟  داشت 

  بونر  نخستین  برای  ک   ،جغرافینی   اطالعن   سیستم  و  ای منهوار 

  تحییو    تجایو    تحقیق  هنی  ینفت   ،شود م   انجن   منطق   این  در

    شود   داد   پنس   تحقیق  هنی سؤال  و  اهدا   ب   و   شد

 ها روش  و  مواد

  اسووتن  و  خوزسووتن  اسووتن   بوو   شوومنل  از  بوشووهر  اسووتن 

  و  جنووب   از  ،فنرس  استن  ب   شرق  از  ،بویراحمد  و  کهیییوی 

  هرماگون    اسوتن   ب   شرق  جنوب  از  و  فنرس  خییج ب   غرب

  153/2۰  حوودود  مسوونحت   بوون  اسووتن   ایوون  اسوو    محوودود

  اسووتن   دارد   نفوور  98۰352  برابوور  یتوو جمع  ،ییومترمربوع ک

  و  دارد  آب   مرز  کییومتر  ۰۷۰  از  بیش  فنرس  خییج بن  بوشهر

 عورض   درجۀ  2۰،19-3۷،11  جغرافینی   مختصن   بین  در

  و  دارد  قورار   شورق   طوول   درجوۀ   5۷،11-52،59  و   لشمن

  دیور   بندر  تن  عسیوی   بندر  هنی  کران   از  شد  مطنلع   ۀمحدود

 اس    شد   گسترد 

  روش  باا   شاده  اساتفاده   ای مااهواره   تصااویر   بندی طبقه

 احتمال  بیشترین  بندی طبقه

  شود    نظونر    آمونری   روییورد   ی   احتمنل  بیشترین  یندافر

  تعیوق   احتمونل   بندی  طبق   این  در  س   الیو  بنزشننس   برای

  شد  تعری   پیش  از  هنی  کالس  از  ای  مجموع  ب   پییس   هر

  کو    کالسو    بو    نظور   دم  پییس   سپ   و  شود م   محنسب 

     ینبد  م   اختصنص  ،را دارد  احتمنل  بیشترین

 ای  ماهواره  تصاویر  

  و  112 گورر   از  ای مونهوار    تصوویر   فریم  پنج اسنس،  این  بر

  ،1991 هونی  سونل   بو    مربوو    لندسو    ۀمونهوار   ۴1  ردی 

  انجمووووون  از  و  انتخووووونب  2۷11 و 2۷11، 2۷۷1  ،2۷۷1

 شود    استفند   ارهنیافا نر   و  دش  فراهم  آمریین  شننس   زمین

 از:  ندا عبنر   تحقیق  این  در

 ENVI  5.3  و  رادیوووومتریی   تصوووحیحن   بووورای  

  بندی  طبق   و  ای  منهوار   تصنویر  روی اتمسفری

 ArcGIS  10.  4  و  خروجوو   هوونی  نقشوو   ۀتهیوو  

  نینز  مورد  هنی  تحیی 

 Microsoft  Office  Excel  2010  فاارهوونیا  رنوو 

  آمنری  هنی  تحیی   در شد   تفند اس

    نتایج  و  بحث

  هاای   سال  طي  گرفته  صورت  راتییتغ  لیتحل  و  يبررس

 کونمالً   آمود    وجوود   ب   تغییرا   بررس   از  پ   : 2۰۰1  تا  1996

  یهون  یکونربر   در  گرفت   صور   تغییرا   روند  ک   اس   مشهود

  درصود   ۰۴/8۰)  گینه   پوشش  و  کنهش(  درصد  2۴/2۷)  بنیر

  هوونی  کوونربری  در  و  کوونهش(  صوود  در  1۴/۷)  آب  و  کوونهش(

  ۷۰/8)  مرتعوو   و  افوواایش(  درصوود  12/112)  سوونخ  انسوون 

  تغییورا    بو    مربوو    مقوندیر   و  اسو    بوود    افاایش (  درصد

  1 جودول   در  مربوع  کییوومتر   صوور    بو   هون  کنربری  مسنح 

  این  در  گینه   پوشش  ،همچنین  اس    آمد   کنربری  تغییرا 

  و  رسوید    18/2  ب   81/21  اولی   مسنح   ب   نسب   زمنن   ۀبنز

  هوم   سنخ   انسن   کنربری  اینی   و  شد   تبدی   مرتع  ب   بیشتر

  برابور   دو  بو    نًتقریبو   1991  سونل   در  اولی   مسنح   ب   نسب 

  بو    تغییورا    تورین   شونخص  ء جوا   ک   2۷۷1  نلس  در  رسید 

  هون  کونربری   تفییو   ، 2  جودول   بو    توج   بن  یند آ  م   حسنب

  سنخ   انسن   ب   بآ  و  مرتع  ب   گینه   پوشش  تغییر  بیشترین

  )مقودار   مرتوع   بو    بنیر  و  بنیر  ب   مرتع و  بنیر  ب   سنخ  انسن   و

  بوین   هون  تبودی    هموۀ   کنمو    شور    و  بنیر(  ب   مرتع  از  بیشتر

  تفیی   ب   2۷۷1  تن  1991  زمنن   ۀبنز  در  موجود  هنی  کنربری

  تفییو    بو    زمونن    ۀبونز   ط    د دا رخ  تغییرا   و  2  جدول  در

 اس    آمد   1 شی  در  تغییرا   مین 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82
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 2۰۰1 تا 1996  های  سال  کاربری  تغییرات  .1  جدول

 1996  سال  در  کاربری 2۰۰1  سال  در  کاربری  کاربری  تغییرات
 کاربری  نام

 (Km2)  مساحت (Km2)  مساحت (Km2) مساحت

  گینه   پوشش 81/21 18/2 -18/19

  آب 51/591 ۰2/595 -8۴/۷

 خ سن  انسن 2۴/2۰ 92/5۰ 18/3۷

  مرتع ۰9/1۷3 51/152 ۰3/۴8

 بنیر 31/293 93/233 39/59

 

   2۰۰1  تا  1996  سال  از  کاربری  تغییرات  ۀنقش. 1  شكل

 شده تفكیك  صورت  به  2۰۰1  تا  1996 های  سال  طي  کاربری  تغییرات. 2 جدول 

 2۰۰1  سال  در  ها کاربری

 ها یکاربر  مجموع

 1996  سال  در
 آب ختسا انسان مرتع بایر

  پوشش

 گیاهي

 گینه   پوشش 12/1 ۷۴/۷ 18/5 21/9 ۰۰/5 81/21

ربر
کن

 ی
  هن

  در
نل
س

  
19
91

 

 آب ۷3/۷ ۷5/595 83/۷ 21/۷ 39/۷ 51/591

 خ سن انسن  ۴9/۷ 25/۷ 1۴/2۷ ۴۴/2 92/3 2۴/2۰

 مرتع 21/۷ 11/۷ ۰1/۴ 21/5۰2 5۷/21 ۰9/1۷3

 بنیر 33/۷ 22/۷ ۷1/2۰ 35/18 35/19۰ 31/293

  هن کنربری  عمجمو 18/2 ۰2/595 92/5۰ 51/152 93/233 ۰1/15۴2

 2۷۷1  سنل  در
 

  تاا   2۰۰1  هاای   ساال  طي  اراضي  کاربری  تغییرات

  مشوهود   کونمالً   آمد  وجود  ب   تغییرا   بررس   از  پ   :2۰۰6

  بونیر   کونربری   کونهش   فتو  گر  صور  تغییرا   روند  ک   اس 

  و  درصود(   5۴/1۴)  مرتع  کنربری  افاایش  و  ( درصد  ۷5/5۷)

  پوشش   اس   درصد(  11/۴2)  خ سن  انسن  کنربری  اایشاف

  بو   18/2  اولی   مسنح   ب   نسب   زمنن   ۀبنز  این  در  گینه 

  تغییورا    ب   مربو   مقندیر   اس   درصد(  9۴/81)  رسید   5

  3 جودول   در  مربوع  کییوومتر   صوور    ب  هن کنربری  مسنح 

  جودول   بو    توجو    بن ، همچنین  اس    آمد   کنربری  تغییرا 

  بوو  گیوونه   پوشووش  تغییوور  بیشووترین  هوون کوونربری  تفییوو 
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  زمونن    ۀبنز  این  در  گینه   پوشش  ک   در  ول   ،سنخ  انسن 

  بو    سونخ   انسون    و  سونخ   انسون    ب   بآ  و  داشت   افاایش

  از  بیشووتر  ،کوو   )در  خ سوون  انسوون  بوو   مرتووع  و  مرتووع

  را  تغییور   بیشوترین   مرتوع   بو    بنیر  و  مرتع(  ب   سنخ   انسن 

  هونی   کونربری   بوین  هون  تبودی    هموۀ   کنمو    شر  ند ا  داشت

  جودول   در  تفیی   ب   2۷۷1  تن  2۷۷1  زمنن   ۀبنز  در  موجود

  میون    تفییو    بو    زمنن   ۀبنز  ط   فتند ا قاتفن  تغییرا   و  ۴

 اس    د مآ  2  شی  در  تغییرا 

 2۰۰6  تا  2۰۰1  های  طي سال  کاربری  تغییرات.  7 جدول

 2۰۰1  سال  در  کاربری 2۰۰6  سال  در  کاربری  کاربری  تغییرات
 کاربری  نام

 (Km2) مساحت (Km2) مساحت (Km2) مساحت

  گینه   پوشش 18/2 ۷۷/5 32/2

  آب ۰2/595 9۷/59۷ -83/۴

 خ سن  انسن 92/5۰ 1۷/82 18/2۴

  مرتع 51/152 ۴3/۰۴۰ 92/9۴

 بنیر 92/233 82/111 -۷9/11۰

 

 
   2۰۰6  تا  2۰۰1  سال  از  کاربری  تغییرات  ۀنقش. 2  شكل

 شده  تفكیك  صورت  به  2۰۰6  تا  2۰۰1  های  سال  در  کاربری  تغییرات. 6 جدول

 2۰۰6سال  در  ها یکاربر

 ها یکاربر  مجموع

 2۰۰1  سال  در
 آب ختسا انسان مرتع یربا

  پوشش

 گیاهي

 گینه   پوشش ۷۷/1 ۷1/۷ 82/۷ 12/۷ 2۴/۷ 18/2

ربر
کن

 ی
  هن

  در
نل
س

  
2۷
۷1

 

 آب 2۷/۷ 11/59۷ ۷8/5 2۴/۷ ۷5/۷ ۰2/595

 خ سن انسن  13/۷ ۷5/۷ ۷9/۴۰ 52/5 1۴/۴ 92/5۰

 مرتع 82/2 51/۷ 89/1 ۰9/131 ۴۴/5 51/152

 بنیر 35/۷ 12/۷ ۰3/22 2۰/1۷۴ ۴5/1۷1 92/233

۰5/15۴2 82/111 ۴3/۰۴۰ 1۷/82 9۷/59۷ ۷۷/5 
  هن کنربری  مجموع

 2۷۷1  سنل  در
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  طااي  گرفتااه  صااورت  راتییااتغ  لیااتحل  و  يبررساا

  د آمو   وجود  ب   تغییرا   بررس   از  پ   : 2۰11  تا  2۰۰6  های  سال

  کونهش   گرفتو   صوور    تغییورا    رونود   ک   اس   مشهودالً کنم

 خ سون  انسون    کونربری   افاایش  و  درصد( 1۰/۴) مرتع  کنربری

  کونهش  درصد( ۴۷/13) بنیر  کنربری  افاایش  و  درصد( ۷9/29)

  بو    مربوو    مقوندیر   و  درصود(  ۴/19) گیونه    پوشوش   کنربری

  جودول   در  مربع کییومتر  صور   ب  هن کنربری  مسنح   تغییرا 

 اس    مد آ (5)جدول  کنربری  تغییرا 

  هوون کوونربری  تفییوو   جوودول  بوو   توجوو   بوون ، همچنووین

  بوو   بآ  و  مرتووع  بوو   گیوونه   پوشووش  تغییوور  بیشووترین

  بوو   مرتووع  و  مرتووع  بوو   خ سوون انسوون  و  خ سوون انسوون 

  و  مرتوع(   بو    خ سون  انسون   از  بیشتر  ،ک   )در  خ سن انسن 

  هونی   کونربری   بوین  هن تبدی   همۀ  کنم   شر   و  مرتع  ب   بنیر

 جودول   در  تفیی  ب   2۷11  تن  2۷۷1  هنی  سنل ط   موجود

  بو    زمونن    ۀبونز   طو   افتوند    اتفونق   تغییورا    اس    د آم  1

 اس    مد آ  3  شی   در  تغییرا   مین   تفیی 

 2۰11  تا  2۰۰6  های  سال طي  کاربری  تغییرات. 5 جدول

 2۰۰6  سال  در  کاربری 2۰11  سال  در  ریکارب  کاربری  تغییرات
 کاربری  نام

 (Km2) مساحت (Km2) مساحت (Km2) مساحت
  گینه   پوشش ۷۷/5 53/1 -۴۰/3
  آب 9۷/59۷ 91/585 -99/۴

  سنخ  انسن  13/82 1۰/1۷1 ۷۴/2۴
  مرتع 52/۰۴۰ 28/۰11 -2۴/31
 بنیر 83/111 ۴9/132 11/15

 
 2۰11  تا  2۰۰6  سال  از  کاربری  اتتغییر  ۀنقش. 7 شكل

 شده  تفكیك  صورت  به  2۰11  تا  2۰۰6  های  طي سال  کاربری  تغییرات. 6  جدول

 2۰11سال  در  ها یکاربر
 ها یکاربر  مجموع

 2۰۰1  سال  در
 آب  ساخت انسان مرتع بایر

  پوشش
 گیاهي

 گینه   پوشش ۴5/۷ 13/۷ 1۰/1 81/2 ۴5/۷ ۷۷/5

ربر
کن

  نه ی
  در

نل
س

  
2۷
۷1

 

 آب ۷2/۷ 5۷/58۴ 2۴/3 11/2 53/۷ 9۷/59۷
  سنخ  انسن  52/۷ 91/۷ ۰۴/11 ۴۰/1۷ 99/3 13/82
 مرتع ۴2/۷ 3۰/۷ ۰۴/3۷ 13/18۴ 31/31 52/۰۴۰
 بنیر 13/۷ ۷1/۷ ۰۰/۴ ۰1/15 11/91 83/111

8۰/15۴2 ۴9/132 28/۰11 1۰/1۷1 91/585 53/1 
  هن کنربری  مجموع
 2۷۷1  سنل  در
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طااي   گرفتااه  صااورت  راتییااتغ  لیااتحل  و  يبررساا

  مود  آ وجود  ب   تغییرا   بررس   از  پ   : 2۰16  تا  2۰11 های  سال

  کونهش   فتو  گر  صوور   تغییورا    رونود   ک   اس   مشهود کنمالً

  خ سون  انسون   کونربری   افاایش  و  درصد( 19/۴8)  بنیر  کنربری

   اسوو   درصوود(  18/3)  مرتووع  یکوونربر  افوواایش  و  درصوود( 21)

  رشود    اولی  مسنح   ب   نسب   زمنن   ۀبنز  این  در  گینه   پوشش

  بو    مربو   مقندیر  و  داشت   درصد(  2۷/151) برابری  هف   تقریبنً

 جودول   در  مربع کییومتر  صور   ب  هن کنربری  مسنح   تغییرا 

  گیونه    پوشش  کنربری  افاایش  اس    آمد   کنربری  تغییرا   ۰

  بون   ،همچنوین   ینود  آ  مو    حسنب  ب   تغییرا   ترین  شنخص  ءجا

  پوشوش   تغییور   بیشوترین   هون  کونربری   تفیی   جدول  ب   توج 

 و  خ سون  انسون   بو    بآ  و  ننچیا  مقدار  ب   البت   مرتع  ب   گینه 

 هون  تبدی   همۀ  کنم   شر   مرتع  ب   بنیر  و  مرتع  ب   خ سن انسن 

  بو    2۷11  تون   1۷11  زمونن    ۀبونز   در  موجوود   هنی  کنربری  بین

  بو    زمونن    ۀبنز  ط  افتند   اتفنق  تغییرا   و  8  جدول  در  تفیی 

  اس   مد آ  ۴  شی   در  تغییرا   مین   تفیی 

 2۰16  تا  2۰11  های  سال  طي  کاربری  تغییرات. 3  جدول

 2۰11  سال  در  کاربری 2۰16  سال  در  کاربری  بریکار  تغییرات
 کاربری  نام

Km) مساحت
Km) مساحت (2

Km) مساحت (2
2) 

  گینه   پوشش 53/1 5۰/11 ۷۴/1۷

  آب 9۷/585 58/585 -31/۷

  سنخ  انسن  1۴/1۷1 38/13۴ ۰۴/2۰

  مرتع 15/۰11 53/۰۴2 38/21

 بنیر ۴9/132 1۴/18 -85/13

 
 2۰16  تا  2۰11  سال  از  کاربری  غییراتت  ۀنقش. 6 شكل

 شده  تفكیك  صورت  به  2۰16  تا  2۰11  های  سال  طي  کاربری  تغییرات. 6 جدول

 2۰16سال  در  ها یکاربر
 ها یکاربر  مجموع

 2۰11  سال  در
 آب  ساخت انسان مرتع بایر

  پوشش
 گیاهي

 ه گین  پوشش ۷2/1 ۷1/۷ 1۴/۷ 21/۷ ۷9/۷ 53/1

ربر
کن

 ی
  هن

  در
نل
س

  
2۷
11

 

 آب 31/۷ 59/582 5۴/1 15/1 3۷/۷ 9۷/585
  سنخ  انسن  ۰3/5 ۷2/2 ۰5/12 ۴3/21 ۰1/9 1۴/1۷1
 مرتع 32/3 58/۷ 21/2۴ 11/159 33/28 15/۰11
 بنیر 2۷/1 3۰/۷ 18/۴5 ۷3/55 2۷/3۷ ۴9/132

۰1/15۴2 1۴/18 53/۰۴2 38/13۴ 58/585 5۰/11 
  هن کنربری  مجموع
 2۷11  سنل  در
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  ۀدور  طاي   گرفتاه   صاورت   راتییتغ  لیتحل  و  يبررس

 کونمالً   مود  آ وجوود   بو    تغییورا    بررسو    از  پ   : 2۰16  تا  1996

  بونیر   کنربری  کنهش  گرفت  صور   تغییرا   روند  ک   اس   مشهود

  و  (درصوود  99/22)  مرتووع  کوونربری  افوواایش  و  (درصوود  59/۰1)

  ،همچنوین    اس   (درصد  1۰/393)  خ سن انسن   کنربری  فاایشا

  در  اولیو    مسونح    بو    نسوب    زمنن   ۀبنز  این  در  گینه   پوشش

  زمونن    ۀبونز   طو    توجو    درخوور   افواایش   وجود  بن  )  1991  سنل

  کوو   (درصوود  ۴۰) داشووت   کوونهش  نصوو   بوو   2۷11  توون  2۷11

اسوو    2۷۷1  توون  1991  زموونن   ۀنزبوو  طوو   کوونهش  بیشووترین

  فنزهونی   احودا    2۷۷1  تون   1991  زمونن    ۀبونز   طو   ، )همچنین

  تغییورا    ب   مربو   مقندیر  و  شد(  انجن   وسیع  مقینس  در  عسیوی 

  تغییورا    جودول   در  مربوع  کییومتر  صور   ب  هن یکنربر  مسنح 

  هونی   کونربری   سونل    2۷  ۀبونز   ایون   در  اینی   و  اس   مد آ  کنربری

   اسو    شود    برابور  چهونر   و  داشوت    ای  فاایند   رشد  خ سن انسن 

  ءجوا   و  اس   رسید   1۴/18  ب   32/293  از  بنیر  کنربری  ،همچنین

  بو    توجو    بن ، همچنین  یند آ م   حسنب  ب   تغییرا   ترین  شنخص

  بو    گیونه    پوشش  تغییر  بیشترین  هن کنربری  تفیی  1۷  جدول

  بو    مرتوع   و  مرتوع   ب   خ سن انسن   و  خ سن انسن  ب   بآ  و  مرتع

  بوین  هون  تبودی    هموۀ   کنمو    شور  و نیوا    مرتوع   بو    بونیر   و  بنیر

  تفییو    بو    2۷11  تن  1991  زمنن   ۀبنز  ط   موجود  هنی  کنربری

  تفییو    بو    زمونن    ۀبنز   ط افتند  اتفنق  تغییرا   و 1۷  جدول  در

 .اس   د آم  5  شی   در  تغییرا   مین 

 2۰16  تا  1996 های سال  طي  کاربری  تغییرات. 9 جدول

 1996  سال  در  کاربری 2۰16  سال  در  کاربری  کاربری  تغییرات
 کاربری  نام

 (Km2) مساحت (Km2) مساحت (Km2) مساحت

  ینه گ  پوشش 81/21 5۰/11 -29/1۷

  آب 55/591 58/585 -9۰/1۷

  سنخ  انسن  25/2۰ 38/13۴ 1۴/1۷۰

  مرتع ۰3/1۷3 53/۰۴2 81/138

 بنیر 32/293 1۴/18 -18/22۴

 

 
   2۰16  تا  1996  سال  از  کاربری  تغییرات  ۀنقش. 5  شكل
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 شده  تفكیك  صورت به  2۰16  تا  1996  ۀدور  طي  کاربری  تغییرات. 1۰  جدول
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 یریگ جهنتی

  در  خ سون  انسون   هونی   کونربری  داد  نشن   مطنلعۀ حنضر نتنیج

  هوم   تغییورا    بیشوترین   و  داشوت    افاایشو    رونود   هن سنل  همۀ

  توسوعۀ   بن  زمن  هم  ک   بود   2۷۷1  تن  1991  هنی  سنل  ب   مربو 

  در  را  رشود   بیشترین  ک   در  و  اس   جنوب   پنرس  نفت   میدا 

  زمونن    ۀبونز   ط   اس    داشت   درصد  1۰/393  بن  هن کنربری  ک 

  گیونه    پوشوش   کنربری  بررس   خصوص  در  و  2۷11  تن  1991

  پوشوش   از  زیوندی   مقودار   و   داشوت   کونهش   درصد  ۴۰  ک   در

  بیشوترین   ک   اس   شد   خ سن انسن   کنربری  ب   تبدی   گینه 

  نفتو    میودا    فنزهونی   و  جنووب    پونرس   محودودۀ   در  تأثیرا 

  منطقوو   ایوون  مهووم  معضووال   کنوونر  در   اسوو   داد   رخ  کنیوون 

  حود   برابور   3۷۷  کو    عسویوی    هووای   صنعت   ودگ آل  همچو 

  و  جنووب    پونرس   صوننیع   لوودگ  آ  زیوند   وسع   نیا  اس   مجنز

  شود   وارد  نیوا   و   دشو   اسویدی   بونرا    بوروز   سوب    ک   کنین 

  پوشوش   بورد    بوین  از  بر  عالو   شیمینی   هنی  الیند آ  و  هن پسنب

  اکوسیسوتم   در  تغییر  و  درین  جننورا   برد  بین از موج   گینه 

  گیوری   انوداز    تجهیواا    کمبوود  ، طرفو    از  اس    شد   سنحی 

  در  HSE  ۀ برننمو   نبود  حت   و  نالینآ  پنیش  مننند  لودگ آ  دقیق

  توأثیر   منطقو    مشویال    کو    اسو    د سب  ش  قب   هنی  سنل

  زیسو    محوی    تخریو    جهو    در  را  تصنعدی  روند  و  مضنع 

    بنشد   داشت   منطق 

 سپاسگزاری

  طبیع   عبمنن  ک   ادارۀ   مسئوال  از  نینرندگن   وسیی  ین  اب

  و  اطالعوون   گراشووتن  اختیوونر  در  دلیوو   بوو   بوشووهر  اسووتن 

  نفو    میو    شورک    از  و کند م   قدردان   موجود  مستندا 

  محیو    دسترسو    امین   د کر  فراهم  دلی   ب   نیا  قنر   فال 
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