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ارزيابي فعاليتهاي انساني در حوزه آبخيز
(مطالعه موردي :حوزه آبخيز اللهزار كرمان)
❖ ناصر مشهدي؛ استادیار ،دپارتمان علوم زمين ،مرکز تحقيقات بين المللی بيابان ،دانشگاه تهران

چکيده
پویایی فعالیتهای انساانی ،پایداری ساااان های پشايیاانی ننديی هاانی را تادید ایكند .تجزی و تحلیل دادههای تغییر و تحوالت
انساانی نش احوری در ارنیايی اساا ل و اشا مت احی نیسايی ایاا ایكند .این اطالع يا هدف تجزی و تحلیل فعالیتهای انساانی
در حونه آيخیز انجام شاده اسات .اطالعات و تجزی و تحلیلها نشاا داد ك ايغیرهای تحول انساانی شااال نو ،،شادت و روند اداهل
انسااا اساات .ال وهای فضااایی و ناانی نو ،فعالیت (كاريری ساارناین) ،شاادت و روند دهالت انسااا يا اساايااده تراااویر ااهواره و
ياندیدهای صااحرایی اورد اطالع قرار يرفيند .طاش يندی و نششاا كاريری ساارناین در دو ارحل انجام شااد .فان لکل ردی ،شاااال
كاريریهای اصاالی ناین ان هکل كشاااورنی ،ارت  ،شاااری و اناي آب و فان فعالیت ،شاااال ده نو ،كاريری ناین يود .اطالع شاادت
اداهمت انساا در واحدهای كاريری سارناین ،ير اساا يسايرز ناانی توساع ناینهای كشااورنی (كاريری كشااورنی) ،ارنیايی
وضااعیت ارت (كاريری ارت ) و وسااعت تحت تاریر يود ساارناین (كاريری شاااری و اناي آب) انجام شااد .نيایج اطالعات كاريری
سارناین نشاا داد ك اراضای ارتعی  77/2درصاد و كاريریهای كشااورنی ،احدوده شااری و اناي آب ي ترتیب  1/1 ،21/5و 0/2
درصااد را ي هود اهيراااد داده اند .نيایج روند اداهمت نشااا داد ك روند ان شاارای طایعی ي سااکت های زینی ساااهيارهای يا
فعالیتهای انساا سااهت اداا دارد .روند دهالت انساا در انطش  ،رشاد قايل توهای ان فعالیت كشااورنی در اراضای ارتعی و هکننین
ان دساترفين نیاد ناینهای نرالی را در رشاد ناهک ن شااری و صانعيی ،نشاا داده اسات .نيایج اطالع  ،هکخوانی و ساانياری يین سا
ايغیر تغییر و تحول انسانی یعنی نو ،،شدت و روند دهالت انسا را نشا ایدهد.
واژگان كليدي :روند دهالت ،شدت دهالت ،لکل رد سرناین ،كاريری سرناین ،كشاورنی.
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 .1مقدمه
كااريری سااارناین ی ی ان اولاا هاای اصااالی تغییرات
هاانی ،توسا انساا در دران ادت ،در سایساي ناین اسات
كا پاایا و اساااا

دوره هادیاد آنيروپوسااان 1يا لنوا دوره

هدیدی ان دورا ناینشاناسای اسات [ .]43ي طوری انساا
در این دوره ي یک نیروی اصاالی طایعت و تغییردهنده كره
ناین تادیل شاده اسات [ .]9يانساانیهای اخيلف تاریخی
كاريری هاانی سرناین ،2يا ت ی ير ادلهای اخيلف تشدید
كااريری ناین ،ارنیاايیهاای كااام اياااوتی ان ظاور ،تااریخنا
و آینده كاريری ناین را ارا داده اساات [ .]19يا تركیب این
يانسانیهای تاریخی توضیح داده شده است ك هکعیتهای
انساانی يی ان  3000ساال پی يالث تغییرات يسايرده و
لکیق احی نیساايی شاادهاند [ .]20پیشاارفت در يررساای
شارای احی نیسات ناین يساي ی ي پیشارفت اااوای و در
دساااير يود دادههاای دقیق تغییرات سااارناین دارد.
شا انااهات تغییرات هااانی ،نیاان يا افزای و هکااهن ی ،در
دادههای ي رون و دقیقتر كاريری ناین دارد .اطاالعاات هااانی
نشاااا داده كا اال هاای ايعاددی در رايطا ياا انااي
دادههای ناهک ن ا انی ،ناانی ،اوضولی و لدم قطعیتهای
ذاتی آنااا وهود دارد [ .]37در طول دها ياتشااايا  ،تحول
ااکی در تولید و تجزی و تحلیل كاريری ساارناین رخ داده
اسات و آ در انساا ان تغییر و تادیل كاريری سارناین ي
تشادید كاريری سارناین ایياشاد[ .]21ي طور كلی هداات
نیسااتيوم ي طور اساايشی ان طریق سااراای طایعی ،یعنی
اهزای اصالی سایساي ناین شااال ها  ،آب ،لناصاريیاهی و
هانوری تأاین ایشاود .تراکیکات اريوط ي كاريری ناین،
تغییر كاريری ناین و تشدید این كاريری ارتااط اسيشیکی يا
سااراای طایعی و تأاین هداات اكوساایسااي دارند [.]12
تاأریرات این تراااکیکاات اعکوال در اشیاا هاای احلی تاا
انطش ای آشا ار ایشاود و ير اعیشات احلی ك ي هداات
اكوسیسي و تنو ،نیسيی يسي ی دارد ،تأریر ایيتارد [.]41

شااناسااایی نیروهای احرك ای ك يالث تغییر كاريری
ناین ایشاااوند ،يرای ایجاد راهاردها و سااایاساااتهای
اادیریيی يرای كااه یاا هلويیری ان اررات انای تغییر
كااريری سااارناین یاا يرای پی يینی تغییرات آیناده ياا
اسايااده ان ادلها ضاروری اسات[ .]36این شاناساایی ،ي
ادیرا كکک ایكند تا سایاساتهای كاه یا هلويیری
ان اررات انای تغییر كاريری ناین را ي كاريرند.
نیروهای احر تغییر كاريری ناین اعکوال تركیای ان
لواال انساانی (ي لنوا اثال ،شارای هکعیيی ،سایاسای،
اقيراااادی ،فنااوری و فرهن ی) و لوااال يیوفیزی ی (يا
لنوا اثال ،اقلی  ،ها و توپويرافی) يا تأریرات اسايشی
یا غیراسيشی هسيند [.]2
ان آنجا ك كاريری تا حد نیادی ي هرااوص ایات ناین
يساي ی دارد (ي لنوا اثال ،پوشا  ،فرم ،اوقعیت ،يساير
ناین و غیره) ،يین پوشااا ناین و كااريری ناین رايطا
نزدیک وهود دارد [ .]15تغییرات پوشا ناین و كاريری
ناین ی ی ان اار اشا ا ل لکده احی نیسااات در كنار
اساا ل تنو ،نیسايی ،تركیب هوی و تغییرات اقلیکی اسات
[ 39و .]40
در ده های اهیر تغییر كاريری و پوشاا ساارناین ي
طور فزاینادهای يا لنوا یاک هزء اا تغییرات احی
نیسااات هااانی و اطاالعاات توساااعا پایادار اورد توه قرار
يرفي اساات [ .]22ردیايی این تغییرات در احی نیساات و
للاال انسااااانی آ  ،ایتوانااد يرای پی يینی تغییرات و
اسیرهای آینده پروژه اورد اسيااده قرار يیرد [ 15و .]29
اطاالعاات نشاااا داده كا تغییرات كااريری سااارناین
دارای تغییرات ا انی اثل تغییر اراضای كشااورنی و ارت
يا اراضااای اسااا ونی و صااانعيی [ 30و  ،]14رها
هیادرولوژی ی [ ،]33فرایناد يااد [ 24و  ]27و تغییرات
ناانی اانند تغییرات اقلی [ ،]6يیايا نایی [ ،]24شاارای
اقيرادی اهيکالی [ 7و  ]23است.
حونه آيخیز الل نار ،واق در اسااايا كراا  ،تركیای ان
1 Anthropocene
2 global land use
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ساااااان های انساااانی و طایعی دارد و این دو ساااااان در
احدودههای طایعی نساايا پایدارشاا هکزیسايی و تعاال
دارناد .ویژيیهاای اارونی این واحادهاا انع كنناده اررات
انساانی در وضاعیت طایعی آناا اسات .پیشارفتهای فنآوری
در ناد دها اهیر در این انطشا هکاانناد يشیا انااطق ی ی
ان لواال تغییرات كاريری سرناین ایياشد [.]26
ان آنجا ك تغییرات و يارهيرداریهای وس ای  ،اهيناب
نااپاتیر يوده و در تعاادل طایعی اكوسااایساااي انطشا ارر
ایيتارد .پرسا اطرح شاده این اسات ك آیا شادت این
تغییرات یا ي لاارنی فرایندها و ساااهيارهای اقيرااادی،
نزدیک ي ساااهيارهای طایعی پویای انطش اسااتر روند
صورت استر
تغییرات كاريری ي
هدف این تحشیق ،يررساای نو ،فعالیت انسااا  ،شاادت
فعالیت و روند تغییر و تحول انساانی در انطش ي لنوا یک
روی رد يا در نظر يرفين سااان های طایعی  -انسانی است.

 .2مواد و روش
 .2.1منطقه مورد مطالعه
انطشا اورد اطاالعا حونه آيخیز اللا نار ناام دارد و در
قسااکت هنوب غرب شااار كراا در اركز ایرا ي لنوا
یک سارناین هشاک سارد يا اسااحيی يراير  14540ه يار
واق يردیده اساات (ش ا ل  .)1این انطش ان نظر اوقعیت
هغرافیاایی در  56درها و  45دقیشا و  2راانیا تاا 56
دره  53دقیش و  12رانی طول شارقی و  29دره و 24
دقیش و  2رانی تا  29دره و  33دقیش و  24رانی لرض
شکالی در انطش لکوای الل نار كراا قرار دارد .تجزی و
تحلیل دادههای هواشااناسای نشااا داده ك ناحی الل نار
دارای سا فرال داایی انطاق يا فراول طایعی ناسايا ،
يااار و پاا یز اسااات [ .]18انطشا اورد اطاالعا تغییرات
ارتاالی ان  2500اير تا 4000اير ان سطح دریا را دارد.

شکل  .1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

 .2.2روش مطالعه
در این پژوه  ،ي انظور تجزی و تحلیل اااوم تغییر
و تحول انسااانی در اكوس ایسااي  ،يس ایاری ان تغییرات در

ویژيیهاای احی نیسااايی در قاالاب كااريری ناین ان نظر
ال وهای قايل تشااخیص توصاایف شاادند .ساار در این
ال وهای قايل تشااخیص ،نسااات ي شاادت و روند دهالت
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انسا يا در نظر يرفين شاهصها ،اطالع اداا پیدا كرد.
واحدهای كاريری سارناین يا اسايااده ان روز تاسایر
شاکی ير روی ترااویر يويل ارث اشاخص شاد [ .]13در
این روز لموه ير تراااویر يويل ارث ،ان اطملات نششاا
كاريری اراضای ك يا اسايااده ان ترااویر لندسات 5-و روز
نظارت شااده تای شااده يود نیز اساايااده شااد .در ناایت
صاحت نششا كاريری تولید شاده يا اسايااده ان داده های
ناینی ك ان انطش اطالعاتی يرداشاات شااده اساات اورد
ارنیايی قرار يرفت و صاااحت كلی  %91و ضاااریب كاپای
 0/86يدست آاد.
يا توه ي اطالع ايغیرهای انساانی نو ،،شادت و روند
كاريری اراضای روز كار در سا ارحل ي شارح نیر يوده
است.
در يررسای نو ،دهالت ،اساا طرح طاش يندی كاريری
ناین ير يرفي ان  Jansenو  Di Gregorioسااال  2003يا
تغییرات ك يود [ .]15این طرح ،كاريری ساارناین را در
دو ارحل  ،نو ،لکل رد و نو ،فعالیت سارناین دساي يندی

ایكند (شا ل .)2اولین ارحل  ،دساي يندی كاريری ناین
ير اسااا لکل رد اصاالی و لکده ساارناین تعریف شااده
است ،ك شاال:
-1كاريریهای كشااااورنی ،تکام ناینهای را شااااال
ایشاود ك لکل رد فعالیتهای انساانی در آناا ي صاورت
نرالت ،ياغداری و  ...ياشد (يیاها اعیشيی و تجاری).
 -2كااريریهاای ارت  ،شاااااال لکل رد ناینهاای ياا
پوشا يیاهی للای و یا يوت ای ایشاود ك اناي غتایی
يرای دام ( را ،تغتی و پرورز) و  ...را تولید ایكنند.
 -3كاريریهای شاری ،اناطشی ك لکل رد كاريری ي
ساااهت و سااانهای اراانولی ارتا اساات ،اانند اناطق
اس ونی ،اناطق تجاری و ...
 -4اناي آب ،شااال اناطشی يا سادهای سااهي شاده
ارانولی اسات ك هدف آناا ذهیره آب يرای اساياادههای
اخيلف ان هکل اهداف آيیاری ،شارب (انساانی و حیوانی)،
و يعضا پرورز ااهی ،ااهی یری و ورنزهای آيی ایشود.

شکل  .2روش دستهبندی کاربری زمین بر اساس عملکرد و زیرمجموعه های آنها بر اساس فعالیت

ارحل دوم يا هز یات يیشايری ايکایز شاده اسات .در
این ارحل ایجاد طاشات كاريری ناین ير اساااا تركیای
ان اجکول پاراايرهایی يا فعالیت اقيراادی انيخاب شادند
ك ايناسااب يا هر یک ان يروههای اصاالی كاريری ناین
(لکل رد سارناین) ارا شاده در ياال هسايند .شااهص اا
حاك ير این طاشات فعالیتهای اقيرادی است (ش ل.)2

در لکل رد كشااورنی ،تشسایکات يعدی يا توه ي نو،
پوش يیاهی غالب توسع یافي در پوش يیاهی طایعی
تعیین شاااد كا شاااااال نرالات ،يااغاداری و نرالات توام ياا
ياغداری يردید.
در لکل رد ارت  ،تشسایکات يعدی ير اساا نو ،و تی
ارت (يا پوش يیاهی للای و یا يوت ای) ير اسا تاسیر
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ترااااویر اااهواره و يااندیااای ایادانی يا لنوا یاک لاااال
طایعی يرای فعالیت اقيراادی تجاری -اعیشايی (شااال
را ،تغاتیا و پرورز در ارت ) در نظر يرفيا شااااد.
هکننین ایزا نیسااااتتوده كا يا روز انادانهيیری
اضالف يرآورد يردید ،اعیاری يرای این طاش يندی يود.
در لکل رد كاريری شااری ،تشسایکات يعدی يا توه ي
اس ونی یا صنعيی يود انطش انجام شد .ينايراین دو نیر
يروه اناطق اس ونی و اناطق صنعيی تش یل يردید.
در لکل رد كاريری اناي آب ،تشسایکات يعدی يا توه
ي اراارف لکده و اصاالی اناي آب ي دو نیر يروه يزر
اررف شرب و اهداف آيیاری صورت يرفت.
در اطاالعا شااادت دهاالات ،طاشاات شااادت دهاالات در
كاريریهای انطش ي صاورت نیر يیا شاده اسات .در كاريری
يا لکل رد كشااورنی ،شادت دهالت ير اساا يسايرز ناانی
تغییرات كاريری كشاااورنی در توسااع ناینهای نرالی ي
صورت نرالتهای هدید و قدی آورده شده است.
در كاريری كلی ارت ير اسااا ارنیايی وضااعیت ارت
ير پاایا يرداشاااتهاای صاااحرایی ان ایاان ین اايیاان ااار
فاكيور پوشا تاهی ،ها  ،تركیب يیاهی و شاادايی يیاه
صاورت يرفت و يا درهات لالی ،هوب ،ايوسا  ،ضاعیف و
هیلی ضعیف تعریف شدند.
در كاريری يا لکل رد شاری و اناي آب ،شدت دهالت
ياا در نظر يرفين این كا تکااای واحاد ناین تحات فعاالیات
انساااا يوده و هیث آرااری ان تیا اولیا يیااهی انطشا يا
ش نکیهورد انجام شد.
دهالت و شاادت دهالت انسااا  ،در حد یک آساايان
اشااخص ،اک ن اساات یک حالت پایدار يا يارهوری كکير
را ایجاد كند ك ير اسااا ایزا شاادت دهالت يريشااين
آ اک ن یا اشاا ل و یا غیراک ن ياشااد .ير این اسااا
ایزا شااادت دهاالات انساااا در انطشا ياا درهاات نیر
اشخص يردید.
 نا یز تا كك -ايوس

123
ايوس تا نیاد نیاد هیلی نیادطاش يندی شادت دهالت ي كار يرفي شاده ،ير اساا
ارتااط دو اشاخرا نو ،دهالت (تغییر كاريری سارناین) و
پوش يیاهی انجام شد.
شادت دهالت نا یز تا ك شااال كاريریهایی ایشاود
كا يا تیا و تركیاب اصااالی انطش ای اطايشت داشاااي و
كکير دسايخوز اداهمت اسايشی فعالیتهای اقيراادی
قرار يرفيا اناد ،كا شاااااال ارات در اراضااای ياا شااایاب
توپويرافی نیاد و ي طور كلی سااان مهی يا نیساااتتوده
يسایار ك و ضاعیف ،کنزارهای طایعی در ارتاالات ياال و
سن مهی و دور ان دسير ایيردد.
شادت دهالت ك شااال كاريریهایی ایشاود ك تحت
تااریر يعضااای فعاالیاتهاای انساااانی قرار دارناد ولی در حاال
حاضااار در یک وضاااعیت نساااايا پایدار يا یک فرایند هود
تنظی طایعی هسااايناد .يادین اعنی كا ان يعضااای ان
كیایاتهاای كااركردی آنااا ،يا دلیال اساااياااده ناااعشول در
يتشاي  ،ك شاده و يارهوری نیسايی پا ینتر ان قدرت تولید
طایعیشاا دارند .این نو ،شادت دهالت شااال كلی ارات
و کنزارها ،در اناطق دور ان دسااير اناطق شاااری و
اساا ونی ایيردد .ارات يا ارنیايی وضااعیت لالی ،هوب،
ايوس و کننارهای پا یندست در این طاش قرار دارند.
شادت دهالت ايوسا شااال كاريریهایی ایشاود ك
در حال حاضار نساات ي شادت دهالت ك  ،دارای وضاعیت
نااپاایادار ان نظر فرایناد هودتنظی طایعی هسااايناد .این
اراضای شااال كشااورنیهای هدید ایشاوند ك لکدتا ي
ياغهای يلسااارخ ،تانه تاسااای شاااده در ارات  ،هات
كاارهاانا هاای يمبيیری اهيرااااد دارناد .کنزارهاای
اطراف اناطق اس ونی نیز در این طاش قرار دارند.
شادت دهالت ايوسا تا نیاد شااال اراضای ایشاود ك
توسا دهالت انساا ي صاورت احلی و احدود تخریب
یاافيا و تغییرات احی نیسااايی آنااا يی ان توا طایعی
سارناین اسات .ارات يا وضاعیت ضاعیف و هیلی ضاعیف و
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هکننین ارات پراكناده اطراف انااطق اسااا ونی در این
طاش قرار ایيیرند.
شادت دهالت نیاد شااال اراضای ایشاود ك سااهيار
طایعی آناا ي طور لکدی تحت فعالیتهای انساانی تغییر
یافي و هانشاینهای نیسايی كشايی و پرورشای ،1های زین
سااهيار طایعی شاده اسات .این اراضای شااال كاريریهای
كشااااورنی ال ان نرالات قادی  ،يااغاات و يااغاات هکراه ياا
نرالت ایيردد.
شاادت دهالت هیلی نیاد شاااال اراضاای ایشااود ك
سااهيار طایعی آناا توسا يرهوردهای آياهان انساا تغییر
یافي و پویایی كنونی ،وضاااعیت احی نیسااايی و لکل رد
اقيرااادی -اهيکالی آناا توساا فعالیت انسااا تعیین و

كنيرل ایشاااود .این نو ،شااادت دهاالات در انطشا اورد
اطالع شاال كاريریهای شاری و اناي آب ایيردد.
اطالع روند اداهمت انسااا در انطش  ،ير اسااا دو
روناد تغییرات ننجیره وضاااعیاتهاا صاااورت يرفات .تغییر
ننجیره وضاااعیاتها يا سااااهياارهای طایعی اولیا هکاانناد
كکريندهای هغرافیایی و هواا يیاهی ي ننجیره وضعیت
يا سااهيارهای اداهمت انساانی هکانند ارات و ناینهای
نرالی و در پایا های زینی غالب سااااهيارهای ت نولوژی
در تکام سااارناین اصاااول روز اطالع روند دهالت يود.
اطالع روند ،ير اساا دو اشاخرا اصالی سارناین یعنی
پوش يیاهی و تغییر كاريری ناین انجام شد( .ش ل .)3

بدون تغییر و تحول و دارای روند طبیعی

روند با جانشینی زیستی ثانویه

روند با جانشینی پوشش گیاهی پرورشی و کشت شده

روند با جایگزینی ساختارهای تکنولوژیك

شکل  .3روندنمای (فلوچارت) کلی روند مداخالت انسان

روند سااااهيارهای دهالت انساااانی در سااااهيارهای
طایعی ،اييدا در هااع يیاهی هود را نشاا داده اسات و
تی يیاهی را ي وهود آورده اسااات .يرای يررسااای روند
دهالت در تی يیاهی ان وضااعیت يرای ارت اساايااده
شاده .در تعیین يرای ارت ان روز ترانوی يرای ارت
اساااياااده يردیاد .در این روز فااكيورهاای اثاات و انای

ايعددی ير اسااا ياندیدهای ایدانی يررساای ایشااوند.
نکرات اريوط يا هر فااكيور در ااار وضاااعیات لاالی یاا
هوب ،ايوسا  ،ضاعیف و هیلی ضاعیف قرار ایيیرند .در
صاااورتی ك اجکو ،نکرات اثات ان اجکو ،نکرات انای
يیشاير ياشاد ،يرای اثات و اير اجکو ،نکرات اثات ان
اجکو ،نکرات انای كکير يااشااااد ،يرای انای و در

Cultural biotic successions

1
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صورتی ك يراير ياشد ،يرای رايت ایياشد.
ير اساااا این روز اطاالعا  ،ایتوا يا یاک ارنیاايی
ی رار ان در فرآیندهای تحوالت انساااا سااااهت 1در
واحدهای سرناین رسید.

 .3نتايج
 .3.1نوع مداخالت انساني (كاربري سرزمين)
اعیارهای اسااايااده شاااده يرای تعیین نو ،اداهمت
انسااانی ،پوشاا يیاهی يوده اساات .ي این ترتیب در این
تحشیق نو ،دهاالات انساااا ير اساااا تغییر در تركیاب
پوشااا يیااهی طایعی ،يا صاااورت دهاالات و ایجااد
هانشااینهای نیساايی رانوی یا ي صااورت ينیادی توس ا

پوشا يیاهی كشات و پرورزیافي (نرالت ،ياغات و )...و
در نااایات هاای زینی ساااااهياارهاای ت نولوژیاک در
پوشاا يیاهی اره اولی ناین انجام شااد .شاا ل  4و
هدول  1يساايرز ا انی و ویژيیهای واحدهای كاريری
سرناین ير اسا لکل رد را نشا ایدهند.
تشسیکات ارحل دوم لکل رد كاريری اراضی انطش  ،يا
اجکولا پااراايرهاای فعاالیات اقيراااادی ،در شااا ال  5و
هدول  3ارا شده است.
ير اسااا روز ارا شااده ،لکل رد كشاااورنی شاااال
نرالت ،ياغداری و نرالت توااا يا ياغداری يردید .لکل رد
ارت يا سااا نیر يروه ،تیا هاای ارت  ،کنزار و ارات
ساان مهی و ساان ی يا تولید نیسااتتوده يساایار ضااعیف
تشسی يردید.

شکل  .4نقشه واحدهای کاربری سرزمین بر اساس عملکرد

1 Anthropogenic transformation
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جدول  .1ویژگیهای واحدهای کاربری سرزمین بر اساس عملکرد
اساحت ( ه يار)

اساحت (درصد)

لکل رد

كاريری ناین ير اسا
كشاورنی
ارت
شاری
اناي آب

3148
11219
146
27

21/5
77/2
1/1
0/2

هک

14540

100

در نیر يروه تیا هاای ارت  ،هن يیااهی غاالاب
انطشا  Artemisiaایيااشااااد ،كا ياا دويونا يیااهی
 Artemisia aucheriو  Artemisia sieberiشاااناساااایی
شادهاسات .يون  Artemisia aucheriي تناایی یک تی
را در ارتااالاات انطشا تشااا یال ایدهاد ،در حاالی ا
 Artemisia sieberiضاااکن تشااا یل یک تی  ،هکراه يا
يیااهاا غاالاب دی ر تیا هاایی شاااااال تیا Artemisia

 sieberi, Astragalus sp., Hertia intermedia (Ar-As) Heو تیا Artemisia sieberri, Hertia intermedia,

) Astragalus sp (Ar-He-Asو تی
) Astragalus sp (Ar- Asرا تشا یل داده اسات (شا ل.)5
هادول  2ویژيیهاای تیا هاای يیااهی انطشا كا در این
اشال ي كار يرفي شدهاند را نشا ایدهد.
Artemisia sieberi,

جدول  .2ویژگیهای تیپهای گیاهی منطقه
تی يیاهی

يون های هکراه

درصد تاج پوش

وضعیت ارت

يرای

ارت

Artemisia aucheri

Eurotia ceratoides, Heliotropium persicum,
Apium graveolens, Zizyphora sp.

33

ايوس

رايت

Artemisia sieberi

Salsola sp., Peteropyrum aucheri,
Launaea acanthodes, Zygophyllum eurypterum

21

فشیر

رايت

Artemisia sieberi, Astragalus sp.,
Hertia intermedia

Euphorbia sp., Noaea mucronate, Scariola orientalis,
Ferula ovina

28

ايوس

انای

Artemisia sieberri, Hertia
intermedia, Astragalus sp.

Ajuga chamaecistus, Scrpzmera omtrocta,
Noaea mucronate, Stipa barbata

26

فشیر

انای

Artemisia sieberi, Astragalus sp.

Ferula ovina, Daphne stapfii
Hertia angustifolia, Hertia intermedia

29

ايوس

انای

در نیر يروه کنزار يونا هاای  Cynodon dactylonو
 sp Juncusو  Salix spوهاود دارد .نیار ياروه ااراتا
سان مهی و سان ی يا تولید نیساتتوده يسایار ضاعیف شااال
هکا تی  Artemisia aucheriایياشد ك يیشير اساحت
آ را ناینهای سااان مهی و سااان ی تشاا یل دادهاند و
ينايراین دارای نیستتوده يسیار ك و ضعیف است.
لکل رد كاااريری شااااری ،يا دو نیر يروه اناااطق
اسا ونی و اناطق صانعيی و لکل رد كاريری اناي آب ،ي
دو نیر يروه يزر ارارف شارب و اهداف آيیاری تشسای

شدند (هدول  3و ش ل .)5

 .3.2شدت مداخالت انساني
اداهل و شادت اداهل انساا دارای طیف وسایعی ان
اااهی اساات .يرای يرهی ان كاريریهای نسااايا يساايرده
غیركشااورنی و شااری ان هکل ارت  ،هنون لدم اطکینا
وهود دارد ك آنن اا اارون ایيینی پاسااخی ي شاارای
آب و هوایی و هاا غاالاب یاا احراااول دهاالات و اادیریات
انساا اساتر ي هکین دلیل ،شاواهد تأریر شادت اداهمت
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انساا ير نکون های تخریب اكوسایساي را ي صاورت تغییر
يحارانای در تعااادل يین ایزا ان يین رفين ویژيیهااای
كلیدی لکل ردی و ایزا تجدید آناا در یک سا ایساااي

تولیاد اعین يیاا كردهاناد [ .]32طاشاات شااادت دهاالات
انساا در كاريریهای انطش در شا ل  6و ویژيیهای آ
در هدول  4ارا شده است.

شکل  .5نقشه واحدهای کاربری سرزمین بر اساس فعالیت

جدول  .3ویژگیهای واحدهای کاربری سرزمین بر اساس فعالیت
كاريری ناین (لکل رد)
كشاورنی

ارت

شاری
اناي آب
هک

كاريری ناین ( فعالیت)

اساحت (ه يار)

اساحت (درصد)

نرالت
ياغداری
نرالت يا ياغداری
تی های ارت
کنزار
ارات سن مهی و سن ی يا تولید نیستتوده
يسیار ضعیف
اناطق اس ونی
اناطق صنعيی
اررف شرب
اهداف آيیاری

2698
164
286
9473
558

18/56
1/13
1/97
65/14
3/84

1188

8/17

112
34
13
14

0/77
0/23
0/09
0/1

--------------------------------------

14540

100
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شکل  .6نقشه شدت مداخالت انسانی

جدول  .4ویژگیهای شدت دخالت
شدت دهالت

اساحت (ه يار)

اساحت (درصد)

نا یز تا ك
ك
ايوس
ايوس تا نیاد
نیاد
هیلی نیاد

1503
6557
1614
3178
1515
173

10/35
45/11
11/11
21/88
10/42
1/13

هک

14540

100

 .3.3روند مداخالت انساني
اااوم روند اداهل انساا ي لنوا پیوساي ی ناشای ان
واكن يین پویاایی طایعی (پوشااا ناین) و پویاایی
اقيراااادی و اهيکاالی (كااريری ناین) در احی تعریف
شاااده اسااات [ .]38در طول این تغییرات ،ننجیرهای ان

وضاااعیاتهاا وهود دارد كا نااشااای ان واكن يین نیر
سااااان های طایعی (يیوفیزی ی) و انسااانی (اهيکالی) در
ساارناین اساات .این اااهی و روی ردها ،روند اداهمت
انسا را ش ل ایدهند.
اطاالعا روناد ااداهمت نشاااا داد كا روناد ننجیره
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وضااعیتها در ساااهيارهای طایعی ان وضااعیت طایعی
هاانی كکريندهای هغرافیایی هنبيراساایری شاارو ،و
سار يا ناحی رویشای ایرانی تورانی يا يون های اصالی ان
هانا دراان ا ( ،)Artemisiaياو ( ،)Astragalusقایاث
( )Zygophylumاداا اییايد .ساطح يعد این روند و توالی
پیدای هانشاینهای نیسايی یا ایجاد تی های يیاهی ير
اسااا شاارای فیزی ی و احیطی ،شاااال Artemisia

- Artemisia aucheri - sieberi

 Artemisia sieberi, Astragalus sp.يردیده است .يعد ان
این ساطح ،روند ي ساوی دهالتهای انساانی ي صورتهای
تغییر در روند طایعی اثل روند دهالت در پوشا ارتعی
(يرای ارت در هدول  )2و یا ي صااورت ينیادین ،یعنی
هانشاینی پوشا يیاهی غالب يوهود آاده توسا انساا ان
هکلا نرالات ،يااغااانی در كااريریهاای دی ر يا ویژه ارات
اساات .این روند يا های زینی غالب ساااهيارهای ت نولوژی
ان هکل شااار های اساا ونی ،صاانعيی و  ...در هر نو،
كاريری پایا یافي است (ش ل .)7

Artemisia sieberi,

Artemisia -،Astragalus sp .,Hertia intermedia

 sieberri, Hertia intermedia, Astragalus sp.و تیا
كکريند هغرافیایی هنب يراسیری

ناحی رویشی ایرانی تورانی
ننجیره وضعیتهای طایعی

هااع يیاهی

Astragalus

Artemisia

Zygophylum

تی های يیاهی

Artemisia sieberi,
Astragalus sp.

ننجیره وضعیتهای
اداهمت انسانی

Artemisia sieberri,
Hertia intermedia,
Astragalus sp.

Artemisia sieberi,
Astragalus sp.
Hertia intermedia

Artemisia aucheri

نرالت ،ياغاانی

ساهيارهای ت نولوژی (شار های اس ونی ،صنعيی)

شکل  .7روندنمای روند مداخالت انسان در منطقه

Artemisia sieberi
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يا این ترتیاب ،يرای این اطاالعا ااار روناد ير اساااا
تغییر در پوشا ا يیاهی در نظر يرفي شاااد (شا ا ل 8و
هدول:)5
روناد طایعی یاا تغییر و تحول انساااانی تشریااا هیث یااك
-روند يا ظاور هانشاااینهای نیسااايی اثال تی های

ارتعی
روناد تغییر ينیاادی پوشااا يیااهی و هاانشاااینیپوش يیاهی كشت شده و پرورشی توس انسا
روناد تحول يا ساااکات هاای زینی كاااال سااااهياارت نولوژیک در ساهيارهای پوش يیاهی در هر نو،

شکل  :8نقشه روند مداخالت انسان در منطقه

جدول  .5ویژگیهای روند مداخالت انسان بر اساس تقسیمات []28
روند دهالت

اساحت ( ه يار)

اساحت (درصد)

روند طایعی
روند يا ظاور هانشینهای نیسيی
روند هانشینی پوش يیاهی پرورشی
روند های زینی ساهيار ت نولوژیک در پوش يیاهی

1503
9716
3148
173

10/34
66/82
21/65
1/19

هک

14540

100
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 .4بحث و نتيجهگيري
هکعیتهای انساانی و اسايااده آناا ان ناین اكنو ال و
و فرآیند نیسااتيوم را در يیشااير نیسااتكره ناینی تغییر
داده اسااات [ 9و  ،]17و ياالاث تغییرات لکاده هااانی در
تاناو،نیسااايای [ ،]3يایاوژاوشااایاکای[ ،]16فارآیاناادهااای
ژ واورفیک [ ]34و اقلی [ ]10شده است.
این اشال يا دو هدف ،ی ی ارنیايی فعالیتهای انسااا
يا لنوا یاک پادیاده پویاا در تغییرات هااانی نااشااای ان
اسايااده انساا ان سارناین يوده ك ير اساا ايغییرهای
اخيلف ي لنوا اعیارها و شاااهصها يا ارای پاراايرهای
تا حدودی كکی صاورت يرفت ،و دی ری ي كاريیری این
ايغییرها در یک حونه آيخیز ایياشد.
اطالعات ،ارور اناي و تجارب ناشی ان كارهای ایدانی
نشاا داد ك ارنیايی فعالیت انساا در طایعت و سارناین
يا لنوا یاک پادیاده ير پاایا سااا ايغییر (اعیاار) ،نو،
دهالت یا كاريری ساارناین ،شاادت دهالت یا تشاادید در
كاريری سرناین و روند دهالت قايل تعریف است.
كااريری ناین ،ياا ین هاا ،فعاالیاتهاا و ورودیهاایی
ك انسااا در نو ،هاصاای ان پوشاا ناین يرای تولید،
تغییر یا حاظ آ انجام ایدهد اشااخص ایشااود .طاق
این تعریف ،كاريری ناین ،ارتااط اسايشیکی يین پوشا
ناین و اقدااات افراد در این احی ایياشد [ .]5يسيرز
و نو ،كاريری ناین يسي ی ي هکعیت سرناین داشي ك
ياا اساااياااده ان دادههاای هکعیات يا ویژه تراك هکعیات
پی يینی ایشود .يطور اعکول ،هواا يا تراك ك دارای
كاريری سااران ناین ياال يوده تا هایی ك تکام ناینهای
قاايال دساااير را اساااياااده ایكنناد .در این وضاااعیات،
اسايااده انساا ان سارناین در هر نیساياوم و انطش نا یز
ایياشااد .يطور كلی ،پویایی كاريری سااران ناین ،نش و
در ااکی را در تغییر كاريری ناین ایاا ایكند [.]16
تغییر كاريری ساارناین ی ی ان اهزای اصاالی تغییرات
احی نیساات هاانی اساات ك يطور كلی یک پیااد اورد
نظر یا ناهواساي فعالیتهای انساانی اسات [ .]42نیروهای
احار تغاییار كاااريری ن ایان اعاکاوال تركایاای ان لواااال
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انساااانی (ي لنوا اثال ،شااارای هکعیيی ،سا ایاسا ای،
اقيراااادی ،فنااوری و فرهن ی) و لوااال يیوفیزی ی (يا
لنوا اثال ،اقلی  ،ها و توپويرافی) يا تأریرات اسايشی
یا غیراسيشی هسيند [.]1
روزها و ا اتب اخيلای يرای توصااایف و طاش يندی
كاريری سارناین توساع یافي اند ك ير اساا شاناساایی
یک ساااری پاراايرها ایياشاااند [ 2و  8و  31و 35و .]4
روز اطاالعا كااريری سااارناین و تغییر كااريری در این
اااشااال ا ياار اسااااا روز ارای ا شااااده تااوساااا
 Jansenو  Di Gregorioيود كا در دوساااطح لکل رد
سرناین و فعالیت اقيرادی در واحدهای لکل رد سرناین
است [.]15
ايغییر دی ری ك ا يعااد ان نو ،و تغییر كاااريری در
ارنیايی فعالیت انساااا اورد توه قرار يرفت .شااادت یا
تشدید كاريری يود .اليشاد ير این است ك يا افزای تراك
هکعیت در طول ناا  ،كاريری ناین تشادید شاده اسات
(ساران كکير،كارآیی يیشاير) .يا فرض این كاريری ساران
در طول ناا تشریاا رايت يکاند ،ي طور اؤرری ان تشاادید
كاريری ناین كاسااي ایشااود .اطالعات نشااا داده ك
تشادید كاريری ناین یک فرآیند يالشوه احوری در تنظی
اررات نیسااتيوای هکعیتهای انسااانی و پایداری رشااد
هاانی آ ها اسات [ .]9طاش يندی شادت دهالت انسا در
سارناین يساي ی ي اشیا و ساطح اطالع دارد .اطالعات
 Milanovaو هک اارا در واحادهاای شااا انادان هااانی
ناین و دراشیاا هااانی ،ااار طاشا شااادت دهاالات را
نشااا ایدهد [ .]28يا يزريير شااد اشیا و كاريردی
شاد طرحها ،این طاشات ایتوانند يیشاير شاوند .در این
پژوه  ،يا توه ي وساعت انطش  ،شادت دهالت در شا
طاش اورد يررسی قرار يرفت.
روند دهالت انساا ك ناشای ان دو ايغییر نو ،و شادت
دهالت انساا اسات ،نیرو ااکی اسات ك تغییرات هاانی
در ساااااان سااارناین را هدایت ایكند .فرآیندهای روند
ایتواناد حيی يرای در آیناده تغییر كااريری ناین يا
لنوا نیرویی ك ساااان ناین را ديريو ایكند ،اا تر
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ياشاااد .روند دهالت انساااا در ساااطح هاانی و ساااطح
انطشا ای قاايال اطاالعا اسااات .يطور اعکول روناد دهاالات
انسااا در سااطح انطش ای اورد اطالع قرار ایيیرد ك
شاااااال اطاالعا تغییرات هواا يیااهی يا تیا يیااهی،
تغییرات ارات ي اناطق كشااات پرورشااای و نرالی و در
پایا تغییرات ساارناین ي ساااهيارهای ت نولوژیک اانند
اناطق شااااری ،صااانعيی و اناطق تحت تاریر يارزهای
رادیواكيیو ایيردد.
اطالعات كاريری سارناین در حونه آيخیز الل نار نشاا
داد ،ك شاناهت فعالیتهای يسايرده انساانی در رايط يا
اساايااده ان نو ،پوشاا ناین يرای یک لکل رد هاد يا
توها يا اعیاارهاای ااينی ير فعاالیاتهاای اقيراااادی و یاا
امحظاات اهيکاالی-فرهن ی احلی اسااايوار اسااات ،كا
اعکوال اناسبترین اعیار ایياشد.
تونی واحادهاای كااريری سااارناین در انطشا اورد
اطالع نشاا داد (شا ل 2و هدول )1ك كاريری غالب ير
اساا لکل رد سارناین ،اريوط ي ارت اسات ك 11219
ه يار یا  77/2درصاد ان كل اسااحت را اشاغال ایكند ،در
حالی ك واحدهای كاريری كشاورنی و شاری و اناي آب
ي ترتیب  21/5و  1/1و  0/2درصاد را اشاغال ایكنند .يا
توه ي اینك  ،يیشايرین اسااحت اشاغالی توسا كاريری
ارت يوده و در يحث شادت دهالت ،ارات  ،دارای وضاعیت
نساايا پایدار يا یک فرایند هودتنظی طایعی يرای رساید
ي پوشا يیاهی اولی و طایعی انطش هسايند .،ينايراین
یاک اادیریات ی راار ا در آنااا ،ایتواناد وضاااعیات طایعی
اولیا را در آنااا يريرداناد .اطاالعاات  Milanovaو هک اارا
در  1993نشاااا داد كا كااريری ارت يادو كاارهاای
اصاامحی ،هزو شاا اندانهای تخریبیافي فرلی يا یک
يارهوری يیونیسااايی پااایینتر ان قاادرت تولیااد طایعی
اصااالیشاااا هسااايناد .كا ياا توها يا وهود نیروهاای
هودساااانااا ده طایعی در این كااريریهاا ،ياا یاک اادیریات
اعشول و واقعی در آنااا ،ایتوا وضاااعیات تعاادل طایعی
اولیا و راايات را در آنااا يريرداناد [ .]28يناايراین ایتوا
يیاا كرد كا يخ وسااایعی ان انطشا اورد اطاالعا هنون
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ایتواند ي حالت طایعی هود يريردد.
يسااايرز كااريریهاا در ارحلا فعاالیات اقيراااادی ير
اساااا احادودههاای قاايال تشاااخیص ير روی ترااااویر
ااهوارهای و دادههای صاحرایی انجام شاد .ينايراین يعضای
ان كاريریها ان هکل كشاااورنی و اناطق شاااری و اناي
آب ،احدود ي ناین و ساااهيارهای هاصاای شاادند ك
دارای ارنهای اشاخص و قايلارنيندی يودند و ارن يندی
شااادناد .ولی در اورد اراضااای ارت  ،ياا توها يا هک نی
ساارناین در آناا ،يیشااير دادهها ير اسااا يرداشااتهای
صحرایی و شرای يیوفیزیک انطش ارا شد.
ال وی تغییرات كاريری و شادت دهالت نشاا داد ،ك
ااکيرین لاال يرای این تغییر و شاادت ،لواال يیوفیزیک
ایياشاد ك احدودیتهایی يرای يسايرز و تغییر كاريری
ایجااد كرده اسااات .يا طوریكا این تغییرات يیشاااير در
اطراف اناطق شااری و اناي آب ان هکل رودهان ها اسات.
افزای تاساایسااات اناي آيی ان هکل ساادهای كو ک و
يساايرز پوش ا يیاهی پرورشاای ان هکل كشاااورنی و
يااغاات در انطشا  ،تااییادكنناده این اوضاااو ،اسااات .این
تغییرات ال ویی ياا فعاالیات اقيراااادی ،ياالاث كااه یاا
افزای ساطح نو ،كاريری سارناین شادهاسات .ي لنوا
اثاال يطور شاااک یری ال وی تغییر ان كااريری ارت يا
كشااورنی ان نو ،ياغهای يلسارخ در انطش صاورت يرفي
اسات .ان ساوی دی ر كاه ناینهای كشااورنی ي دلیل
ایجاد تاسیسات كارهان ای ان هکل يمبيیری و یا تادیل
ي اراضای اسا ونی نشاا داد ك شادت دهالت ان احدوده
هانشانی نیسايی پرورشای ي های زینی ت نولوژیک تغییر
یافي است.
اطالعات روند اداهمت انساا نشاا داد ،ك این روند
ان توالی هاصای پیروی ایكند .این توالی فرصايی را يرای
شاناساایی یک سایساي سالسال اراتای سااهياری ،هر ند
انعطاافپاتیر ،فراه ایكناد كا ياا اساااياااده ان آ ایتوا
هر يخشی ان ناین را يا توه ي فعالیتهای انسانی صورت
يرفي در ساارناین اشااخص و توصاایف كرد .يرای اثال
روند تادیل يسااایاری ان سااارناینهای ارت ي ساااطوح
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این اطاالعا فش ير روی آناالیز اعیاارهاای تحوالت
 پیشنااد ایيردد.انسا در یک انطش تکركز داشي است
این اطاالعا ياا اراا آااار كکی ان نظر يسااايرز یاا كااه
 كاااالGIS  وRS اسااااحات ياا ايزارهاای هادیاد ان هکلا
 تا ایزا فرایندهای ناشای ان غلا تحوالت انساانی یا،يردد
 ان طرفی دی ر اررات این.اكولوژی ی اشاخص و ارا يردد
 اهيکاالی و احی،ااداهمت ان نظر امحظاات اقيراااادی
.نیسيی اورد يررسی و پژوه قرار يیرد

...ارنیايی فعالیتهای انسانی در حونه آيخیز

 اخيلف كشااااورنی، ارتاااط تن ااتن ی ياا انوا،نیركشااات
 دی ر اطالعات صاورت يرفي نیز.تجاری و اعیشايی دارند
نشاا و تا یدكردهاندك تادیل و تغییر يسایاری ان ساطوح
 اخيلف كشااااورنی تجاری و اعیشااايی،كاريریها يا انوا
 ير اساااا، يناايراین.]11  و15[ ارتاااط تن ااتن ی دارناد
ارنیاايی اجکولا دادههاای اي ی ير لوااال يیوفیزی ی
 شادت و،، ای توا فرایندهای نو، (پوشا ناین) انطش
.روند اداهمت انسانی را پی يینی كرد
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Abstract
The dynamics of human activities threaten the sustainability of global life-support systems.
Analyze of anthropogenic transformation data play a central role in environmental problems
evaluation. This study aims to analyze human activities in watershed. Studies and analyzes
revealed that the anthropogenic transformation variables include the type, intensity and trend of
human intervention. Spatial and temporal patterns of the type of activity (land use), intensity and
human intervention were studied using satellite images and field observation.The classification
and land use map were done in two phases: The functional phase included the main land uses
including agriculture, rangeland, urban and water resources, and the activity phase included ten
types of land use. The study of the human interventions intensity in land use units was carried out
based on the temporal extension of agricultural land development (agricultural land use), the
rangeland condition assessment (rangeland land use) and the area extent of under influence (urban
area and water resources). The results of land use studies identified that Rangeland lands cover
77.2 percent and agriculture, urban area and water resources land uses accounted for 21.5, 1.1 and
0.2 percent, respectively. The results of the intervention trend indicated that the trend continues
from normal conditions to the replacement by technogenous structures. This trend has revealed
notable growth of agricultural activity in rangeland and as well as the tremendous loss in cropland
in uneven urban and industrial growth. The results of the study show the compatibility between
the three variables of anthropogenic transformation; ie, the type, intensity and trend of human
intervention.
Key Words: Intervention trend, Intensity of intervention, Land function, Land use, Agriculture.
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