مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان
سال پنجم ،شماره سیزدهم ،زمستان  ،5931صفحه ۸5ـ3۰

زهرا گوهری ،1شیما نیکو

2

تاریخ پذیرش5931/5۰/9۰ :

تاریخ دریافت5931/9/51 :

چکیده
گسترش شهرنشینی همواره مسائل متنوع و گستردهای را بهدنبال داشتته اتتک ته یرییترای وتتیا در اکاتوی تاربری زمتی
مهمیری اثر آن اتک .اهش یوان ا وکوژیکی و بیوکوژیکی زمی یکی از آثار منفی یرییرای اربری اراضی اتک ته از آن ،بتا
عنوان عامل بیابانزایی نیز یاد میشود .در ای پژوهش ،برای یعیی شدی بیابانزایی ناشی از یوتعۀ شهری در محتدود شتهر
مشهد ،از روش ایرانی  IMDPAاتتفاده شد .در گام اول ،نقشۀ اربری اراضی ای محدوده در پنج دهتۀ 04 ،04 ،04 ،04 ،04
یهیه شد ه منابا مورد اتتفاده برای یهیۀ نقشۀ اربری اراضی بهیرییت
 ،1024444نقشههای یوپوگرافی با مقیا

دهتههتای ک رشتده ،عکت هتای هتوایی بتا مقیتا

 ،1004444الیههای یوپوگرافی با مقیا

 ETM+و جدیدیری یصاویر ماهوارهای  Google Earthبوده اتتک .تت

 ،1024444یصاویر متاهوارهای -7

بتا اتتتفاده از معیتار یکنوژنیت

Landsat

متدل ،IMDPA

وزندهی به شاخصهای ای معیار (نسبک اراضی مسکونی و صنعتی به باغی زراعی ،نستبک اراضتی مستکونی و صتنعتی بته
مریعی و جنالی ،نسبک یرا م جاده به تطوح شهری ،میزان فضای تبز بهازای هر نفر) انجام شد و در انتها از میانای هندتی
شاخصها ،شدی بیابانزدایی در پنج دهه از دهۀ  04یا  04مشخص و مؤثریری عامل بیابانزایی شناتایی گردید .نتتایج نشتان
میدهد ه در دهۀ  ،04پایی بودن ترانۀ فضای تبز و اهش اراضی مریعی بهیریی

مهتمیتری عوامتل بیابتانزایتی در شتهر

مشهد اتک .در دهههای  04 ،04و  04اصلییری عوامل بیابانزایی ،اهش اراضی مریعی ،اهش ترانۀ فضای تتبز شتهری و
اهش اراضی زراعی اتک .در دهۀ  ،04اصلییری عامل ،اهش اراضی مریعی و ت

اهش اراضی زراعی و ترانۀ فضتای

تبز اتک .در هر پنج دهه ،عامل یرا م جادهای در دامنۀ امتیاز م در مدل قرار گرفک ه از یأثیر ای عامل در بیابانزایی شتهر
مشهد مییوان چشمپوشی رد.
واژههای کلیدی :معیار یکنوژنی  ،مدل  ،IMDPAیوتعۀ شهری صنعتی ،یرییرای اربری اراضی ،بیابانزایی.

 .1دانشجوی د تری بیابانزدایی ،دانشکده ویرشناتی ،دانشااه تمنان ،نویسند مسئولEmail: ma_gohari@yahoo.com /

بیابانزدایی ،دانشکده ویرشناتی ،دانشااه تمنان

 .2اتتادیار گروه
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همکاران .)2414 ،بنابرای از دیرباز یالش شده یا با معرفی یت

مقدمه
بیابتتانزایتتی 1ناشتتی از یوتتتعۀ شتتهری یتتا یکنتتوژنیکی در اثتتر

مشتکل مت

مدل جدید ،به شناخک هرچته بهتتر یت

شتود

0

برنامههای آمایش ترزمی صوری میگیترد ته بتهعنتوان یت

بیابانزایی ،ینها مییوان  3مدل بی اکمللی ه جنبۀ عامیری دارنتد،

معضل جدی ،گریبانگیر بستیاری از شتورهای درحتالیوتتعه

از ای پدیده یافک .اوکی روش ارزیابی و نقشتهبترداری واقعتی

اتک .یکی از مشکالی اتاتی ه جهتان بتا آن مواجته اتتک،
افزایش تریا جمعیک اتک .افزایش جمعیک عالوه بتر یستریا
یخری

زمی  ،باعت

بهترهبترداری نابجتا از زمتی هتای ختو

شاورزی بهمنظورهای غیر شاورزی مانند تتاخت شتهر هتا،

بیابتتانزایتتی را متتییتتوان بتته متتتدوکوژی مشتتروی ارزیتتابی و
نقشهبرداری بیابانزایتی

ته یوتتط  FAO-UNEPارائته شتده

اتک ( )FAO/UNEP, 1983نستبک داد .دومتی متدل ارزیتابی
بیابانزایی مربوی میشتود بته شتناخک منتاط زیستکمحیطتی
حسا

یأتیسای و جادهها میشود (صادقی.)2440 ،

14

به بیابانزایی ()ESAs

11

ته در غاکت

پتروژ متداکو

12

شهرهای ایران در طول یاریخ حیای خود ،همراه بتا افتزایش

( )MEDALUSاجرا شده اتک (الوادو .)2440 ،اما آختری و

آرام و یدریجی جمعیک خود و در پی رفتا نیازهتای تتکونتی،

جدیدیری مدل ارزیابی یخری

زمی مربوی به پتروژ ارزیتابی

زمی در مناط خش

13

خدمایی ،یفریحی و ...جمعیک تا  ،دتک به افزایش محتدود
خود زدهاند؛ اما در تالهای اخیر ،رابطۀ میان جمعیتک تتا

و

محدود یحک یصرف آنها از حاکک یعادل خارج شده و رشتد

()LADA

ه یوتط تتازمان خواربتار

10

جهانی ( )FAOهدایک و ارائه شده اتک .در ایران نیز آختری
یالشها برای ارزیابی بیابانزایی ،منجتر بته ایجتاد متدل ایرانتی
10

شهرها از حاکک منطقی به رشد تریا و غیرمنطقتی یبتدیل شتده

ارزیابی پتانستیل بیابتانزایتی ( )IMDPAشتده اتتک .یوتتعۀ

اتتتک (عزیزپتتور و همکتتاران .)2440 ،ای ت افتتزایش جمعیتتک،

شهریت صنعتی (بیابتانزایتی یکنتوژنیکی) ته از عوامتل اصتلی

ختا و بیابتانزایتی ،روزبتهروز

اراضتتی هستتتند ،معیتتار مهمتتی در

اهش منابا ،مستائل یخریت

انستتانی اثرگتتدار در یخریت

ارزیتتابی منتتاط یحتتک یتتأثیر بیابتتانزایتتی محستتو متتیشتتود

اهمیک و جلو بیشتری پیدا می ند (یازه.)2440 ،
در ناتتارشهتتای پژوهشتتی و علمتتی ،بتتر پدیتتد جهتتانی

(اختصاصتتی .)2411 ،یتتازه ( )2440در مطاکعتتۀ ختتود بتتا عنتتوان

زمی  2و مشکالی ناشتی از آن یأ یتد بستیار

بررتی نقشۀ یرییرای اربری اراضی در بیابانزایی محدود شهر

بیابانزایی ،یخری

یزد به بررتی شاخصهای موجود ،ارزشیابی و همچنتی ارائتۀ

شده اتک (راتمی 3و همکاران )2414 ،بهطوری ه بر هیچ ت
پوشیده نیسک ه برای مدیریک پایدار زیستکمحیطتی و انجتام

شتاخصهتتای جدیتتد در زمینتۀ یوتتتعۀ شتتهری پرداختتک و در

فعاکیکهای مریبط با محیطزیسک به پایش و ارزیتابی همیشتای

التههای اراضی بایر،

ای فرایند نیاز داریتم (بتا ر 0و همکتاران .)2412 ،بترای انجتام
ارزیابیهای زیسکمحیطی از یکسری معیارها 0و شاخصهتای

0

نهایک ،نقشۀ اربری اراضی را با یفکی

اراضی زراعی ،اراضی شهری و اراضی متفرقه یهیه رد .صتادقی
( )2440در بررتی روند یوتتعۀ شتهری اصتفهان در طتی دور

زیسکمحیطی ه نشاندهند وضعیک هستند ،اتتتفاده متیشتود

زمانی چهلتتاکه ،بیشتتری عامتل بیابتانزایتی شتهر اصتفهان را

متدلهتای

اهش ترانۀ فضای تبز برآورد نمود ،درحاکی ه شاخص یترا م

مختلف قرار گرفته و وضتعیک را نشتان متیدهنتد (تتانتینی 0و

جاده و معدن متری یأثیر را در بیابانزایی منطقته داشتته اتتک.

( ازی  0و همکاران .)2440 ،ایت معیارهتا در قاکت

نیکو ( )2411از میان ته شاخص یوتعۀ شهریت صنعتی بررتی
1.Desertification
2.Land Degradation
3.Rasmy
4.Bakr
5.Indicators
6.Indices
7.Cousins
8.Santini

9.Ladisa
10.Provisional Methodology for Assessment and Mapping
of Desertification
11.Environmental Sensitive Areas
12.Mediterranean and Land use Sensitive
13.Land Degradation Assessment in Arid lands
14.Food and Agriculture Organization
15.Iranian Model of Desertification Potential Assessment
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(کدیزا و همکتاران .)2411 ،در بررتتی پتژوهشهتای ارزیتابی
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به اراضی مریعی و جنالی با میانای وزنتی ارزش عتددی ،1/0

حاضر ،تعی شده اتک ه وضعیک بیابانزایتی شتهر مشتهد بتا

بیشتری یأثیر و شاخص یرا م جاده با ارزش عتددی  1متتری

اتتفاده از شاخصهای بیابانزایی یعیی و نقشههتای مربتوی بته

یأثیر را در بیابانزایی منطقه دارد .همچنی میتانای وزنتی معیتار

یأثیر معیار یوتعۀ شهری و صنعتی (بیابتانزایتی یکنتوژنیکی) در

یوتعۀ شهریت یکنوکوژی در منطقه برابر  1/31اتک .احمتدی و

بیابانزایی یهیه شود.

همکاران ( )2412با اتتفاده از شتاخصهتای مربتوی بته معیتار
یوتعۀ شهری صتنعتی ،وضتعیک بیابتانزایتی شترا اصتفهان را
بررتی ردند و اصلییری شاخص بیابتانزایتی یکنتوژنیکی در
محدود مطاکعایی را نسبک اراضی مسکونی و شهری بته بتاغیت
زارعی اعالم نموده و یوصیه ردند ه بایتد از یبتدیل بتیرویتۀ

مواد و روشها
مراحل انجام کار
مراحل انجام ار ای یحقی در نمودار جریانی زیتر آورده شتده
اتک.

اراضی شاورزی اعم از بتاغی و زراعتی ،بته اراضتی صتنعتی و
مسکونی خودداری گتردد و مکتانهتای مناتت

دیاتری بترای

شکل ( :)5نمودار جریانی انجام تحقیق

منطقۀ مورد مطالعه

حیدریه و از غر به نیشتابور و چنتاران و از شتمال غربتی بته

شهر مشهد مر ز اتتتان خراتتان رضتوی بتا  203یلومترمربتا

شهرتتان درگز محدود میشود .بهکحاظ جمعیتتی دومتی شتهر

مساحک ،در شمال شرا ایران و بهکحاظ جررافیایی در موقعیتک

پ

از پایتخک بهشمار میآید .محدود متورد مطاکعته براتتا

 00درجه و  10دقیقه یا  04درجه و  30دقیقۀ طول شترقی و 30

اکاوی یوتعۀ شهر در تال  1044بوده ه از طرح جاما یوتتعه

شتماکی واقتا

ایت پتیشبینتی ،در

درجه و  03دقیقه یا  30درجه و  0دقیقتۀ عتر

و عمران مشهد اقتبا

شده اتک .براتتا

شده اتتک .ایت شهرتتتان در حوضتۀ آبخیتز شتفرود ،بتی

تتتال  1044محتتدود شتتهر مشتتهد مستتاحتی برابتتر بتتا 300/0

رشته توه هتای بینتاکود و هتزار مستجد قترار دارد .از شتمال بته

یلومترمربتتا خواهتتد داشتتک .موقعیتتک شتتهر مشتتهد در اتتتتان

شهرتتان الی ،از شرا بته شهرتتتانهتای تترخ

و یربتک

جام ،از جنو و جنو غربی به شهرتتانهای فریمان و یربتک

خراتان رضوی در شکل ( )2آورده شده اتک.
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نحوۀ آمادهسازی دادهها

یوپوگرافی  1300بوده ته براتتا

عکت هتای هتوایی بتا

برای بررتی اثر یوتعۀ شهری اقدام بته یهیتۀ نقشتۀ تاربری

مقیا

اراضی از دهۀ  04شده اتک؛ زیرا ای دور زمانی مصادف با

محدود مورد مطاکعته در  0شتیک  20444قترار گرفتته و در

شروع یوتعه و گسترش شهر بوده و دورههای بعتدی شتامل

شکل ( )3آورده شده اتک .برای یهیۀ نقشه اربری دهتۀ 04

دهههای  04 ،04 ،04و  04اتک ه عالوه بر وجود دادههای

 1004444در تال  1300یهیه شده اتک .بدی یریی

از یصاویر ماهوارهای  Landsat -7 ETM+با عنتوان یصتاویر

جررافیایی برای یهیۀ نقشۀ اربری اراضی ،اطالعتای

 SIDاتتفاده شده اتک .بهمنظور یهیۀ نقشتۀ تاربری اراضتی

جمعیتی شهر نیز طب ترشماریهای رتمی موجود میباشد.

دهتۀ  04از جدیتتدیری یصتتاویر

متتاهوارهای Google Earth

مبنای یهیۀ نقشۀ اربری اراضی دهۀ  ،04عک های هوایی با

اتتفاده شده اتک.

منات

 1024444بوده ه یعداد عک های متورد اتتتفاده در

در ای یحقی  ،برای برآورد شدی بیابانزایی شهر مشتهد

ای یحقی  04 ،قطعه اتک .برای یهیۀ نقشۀ تاربری اراضتی

در دهتتههتتای مختلتتف از معیتتار یوتتتعۀ شتتهری و صتتنعتی

محدود شهر در دهۀ  ،04هیچ منبا اطالعتایی قابتلاتتتنادی

(یکنوژنیکی) مدل  IMDPAاتتفاده شده ه در ای معیار ،بتا

موجود نبوده؛ کدا ای دهه مورد بررتی قترار نارفتته اتتک.

یوجتته بتته دامن تۀ امتیتتازای چهتتار شتتاخص ،نستتبک اراضتتی

نقشۀ اربری دهۀ  04با اتتفاده از نقشههتای یوپتوگرافی بتا

مسکونیت صنعتی به زراعی بتاغی ،نستبک اراضتی مستکونی

 1004444اتتفاده شده ه ایت نقشتههتا یوتتط ادار

صنعتی به مریا و جنال ،نسبک یترا م جتادهای بته تتطوح

جررافیایی اریش به طریقۀ فتوگرامتری در تال  1303یهیته و

شهری و ترانۀ فضای تبز بهازای هر نفر ،وضعیک بیابانزایی

در تال  1303از روی عک های هوایی تال 1301بتازناری

شهر مشهد مطاب جدول ( )1برآورد شده اتتک .بترای ایت

مقیا

مقیا

شده اتک؛ ه محدود مورد مطاکعه در چهتار شتیک 04444
قرار میگیرد .مبنای یهیۀ نقشۀ تاربری دهته  ،04نقشتههتای

منظور ،همۀ پردازشها و یهیۀ الیههای رقتومی در نترمافتزار
 ArcGISانجام شده اتک ه در ادامه شرح داده میشود.
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جدول ( :)5شاخصهای مربوط به معیار بیابانزایی توسعه شهری و صنعتی
وضعیک باکفعل بیابانزایی و دامنۀ امتیازدهی

شاخص
م ()1

متوتط ()2

شدید ()3

خیلی شدید ()0

نسبک پدیرش جمعیک باکقوه به جمعیک باکفعل

متر از 4/0درصد

1-4/0

1/0-1

بیش از 1/0

نسبک اراضی مسکونی و صنعتی به باغی زراعی

متر از 1

2-1

0-2

بیش از 0

نسبک اراضی مسکونی و صنعتی به مریعی و جنالی

متر از 4/1

4/2-4/1

4/0-4/2

بیش از 4/0

نسبک یرا م جاده به تطوح شهری

متر از 14

24-14

04-24

بیش از 04

میزان فضای تبز (باغت پار و خانای) بهازای هر نفر

بیش از  144مترمربا ترانه

144-04

04-24

متر از 24

در ای یحقی به دکیل عدم دتترتی به آمتار و اطالعتای
افی و منات  ،امکان برآورد شاخص اول فراهم نشد.
ـ شاخص نسبت اراضی مسکونی به زراعی و مرتعی
برای ارزیابی ای شتاخص یرییترای تاربری اراضتی بتا

زراعیت باغی و اراضی مریعیت جنالی در هر دهته شناتتایی
شد (شکل  .)0پ

از مساحکگیری هری

شاخص برای هر دهه ،بته شترح زیتر محاتتبه گردیتد و بتا
جدول ( )1مقایسته و تت

بتا یوجته بته تال

یوجه به منابا و دادههای اشارهشده در فوا برای  0دهتۀ ،04

بیابانزایتی یعریتفشتده در متدل ،تال

 04 ،04 ،04و  04بتتا اتتتتفاده از نقشتته و یفستتیر بصتتری،

بیابانزایی برای هر دهه مشخص شد.

عک های هوایی و ماهواره یهیه شد .بر ای اتا  0 ،ال
بافک شهری ،بافک روتتایی ،شتهر هتای صتنعتی ،اراضتی

از واحتدها ،ایت

ه در آن0

یتا طبقتۀ

وضتعیک باکفعتل
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 0In1نسبک اراضی مسکونیت صنعتی به اراضی زراعیت باغی
 0URاراضی مسکونیت صنعتی برحس
 0Agاراضی زراعیت باغی برحس

براتا

یلومترمربا

مطاکعایی و بررتیهتای وزاری مستک و شهرتتازی،

ترانۀ متعارف و قابلقبول فضای تبز شهری در شهرهای ایتران،
بی  0یا  12مترمربا برای هر نفر اتک.

یلومترمربا

ه در آن0
 0In2نسبک اراضی مسکونیت صنعتی به اراضی مریعی جنالی
 0URاراضی مسکونیت صنعتی برحس
 0Agاراضی مریعیت جنالی برحس

 0In4ترانۀ فضای تبز بهازای هر نفر
 0Grفضای تبز ،باغ ،پار

یلومترمربا

 0Poجمعیک

یلومترمربا

پ

ـ شاخص تراکم جادهای

از یعیی امتیازای چهتار شتاخص متورد بررتتی در

جادهها و خطوی مواصالیی از پدیدههای خطی هستتند ته

دهههای  04یا  04منطقۀ متورد مطاکعته ،امتیتاز نهتایی معیتار

احداث آنها در هر منطقه ،تطح وتیعی از اراضی را بهصتوری

بیابانزایی یکنوژنیکی شهر مشهد بر اتتتفاده از فرمتول زیتر

یخری

خطی در معر

و بیابانزایی قرار متیدهتد .از طرفتی،

تطوح عای آتفاکک خود تب

محاتبه شد.

افتزایش دمتای محتیط اطتراف

)

خود گشته ه بهیبا آن ،پدید بیابانزایی را یشدید متی نتد .کتدا
در ای یحقی با یوجه به نوع راه ،ضریبی برای اصالح شتاخص
یعریفشده در نظر گرفته شده اتک؛ برای مثال برای بزرگتراههتا
و ایوبان ضری

 ،3برای راههتای آتتفاکتۀ دوطرفته ضتری

تایر راهها با ضری

2و

 1در نظر گرفته شده و با اتتتفاده از رابطتۀ

زیر ،دامنۀ امتیاز ای شاخص محاتبه شده اتتک .در شتکل (،)0
یرا م جادهها از تال  04یا  04ارائه شده اتک.

( )

( )

( )

(√

ه در آن0
 0Tiامتیاز معیار بیابانزایی یکنوژنیکی
 0In1امتیاز شتاخص اراضتی مستکونیت صتنعتی بته اراضتی
زراعیت باغی
 0In2امتیاز شتاخص اراضتی مستکونیت صتنعتی بته اراضتی
مریعیت جنالی
 0In3امتیاز شاخص یرا م جاده
 0In4امتیاز شاخص ترانۀ فضای تبز بهازای هر نفر

ه در آن0
 0In3نسبک یرا م جادهای به تطوح شهری

نتایج
از ارزیتابی و بررتتی شتاخصهتا و محاتتبۀ امتیتاز معیتار

 0Roیرا م جادهای بر حس

یلومتر

پ

 0URتطوح شهری برحس

یلومتر مربا

یکنوژنی  ،بهمنظور بررتی وضتعیک بیابتانزایتی از گدشتته یتا

ـ شاخص سرانۀ فضای سبز

زمان حال ،میانای هندتی امتیازای شاخصهای معرفیشده ،از

فضای تبز در شهرها بهویژه در شهرهای بتزر و صتنعتی،

طری رابطۀ فتوا ،محاتتبه و امتیتاز نهتایی مربتوی بته شتدی

عملکردهای مختلفی دارند .مهمیتری اثتر فضتای تتبز شتهری،

بیابانزایی محتدود شتهری مشتهد یعیتی شتد .ارزش متی و

ار ردهای زیسکمحیطی آن اتک .اثرای دیاتر عبتاریانتد از0

از شتاخصهتا در جتداول ( )2یتا ()0

تاهش آکتودگی هتتوا ،تاهش آکتودگی صتتویی ،بهبتود شتترایط
بیو لیمایی

در شهر ،افزایش نفوکپدیری خا و یأثیر مثبتک بتر

ال

بیابانزایی هریت

آورده شده اتک.
بدی یریی

ارزش عددی معیار یوتعۀ شهری بتا یوجته بته

چرخۀ آ در محیطزیسک شتهری و افتزایش یفیتک آ هتای

مدل  IMDPAدر دهۀ  ،)1/00( 04در دهۀ  04 ،04و )2/30( 04

زیرزمینی .فضای تبز مییواند به طول قابلیوجهی دمای هتوا را

و در دهۀ  )2/00( 04محاتبه شد .شدی بیابانزایتی در دهتۀ 04

اهش دهد و به یلطیف هوا م

ند (بهرام تلطانی.)2008 ،

متوتط و در چهار دهۀ بعدی ،شدید اتک.
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جدول ( :)2مساحت شاخصهای بیابانزایی نسبت اراضی مسکونی صنعتی به زراعی باغی و مرتعی (شاخصهای  In1و  )In2از دهۀ  0۰تا 3۰
مساحت کیلومترمربع

کاربری
اراضی مسکونیـ صنعتی

00/00

730/00

750/30

704/00

750/34

اراضی زراعی

735/00

00/00

775/70

740/54

50

اراضی مرتعی

705/70

704/30

03/70

00/30

53/54

نسبت مسکونی به زراعیـ باغی

4/35

7/53

7/30

7/00

0/57

درجۀ کیفی بیابانزایی

کم

متوسط

متوسط

متوسط

شدید

نسبت مسکونی به مرتعی

4/75

4/00

7/07

7/00

0/07

درجه کیفی بیابانزایی

شدید

خیلی شدید

خیلی شدید

خیلی شدید

خیلی شدید

جدول ( :)9طول و تراکم شاخص بیابانزایی جاده از دهۀ  0۰تا ( 3۰شاخص )In3
طولت یلومتر

جاده
تال 04

تال 04

تال04

تال04

تال04

ایوبان

0/10

31/00

32/20

00/10

110/00

آتفاکته

0/00

34/00

20/01

140/02

321/03

تایر راهها

140/04

303/20

010/00

000/04

001/03

مجموع راه

123/00

040/00

000/00

002/00

1143/21

مساحک شهری

00/00

130/00

100/30

104/00

200/34

نسبک جاده به تطح

2/00

2/00

3

0/14

0/20

درجۀ یفی بیابانزایی

م

م

م

م

م

امتیاز مدل

1

1

1

1

1

جدول ( :)0میزان سرانۀ فضای سبز و تعیین شدت بیابانزایی شاخص فضای سبز از دهۀ  0۰تا ( 3۰شاخص )In4
مساحتـ مترمربع

سرانۀ فضای سبز

سال 04

سال 04

سال04

سال04

سال04

فضای سبز

005040

0007570

0057007

77370700

77570040

جمعیت

040070

7003540

7000070

7070370

3400007

سرانۀ فضای سبز

7/07

0/55

0/50

5/40

0/47

درجۀ کیفی بیابانزایی

خیلی شدید

خیلی شدید

خیلی شدید

خیلی شدید

شدید

امتیاز مدل

0

0

0

0

3

جدول ( :)1شدت بیابانزایی شهر مشهد براساس شاخصهای توسعۀ شهری از دهۀ  0۰تا 3۰
شاخص
مسکونی به زراعی
مسکونی به مرتعی
جاده
فضای سبز
شدت بیابانزایی
درجۀ کیفی بیابانزایی

ارزش عددی شاخصها
سال 04

امتیاز مدل

سال 04

امتیاز مدل

سال04

امتیاز مدل

سال04

امتیاز مدل

سال04

امتیاز مدل

4/35
4/75
7/00
7/07

7
3
7
0

7/53
4/00
7/05
0/55

7
0
7
0

7/30
7/07
3
0/50

7
0
7
0

7/00
7/00
0/74
5/40

7
0
7
0

0/57
0/07
0/70
0/47

3
0
7
3

7/00
متوسط

7/30
شدید

7/30
شدید

7/30
شدید

7/05
شدید
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شکل ( :)1پراکنش فضای سبز اعم از پارک و باغ در محدودۀ مورد مطالعه از دهۀ  0۰تا 3۰

شاورزی و باغی در تال  1304در قسمک شمال ،شمال شترا

بحث و نتیجهگیری
شتتهر مشتتهد بتتهطتتور بتتیتتتابقهای یحتتک یتتأثیر یوتتتعۀ

و شمال غر دیده میشود ه با یوتتعۀ شتهر مشتهد ،قستمک

اقتصادیاجتماعی و افزایش جمعیک قرار گرفته؛ بتهگونتهای ته

و

مرزهای اصتلی ختود را پشتک تتر گداشتته و در مرحلتۀ اول،
نواحی مزروعی حاشیۀ شهر و در مرحلۀ دوم ،روتتاهای نزدی
را یکی پ

از دیاتری در ختود حتل ترده اتتک (شتاهرخی،

زیادی از اراضی خو

و حاصلخیز شاورزی منطقه ،یخری

مورد تاخکوتاز قرار گرفتته اتتک ته ختود یکتی از عوامتل
یشدید بیابانزایی در دهۀ  04اتک .از طرفی ،بیشتتری گستترش
شهر مشهد به تمک شمال غر و غر بوده ته تتب

یرییتر

 .)2410همانگونه ه یافتههای یحقی نشان متیدهتد ،مستاحک

اربری مرایا و منابا ملی به شهری شده اتک .بتهطتوری ته در

شهر مشتهد از  33/02یلومترمربتا در تتال  1304بته 113/00

تال  04بیش از  04درصد تطح مورد مطاکعه را مرایا فرا گرفته

یلومترمربا در تتال  1304و جمعیتک آن از  201000در تتال

بود و در تال  ،04به  10/0درصد اهش یافته اتک.

 1304به  3400001نفر در تال  1304رتیده اتک (مر تز آمتار

یازه ( )2440نقش یرییرای تاربری اراضتی در بیابتانزایتی

ایران )2412 ،10ته ایت افتزایش جمعیتک نیتاز روزافتزون بته

شتهر یتزد را بتا اتتتفاده از متدل  ICDو تتنجش از دور متورد

واحدهای مسکونی جدید و بهیبا آن ،یوتعه بدون برنامتهریتزی

نتایج حاصل ،بیابانزایی شاخص یرا م

شهری را تب

بررتی قرار داد .براتا

جاده م ،بیابانزایی شتاخص میتزان تترانۀ فضتای تتبز خیلتی

شده اتک.

شواهد حا ی از آن اتک ته یوتتعۀ شتهری مشتهد تتب

شدید ،بیابانزایی شاخص نسبک وتعک اراضی بتاغی و زراعتی

شده ه اراضی شاورزی و باغی زیتادی در هتر دهته ،از رشتد

به شهری شدید و بیابانزایی معیار یوتعۀ شهریت صنعتی شتدید

شهر از بی رفتته و بته زیرتتاخکهتای شتهری یبتدیل شتوند.

اتک .نتایج یحقی حاضر نیز نشان متیدهتد در هتر پتنج دهته،

بهطوری ته مستاحک اراضتی زراعتی و بتاغی در تتال ،1304

عامل تطوح جادهای در دامنۀ امتیاز م در مدل قرار گرفته ه از

 130/00یلومترمربا بوده و در تتال  1304بته  00یلومترمربتا

یأثیر ای عامل در بیابانزایی شهر مشهد متییتوان چشتمپوشتی

یقلیل یافته اتک .همانگونه ه در شکل ( )3مشاهده میشتود0 ،

رد .صادقی ( )2440نیز در مطاکعهای مشابه ،اصتلییتری عامتل

شده اتک .پرا نش اراضی

بیابانزایی شتهر اصتفهان را تاهش تترانۀ تتبز بیتان متی نتد،

اربری در محدود مطاکعایی یفکی

18. Statistical Research and Training Center

درحاکی ه متری یأثیر در بیابانزایی منطقه ،مربوی به شتاخص
یرا م جادهای اتک .یافتههای یحقی نیز حا ی از آن اتتک ته

Downloaded from deej.kashanu.ac.ir at 21:15 +0430 on Sunday August 1st 2021

شکل ( :)0تراکم سطوح جادهای در محدودۀ مورد مطالعه از دهۀ  0۰تا 3۰

Downloaded from deej.kashanu.ac.ir at 21:15 +0430 on Sunday August 1st 2021

33

...بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی بر بیابانزایی تکنوژنیک در

بیابانزایتی یکنتوژنیکی شترا شتهر اصتفهان را نستبک اراضتی

 تاهش اراضتی، ترانۀ فضای تتبز در اوکویتک اول،04 در دهۀ

 طبت نتتایج.مسکونی و شهری به اراضی باغی و زراعی میداند

 در.مریعی عامل دوم بیابانزایی ای دهته در شتهر مشتهد اتتک

 اصلییتری عامتل تاهش اراضتی مریعتی و04 یحقی در دهۀ

 تاهش، اصلییتری عوامتل بیابتانزایتی04  و04 ،04 دهههای

عوامل اهش اراضی زراعی و ترانۀ فضای تبز در اوکویک دوم

اراضی مریعی و ترانۀ فضای تبز شتهر مشتهد و عامتل بعتدی

.بیابانزایی قرار دارند

.اهش اراضی زراعی اتک
 اصتتلییتتری شتتاخص،) در یحقی ت ختتود2412( احمتتدی
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Abstract
Urbanization lead a wide variety of difficulties that changes in the pattern of land use is the major
consequence.One of the outcome of land use changes is ecological and biological capacity reduction
or desertification. In this study, for determine of desertification due to urban development within the
city of Mashhad, was used Iranian mothod(IMDPA). The land use map of this area was prepared in
five decades, 40, 60, 70, 80, 90. The sources used to prepare the land use map includes, Aerial photos
with scale 1: 20000, topographic maps with scale 1: 50000, digital topographic layers with scale 1:
20000, Landsat -7 ETM + Satellite images and the latest images of Google Earth. Using technogecic
criterion in IMDPA mothod, weighting the indicators of this criterion was carried out. The severity of
desertification in the five decades was determined by geometric mean of indicators numerical values.
The results show that in the 40s, the low per capita green space and reducing of rangeland, in the
decade of 60, 70 and 80, rangeland and agricultural land reduction and reducing per capita urban green
were the most important indicators of Technogenic desertification. In the 90s, reduction of arable land,
rangeland and per capita green space are the major indicators of desertification. In the five decades
desertification intensity of the road congestion indicator was evaluated low, therefore the impact of it
can be ignored on desertification of Mashhad.
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