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چکیده

زیست محیطی بشر را  توسعه سریع شهري در چند دهه اخیر ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی، سیاسی و
آثار منفی زیست محیطی رشد شهرها تا آن اندازه افزایش یافته که بزرگترین تهدید در مقابل . تحت تأثیر قرار داده است

شود بطوریکه یکی از تبعات آن، کاهش توان اکولوژیکی و بیولوژیکی زمین بوده که از آن با عنوان ها شمرده میبومزیست
زایی در بیابان) بیابانزایی تکنوژنیکی(هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر توسعه شهري و صنعتی . شودد میزایی نیز یابیابان

براي این منظور عالوه بر اطالعات موجود در نقشه کاربري اراضی و نقشه واحد کاري . باشددر منطقه شرق اصفهان می
زایی با هاي ارزیابی بیابانجهت شناسایی و انطباق مکانی شاخصاي نیز منطقه مورد بررسی، از تفسیر بصري تصاویر ماهواره

و  Arc GISهاي ارائه شده از نرم افزارهاي هاي رقومی و نقشهجهت استفاده از فایل. هاي زمینی استفاده گردیدواقعیت
ILWIS توسعه شهري و ه معیار هاي مربوط بزایی محدوده مطالعاتی، با استفاده از شاخصبرآورد شدت بیابان. استفاده شد
 -هاي شاخصبررسی و مقایسه امتیاز. باشد صورت گرفتمیAIDPMIکه یکی از زیرمعیارهاي مدل ) تکنوژنیکی(صنعتی 

 3/82(هکتار  284451زایی کم در حدود  ها بر اساس روش مذکور نشان داد که در منطقۀ مورد مطالعه اراضی با شدت بیابان
و اراضی با شدت بیابانزایی شدید در ) درصد 2/17(هکتار  59187، اراضی با شدت بیابان زایی متوسط در حدود  )درصد

طور به. اضی با شدت بیابانزایی خیلی شدید در منطقه مشاهده نگردیدار. گسترش دارند) درصد 5/0(هکتار  1883حدود 
زایی تکنوژنیکی در محدوده مطالعاتی را نسبت اراضی مسکونی و شهري به باغی و زراعی ترین شاخص بیابانکلی اصلی
اضی صنعتی و مسکونی رویه اراضی کشاورزي اعم از باغی و زراعی به اردهد باید از تبدیل بیدهد که نشان میتشکیل می

.هاي صنعتی و مسکونی انتخاب شودهاي مناسب دیگري براي توسعه شهركخودداري گردد و مکان
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The Effects of Urban and Industrial Development (Technogenic 
Desertification) in the desertification (Case Study: Eastern Region of 

Esfahan Province)

Ahmadi H1, Nazari A.K2, Ekhtesasi M.R3,
Moghimi F4, Hosin Abadi M5

Abstract 
Rapid urban development in recent decades, has affected various aspects of social, economic, cultural, 

political and human environment. Negative environmental effects of urban growth have increased to such extent 
that is the largest threat in front of the ecosystem. One of the consequences of these negative environmental effects 
is ecological and biological capacitance reduction, also referred to as desertification. Currently, the desertification, 
with human intervention, is more technogenic desertification and is beyond salinity, wind erosion, and other 
parameters that were previously considered. The main aim of the present study is to survey the effect of urban and 
industrial development (technogenic desertification) in the desertification of the East region of the Esfahan 
province. In this study we tried to determine and prepare plan of potential situation of land desertification, caused 
by urban and industrial development, which is one of the most important human-caused criteria in the assessment 
of areas affected by desertification within the Isfahan Province eastern region. For this purpose, in addition to 
information on land use map and work unit map of study area, the visual interpretation of satellite images are also 
used to identification and spatial adaptation of desertification assessment indices with land realities. Arc GIS and 
ILWIS software are applied to use digital files and presented maps. Review and comparison of criteria scores of 
technogenic desertification in the study area indicated that low-intensity desertification is expanded at about 
284,451 hectares of the area (82.3%), moderate-intensity desertification is expanded to approximately 59187 
hectares of the area (17.2%), and severe desertification of land is expanded to about 1883 hectares of the area 
(0.5%). Land with very severe desertification in the area is not observed.

Keywords
IMDPA, Urban-Industrial Development (Technogenic Desertification), desertification, sustainable 
development.
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 مقدمه
بـا  . گذارند، جهان و نظـام آن بـه خطـر مـی افتنـد     هاي بلند خود را به پیش میبه موازات آنکه توسعه شهرنشینی و صنعتی گام

اجتمـاع و میـراث    ها و مشکالت فراوانی به وجود آمده و عرصـه هـاي محـیط زیسـت،    ناهنجاري افزایش جمعیت و وسعت شهرها،
 2طلب است چرا که با اینکـه شـهرها فقـط    اساساً شهرنشینی یک فرآیند منابع. (Torres, 2002)فرهنگی مورد تعدي قرار می گیرند 

برند و به همین نسبت ضایعات خـود را در  ه کار میدرصد منابع آن را ب 75اند، بیش از هاي جهان را اشغال کردهدرصد سطح خشکی
گیرند که ها و استثمارگرانی در نظر میشهرها را به مثابه انگل طرفداران محیط زیست و مخالفان شهرنشینی شتابان،. کنندآن تخلیه می

ن در آن باعث تضعیف و بیماري سیاره هاي گوناگوسازي ضایعات و آلودگیهاي خود و آزادبا مکیدن منابع و مواد غذایی از پسکرانه
). 1385دهقان منشادي،(شوند زمین می

ژیـک و    ها و در کـل کـاهش تـوان اکولـو    جنگل هاي کشاورزي، مراتع، گسترش شهرها و توسعه صنعتی موجب تخریب زمین
ت از کاهش استعداد اراضی در اثر یک یا ترکیبـی از  زایی عبارتسبیابان. شودزایی نیز یاد میعنوان بیابانگردد که از آن با بیولوژیک می

زایی از قبیل فرسایش، تخریب منابع آب، تخریب پوشش گیاهی، باتالقی شدن و غیره، توسط عوامل اقلیمی و انسانی فرآیندهاي بیابان
زیرا عالوه بر تأثیر مستقیم خـود،  . شدبازایی نقش اصلی و کلیدي را دارا میکه در این میان عوامل انسانی در پدیدار شدن پدیده بیابان

زدایی، مسمومیت و طوریکه تبدیل زمین، فرسایش، جنگلبه. کندزایی را تسریع میموجب تحریک عوامل محیطی بالقوه شده و بیابان
لی از زمـین رخ  اندازند در بیشتر موارد به خاطر اسـتفاده غیـر اصـو   که سالمت جامعه را به مخاطره می) آب و خاك(ها آلودگی زمین

در حال حاضر بیابانزایی به عنوان یک معضل جدي گریبانگیر بسیاري از کشورهاي جهـان  ). 1375اختصاصی و همکاران، ( دهد می
درصـد از سـطح    33، بیش از یکصد کشور جهان و بیش از 2001هاي انجام یافته توسط فائو و یونپ در سال برپایه بررسی. باشدمی

درصـد از   47درصد از مراتع در مناطق خشک به همـراه   93در حدود . أثیر تخریب اراضی و بیابانزایی قرار دارنداراضی زمین تحت ت
اکنـون  . داري از اراضی کشاورزي در این مناطق در معرض تخریب هسـتند اراضی کشاورزي دیم حاشیه مناطق خشک و درصد معنی

هایی باشد که هـم بـه   باشد که باید متکی بر شناخت پدیدهاز گسترش بیابان میزدایی جلوگیري نخستین گام در اجراي فعالیت بیابان
 ,FAO/UNEP(شـوند زایـی مـی  آورند و منجر به بیابـان طور جداگانه و هم درکنش با یکدیگر در یک ناحیه تغییراتی را به وجود می

همراهخودحیاتتاریخطولدرایرانشهرهاي. باشدیم) بیابانزایی تکنوژنیکی(ها، توسعه شهري و صنعتی یکی از این پدیده). 2001
افـزایش بـه سـاکن، دسـت  جمعیـت  ...وتفریحیخدماتی،نیازهاي سکونتی،رفعپیدروخودجمعیتتدریجیوافزایش آرامبا

رشدوشدهخارجتعادلحالتازآنهاتحت تصرفمحدودهوساکنجمعیتمیانرابطهسالهاي اخیر،درامااند،زدهخودمحدوده
که این افزایش جمعیـت، کـاهش   ) 1388عزیزپور و همکاران،(تبدیل شده است منطقیغیروسریعرشدبهمنطقیحالتشهرها از

).1383تازه، (کند زایی روز به روز اهمیت و جلوه بیشتري پیدا میمنابع، مسائل تخریب خاك و بیابان
اي هـاي منطقـه  تلفی در داخل و خارج از کشور صورت گرفته که منجر بـه ارائـه مـدل   هاي مخزایی بررسیجهت ارزیابی بیابان

ها و معیارهاي آنها مورد بررسی و ارزیابی دوباره قـرار  ها در مناطق دیگر باید شاخصگیري از این مدلبراي بهره. فراوانی شده است
هـاي  سازي معیارها و شـاخص به همین منظور طرح جامع کمی .گرفته و با توجه به شرایط منطقه مورد بررسی تعدیل و اصالح شوند

هاي تعریف شده به صـورت  هاي طبیعی کشور که سعی در رفع نواقص معیارها و شاخصتأثیر گذار بر روند بیابانزایی در زیست بوم
گیـري از  بهـره ). Ahmadi,2006(ارائـه شـد   ) IMDPA(شناسی ارزیابی کمی و کیفی آنهـا در قالـب مـدل   عملی دارد، همراه با روش

Giordano(و  Zehtabian et al., 2005)(باشد هاي دیگر این مدل میها از برتريهاي اطالعات جغرافیایی درتلفیق الیهسیستم et

al.,2002.(ازکـه اسـت زایـی بیابـان نقشـه نهایـت دروهـا شـاخص محاسـبه اسـت چگـونگی  مهـم مـدل ایندرکهچیزيآن
کـه از عوامـل   ) بیابـانزایی تکنـوژنیکی  (صنعتی  –توسعه شهري ). 1388ناطقی، (آیدمیبدستمعیارهاوهاشاخصهندسیمیانگین

انسـانی   عوامل. شودزایی محسوب میاصلی انسانی اثرگذار در تخریب اراضی هستند، معیار مهمی در ارزیابی مناطق تحت تأثیر بیابان
دهنـد  اي افـزایش مـی  خواه منفرد و یا به طور مشترك با عوامل طبیعی، همواره فرآیندهاي مختلف تخریب اراضی را به نحو برجسـته 

زایی محدوده شهر یزد به در مطالعه خود تحت عنوان بررسی نقش تغییرات کاربري اراضی در بیابان) 1383(تازه ).1390اختصاصی، (
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هاي جدید در زمینه توسعه شهري پرداخت و در نهایت نقشه کـاربري  وجود، ارزشیابی و همچنین ارائه شاخصهاي مبررسی شاخص
بـا  ) 1389(فرازمند و همکـاران  . هاي اراضی بایر، اراضی زراعی، اراضی شهري و اراضی متفرقه تهیه نموداراضی را با تفکیک کالسه

معیـار  نشـان دادنـد کـه    منطقه شمال شرق اهـواز   IMDPAزایی با استفاده از مدل ناثر معیار تکنولوژي توسعه شهري در بیابابررسی 
توسـعه، هـاي طـرح انجامازهدفکهاز آنجا. تکنولوژي توسعه شهري در تخریب اراضی و بیابان زایی تأثیر متوسطی داشته است

جهـت هـاي شـهرهاي محـدوده در   کرانهصنعتی بر پس-مطالعه اثرات توسعه شهريضرورتبوده،شهريوصنعتیصرفاً گسترش
در بررسی حاضر سعی شد تا وضعیت بیابانزایی بالفعـل اراضـی بـه    .استمشهودکامالًزیستمحیطوتوسعههايهمسویی مقوله
هاي بیابانزایی در محدوه مطالعاتی شرق اصفهان تعیین و نقشه هاي مربوطه به تـأثیر معیـار توسـعه شـهري و صـنعتی      کمک شاخص

.در بیابانزایی تهیه گردد) بانزایی تکنوژنیکیبیا(

هامواد و روش
موقعیت منطقه و روش مطالعه

سازمان جغرافیایی کشور با نام  1:50000هاي جغرافیاییبرروي نقشه(هکتار  43589منطقه مورد بررسی با گستره اي در حدود  
30"این منطقه در طول جغرافیایی . کیلومتري شرق استان اصفهان قرار دارد 25در ) خوراسگان و حبیب آباد –ورتون  –هاي سگزي 

. واقع شده است 32°55'18"تا  32°23'5"جغرافیایی و عرض  56°29'51"تا  7°52'
روش تحقیق 

و بر اساس یک مدل ) 1384احمدي و همکاران، (ی زایتحقیق حاضر به دنبال طرح تعیین معیار ها و شاخص هاي جدید بیابان 
.طی مراحل زیر انجام شد RSو  GISبازنگري شده با استفاده از نرم افزارهاي مناسب 

هاي سنگ در این مطالعه عالوه بر اطالعات موجود در نقشه کاربري اراضی از نقشه واحدهاي کاري که با استفاده از نقشه) الف
در این نقشه . استفاده شد) 1شکل (تهیه شده بود ... ) تراکم پوشش گیاهی، خاك و (و دیگر اطالعات زمینی و کاربري اراضی، شیب 

اي جهـت شناسـایی و انطبـاق مکـانی     عالوه بر این، از تفسیر بصري تصاویر مـاهواره . واحد کاري مشخص و تفکیک شده است 52
.ه گردیدهاي زمینی استفادزایی با واقعیتشاخص ارزیابی بیابان

-نقشه واحد هاي کاري محدوده مطالعاتی دشت سگزي   -1شکل  اصفهان  
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.استفاده شد ILWISو  Arc GISهاي ارائه شده از نرم افزارهاي جهت استفاده از فایل هاي رقومی و نقشه) ب
زایـی ناشـی از   فعلـی بیابـان  هاي ارزیابی وضـعیت  زایی محدوده مطالعاتی، از جدول شاخصبه منظور برآورد شدت بیابان) ج 

.استفاده شد) 1جدول (زایی تکنوژنیکی توسعه شهري یا بیابان
هـــا بایـــد در زایـــی تکنـــوژنیکی بعضـــی از شـــاخصهـــاي مربـــوط بـــه بیابـــاناز آنجـــا کـــه در تعیـــین شـــاخص) د
). 2شکل (وده مطالعاتی تهیه گردید بندي از محدکیلومتر مربعی مورد ارزیابی  قرار گیرد بدین منظور یک نقشه شبکه 100هاي عرصه

.کیلومتر مربع می باشد 100در این نقشه مساحت هر کدام از قطعات مربعی در حدود 

جهت ارزیابی وضع موجود) تکنوژنیکی(توسعه شهري و صنعتی شاخص هاي مربوط به معیار بیابانزایی  -1جدول

نوع شاخص و دامنه امتیاز

دامنه امتیاز دهیوضعیت بالفعل بیابان زایی و 

آرام یا کم
25-0

)1-0(

متوسط
50-25
 )2- 1(

شدید
75-50
 )3- 2(

خیلی شدید
100-75

 )4- 3(
بر اساس برد زیست محیطی در (نسبت پذیرش جمعیت بالقوه به جمعیت بالفعل 

)محدوده هاي سیاسی آبادي و شهري 
درصد 5/1بیشتر از 1 -5/05/1-1درصد/ 5کمتر از 

درصد 5بیشتر از درصد 2-5درصد 1-12کمتر از km2 100نسبت اراضی مسکونی و صنعتی به باغی و زراعی  در محدوده هاي 

5/0بیشتر از 2/0 -1/05/0 -1/02/0کمتر از km2 100نسبت اراضی مسکونی و صنعتی به مرتعی و جنگلی در محدوده هاي 

5/0بیشتر از 2/0 -1/05/0 -1/02/0کمتر از 100km2در محدوده هاي   (km/km2)تراکم جاده 

 100به ازاء هر نفر در محدوده هاي ) باغی و خانگی و پارك (میزان فضاي سبز 
کیلومتر مربعی

20کمتر از 20-5050-100متر مربع 100بیش از 

هـاي  هاي تعریف شده در ردیفبرآورد شاخصدر این مطالعه به دلیل عدم دسترسی به آمار و اطالعات کافی و مناسب، امکان 
.فراهم نگردید 1اول و پنجم جدول 

براي ارزیابی این شـاخص بـا اسـتفاده از نقشـه     : به زراعی و باغی) توسعه شهري(شاخص نسبت اراضی مسکونی و صنعتی  -
اي ابتدا نسبت مساحت اراضی مسکونی و صنعتی به اراضی زراعی و باغی به شرح زیر صري تصاویر ماهوارهکاربري اراضی و تفسیر ب

:محاسبه شد
:که در آن

In2 : نسبت اراضی مسکونی و صنعتی به جنگلی و مرتعی(ur/Ag)  کیلومتر مربعی 100در واحدهاي
Ur : اراضی شهري
Ag : آبی(اراضی زراعی و فاریاب(

زایی محدوده مطالعاتی بر اساس شاخص نسبت اراضی مسکونی و صنعتی به زراعی و بـاغی ابتـدا   نقشه شدت بیابانبراي تهیه 
سپس مقادیر بدست . ضرب شد 100کیلومتر مربعی محاسبه گردید و نتایچ حاصل در عدد  100هاي این شاخص در واحد هاي نسبت

توجه به کالس یا طبقه بیابانزایی تعریف شده در مـدل اولیـه، کـالس یـا      مقایسه و با) 2جدول (آمده با جدول شاخص هاي مربوطه 
لیکن در زمان تبدیل آنها به نقشه نهـایی و دخالـت واحـدهاي    . ها مشخص شدزایی براي هر کدام از شبکهطبقه وضعیت بالفعل بیابان

سر قرار داشـتند، یعنـی واحـدهاي کـاري بـا      کاري، با همپوشانی نقشه فوق الذکر و نقشه واحدهاي کاري به اراضی که در صورت ک
همان امتیاز کسب شده از طریق حل معادله فوق منظور شد و به واحدهاي کاري کـه   (Ur)کاربري شهري اعم از مسکونی و صنعتی 

Ag
URIn 2
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. رفـت و یا دیگر واحدهاي کاري یک دامنه امتیاز کمتر تعلـق گ (Ra&Fo)در مخرج کسر قرار داشتند یعنی اراضی مرتعی و جنگلی 
.زایی بر اساس شاخص نسبت اراضی مسکونی و صنعتی به مرتعی و جنگلی تهیه گردیددر نهایت نقشه ارزیابی شدت بالفعل بیابان

طبقه بندي شدت بالفعل بیابانزایی بر اساس شاخص نسبت اراضی مسکونی و شهري به باغی و زراعی  -2جدول

یا  Ur/Agاراضی مسکونی و صنعتی به  زراعی و باغی نسبت
(In2)  کیلومتر مربعی 100در واحد هاي

X>1%5%>X>2%X>5%<%2در صد 1کمتر از 

1234دامنه امتیاز

بـراي  :(In3)کیلومتر مربعی 100در واحدهاي  (Ur/Ra&Fo)شاخص نسبت اراضی مسکونی و صنعتی به مرتعی و جنگلی  -
بدین منظور نسبت مساحت . هاي مرتعی  محدوده  مطالعاتی استفاده شدعرصهکاربري اراضی و پراکنش ارزیابی این شاخص از نقشه

معادله زیر محاسبه ونتایج بدست آمده در تهیـه  کیلومتر مربعی به شرح 100اراضی مسکونی و صنعتی به مرتعی و جنگلی در قطعات 
. نقشه مربوط به این شاخص مورد استفاده قرار گرفت

:که در آن
In3 = کیلومتر مربعی 100نسبت اراضی مسکونی و صنعتی به مرتعی و جنگلی در واحد هاي
Ur = مسکونی و صنعتی(اراضی شهري(
Ra = اراضی مرتعی
Fo = چشم انداز جنگلی(اراضی جنگلی و یا رخنمون سنگی و درخت(

بیابانزایی محدوده مطالعاتی بر اساس شاخص نسبت اراضی مسکونی و صنعتی به مرتعی و جنگلی، ابتدا  براي تهیه نقشه شدت
سپس مقـادیر  . ضرب شد 100کیلومتر مربعی محاسبه گردید و نتایچ حاصل در عدد  100نسبت هاي این شاخص نیز در واحد هاي 

زایی تعریف شده در مدل اولیه نقشه جه به کالس یا طبقه بیابانمقایسه و با تو) 3جدول (بدست آمده با جدول شاخص هاي مربوطه 
لیکن در زمان تبدیل آنها بـه  .هاي صنعتی و مسکونی مشخص شدمحدودهزایی اراضی برايزایی و کالس بیابانوضعیت بالفعل بیابان

با کاربري شهري اعم از مسکونی و صـنعتی  زایی، به اراضی که در صورت کسر قرار داشتند یعنی واحدهاي کاري نقشه ارزیابی بیابان
(Ur)      همان امتیاز کسب شده از طریق حل معادله فوق و به واحدهاي کاري که در مخرج کسر قرار داشـتند یعنـی اراضـی مرتعـی و

زایی بر  اساس شاخص نسبت ها یک دامنه امتیاز کمتر تعلق گرفت و نهایتا نقشه ارزیابی بیابانو یا دیگر کاربري (Ra&Fo)جنگلی 
. اراضی مسکونی و صنعتی به مرتعی و جنگلی تهیه گردید

(In3)زایی بر اساس شاخص نسبت اراضی مسکونی و شهري به مرتعی و جنگلی بندي شدت بالفعل بیابانطبقه  -3جدول 

در (In3)اراضی مسکونی و صنعتی به مرتعی و جنگلینسبت
کیلومتر مربعی 100واحد هاي 

x<0/20/2<x<0/5x>0/5> 0/1در صد 1/0تر از کم

1234دامنه امتیاز

FoRa
URIn


3
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هـاي  ها و خطوط مواصـالتی پدیـده  از آنجا که جاده: کیلومتري 100شاخص بیابانزایی ناشی از تراکم جاده در محدوده هاي  -
دهد در این زایی قرار میتخریب و بیاباناي از اراضی را به صورت خطی در معرض خطی هستند و احداث آنها در هر منطقه محدوده

.به شرح زیر اقدام شد) 4جدول (تحقیق نیز ضمن اصالح شاخص تعریف شده 

(In4)کیلومتر مربعی محدوه مطالعاتی 100شاخص بیابانزایی ناشی از تراکم جاده در محدوده هاي   -4جدول 

x<0/20/2<x<0/5x>0/5> 0/1در صد 1/0کمتر از (In4)کیلو متر مربعی 100تراکم جاده در محدوده هاي 

1234دامنه امتیاز

در  5حریمی به شرح جـدول  ) منابع گیاهی و جانوري (ابتدا با توجه به نوع راهها  و عوامل مؤثر در تخریب و کاهش بیوماس 
. نظر گرفته شد

مواصالتیتحت تأثیر بیابانزایی در کنار جاده ها و خطوط ) حریم(محدوده  -5جدول 
تحت بیا بانزایی در یک طرف جاده به متر) حریم (محدوده نوع جاده

50طرفه 2آسفالته و شنی 
30آسفالته یک طرفه

30خاکی
100اتوبان

30راه آهن

سـطوح  در ) هـا طول جاده(هاي قبلی، تراکم جاده ها در سطح منطقه، مشابه نحوه محاسبه شاخصسپس با توجه به تراکم جاده 
زایی تعریف شده بندي شدت بیابانسپس بر اساس طبقه. ضرب شد 100کیلومتر مربعی  محاسبه شد و اعداد حاصل نیز در عدد  100

کالس شدت بیابانزایی واحدهاي کاري تحت تأثیر جاده ها با همان امتیاز کسب شده نشـان داده شـدند و سـایر اراضـی      6در جدول 
زایی ناشی از تـأثیر جـاده در محـدوده مطالعـاتی     تر قرار گرفت و نقشه بیابانیک کالس یا طبقه پایین کیومتر مربعی در 100محدوده 

.شرق اصفهان تهیه شد
بعد از تعیین ): Teزایی تکنوژنیکیبیابان(زایی منطقه شرق اصفهان بر اساس معیار توسعه شهري و صنعتی برآورد شدت بیابان  -

ــازات  ــی    4امتیـ ــورد بررسـ ــاخص مـ ــر درشـ ــار       هـ ــایی معیـ ــاز نهـ ــر امتیـ ــول زیـ ــتفاده از فرمـ ــا اسـ ــاري بـ ــد کـ واحـ
. گردید محاسبه زایی تکنوژنیکی بیابان

3 Ro*Fo)&(Au/Ra*(Au/ag)Ti
امتیاز معیار بیابان زایی تکنوژنیکیTi:که در آن  
:Au/Ag  کیلومتر مربعی   100امتیاز شاخص نسبت اراضی مسکونی و شهري به باغی و زارعی در محدوده هاي

:Au/Ra&Fo  کیلومتر مربعی 100امتیاز شاخص نسبت اراضی شهري و مسکونی به مراتع و جنگلها در محدوده هاي
 Ro: امتیاز شاخص تراکم جاده در برحسب کیلومتر در کیلومتر مربع .

تهیه ) بیابانزایی تکنوژنیکی(زایی با استفاده از معیار توسعه شهري و صنعتی نقشه نهایی تحت عنوان نقشه شدت بیابان در نهایت،
.بندي شدطبقه 6زایی حوزه بر اساس جدول و شدت بیابان

زایی ناشی از معیار توسعه شهري و صنعتی در منطقه شرق اصفهانبندي شدت بیابانطبقه  -6جدول 
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آرام 0 -1متوسط 1 -2شدید 2 -3خیلی شدید 3 -4امتیازدامنه 

Te>32<Te<31<Te<2Te(Te)شاخص عددي شدت بیابان زایی ناشی از توسعه شهري و صنعتی <1

نتایج

) بر اساس برد زیست محیطی در محدوده هاي سیاسی آبادي و شهري(شاخص نسبت پذیرش جمعیت بالقوه به جمعیت بالفعل 
کیلومتر مربعی به دلیل عـدم دسـتیابی بـه     100به ازاء هر نفر در محدوده هاي ) باغی و خانگی و پارك (میزان فضاي سبز و شاخص 

. هاي مربوطه فراهم نگردیدها و تهیه نقشهاطالعات مورد نیاز از جمله نقشه تراکم جمعیت در واحد سطح، زمینه  محاسبه این شاخص
به زراعی و باغی در اشکال و جدول زیر آمده ) توسعه شهري(بت اراضی مسکونی و صنعتی نتایج حاصل از مطالعه شاخص نس

. است

(In2)توزیع مساحت شاخص بیابانزایی نسبت ارضی مسکونی وصنعتی به باغی وزراعی   -7جدول 
)هکتار(–مساحت درصد(Ur/Ag)شاخص بیابان زایی 

3/76263547)کم (1
2/2380343)متوسط (2
5/01631)شدید (3
00)خیلی شدید (4

100345521

سگزي اصفھان توزیع مساحت شاخص نسبت اراضي مسكوني و شھري بھ زراعي وباغي-
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(Ur/Ag)زایی نسبت اراضی مسکونی وصنعتی به باغی وزراعی توزیع مساحت شاخص بیابان  -2شکل 
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(Ur/Ag)شدت بیابانزایی محدوده مطالعاتی بر اساس شاخص نسبت اراضی مسکونی و شهري به زراعی و باغی  -3شکل 

کیلومتر  100در واحدهاي  (Ur/Ra&Fo)نتایج حاصل از مطالعه شاخص نسبت اراضی مسکونی و صنعتی به مرتعی و جنگلی 
. مربعی در اشکال و جداول زیر آمده است

نقشه شدت بیابانزایی ناشی از شاخص نسبت اراضی شهري و مسکونی به جنگلی و مرتعی در محدوده شرق  اصفهان  -4شکل 
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توزیع مساحت نسبت اراضي مسكوني و شھري بھ مرتعي و جنگلي -سگزي اصفھان
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توزیع مساحت شاخص بیابانزایی نسبت ارضی مسکونی وصنعتی به جنگلی ومرتعی   -5شکل 

توزیع مساحت شاخص بیابانزایی نسبت اراضی مسکونی وصنعتی به جنگلی ومرتعی   -8جدول 
In3مساحت هکتار(درصد(

3/82284516)کم (1
2/1759187)متوسط (2
5/01818) شدید (3

00) خیلی شدید (4

در اشـکال و جـداول زیـر آمـده      کیلومتري 100شاخص بیابانزایی ناشی از تراکم جاده در محدوده هاي نتایج حاصل از مطالعه 
ها به صورت طولی و زایی جادههاي خطی هستند اراضی تحت بیابانها پدیدههمانگونه که مشاهده می شود با توجه به اینکه راه. است

. ها بر روي نقشه نشان داده شده استامتداد جادهدر 

شدت بیابانزایی ناشی از تراکم جاده در محدوده مطالعاتی شرق اصفهان  -6شکل 
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سگزي اصفھان شاخص جاده ھا و حریم آنھا در بیابانزایي -
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(In4)کیلومتر مربعی  100توزیع مساحت شاخص بیابانزایی تراکم جاده در محدوده هاي   -7شکل

(In4)کیلومتر مربعی  100توزیع مساحت شاخص بیابانزایی تراکم جاده در محدوده هاي   -9جدول 
In4مساحت هکتار(درصد   (

87301906)کم (1
1343615)متوسط (2
00)شدید (3

00)خیلی شدید(4
100345521

. صنعتی در اشکال و جدول زیر آمده است –نتایج حاصل از توزیع مساحت بیابانزایی ناشی از توسعه شهري 

نقشه شدت بیابانزایی ناشی از معیار توسعه شهري و صنعتی در منطقه شرق اصفهان  -8شکل 
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بیابانزایي محدوده سگزي اصفھان بر اساس معیار توسعھ شھري
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اصفهان صنعتی در محدوده مطالعاتی شرق -توزیع مساحت معیار بیابانزایی توسعه شهري   -9شکل 

در منطقه شرق اصفهان) تکنوژنیکی (توزیع مساحت معیار بیابانزایی توسعه شهري   -10جدول 
)هکتار(مساحت درصدمعیار توسعه شهري

3/82284451)کم(1
2/1759187)متوسط (2
5/01883)شدید(3
00)خیلی شدید (4

100345521

منطقه شرق (زایی تکنوژنیکی بر اساس روش مذکور نشان داد که در منطقۀ مورد مطالعه بررسی و مقایسه امتیازهاي معیار بیابان 
 59187زایی متوسط در حدود ، اراضی با شدت بیابان)درصد 3/82(هکتار  284451زایی کم در حدود  اراضی با شدت بیابان) اصفهان
اراضـی بـا شـدت    . گسـترش دارنـد  ) درصـد  5/0(هکتـار   1883زایی شدید در حـدود  با شدت بیابان و اراضی) درصد 2/17(هکتار 
.زایی خیلی شدید در منطقه مشاهده نگردیدبیابان

گیريبحث و نتیجه

و بطـور مشخصـی طـی یـک      تواند در یک دوره کوتاهکه عملکرد شهرها می) Cities Alliance, 2006(دهد مطالعات نشان می
داراي  21معتقد است عملکرد شهرهاي قرن ) 1382(دریورو ).  1390رهنمایی، (طور زیادي تغییر کند سال است به 10-20نسل، که 

شـود، شـهرها بایـد    نام برده می) عصر جهانی شدن(هاي شدید مکانی عنوان عصر جنگدر این قرن که از آن به. اهمیت جهانی است
هایی را بر عالوه بر این هر شهري براي اینکه رقابتی شود باید نقش یا نقش. پذیري داشته باشنددر اقتصاد محلی و رقابت نقش فعالی

دارد که جهان هرگز زمین بازي یکدستی نبوده، بلکه مکـان  بیان می) 1998(چرا که به گفته هاوري . عهده بگیرد که در آن قابلیت دارد
طلب بـودن  با توجه به این مسائل و با توجه به اصل منابع. محیطی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استزیستپر نقش و نگار تمایزات 

شهرها، ضرورت مدیریت منابع طبیعی شهرها و جلوگیري از تخریب منابع، کاهش توان تولیـد بیولوژیـک و اکولوژیـک و در نهایـت     
. گرددزایی بیش از پیش آشکار میبیابان

توسعۀو شتابرویهبیگسترش،)شرق استان اصفهان(در شهرهاي محدوده مورد مطالعه مهاجروبیولوژیکجمعیتافزایش
در این محیطی - زیستاز مشکالتبسیاريسر چشمۀولیاست،اجتماعی -اقتصاديعواملازايزاییدة مجموعهچهاگرصنایع،

زایی در منطقه شرق استان اصفهان بیانگر این واقعیت ارزیابی بیابانهاي ارائه شده در مدل تجزیه و تحلیل شاخص.محدوده است



1391، بهار 5شماره  _پژوهش هاي فرسایش محیطی75

ایی در مناطق هاي مهم بیابانزیکی از شاخص. دهدزایی نشان میهاي تعریف شده چهره قابل قبولی از وضعیت بیاباناست که شاخص
 4هاي نگاه کلی به شاخص. استخشک و فراخشک توسعه شهري و گسترش مناطق سکونتگاهی با فضاي سبز و بیوماس محدود 

هاي میانی زایی ناشی از توسعه شهري در بخشدهد که بیشترین تأثیر بیابانزایی تکنوژنیکی نشان میگانه مورد ارزیابی در معیار بیابان
ر محدوده هاي بیابانزایی دبررسی کلی از وضعیت توزیع شاخص. افتددشت سگزي و عموما در محدوده دشت سر پوشیده اتفاق می

امتیاز شاخص نسبت اراضی مسکونی و شهري به باغی و Au/Ag):(گانه مورد بررسی  3هاي دهد که تأثیر شاخصمطالعاتی نشان می
امتیاز شاخص نسبت اراضی شهري و مسکونی به مراتع و جنگلها در (Au/Ra&Fo):کیلومتر مربعی،  100زارعی در محدوده هاي 

در محدوده مطالعاتی تأثیر ) امتیاز شاخص تراکم جاده در برحسب کیلومتر در کیلومتر مربع: Roبعی و کیلومتر مر 100محدوده هاي 
هاي پوشیده بیش از سایر نقاط بوده ولی میزان تأثیر آنها نسبت به یکدیگر سراین شاخص نیز در بخش میانی و در محدوده دشت

درصد آن  5/17زایی کم یا آرام و حدود محدوده مطالعاتی را کالس بیاباندرصد از اراضی  82تقریبا مساوي است به نحوي که حدود 
در محدوده مطالعاتی براي هیچکدام از . شودزایی شدید شامل میدرصد آن را بیابان 5/0زایی متوسط و تنها کمتر از را کالس بیابان

هاي ذکر شده براي دارد شاخصمیبیانمشابهايلعهمطادر)1383(تازه.نشدحاصلشدیدزایی خیلیواحدهاي کاري کالس بیابان
زایی توان سرعت بیابانهاي قبلی، میشده و تکمیل اطالعات در دورهباشد و با استفاه از مطالعات انجامزایی میوضعیت بالفعل بیابان

) بسته به مورد(یا مقدار آن در سال  بدین معنی که تغییرات پارامترها را در واحدهاي زمانی بر حسب درصد و. را نیز تعیین نمود
زایی تا بدین ترتیب عوامل دقیق و قابل استنادي براي تغییرات در سرعت بیابان. هاي مختلف قرار دادبدست آورد و آن را در کالسه

.استناد شود
شهري به باغی و زراعی  زایی تکنوژنیکی در محدوده مطالعاتی را نسبت اراضی مسکونی وترین شاخص بیابانطور کلی اصلیبه

رویه اراضی کشاورزي اعم از باغی و زراعی به اراضی صنعتی و مسکونی خودداري دهد باید از تبدیل بیدهد که نشان میتشکیل می
هاي تعریف شده و کالیبراسیون شاخص. هاي صنعتی و مسکونی انتخاب شودهاي مناسب دیگري براي توسعه شهركگردد و مکان

بایست طرح در واحد هاي می. هاي بزرگتر مد نظر باشددر صورتی که مقیاس. باشدمناسب می 100000/1دقتی با مقیاس آنها براي 
.هاي صحرایی بیشتري همراه باشدمطالعاتی کوچکتر و با برداشت

.
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