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 چكیده 
برگشت ناپذير تلقی می شوند که به داليل طبیعی و يا انسانی در مناطق  تیتغییرات کاربری اراضی به عنوان تغییرا 

موجب افزايش آلودگی و يا  و میزان تغییرات،به نوع  باتوجه تغییرات کاربری اراضی ثراتاست. امختلف صورت پذيرفته 

قابل مشاهده اراضی  در کاربریترين اثراتی که يکی از مهمترين و محسوس شود. برهم خوردن تعادل طبیعی منطقه می

تحلیل تغییرات کاربری اراضی در نواحی اطراف سدهای  که امروزه باشد سدها می است، اثراتی است که ناشی از احداث

باالتر از ساختمان سد و نواحی اطراف شبکه هیدروگرافی، از موضوعات اصلی ارزيابی اثرات مناطق ه در ژبزرگ به وي

  .آيدبه شمار میها زيست محیطی آن
 

 .تغییرکاربری اراضی، سد، تخريب اراضی، آلودگیکلیدی:  گانواژ

  



 سيزدهمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 و سومين همايش ملي صيانت از منابع طبيعي و محيط زيست

 اردبيلي، دانشگاه محقق 0931مهرماه  00و  01
 

 

2 

 

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان اردبیل 

 مقدمه  -1
ثیر أزمین به عنوان يک منبع طبیعی و تجديدناپذير تحت ت های اخیر،با توجه به روند افزايشی جمعیت طی دهه

دستخوش تغییرات زيادی شده (، آب)مواد غذايی و  فشارهای ناشی از افزايش جمعیت و به تبع آن افزايش نیازهای طبیعی بشر

زرع و احداث سد جهت کنترل آبهای جاری وا  ،بشر را به فکر تسلط اراضی بیشتر به منظور گسترش کشت و همین امراست 

مهمی را در اثرات زيست محیطی، بیولوژيکی، اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی تواند . در اين بین احداث سدها میداشته است

ها برای مهار و جلوگیری سدسازی به عنوان يکی از راهبردی ترين روش .(1831فرج زاده و رستم زادهآورد )وجود  اطراف خود به

از هدررفت آب، تولید برق، جلوگیری از سیل، ازدياد سطح کشت و تامین آب شرب در اکثر کشورها مطرح شده است. با در 

گذارند در شود که تاثیرات منفی که سدها بر طبیعت میص میفتن تاثیرات مثبت و منفی سدها در طبیعت، مشخرنظر گ

ها مانند های زيست محیطی سدها و نیز تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آنها است و آسیببسیاری موارد بیشتر از فوايد آن

ن سد، مواردی مهاجرت ساکنین روستاها به شهر به دلیل زير آب رفتن سطح وسیعی از يک منطقه در نتیجه احداث مخز

(. از اثرات منفی سدسازی می 2002، و همکاران، Chopr) دهندالشعاع قرار میهای مفید سدسازی را تحتهستند که جنبه

توان به تغییر در جريان آب رودخانه و سیستم هیدرولوژيک و ژئومورفولوژيک منطقه، راکد ماندن مقدار زيادی آب و در نتیجه 

مترهای شیمیايی و فیزيکی مانند افزايش شوری در اثر تبخیر، تشديد فرسايش، از بین رفتن ساختمان تغییر در بسیاری از پارا

خاک، بروز آلودگی های زيست محیطی، اختالل در چرخه نیتروژن و ساير عناصر مهم و کاهش تنوع زيست محیطی اشاره 

غییرات اکوسیستم پايین و باالدست رودخانه تاثیر می نمود که بطور مستقیم بر حیات کلیه موجودات زنده در حوزه سد و نیز ت

با توجه به اهمیت اين موضوع، در اين  (.Wildi ،2010) گذارد و اين امر موجب تخريب پوشش گیاهی در منطقه می گردد

پژوهش سعی شده است تا ضمن بررسی مطالعات صورت گرفته در مورد اثرات احداث سدها بر تغییر نوع کاربری اراضی، به 

 چگونگی اين تغییرات نیز پرداخته شود.

 

 بحث -2
های کاربری اراضی بیشتر بر جنبهباشد.  تغییر کاربری اراضی میاحداث سدها يکی از مهمترين اثرات زيست محیطی 

هايی است که انسان بر حسب نیازهای اقتصادی اجتماعی استفاده از زمین تاکید دارد. به عبارتی کاربری اراضی خروجی فعالیت

و اجتماعی خود انجام می دهد. به اين ترتیب کاربری زمین روند تبديل اکوسیستم طبیعی به اکوسیستم اجتماعی است که اين 

(. کاربری ها در طول زمان در Oñate-Valdivieso،2010ند بر مبنای برآيند کارکرد طبیعت، اقتصاد، و جامعه می باشد )رو

حال تغییر بوده و اين تغییرات منجر به افزايش تخريب سرزمین و نابودی اکوسیستم به ويژه در مناطق خشک و نیمه خشک 

ان تغییرات کاربری نیاز به شناخت و درک صحیح از عوامل و فرآيندهای شود. بنابراين برای مهار و مبارزه با بحرمی

های کشاورزی، از بین رفتن بوجودآورنده و روند آتی آن می باشد. رشد بی رويه شهرها و افزايش آلودگی منابع، فرسايش زمین

بیابانی به میزان زيادی ناشی از های مخرب، گسترش کويرها و اکوسیستم های سطح قابل توجهی از جنگل ها، وقوع سیل

(. تغییرات در 1831تغییر غیراصولی کاربری اراضی می باشد )بنیاد امیر و حاجی قادری، های نادرست بهره برداری و روش

کاربری معموالً به دو صورت طبیعی و انسانی ايجاد می گردد. عوامل طبیعی مانند اقلیم، آتش سوزی، زلزله و سیل نقشی 

و  Helmingرند که باعث خشک شدن رودها، نوسان آب درياها و تغییر و تبديل پوشش های اراضی می شوند)اساسی دا

(. در نوع غیر طبیعی، انسان نقش اصلی را بر عهده دارد که باعث تغییرات گسترده ای در سطح زمین می 2003همکاران، 

ارد ساخته و باعث می شود که جنگل ها، مراتع و زمینهای گردد و معموالً اين تغییرات بیشترين آسیب را به محیط طبیعی و

 (. Herzog  ،2002و  Lauschکشاورزی از بین رفته و به جای آنها اراضی انسان ساخت مثل شهرها و جاده ها ايجاد گردد.)
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(، Lambin  ،2000و  Mertensگردد )از آنجا که تغییرات در کاربری اراضی به عنوان تغییرات برگشت ناپذير تلقی می

ها و ابزارهای گیریها، تصمیمريزیدسترسی به آمار و اطالعات بروز و آگاهی از روند اين تغییرات از عوامل کلیدی در برنامه

با توجه به اينکه تغییرات  می باشد، که اين امر با فرآيند آشکارسازی و پايش تغییرات کاربری اراضی میسر خواهد شد. یمديريت

های نوين در مطالعات محیطی امکان گیری از فناوریگمان بدون بهرهگیرد، بیدر مقیاس وسیع صورت میکاربری اراضی 

سنجش از ( و GISبرآورد دقیق، صحیح، سريع و اقتصادی اين تغییرات میسر نمی باشد. امروزه، سیستم اطالعات جغرافیايی )

عنوان ابزارهايی قدرتمند و موثر برای ارزيابی تغییرات کاربری اراضی به هنگام، بههای به روز و بهبا فراهم آوردن داده( RSدور )

ی تغییرات کاربری اراضی پیشرفت های مطالعه(. بر اين اساس انواع زيادی از روشHathout  ،2002کار گرفته می شوند )

  (. 2002و همکاران، Coppin اند تا بتوان به طیف متنوع تری از داده های سنجش از دور دست پیدا کرد )يافته

باشد، که اين تغییر از برجسته ترين تبعات احداث سدها در هر منطقه، تغییر کاربری اراضی در مقیاس وسیع می

مطالعات متعددی در زمینه تغییر ها هم به دنبال خود آثار فراوان زيست محیطی، اجتماعی و اقتصادی را در پی دارد. کاربری

 11های ( که با استفاده از داده2002مطالعات کايزر )ی که سد احداث گرديده صورت گرفته است. کاربری اراضی در مناطق

به برسی تغییرات پوشش زمین در بندرگاه شرقی مصر اختصاص داشت، نشان داد که مساحت  TMساله از ماهواره لندست 

(. Kaiser  ،2002) کاهش يافته است 2008سال کیلومتر مربع در  80به  1132کیلومتر مربع در سال  108مناطق تاالبی از 

ای را جهت پايش تخريب اراضی در منطقه اوتارپرادش هند به کار گرفتند و بر های ماهواره( داده2000سوجاتا و همکاران )

شور شدن و قلیايی شدن  ای منطقه، تخريب زمین ناشی از ورود آب شور و متعاقباًاساس تفسیر بصری از تصاوير چند زمانه

( در پژوهشی برای ارزيابی اثرات گسترش کشاورزی، به بررسی 2012) گرکی و همکاران(. Sujatha،2000) اراضی بیان نمودند

% کاهش يافته و به موازات 22تغییرات کاربری اراضی و پوشش اراضی پرداختند. نتايج اين مطالعه نشان داد که پوشش گیاهی 

ها در روند تاثیر تغییر کاربری (. 2012و همکاران،  Grecchiبه شکل معنی داری افزايش يافته است.) آن ريسک فرسايش

های زيرزمینی هم مورد بررسی قرار گرفته اند. نتايج تحقیقی که در مرکز ملی سنجش از دور مرکز مطالعات علمی کاهش آب

های اين های زيرزمینی دشتاثرات زيانباری را در میزان آبدهد که احداث سدهای بزرگ فرانسه صورت گرفته است نشان می

(. تغییر کاربری رخ داده بر اثر احداث سدها در رودخانه مکونگ جهت پی بردن به اثرات Fung,  ،2002کشور داشته است )

استفاده از سدهای سازی گرديد. وی به اين نتیجه رسید که ( مدل1113توسط کیت ) GISزيست محیطی آن با استفاده از 

های اطراف و تغییر پوشش گیاهی و بزرگ برای کشورهايی که چندان توسعه يافته نیستند به دلیل اثرات مخرب آن بر زمین

(. تحقیقی که بر روی تغییر کاربری اراضی اطراف سد ستارخان Kit ،1113ها چندان مناسب نیست )کاربری اراضی اين زمین

دهد که مجموع تغییرات روی داده در فاصله زمانی سال دهد. اين بررسی نشان میلبی را ارائه میاهر صورت گرفته نتايج جا

هکتار می باشد. نتايج نشان می دهد که سد ستارخان در کل دارای دو اثر مستقیم و  2/2118در کل منطقه  2002تا  1131

ارع کشاورزی به کاربری ساختمانی و سطوح آبی )در غیر مستقیم در محیط اطراف خود می باشد. تغییر کاربری باغات و مز

کیلومتری( از اثرات مستقیم با زيانباری بسیار باال، و تغییر کاربری اراضی ديم و باير به باغات و گسترش اراضی  3محدوده 

سیار زياد می کیلومتری( از اثرات غیر مستقیم آن و به ترتیب با زيانباری کم و ب 80تا  12ساختمانی شهری )در محدوده 

 (. در ارزيابی ريسک زيست محیطی سد رودبار لرستان که توسط جوزی و همکاران 1831باشد)فرج زاده و رستم زاده، 

های ارزيابی شده، باالترين میزان ريسک به تغییر کاربری اراضی تعلق گرفت. کاربری صورت گرفت، از بین ريسک (1811)

های بلوط غرب است. همچنین برخی از اراضی سنگی و پوشش جنگلی از نوع جنگلهای رخنمون اراضی داخل مخزن غالباً

هکتار پیش بینی شده است. عالوه بر اين  12گیرد که میزان آن حدود کشاورزی روستائیان در محدوده مخزن سد قرار می

های ی باشد، در اثر فعالیتهای محدوده مخزن سد، بخش عمده ای از کاربری اصلی منطقه که جامعه جنگلی بلوط مکاربری

)جوزی و  های اين منطقه تحت تاثیر قرار می گیرندفاز ساختمانی از بین خواهد رفت و با توجه به اين نابودی، زيستگاه

سال بعد از آن با استفاده از تصاوير  12تغییرات سطح پوشش و کاربری اراضی سد حنا قبل از احداث و  (.1811همکاران، 
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سیس اين سد نه تنها باعث بهبود در وضعیت منطقه نشده أرد مطالعه قرار گرفته است. اين مطالعه نشان داد که تای موماهواره

است بلکه کاهش سطح مراتع و زمینهای کشاورزی و افزايش سطح زمینهای باير و بدون پوشش گیاهی و همچنین افزايش 

ت. ضمن اينکه با گذشت چند سال از احداث سد يک سری وسعت مناطق مسکونی، تجاری و صنعتی را به دنبال داشته اس

مناطق باتالقی در اطراف درياچه سد به وجود آمده که در اثر کاهش سطح آب درياچه بوده و يک طبقه کاربری جديدی را 

ساله  20ارزيابی تغییرات کاربری اراضی در منطقه سد طالقان دريک دوره  (.1812)هاديان و همکاران،  اضافه نموده است

( انجام شده است. نتايج اين مطالعه 1831های سنجش از دور توسط سعیدی و همکاران )( با استفاده از تکنیک1831-1811)

ثابت بوده اما کیفیت آنها تا حدودی افت داشته است که علت آن تبديل  نشان داد که در بازه زمانی مذکور سطح مراتع تقريباً

سان بوده است. ودام می باشد. همچنین، سطح اراضی کشاورزی آبی و ديم در اين فاصله دارای نمراتع به اراضی زراعی و چرای 

در اين بازه زمانی سطح اراضی مسکونی نیز افزايش قابل توجهی داشته که دلیل اصلی آن ويالسازی و ساخت تفرجگاه توسط 

ای که توسط بلوچی و همکاران مطالعه (.1831ن، )متکان و همکارا باشدافراد بومی و غیر بومی در حوالی درياچه سد می

ای صورت گرفته است نیز حاوی نکات جالب توجهی می ( در مورد اثرات احداث سد کرخه با استفاده از تصاوير ماهواره1812)

ت ، دگرگونی های فراوانی در تغییر کاربری اراضی، پوشش گیاهی و رشد جمعی1832باشد. پس از احداث اين سد در سال 

دهد که به رغم افزايش مقدار آب کل و پوشش گیاهی کل در شهری اين منطقه روی داده است. نتايج اين مطالعه نشان می

ی ورودی به مخزن کمتر از ، به دلیل اين که بده1812تا  1832نسبت به قبل از احداث سد کرخه، در سالهای  1812سال 

کاهش  1832نسبت به سال  1812و پوشش گیاهی کل در منطقه در سال ی خروجی از آن گرديده است، مقدار آب کل بده

 عنوان بهباشد که امروزه . يکی ديگر از اثرات احداث سدها، رخداد پديده گردوغبار می(1812)بلوچی و همکاران،  دهدنشان می

ل طبیعی و انسان ساخت ترين معضالت زيست محیطی بشر تبديل شده است. ايجاد گرد و غبار ناشی از عواميکی از جدی

های اخیر، به دنبال نوعی واکنش به تغییر کاربری اراضی و پوشش گیاهی می باشد. در سال است که بخش انسانی آن عمدتاً

تغییرات آب و هوايی و همچنین تخريب های گسترده محیط زيست ناشی از فعالیت های انسانی مانند سدسازی، اين پديده در 

های گرد و غباری صدمات زيادی را در غرب خاورمیانه و ايران به وجود معضلی جدی درآمده و طوفانخاورمیانه به صورت 

های آورده است. با توجه به اين که در ايران به جز مناطق محدودی از شمال و غرب کشور، بقیه سطح کشور در رده سرزمین

تواند سبب به پوشش طبیعی اعم از آب، پوشش گیاهی و ... میخشک قرار دارد از همین رو تغییر کاربری اراضی و از بین رفتن 

وجود آمدن هر چه بیشتر گرد و غبار شود. در تحقیقی که برای بررسی تاثیر تغییرات کاربری اراضی در گسترش گرد و غبار و 

راضی در اين نواحی ترين تهديدات در تاالب شادگان، تغییرات کاربری اخشک شدن تاالب شادگان صورت گرفته، يکی از مهم

وسعت اراضی کشاورزی در نواحی شمال غربی منطقه  2010تشخیص داده شده است. نتايج مطالعه نشان داد که در سال 

، وسعت چشمگیری داشته که نشان از توسعه شهرنشینی و در نتیجه تغییر کاربری اراضی در محدوده 1113نسبت به سال 

ای ورودی به تاالب و افزايش فاضالب های شهری و کشاورزی، اين تاالب متحمل اثرات مطالعاتی بوده است. با کاهش جريان ه

زيانباری گرديده است، که کاهش وسعت تاالب از مهم ترين آنها می باشد. اين بررسی ها نشان داد که تغییرات کاربری اراضی 

 (.1812ران، )اصغری پوده و همکا و خشک شدن تاالب در افزايش گرد و غبار موثر می باشد

 

  نتیجه گیری -3

نتايج مطالعات گسترده نشان می دهد که احداث سدها باعث دگرگونی ها و تغییرات بسیاری در پوشش گیاهی و کاربری 

اراضی منطقه می گردد. اين تغییرات اگر چه در کوتاه مدت اثرات مثبتی هم دارند ولی در درازمدت اثرات منفی تغییرکاربری 

های مختلف در محدوده مخزن سد های با کاربریبیشتری بر منطقه خواهند گذاشت. قرار گرفتن بخش زيادی از زمینها تاثیر 

دست سد و  -های پايینهای مسکونی و شهری، کاهش رطوبت زمینها، کاهش وسعت مراتع، افزايش کاربریو از بین رفتن آن
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Abstract  

Land use changes are considered to be irreversible changes that have been made for 

natural or human reasons in different areas. The effects of land use change according to 

the type and extent of changes, causes an increase in pollution or disruption of the 

natural balance of the area. One of the most important and significant effects that can be 

observed in land use is the effects of dam construction. Today, the analysis of land use 

changes in areas around the large dams, especially in areas above the dam building and 

around the hydrographic network, is one of the topics in Assessment of Environmental 

Impact. 
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