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  چکیده 

هاي  مشخصهتغییرات تخریب زمین بر مبناي  ارزیابی روند با هدف دوآب پلپژوهش حاضر در حوزه آبخیز 

 هاي اخیر در دهه هاي متنوع و توسعه صنعتی ها و مدیریت برداري بهرهو  تغییرات قابل توجه به سبب تخریب

توجه به تغییرات کاربري اراضی، وضعیت هیدرولوژیک و تغییرات جمعیتی، براي این منظور با  انجام شد.

گر  نتایج بررسی نشانبررسی شد.  1393تا  1365 هاي تخریب در چهار دوره و بازه زمانی ترین شاخص مهم

روند ناموزون صنعتی و گسترش شهرها و به تبع آن برداري نامناسب از منابع، توسعه  هاي بهره فعالیت مشخصه

. دارندعوامل مدیریتی در این رابطه نقش قابل توجهی  که بودهافزاینده تخریب زمین در دوره زمانی مطالعاتی 

هاي مشکالت و عدم رابطه مناسب شرایط اکولوژیکی و انسانی که  بنابر این تغییرات هر مشخصه اشاره به جنبه

  باشد، دارد. هاي ناصحیح می ریزي مدیریت و برنامهمتاثر از عدم 

  

، رشد سریع اقتصاديپایش تخریب زمین، پذیري،  استفاده نامناسب از منابع، آسیبکلیدي:  گانواژ

  هاي تخریب زمین  مشخصه
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

  مقدمه  - 1

و  Smiragliaفرآیندي پویا (و هاي تخریب محیط در جهان محسوب شده  ترین شکل تخریب زمین یکی از مهم

پذیري  تدریج افزایش آسیب ) و معموالً بروز و روند تغییرات آن نامحسوس و با اثرات تجمعی است و به2016همکاران، 

عبارتی  کند و به ). تخریب زمین زمانی نمود پیدا می2015و همکاران،  Dimobeرا در پی دارد ( متأثرجوامع زیستی 

داري از ظرفیت بازسازي و احیاء زمین فزونی  طور معنی شود که تخریب به دیگر تخریب خالص در شرایطی ایجاد می

. به لحاظ پیچیدگی پدیده تخریب زمین، پایش و )2008و همکاران،  Hillآن باشد ( 1آوري یابد و فراتر از توان تاب

و سازي فرآیندهاي تخریب و شناسایی عوامل مهم امکان بررسی  با ساده)، لذا Sun ،2015سنجش آن آسان نبوده (

و همکاران در  Petschel-Heldکه توسط  2هاي تخریب زمین شود. سندروم و یا مشخصه پدیده تخریب فراهم میپایش 

را  مینب زتخری و روند بروز آن تبع بهو  انسان و طبیعت ارتباطپیشنهاد شد، مسیر مناسبی براي شناخت  1999سال 

 4و فرآیندهاي واکنشی 3هاي تجمیعی اي از نشانه ها مشتمل بر مجموعه  مشخصهاین  ).Sun ،2015( آورد فراهم می

  ). 2008و همکاران،  Hillشوند ( باشد و در طول زمان تکرار شده و تداوم دارند و بعضاً در مناطق متفاوتی دیده می می

اس نقش انسان در طبیعت و تخریب آن شکل گرفته و زمینه ارتباط هاي تخریب زمین بر اس مشخصهبنابر این 

سانی در مناطق  توان به الگوي مدیریتی یک نماید و از این طریق می محلی تخریب زمین به مقیاس جهانی را فراهم می

ور منظ بنابراین پژوهش حاضر بهدر این راستا  ).Lüdeke  ،2002و Downingهاي مشابه دست یافت ( با مشخصه

توسعه  جهیدرنتتغییرات قابل توجه  به سبب پل دوآبتخریب زمین در حوزه آبخیز  هاي ترین مشخصه شناخت مهم

ریزي  برنامه)، 1394 راد و همکاران، ؛ داودي2016و همکاران،  Davudiradصنعتی، دسترسی و نیز پیشینه پژوهشی (

 شد. 

  

  ها مواد و روش - 2

 هـاي آبخیـز زیر از یکـی در جنوب غربی اسـتان مرکـزي و   کیلومتر مربع،  1740مساحت  با پل دوآب آبخیز حوزه

 در نیـز  آن و بر اساس روش آمبرژه، اقلـیم  متریلیم 8/428برابر این منطقه ساالنه  یمتوسط بارندگ است. نمک دریاچه

گـاهی منطقـه شـامل شـهرهاي     تـرین مراکـز سـکونت    گیرد. مهم می قرار سرد تا نیمه خشک معتدل نیمه خشک طبقه

ترین واحدهاي صـنعتی نیـز شـامل پتروشـیمی، پاالیشـگاه و نیروگـاه حرارتـی         شازند، آستانه، مهاجران و شهباز و مهم

فعال شدند. جمعیت حوزه آبخیز براسـاس آمـار سرشـماري نفـوس و مسـکن       1367تدریج بعد از سال  باشند که به می

  ).1394راد و همکاران،  است (داوديرسیده  1390نفر در سال  102278به  1355نفر در سال  75204کشور از 

ویـژه   هاي هیدرولوژیک به ویژگی چنین هم) و 2017و همکاران،  Vanwalleghemآشکارسازي تغییرات کاربري ( با

ریـب  توان به بـروز و رونـد تخ   )، می2016و همکاران،  Zuoدهی که منعکس کننده اثرات تغییرات کاربري است ( رسوب

هـاي کـاربري اراضـی و     تهیـه نقشـه  بـا  )، لذا در منطقـه مـورد نظـر    Tsvetkova ،2011و  Randhirزمین دست یافت (

، 1365-1352چهـار دوره زمـانی    قالـب در ( 1393تا  1352در دوره زمانی  هاي مختلف آشکارسازي تغییرات کاربري

 16هـاي   مشخصـه  جمعیتـی، هـاي هیـدرولوژیک و    ، تحلیل ویژگی) 1393تا  1387و  1377-1387، 1365-1377

نهایتاً بـا   منظور بررسی وضعیت و روند تخریب زمین مد نظر قرار گرفت. به) Lüdeke  ،2002و Downing(تخریب گانه 

ین هاي تخریـب زمـ   ترین مشخصه هاي مختلف مطالعاتی مهم اي و نوع تغییرات کاربري براي دوره توجه به شرایط منطقه

                                                
1 Resilience 
2 Land Degradation Syndromes 
3 Symptoms 
4 Interactive Processes 



  آبخیزداري ایرانسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی 

  و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

  ، دانشگاه محقق اردبیلی1397مهرماه  11و  10

 
 

3  

 

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

تـر)   تر) تا تیره (اثرگذاري بیش هاي مختلف با رنگ روشن (اثرگذاري کم شناسایی شد و شدت تاثیر هر مشخصه در دوره

  ) نشان داده شد.Lüdeke  ،2002و Downingدر سه طبقه (

 

  نتایج و بحث -3

و  هاي هیدرولوژیک ویژگی)، 1394راد و همکاران،  با توجه روند تغییرات کاربري در منطقه مورد مطالعه (داودي

 2هاي مختلف مطالعاتی در جدول  دورهبراي   تخریبهاي  ترین مشخصه مهم)، 1تغییرات جمعیتی منطقه (جدول 

هاي مختلف زمانی از ترکیب رنگ روشن تا  ها در دوره خالصه شده است که براي مشخص نمودن درجه اهمیت مشخصه

  تیره استفاده شد. 

رویـه بـه اراضـی زراعـی بـدون       شخم گسترده مراتع و تبدیل بیتوجه به ) با 1365تا  1352در دوره زمانی اول (

ازحد منابع و مهاجرت  یشبترین مشخصه تخریب برداشت  مهم )،1394راد و همکاران،  (داودي توجه به استعداد طبیعی

رغـم   علـی  ي انقالب و جنگـل تحمیلـی) بـوده، در دوره دوم   با توجه به بروز وقایع پیروز، 1(جدول  شهرها از روستاها به

چنـین   واسطه ایجاد و توسعه صنایع بزرگ و هـم  )، به2حد آن (رنگ سیاه در جدول   وجود دو مشخصه قبل در باالترین

رویه شـهرها نیـز    هاي بزرگ و گسترش بی مشخصه احداث پروژه ،رشد قابل توجه شهرها و ایجاد شهر جدید (مهاجران)

اسـت   نسبت جمعیت روستایی به شهري به حدود سه برابـر کـاهش یافتـه   و در این دوره  طور کامل بروز نموده است به

هـاي   تـدریج در دوره  ها به یر آنتأثهاي هیدرولوژیک،  تغییرات متفاوت کاربري و ویژگی وجود بادر این دوره  ).1(جدول 

هاي پرآبی در دوره سوم و افت شدید  جریان و رسوب در دبی تر تري داشته است، مانند نامنظمی بیش بعدي نمود جدي

کـارگیري   مشخصه به لذا ،)2016و همکاران،  Davudiradویژه در دوره چهارم ( هاي سطحی و زیرزمینی به میزان جریان

یـزان  شود. در دوره سـوم کـه م   خوبی دیده می ها که گویاي این وضعیت است در دوره سوم و چهارم به نامناسب فناوري

ها در حد متوسـط بـوده و مشخصـه مهـاجرت نیـز در       تغییرات کاربري نسبت به دوره دوم کاهش داشته، سایر مشخصه

 ،جمعیت شهري با توجه به افزایش قابل توجهشود. در نهایت در دوره چهارم  تر دیده می دوره سوم و چهارم با شدت کم

هـاي بـزرگ بـدون در نظـر گـرفتن       ها، احداث پـروژه  عه فناوريازحد منابع، توس یشببرداشت  از جمله ها سایر مشخصه

هـا از یـک سـو     بروز ایـن مشخصـه  رویه شهرها در باالترین حد بروز نموده است.  مالحظات محیط زیستی و گسترش بی

 دهـد.  پذیري منطقه به تخریب بوده و از سوي دیگر اثرات نوع استفاده و مدیریت صورت گرفته را نشان می گویاي آسیب

سـندروم   16هـا بـا شناسـایی     اشـاره کـرد. آن  ) Lüdeke  )2002و Downingتوان بـه پـژوهش    در تایید این نتیجه می

باشـد،   در ابعـاد جهـانی مـی    گر پویـایی فرآینـد تخریـب    هاي متعدد بوده و بیان که هریک مبتنی بر نشانه تخریب زمین

 را هاي تخریب زمین  بعد جهانی از طریق مشخصهآن در و ارتباط پذیري و تخریب زمین در مقیاس محلی  ارتباط آسیب

عنوان مبنـایی بـراي    ) نیز تغییرات کاربري زمین را به2008و همکاران ( Hill هاي مشابه، نمودند. در پژوهشنیز مطرح 

شخصه ترین م عنوان مهم را به ازحد، مهاجرت و بالیا یشببرداري  هاي بهره مشخصه وبررسی تخریب زمین مطرح نمودند 

) و بـا روش مشـابه مجـدداً    2013و همکـاران (  Stellmes. در ادامه این پژوهش، ندتخریب زمین در اسپانیا تعیین نمود

را مورد بررسی قرار دادند، با این تفـاوت   2004تا  1989هاي تخریب زمین در اسپانیا در دوره زمانی  ترین مشخصه مهم

هـاي   مشخصـه  ایشـان یرطبیعـی و تغییـر یافتـه را نیـز مـد نظـر قـرار دادنـد.         غهاي طبیعی، مناطق  که عالوه بر عرصه

هـاي   تـرین مشخصـه   عنوان مهم گري انبوه را به ازحد، مهاجرت، بالیا، شن روان، توسعه شهرها و گردش یشببرداري  بهره

غییرات تخریب زمـین  ت ) روندSun )2015چنین  هم یر هریک را تهیه کردند.تأثتخریب زمین در اسپانیا معرفی و نقشه 

مربـوط بـه فصـوص بهـار و      TMتصـاویر مـاهواره   بـر  با شرایط اقیمی گرم و خشک در چین با تکیه  Minqinدر منطقه 
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هاي تخریب مورد بررسی قرار داد و دریافت با توجه به توسعه کشـاورزي در منطقـه    مشخصه ،2008 تا 2002تابستان 

  ت.  در منطقه غالب اس شن روانسندرم یا مشخصه 

  

ها در مقاطع  و به تفکیک شهر و روستا و نسبت و میزان رشد ساالنه آن دوآب پلمیزان جمعیت کل حوزه آبخیز  ):1(جدول 

 مختلف سرشماري عمومی نفوس و مسکن کشور

  منطقه  معیار
  هاي سرشماري سال

1355  1365  1375  1385  1390  

میزان جمعیت 

  (نفر)

  70263  40170  29390  18331  12072  شهر

  52015  58837  72675  71714  63132  روستا

  102278  92822  94212  80441  66192  کل حوضه

میزان رشد 

  ساالنه (درصد)

  584/4  174/3  834/4  266/4  شهر

  -434/2  -090/2  133/0  283/1  روستا

  757/0  -149/0  593/1  969/1  کل حوضه

  035/1  465/1  473/2  912/3  230/5  نسبت جمعیت روستا به شهر

  491/0  406/0  288/0  204/0  161/0  نسبت جمعیت شهر به کل

  509/0  594/0  712/0  769/0  839/0  نسبت جمعیت روستا به کل

 

  هاي مختلف زمانی در دوره دوآب پلهاي تخریب زمین در حوزه آبخیز  درجه اهمیت مشخصه ):2(جدول 

  تر است) گر اثرگذاري بیش تر بیان (رنگ تیره

  1393-1387  1387-1377  1377-1365  1365-1352  زمینمشخصه تخریب 

          منابع حد از  شیببرداشت 

          مهاجرت روستائیان

          ها کارگیري نامناسب فناوري به

          هاي صنعتی بدون لحاظ مالحظات زیست محیطی احداث پروژه

          رویه شهرها گسترش ناموزون و بی

  گیري نتیجه - 4

سـان نیسـت. از    ، وضعیت و شرایط تخریبی منـاطق مختلـف یـک   مؤثراي و عوامل   معموال بر حسب شرایط منطقه

یر آن، یـک معضـل جهـانی اسـت و در مجـامع      تـأث گونه که قبالً اشاره شد، تخریب با توجه به گسـتره   سوي دیگر همان

شـود. توفیـق در مهـار ایـن مشـکل مسـتلزم        میهاي منسجمی براي مدیریت و مهار آن مطرح  المللی مرتبط برنامه بین

هاي محلی را به مقیاس جهانی متصل نمـوده و زمینـه    مقیاس باشد که ها و رویکردهاي هماهنگ می استفاده از مشخصه

کنـد. در ایـن رابطـه     عزم جهانی و استفاده از تجارب منـاطق دیگـر کـه شـرایط تخریبـی مشـابه دارنـد را فـراهم مـی         

حـوزه  کنـد. در ایـن راسـتا     واژگان مشترکی در ابعاد جهانی ایجاد مـی ین اهمیت خاصی دارد و هاي تخریب زم مشخصه

رغـم تغییـر    اخیـر، علـی   هـاي  خصوص در دهه هاي اعمال شده به ها و مدیریت برداري به لحاظ تنوع بهره پل دوآبآبخیز 

مسـتند بـر نتـایج    ن پژوهش سـعی شـد   هاي متفاوتی پیدا کرده است. درای چهره منطقه، از نظر تخریب زمین نیز جنبه

هـاي تخریـب زمـین در دوره     مطالعه، با بررسی وضعیت تغییرات مشخصـه مورد هاي قبلی نگارندگان در منطقه  پژوهش

، 1393تـا   1352کـه در چهـار دوره زمـانی در بـازه      ساله، روند تخریب زمین مورد بررسی قرار گیـرد. بـه طـوري    40

تغییـرات  دارد و دوره سـوم و اول قـرار   صـورت گرفتـه و پـس از آن    وره دوم و چهـارم  ددر ترین تغییرات کـاربري   بیش

در دوره اول بـه همـین ترتیـب     .خوبی اثرات تغییـرات کـاربري صـورت گرفتـه را نشـان داد      دهی و جریان نیز به رسوب
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ت گرفته و به بـاالترین  ازحد منابع در درجه متوسطی قرار داشته و در دوره دوم شد یشبمهاجرت روستائیان و برداشت 

رگیري نامناسـب  اکـ  جـز بـه   شـده اسـت. در دوره دوم بـه    شـدت آن کاسـته    سوم  حد خود رسیده است. مجدداً در دوره

 کـاهش تغییـر  رغـم   دهد، بقیه در بـاالترین حـد قـرار دارنـد. در دوره سـوم علـی       ها شدت متوسطی را نشان می فناوري

هـاي زیرزمینـی توسـعه یافتـه      ها، برداشت از منابع ماننـد آب  توسعه فناوري حاظهاي قبل، به ل ها نسبت به دوره کاربري

تر شده در این دوره یا شرایط حاضـر از شـدت    ها در دوره چهارم پس از آرامش دوره سوم، بیش سندرومگذاري  اثراست. 

قـه مطالعـه رونـد تخریـب     بنـابر ایـن در منط   ها در شرایط حـاد قـرار دارنـد.    یر مهاجرت کاسته شده و سایر مشخصهتأث

افزایش بوده و افت شدید سطح منابع آب سطحی و زیرزمینی شاهد این مدعا است. قطعـاً در صـورت تهیـه نقشـه      روبه

  آورد.     می تر منابع و کاهش تخریب زمین را فراهم  ها، زمینه مدیریت مناسب پراکنش مکانی شاخص

  منابع مورد استفاده

اي استفاده از سـرزمین در حـوزه    . پایش تغییرات مکانی و دوره1394راد، ع. ا.، صادقی، س. ح. ر.، سعدالدین، ا.  داودي .1

  .405-415)، 2(4 آبخیز شازند، نشریه اکوهیدرولوژي،

2. Davudirad, A.A., Sadeghi, S.H.R., Sadoddin, A. 2016. The impact of development plans on 
hydrological changes in the Shazand Watershed, Iran. Land degradation & development, 27(4), 1236-
1244. 

3. Dimobe, K., Ouédraogo, A., Soma, S., Goetze, D., Porembski, S., Thiombiano, A. 2015. Identification 
of driving factors of land degradation and deforestation in the Wildlife Reserve of Bontioli (Burkina 
Faso, West Africa). Global Ecology and Conservation, 4: 559-571. 

4. Downing, T.E., Lüdeke, M. 2002. Social geographies of vulnerability and adaptation. eds. Reynolds, 
JF and Stafford, DM, Global Desertification: Do Humans Cause Deserts, 233-252. 

5. Hill, J., Stellmes, M., Udelhoven, T., Röder, A., Sommer, S. 2008. Mediterranean desertification and 
land degradation: mapping related land use change syndromes based on satellite observations. Global 
and Planetary Change, 64(3): 146-157. 

6. Randhir, T  . O., Tsvetkova, O. 2011. Spatiotemporal dynamics of landscape pattern and hydrologic 
process in watershed systems. Journal of Hydrology, 404: 1 -12. 

7. Smiraglia, D., Ceccarelli, T., Bajocco, S., Salvati L., Perini, L. 2016. Linking trajectories of land 
change, land degradation processes and ecosystem services. Environmental research, 147: 590-600. 

8. Sun, D., 2015. Detection of dryland degradation using Landsat spectral unmixing remote sensing with 
syndrome concept in Minqin County, China. International Journal of Applied Earth Observation and 
Geoinformation, 41, 34-45. 

9. Vanwalleghem, T., G´omez, J.A., Infante Amate, J., Gonz´alez de Molina, M., Vanderlinden, K., 
Guzm´an, G., Laguna, A., Gir´aldez, J.V. 2017. Impact of historical land use and soil management 
change on soil erosion and agricultural sustainability during the Anthropocene. Anthropocene, 
DOI:10.1016/j.ancene.2017.01.002 

10. Zuo, D., Xu, Z., Yao, W., Jin, S., Xiao, P., Ran, D. 2016. Assessing the effects of changes in land use 
and climate on runoff and sediment yields from a watershed in the Loess Plateau of China. Science of 
the Total Environment, 544, 238-250.  

 

Analyze the land degradation  trend based on LD Syndromes 

 
Abstract  
The present study aimed to analyze the Land Degradation (LD) changes based on LD 
Syndromes in the Poldoab Watershed, Iran, for significant changes due to a variety of 
uses, management and industrial development in recent decades. Accordingly, the most 
important LD syndromes were determined using the land use change detection, 
hydrologic characteristics and demographic changes from 1986 to 2014. The results of 
analyses for the study period indicated an increase in syndromes of Overexploitation of 
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natural resources, uncontrolled urban growth and rapid economic growth and then 
incrasing in land deradation trend, in which management factors play a significant role 
in this regard. The changes in every syndrome refers to the ecological and social 
problems induced by the bad management  or failure of centrally planned. 

   

Keywords: Land degradation monitoring, Land degradation syndromes, Rapid 
economic growth, Overexploitation of natural resources, Vulnerability  


