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 چکيده 

های تغییر و تحوالت داده تحلیل  و  تجزی   كند.را  تادید ای  یپشايیاانی ننديی هاان    هایساااان   یداریپا  ،یانساان  یهاتیفعال  ییایپو

  نیهای انساا فعالیت لیو تحل  یاطالع  يا هدف تجز  نیكند. انیسايی ایاا ایانساانی نش  احوری در ارنیايی اساا ل و اشا مت احی 

شااال نو،، شادت و روند اداهل     یتحول انساان  یرهاینشاا  داد ك  ايغ هالیو تحل  یدر حونه آيخیز انجام شاده اسات. اطالعات و تجز

دهالت انسااا  يا اساايااده تراااویر ااهواره و    روند  (، شاادت وساارناین  ی)كارير  تینو،  فعال   یناان  و ییفضااا  یانسااا  اساات. ال وها

  شاااال  ،یناین در دو ارحل  انجام شااد. فان لکل ردسااركاريری    و نششاا   یينداطالع  قرار يرفيند. طاش   ردياندیدهای صااحرایی او

شاادت    اطالع يود.    نینا  یو اناي  آب و فان فعالیت، شاااال ده نو، كارير  یكشاااورنی، ارت ، شااار  ان هکل   نینا یاصاال  هاییكارير

  ی ايیهای كشااورنی )كاريری كشااورنی(، ارنتوساع  ناین  ی، ير اساا  يسايرز ناانسارناین  ريری اداهمت انساا  در واحدهای كا

  یاطالعات كارير  جیارت  )كاريری ارت ( و وسااعت تحت تاریر يود  ساارناین )كاريری شاااری و اناي  آب( انجام شااد. نيا  تیوضااع

  2/0و    1/1،  5/21 بیآب ي  ترت  اناي و    یاحدوده شاار  ،یكشااورن  هاییكارير  ودرصاد    2/77اراضای ارتعی   ك   نشاا  داد  سارناین

يا  روند اداهمت نشااا  داد ك  روند ان شاارای  طایعی ي  سااکت های زینی ساااهيارهای   جیرا ي  هود اهيراااد داده اند. نيا  درصااد

اراضای ارتعی و هکننین   دررشاد قايل توهای ان فعالیت كشااورنی  روند دهالت انساا  در انطش ،  اداا  دارد.    های انساا  سااهتفعالیت

سا     نیي  یو ساانيار  یاطالع ، هکخوان جیرا در  رشاد ناهک ن شااری و صانعيی، نشاا  داده اسات. نيا  ینرال  یهانیرفين نیاد ناان دسات

 .دهدیرا نشا  ا  و روند دهالت انسا   شدت  ،نو،  یعنیايغیر تغییر و تحول انسانی  

 .كشاورنی  ،ناین، كاريری سرناینسررد  روند دهالت، شدت دهالت، لکل  واژگان كليدي:

 

  

 21/11/1400: یافتدر یختار

 07/02/1401: یبتصو یختار

 

 119-136د 
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   مقدمه .1
  رات یی تغ   ی اصااال   ی هاا ان اولاا    ی   ی كااريری سااارناین  

اسات  ن ی نا   ساي  ی توسا  انساا  در دران ادت، در سا   ، ی هاان 

يا  لنوا  دوره   1آنيروپوسااان   د یا و اساااا  دوره هاد     یا كا  پاا 

انساا        ی طور   ي   . [ 43]   اسات   ی شاناسا ن ی ان دورا  نا   ی د ی هد 

كره   ردهنده یی تغ و    عت ی طا   ی اصاال  ی رو ی ن   ک ی دوره ي    ن ی در ا 

  ی خ ی اخيلف تار   ی ها ی يانساان . [ 9]   شاده اسات   ل ی تاد   ن ی نا 

  د ی اخيلف تشد   ی ها ير ادل     ی يا ت    ، 2ن ی سرنا   ی هاان   ی كارير 

  خنا  ی ان ظاور، تاار   ی كااام  اياااوت   ی هاا ی اي یا ارن   ن، ی نا   ی كاارير 

 ن ی ا   ب ی يا ترك . [ 19] را ارا   داده اساات   ن ی نا   ی كارير   نده ی و آ 

  ی ها ت ی داده شده است ك  هکع   ح ی توض   ی خ ی تار   ی ها ی يانسان 

يسايرده و    رات یی يالث تغ     ی ساال پ   3000ان    ی ي   ی انساان 

 ی در يررساا   شاارفت ی پ   . [ 20] اند  شااده   نیساايی   ی اح   ق ی لک 

و در   ی اااوا   شارفت ی ي  پ   ی يساي   ن ی نا   سات ی ن   ی اح     ی شارا 

داده  يود   دارد.    ن ی سااارنا   رات یی تغ   ق ی دق   ی هاا دساااير  

در   ، ی و هکااهن      ی يا  افزا   ان یا ن   ، ی هااان   رات یی شااانااهات تغ 

  ی دارد. اطاالعاات هااان   ن ی نا   ی كارير   تر ق ی رون و دق ي    ی ها داده 

در رايطا  ياا انااي     ی ايعادد   ی هاا نشاااا  داده كا    اال  

  ی ها ت ی و لدم قطع   ی اوضول   ، ی ناان   ، ی ناهک ن ا ان   ی ها داده 

تحول ،  در طول دها  ياتشااايا    . [ 37]   آنااا وهود دارد   ی ذات 

رخ داده    ساارناین   ی كارير  ل ی و تحل     ی در تولید و تجز   ی ااک 

اسات و آ  در  انساا  ان تغییر و تادیل كاريری سارناین ي   

هداات    ی ي  طور كل   . [ 21] ياشاد تشادید كاريری سارناین ای 

  ی عن ی   ، ی ع ی طا     ی سااراا   ق ی ان طر   ي  طور اساايشی    يوم نیساات 

و    ی اه ی ناصاري شااال ها ، آب، ل  ن ی نا   ساي  ی سا   ی اصال  ی اهزا 

  ن، ی نا   ی اريوط ي  كارير   کات ی . تراک شاود ی ا  ن ی تأا   ی هانور 

يا   ی ک ی ارتااط اسيش   ی كارير  ن ی ا   د ی و تشد   ن ی نا   ی كارير   ر یی تغ 

 . [ 12] دارند    سااي  ی هداات اكوساا  ن ی و تأا   ی ع ی طا     ی سااراا 

تاا   ی احل   ی هاا ا  یا اعکوال  در اش   کاات ی تراااک   ن ی ا   رات ی تاأر 

ك  ي  هداات    ی احل   شات ی اع   ر و ي   شاود ی آشا ار ا   ی ا انطش  

 . [ 41]   يتارد ی ا   ر ی دارد، تأر  ی يسي    ی سي ی و تنو، ن   سي  ی اكوس 

 
 

 

  ی كارير  رییك  يالث تغ  ایاحرك  یروهاین  ییشااناسااا

  ی ها اساااتیو سااا   راهاردها  جادیا یيرا،  شاااوندیا  نینا

 رییتغ  یان اررات انا   یریهلوي  ایا كااه     یيرا  یيیریااد

ياا    نادهیآ  راتییتغ  ینیي یپ  یيرا  ایا   سااارناین  یكاارير

، ي  ییشاناساا نیا .[36]اسات  یها ضاروراسايااده ان ادل

 یریهلوي  ایكاه     یهااساتیتا سا   كندیكکک ا  را یاد

 را ي  كاريرند.  نینا  یكارير  رییتغ  یان اررات انا 

ان    یایاعکوال  ترك  نینا  یكارير  رییاحر  تغ یروهاین

  ، ی اسا یسا   ،یيیهکع   ی)ي  لنوا  اثال، شارا  یلواال انساان

)يا    ی یزیوف ی( و لوااال يیو فرهن   یفنااور  ،یاقيرااااد

    ی اسايش   راتی( يا تأریها  و توپويراف    ،یلنوا  اثال، اقل

 .[2]هسيند     یراسيش یغ  ای

  ن ینا  اتیي  هرااوصاا   یادیتا حد ن  یان آنجا ك  كارير

يساير   ت،یدارد )ي  لنوا  اثال، پوشا ، فرم، اوقع  یيساي 

رايطا    نینا  یو كاارير  نیپوشااا  نا  نی(، يرهیو غ  نینا

  ی و كارير  نیپوشا  نا  راتییتغ  .[15]وهود دارد    ک ینزد

در كنار    ساااتین یان  اار اشااا ل لکده اح  ی ی  نینا

اسات   یکیاقل  راتییو تغ یهو  بیترك  ،یسايیاساا ل تنو، ن

 .[40و  39]

ي     ن ی و پوشاا  ساارنا   ی كارير  ر یی تغ  ر ی اه   ی ها ده  در  

فزا  تغ   ک یا يا  لنوا     ی ا ناده ی طور     یاح   رات یی هزء اا  

اورد توه  قرار    دار یا و اطاالعاات توساااعا  پا   ی هااان   سااات ی ن 

و   ساات ی ن   ی در اح   رات یی تغ  ن ی ا   ی اي ی رد  . [ 22]   يرفي  اساات 

انسااااان  ا   ی للاال  و   رات یی تغ   ی ن ی ي   ی پ   ی يرا   توانااد ی آ ، 

 . [ 29و   15]   رد ی پروژه اورد اسيااده قرار ي  نده ی آ   ی رها ی اس 

  سااارناین   یكاارير  راتییاطاالعاات نشاااا  داده كا  تغ

و ارت    یكشااورن  یاراضا   رییاثل تغ  یا ان  راتییتغ  یدارا

،  رها   [14و    30]  یو صااانعي  یاسااا ون  یيا  اراضااا 

تغ  [27و    24]يااد    نادی، فرا[33]  ی یدرولوژیا ه   رات ییو 

  ی، شاارا[24]  ییناايا یي،  [6]   یاقل  راتییاانند تغ  یناان

 است.                     [23و   7]  یاهيکال  یاقيراد

ان   ی ا ی ترك   ، در اسااايا  كراا  واق    ، نار الل   ز ی حونه آيخ 

1 Anthropocene 

2 global land use 
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دو ساااااان  در   ن ی دارد و ا   ی ع ی و طا   ی انساااان   ی ها ساااااان  

و تعاال    ی ساي ی هکز   دارشاا  ی نساايا  پا   ی ع ی طا   ی ها احدوده 

اررات    كنناده واحادهاا انع     ن ی ا   ی اارون   ی هاا ی ژي ی دارناد. و 

  آوریفن های  آناا اسات. پیشارفت   ی ع ی طا  ت ی در وضاع   ی انساان 

انااطق ی ی      یا انطشا  هکاانناد يش   ن ی در  ناد دها  اهیر در ا 

 . [ 26]   ياشد ی ا   سرناین ان لواال تغییرات كاريری  

اهيناب    ،یوساا  یهایيردارو ياره  راتییك  تغ ان آنجا 

انطشا  ارر   ساااي یاكوسااا   یعیيوده و در تعاادل طا  رینااپات

 نیشادت ا  ایآ ك  اسات  نیاطرح شاده ا پرسا .  يتاردیا

  ، ی اقيراااد  یو ساااهيارها  ندهایفرا  یي  لاارن  ای  راتییتغ

انطش  اسااتر روند   یایپو  یعیطا  یي  ساااهيارها  ک ینزد

 ي     صورت استر  یكارير  راتییتغ

انسااا ، شاادت   ت ی يررساای نو، فعال   ق، ی تحش  ن ی هدف ا 

  ک ی در انطش  ي  لنوا    ی و تحول انساان  ر یی و روند تغ   ت ی فعال 

 است.      ی انسان  -   ی ع ی طا   ی ها يا در نظر يرفين سااان     رد ی رو 

 مواد و روش. 2

 منطقه مورد مطالعه  .2.1
در  ناام دارد و    ناراللا   زیحونه آيخانطشا  اورد اطاالعا    

ي  لنوا    را یكراا  در اركز اقسااکت هنوب غرب شااار  

ه يار   14540يراير    یهشاک سارد يا اسااحي  نیسارنا  ک ی

انطش  ان نظر اوقعیت   نی(. ا1واق  يردیده اساات )شاا ل  

 56تاا     یا راان  2و    شا یدق   45درها  و    56هغرافیاایی در   

 24 ودره    29و   یطول شارق   یران 12و    ش یدق  53دره   

لرض    یران 24و   ش یدق  33دره  و  29تا    یران 2و   ش یدق 

و   ینار كراا  قرار دارد. تجزالل   یدر انطش  لکوا  یشکال

نار  الل    ینشااا  داده ك  ناح  یهواشااناساا   یهاداده  لیتحل

ناسايا ،    یعیانطاق يا فراول طا  ییسا  فرال داا  یدارا

  رات ییتغ  اطاالعا . انطشا  اورد  [18]  اسااات  زیيااار و پاا 

 .را دارد  ایاير ان سطح در4000اير تا   2500ان    یارتاال

 

 منطقه مورد مطالعه  ییایجغراف تیموقع. 1 شکل

 

 مطالعه  . روش2.2
  ر ییاااوم تغ لیو تحل   یپژوه ، ي  انظور تجز  نیدر ا

در    راتییان تغ  یاریيساا   سااي ،یدر اكوساا   یو تحول انسااان

ان نظر    نینا  یدر قاالاب كاارير  نیسااايیاحی   یهاایژيیو

 نیشاادند. ساار  در ا  فیتوصاا   صیقايل تشااخ یال وها

نسااات ي  شاادت و روند دهالت    ص،یقايل تشااخ یال وها
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 كرد.  دایاطالع  اداا  پ  ها،اهصانسا  يا در نظر يرفين ش

  ر یيا اسايااده ان روز تاسا  سارناینواحدهای كاريری  

. در  [13]يويل ارث اشاخص شاد    ریترااو یير رو  ی شاک

يويل ارث، ان اطملات نششاا    ریروز لموه ير تراااو نیا

و روز   5-لندسات ریك  يا اسايااده ان  ترااو  یاراضا   یكارير

 تیشااد. در ناا  دهاسااياا زیشااده يود ن  ینظارت شااده تا

 یشاده يا اسايااده ان داده ها  دیتول  یصاحت نششا  كارير

يرداشاات شااده اساات اورد   یانطش  اطالعات ك  ان  ینینا

  ی كاپا  بیو ضااار %91  یقرار يرفت و صاااحت كل  یايیارن

 يدست آاد. 86/0

يا توه  ي  اطالع  ايغیرهای انساانی نو،، شادت و روند 

كاريری اراضای روز كار در سا  ارحل  ي  شارح نیر يوده 

 است.

  ی كارير  یيند، اساا  طرح طاش نو، دهالت  در يررسای

يا  2003سااال   Di Gregorioو   Jansenناین ير يرفي  ان  

را در    ساارناینطرح، كاريری    نی. ا[15] تغییرات ك   يود

يندی  دو ارحل ، نو، لکل رد و نو، فعالیت سارناین دساي 

  ن ینا  یكارير  یيندارحل ، دساي   نی(. اول2كند )شا لای

شااده   فیير اسااا  لکل رد اصاالی و لکده ساارناین تعر

 است، ك  شاال:

را شااااال    یهانیتکام نا  ،یكشااااورن  یهایكارير-1

در آناا ي  صاورت    یانساان  یهاتیك  لکل رد فعال  شاودیا

 (.یو تجار  یشيیاع  اها یو ... ياشد )ي  ینرالت، ياغدار

ياا   یهاانیارت ، شاااااال لکل رد نا  یهاایكاارير  -2

  یی ك  اناي  غتا  شاودیا یايوت   ایو   یللا   یاهیپوشا  ي

 .كنندیا  دیو پرورز( و ... را تول  ی، تغتدام ) را یيرا

ي    یك  لکل رد كارير  یاناطش  ،یشار  یهایكارير  -3

ارتا  اساات، اانند اناطق    یاراانول  یساااهت و سااانها

 و ...  یاناطق تجار  ،یاس ون

سااهي  شاده    یيا سادها  یاناي  آب، شااال اناطش   -4

  ی ها اسايااده یآب يرا  رهیاسات ك  هدف آناا ذه  یارانول

(،  یوانیو ح  یشارب )انساان  ،یاریاخيلف ان هکل  اهداف آي

 .شودیا  یآي  یهاو ورنز  یری یااه  ،یو يعضا پرورز ااه

 

 یت فعال آنها بر اساس یها  یرمجموعهو ز ین بر اساس عملکردزم یکاربر  یبنددستهروش  .2 شکل

  

شاده اسات. در    زیايکا  یشايریي اتیارحل  دوم يا هز 

  ی ایير اساااا  ترك  نینا  یطاشات كارير  جادیارحل  ا نیا

يا فعالیت اقيراادی انيخاب شادند   ییان اجکول  پاراايرها

  ن ینا  یكارير  یاصاال  یهاان يروه  ک یك  ايناسااب يا هر 

)لکل رد سارناین( ارا   شاده در ياال هسايند. شااهص اا   

 (.2است )ش ل  یاقيراد  یهاتیطاشات فعال نیحاك  ير ا

يا توه  ي  نو،   یيعد  کاتیتشسا   ،یدر لکل رد كشااورن

پوش  يیاهی طایعی  یافي  در  پوش  يیاهی غالب توسع 

تعیین شاااد كا  شاااااال نرالات، يااغاداری و نرالات توام ياا 

 ياغداری يردید.

ير اساا  نو، و تی     یيعد  کاتیدر لکل رد ارت ، تشسا 

( ير اسا  تاسیر  یايوت   ایو   یللا   یاهیارت  )يا پوش  ي
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ترااااویر اااهواره و يااندیااای ایادانی يا  لنوا  یاک لاااال  

اعیشايی )شااال    -اقيراادی تجاریطایعی يرای فعالیت  

ارت    یا تغات،   را در  پرورز  نظر يرفيا  شااااد. و  در   )

ایزا    انادانه  تودهنیسااااتهکننین  يا  روز  يیری كا  

 يندی يود.اضالف يرآورد يردید، اعیاری يرای این طاش 

يا توه  ي    یيعد  کاتیتشسا  ،یشاار  یدر لکل رد كارير

ايراین دو نیر يود  انطش  انجام شد. ين  یصنعي  ای  یاس ون

 يروه اناطق اس ونی و اناطق صنعيی تش یل يردید.

يا توه    یيعد  کاتیاناي  آب، تشسا   یدر لکل رد كارير

ي  اراارف لکده و اصاالی اناي  آب ي  دو نیر يروه يزر  

 صورت يرفت.  یاریاررف شرب و اهداف آي

در دهاالات    طاشاات شااادت   ، دهاالات اطاالعا  شااادت  در  

صاورت نیر يیا  شاده اسات. در كاريری  های انطش  ي   كاريری 

  ی يا لکل رد كشااورنی، شادت دهالت ير اساا  يسايرز ناان 

های نرالی ي   در توسااع  ناین   ی كشاااورن   ی كارير   رات یی تغ 

 های هدید و قدی  آورده شده است. صورت نرالت 

ارت    تیوضااع  یايیدر كاريری كلی ارت  ير اسااا  ارن

 ااار    انیا ااي  نیان یا هاای صاااحرایی ان اير پاایا  يرداشااات

  اه یي  یو شااداي  یاهیي بیها ، ترك  ،یفاكيور پوشا  تاه

و   فیهوب، ايوسا ، ضاع  ،یصاورت يرفت و يا درهات لال

 شدند. فیتعر  فیضع  یلیه

در كاريری يا لکل رد شاری و اناي  آب، شدت دهالت  

ياا در نظر يرفين این كا  تکااای واحاد ناین تحات فعاالیات  

تیا  اولیا  يیااهی انطشا  يا  انساااا  يوده و هیث آرااری ان  

 هورد انجام شد. ش  نکی

دهالت و شاادت دهالت انسااا ، در حد یک آساايان   

كکير   یوريا ياره  داریحالت پا  ک یاشااخص، اک ن اساات  

كند ك  ير اسااا  ایزا  شاادت دهالت يريشااين    جادیرا ا

آ  اک ن یا اشاا ل و یا غیراک ن ياشااد. ير این اسااا  

نطشا  ياا درهاات نیر ایزا  شااادت دهاالات انساااا  در ا

 اشخص يردید.

 نا یز تا ك   -

 ك -

 ايوس   -

 ايوس  تا نیاد  -

 نیاد  -

 هیلی نیاد    -

يندی شادت دهالت ي  كار يرفي  شاده، ير اساا   طاش 

ارتااط دو اشاخرا  نو، دهالت )تغییر كاريری سارناین( و 

 يیاهی انجام شد.پوش 

شاود  هایی ایشادت دهالت نا یز تا ك  شااال كاريری

ای اطايشت داشاااي  و   يا تیا  و تركیاب اصااالی انطش كا 

های اقيراادی  كکير دسايخوز اداهمت اسايشی  فعالیت

اناد، كا  شاااااال ارات  در اراضااای ياا شااایاب  قرار يرفيا 

 تودهیساااتنسااان مهی يا    ي  طور كلیتوپويرافی نیاد و 

يسایار ك  و ضاعیف،  کنزارهای طایعی در ارتاالات ياال و 

 يردد.دسير  ایسن مهی و دور ان  

شاود ك  تحت هایی ای شادت دهالت ك  شااال كاريری 

هاای انساااانی قرار دارناد ولی در حاال  تااریر يعضااای فعاالیات 

حاضااار در یک وضاااعیت نساااايا پایدار يا یک فرایند هود 

ان   يعضااای  ان  يادین اعنی كا   طایعی هسااايناد.  تنظی  

يا  دلیال اساااياااده ناااعشول در  ،  هاای كااركردی آنااا كیایات 

تر ان قدرت تولید  وری نیسايی پا ین يتشاي ، ك  شاده و ياره 

شاا  دارند. این نو، شادت دهالت شااال كلی  ارات   طایعی 

و  کنزارها، در اناطق دور ان دسااير  اناطق شاااری  و 

هوب،    ، ی لال   ت ی وضااع   ی اي ی يردد. ارات  يا ارن اساا ونی ای 

 دست در این طاش  قرار دارند. نارهای پا ین ايوس  و  کن 

شاود  ك   هایی ایشادت دهالت ايوسا  شااال كاريری

در حال حاضار نساات ي  شادت دهالت ك ، دارای وضاعیت  

نااپاایادار ان نظر فرایناد هودتنظی  طایعی هسااايناد. این 

شاوند ك  لکدتا ي  های هدید ایاراضای شااال كشااورنی

سااارخ، تانه تاسااای  شاااده در ارات ، هات های يلياغ

يرااااد دارناد.  کنزارهاای  يیری اههاای يمبكاارهاانا 

 اطراف اناطق اس ونی نیز در این طاش  قرار دارند.

شاود ك   شادت دهالت ايوسا  تا نیاد شااال اراضای ای

توسا  دهالت انساا  ي  صاورت احلی  و احدود تخریب 

  نیسااايی آنااا يی  ان توا  طایعی یاافيا  و تغییرات احی 

و   فیضاع  یلیو ه  فیسارناین اسات. ارات  يا وضاعیت ضاع
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هکننین ارات  پراكناده اطراف انااطق اسااا ونی در این 

 يیرند.طاش  قرار ای

شاود ك  سااهيار  شادت دهالت نیاد شااال اراضای ای

های انساانی تغییر طایعی آناا ي  طور لکدی تحت فعالیت

، های زین 1های نیسايی كشايی و پرورشاییافي  و هانشاین

ای  هسااهيار طایعی شاده اسات. این اراضای شااال كاريری

كشااااورنی ال  ان نرالات قادی ، يااغاات و يااغاات هکراه ياا  

   يردد.نرالت ای

شااود ك  شاادت دهالت هیلی نیاد شاااال اراضاای ای 

سااهيار طایعی آناا توسا  يرهوردهای آياهان  انساا  تغییر  

نیسااايی و لکل رد  یافي  و پویایی كنونی، وضاااعیت احی  

و   اهيکالی آناا توساا  فعالیت انسااا  تعیین   - اقيرااادی 

شاااود. این نو، شااادت دهاالات در انطشا  اورد  كنيرل ای 

 يردد. های شاری و اناي  آب ای اطالع  شاال كاريری 

اطالع  روند اداهمت انسااا  در انطش ، ير اسااا  دو  

هاا صاااورت يرفات. تغییر روناد تغییرات ننجیره وضاااعیات

ها يا سااااهياارهای طایعی اولیا  هکاانناد  ننجیره وضاااعیات

كکريندهای هغرافیایی و هواا  يیاهی ي  ننجیره وضعیت  

های  يا سااهيارهای اداهمت انساانی هکانند ارات  و ناین

یا  های زینی غالب سااااهيارهای ت نولوژی  نرالی و در پا

در تکام سااارناین اصاااول روز اطالع  روند دهالت يود.  

ير اساا  دو اشاخرا  اصالی سارناین یعنی   ،اطالع  روند

  (.3)ش ل   انجام شد.هی و تغییر كاريری ناین  پوش  يیا

 
 

روند سااااهيارهای دهالت انساااانی در سااااهيارهای  

هااع  يیاهی هود را نشاا  داده اسات و طایعی، اييدا در  

تی  يیاهی را ي  وهود آورده اسااات. يرای يررسااای روند 

دهالت در تی  يیاهی ان وضااعیت يرای  ارت  اساايااده  

ارت     یيرا یشاده. در تعیین يرای  ارت  ان روز ترانو

  ی اثاات و انا  یروز فااكيورهاا  نیاساااياااده يردیاد. در ا

 
 

شااوند. ساای ایرير  یاندیا  یدهایير اسااا  ياند  یايعدد

 ایا   یلاال  تیا نکرات اريوط يا  هر فااكيور در  ااار وضاااع

. در  رندیيیقرار ا  فیضاع  یلیو ه  فیهوب، ايوسا ، ضاع

  ی ك  اجکو، نکرات اثات ان اجکو، نکرات انا  یصاااورت

ان   اثاتاثات و اير اجکو، نکرات     یياشاد، يرا  شايریي

انا  نکرات  يرا  یاجکو،  يااشااااد،  و در     یانا    یكکير 

1 Cultural biotic successions 

 بدون تغییر و تحول و دارای روند طبیعی

 روند با جانشینی زیستی ثانویه

 پوشش گیاهی پرورشی و کشت شده  جانشینی روند با

 یگزینی ساختارهای تکنولوژیكجاروند با 

 . روندنمای )فلوچارت( کلی روند مداخالت انسان3شکل 
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 .ياشدیرايت ا  یك  يراير  ياشد، يرا  یصورت

  ی ايیا ارن  ک یا يا     توا یروز اطاالعا ، ا  نیا  اساااا ير  

در    1سااااهتتحوالت انساااا   یندهایان در  فرآ   رار  ی

 .دیرس  نیناسر  یواحدها

 

 . نتايج3

 (نيزمسر ي)كاربر ي نوع مداخالت انسان .3.1
اداهمت  اعیارهای اسااايااده شاااده يرای تعیین نو،  

يیاهی يوده اساات. ي  این ترتیب در این پوشاا   ،یانسااان

تحشیق نو، دهاالات انساااا  ير اساااا  تغییر در تركیاب 

ایجااد  پوشااا  و  يا  صاااورت دهاالات  يیااهی طایعی، 

های نیساايی رانوی  یا ي  صااورت ينیادی توساا   هانشااین

ياغات و...( و   رالت،یافي  )نيیاهی كشات و پرورزپوشا 

هاای زین نااایات  در  در  ت نولوژیاک  ساااااهياارهاای  ی 

و  4يیاهی  اره اولی  ناین انجام شااد. شاا ل  پوشاا 

  ی كارير یهای واحدهايساايرز ا انی و ویژيی 1هدول  

 دهند.ير اسا  لکل رد را نشا  ای  سرناین

تشسیکات ارحل  دوم لکل رد كاريری اراضی انطش ، يا 

و   5فعاالیات اقيراااادی، در شااا ال    یاجکولا  پااراايرهاا

 را   شده است.ا 3هدول  

شاااال   یير اسااا  روز ارا   شااده، لکل رد كشاااورن

نرالت، ياغداری و نرالت توااا  يا ياغداری يردید. لکل رد  

هاای ارت ،  کنزار و ارات  ارت  يا  سااا  نیر يروه، تیا 

يساایار ضااعیف    تودهنیسااتساان مهی و ساان ی يا تولید  

 تشسی  يردید.

 

 عملکردبر اساس  سرزمین یکاربر ینقشه واحدها .4شکل 

 
 1 Anthropogenic transformation 
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 بر اساس عملکرد سرزمین یکاربر  یواحدهاهای ویژگی .1جدول 

 اساحت )درصد(  اساحت ) ه يار(  ير اسا  لکل رد   نینا  یكارير

 5/21 3148 كشاورنی 

 2/77 11219 ارت 

 1/1 146 ی شار

 2/0 27 اناي  آب 

 100 14540 هک  

 

نیر يروه   غاالاب  تیا در  ارت ، هن  يیااهی  هاای 

ياا دويونا  يیااهی ،  يااشاااادای  Artemisiaانطشا     كا  

Artemisia aucheri  و Artemisia sieberi  شاااناساااایی

ي  تناایی یک تی     Artemisia aucheri  اسات. يون شاده

انطشا  تشااا یال ای ارتااالاات    حاالی ا   دهاد، در  را در 
Artemisia sieberi   ضاااکن تشااا یل یک تی ، هکراه يا

 Artemisiaهاایی شاااااال تیا   يیااهاا  غاالاب دی ر تیا 

sieberi, Astragalus sp., Hertia intermedia (Ar-As -

He)     و تیاArtemisia sieberri, Hertia intermedia, 

Astragalus sp (Ar-He-As)     و تیArtemisia sieberi, 

Astragalus sp (Ar- As) (.  5را تشا یل داده اسات )شا ل

هاای يیااهی انطشا  كا  در این هاای تیا ویژيی  2هادول  

 دهد.اند را نشا  ایاشال  ي  كار يرفي  شده

 منطقههای گیاهی های تیپ. ویژگی2جدول  

 يرای  ارت   وضعیت ارت   درصد تاج پوش   های هکراه يون  يیاهیتی 

Artemisia aucheri Eurotia ceratoides, Heliotropium persicum,  

Apium graveolens, Zizyphora sp. 
 رايت  ايوس   33

Artemisia sieberi Salsola sp., Peteropyrum aucheri,  

Launaea acanthodes, Zygophyllum eurypterum 
 رايت  فشیر 21

Artemisia sieberi, Astragalus sp., 
Hertia intermedia 

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

 انای ايوس   28

Artemisia sieberri, Hertia 
intermedia, Astragalus sp. 

Ajuga chamaecistus, Scrpzmera omtrocta,  
Noaea mucronate, Stipa barbata 

 انای فشیر 26

Artemisia sieberi, Astragalus sp. 
Ferula ovina, Daphne stapfii 

Hertia angustifolia, Hertia intermedia 
 انای ايوس   29

 

و    Cynodon dactylonهاای  در نیر يروه  کنزار يونا  

sp  Juncus    وSalix sp    ااراتا ياروه  نیار  دارد.  وهاود 

شااال    يسایار ضاعیف   توده نیسات يا تولید  سان مهی و سان ی  

ياشد ك  يیشير اساحت  ای   Artemisia aucheriهکا  تی   

اند و های سااان مهی و سااان ی تشااا یل داده را ناین آ  

 يسیار ك  و ضعیف است. توده  نیست ينايراین دارای  

كااارير اناااطق    ،یشاااار  یلکل رد  يروه  نیر  دو  ياا  

اناي  آب، ي    یاسا ونی و اناطق صانعيی و لکل رد كارير

تشسای     یاریدو نیر يروه يزر  ارارف شارب و اهداف آي

 (.5و ش ل   3دند )هدول  ش

 ي مداخالت انسان شدت .3.2
ان    یعیوسا  فیط  یو شادت اداهل  انساا  دارا  اداهل 

های نسااايا يساايرده  ان كاريری یيره یاساات. يرا   یاااه

  نا  یو شااری ان هکل  ارت ، هنون لدم اطک  یكشااورنریغ

  یي  شاارا  یپاسااخ   ینیيیوهود دارد ك  آنن  اا اارون ا

 تیا ریاحراااول دهاالات و ااد  ایا و هاا  غاالاب    ییآب و هوا

شادت اداهمت   ریدلیل، شاواهد تأر  کینانساا  اساتر ي  ه
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 رییرا ي  صاورت تغ  ساي یاكوسا  بیتخر یهاانساا  ير نکون 

ي  یيحارانا  تعااادل  ي  زا یا  نیدر  و  نیان    ی هااایژيیرفين 

  ساااي  یسااا   ک یآناا در    دیتجد  زا یو ا  یلکل رد  یدیكل

[. طاشاات شااادت دهاالات  32اناد ]اعین يیاا  كرده  دیا تول

های آ  و ویژيی 6های انطش  در شا ل  انساا  در كاريری

 ارا   شده است. 4در هدول  

 

 فعالیت بر اساس  سرزمین یکاربر  ینقشه واحدها .5شکل 

 

 فعالیت بر اساس  سرزمین یکاربر  یهای واحدهاویژگی .3جدول 

 اساحت )درصد(  اساحت )ه يار(  ) فعالیت( ناین كاريری   كاريری ناین )لکل رد( 

 كشاورنی 

 56/18 2698 نرالت 

 13/1 164 ياغداری 

 97/1 286 نرالت يا ياغداری 

 ارت 

 14/65 9473 های ارت  تی 

 84/3 558  کنزار 

 تودهنیستارات  سن مهی و سن ی يا تولید 

 يسیار ضعیف 
1188 17/8 

 شاری 
 77/0 112 اناطق اس ونی 

 23/0 34 اناطق صنعيی 

 اناي  آب 
 09/0 13 اررف شرب 

 1/0 14 اهداف آيیاری 

 100 14540 --------------------------------------  هک  
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 ینقشه شدت مداخالت انسان. 6شکل 

 

 های شدت دخالتویژگی .4جدول 

 اساحت )درصد(  اساحت )ه يار(  شدت دهالت 

 35/10 1503 نا یز تا ك  

 11/45 6557 ك 

 11/11 1614 ايوس  

 88/21 3178 ايوس  تا نیاد 

 42/10 1515 نیاد 

 13/1 173 هیلی نیاد 

 100 14540 هک  

 

  ي مداخالت انسان روند .3.3
ان   یاااوم روند اداهل  انساا  ي  لنوا  پیوساي ی ناشا 

پویاایی   و  ناین(  )پوشااا   پویاایی طایعی  يین  واكن  

 فیتعر   یاقيراااادی و اهيکاالی )كااريری ناین( در اح

ان   یارهی. در طول این تغییرات، ننج[38]شاااده اسااات  

 رین  نیان واكن  ي  یوهود دارد كا  نااشااا   هااتیا وضاااع

( در  ی)اهيکال  ی( و انسااانی یزیوف ی)ي  یعیطا  یهاسااااان 

روند اداهمت  ،  اساات. این اااهی  و روی ردها  نیساارنا

 دهند.انسا  را ش ل ای

روناد ننجیره   ااداهمت نشاااا  داد كا   اطاالعا  روناد
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وضااعیت طایعی    انساااهيارهای طایعی    درها  وضااعیت

شاارو، و   يراساایریكکريندهای هغرافیایی هنب  هاانی

ان   یاصال  یهايون يا  یتوران  یرانیا  یشا یرو   یناحسار  يا 

درااناا  )،  (Artemisia)  هانا   قا Astragalusياو     ث یا (، 

(Zygophylum )یايد. ساطح يعد این روند و توالی اداا  ای

ير    های يیاهییا ایجاد تی   های نیسايیپیدای  هانشاین

 Artemisiaشاااال    اسااا  شاارای  فیزی ی و احیطی،

sieberi  -  Artemisia aucheri  -  Artemisia sieberi, 

Astragalus sp .,Hertia intermedia،-  Artemisia 

sieberri, Hertia intermedia, Astragalus sp.    و تیا

Artemisia sieberi, Astragalus sp. يعد ان يردیده است .

  های های انساانی ي  صورتروند ي  ساوی دهالتاین ساطح،  

در پوشا  ارتعی   دهالتتغییر در روند طایعی اثل روند 

ينیادین، یعنی    یا ي  صااورت ( و2)يرای  ارت  در هدول 

يیاهی غالب يوهود آاده توسا  انساا  ان هانشاینی پوشا 

هاای دی ر يا  ویژه ارات  هکلا  نرالات، يااغااانی در كااريری

يا های زینی غالب ساااهيارهای ت نولوژی  اساات. این روند  

های اساا ونی، صاانعيی و ...  در هر نو،  ان هکل  شااار 

 (.7)ش ل   یافي  استكاريری پایا   

 

 روند مداخالت انسان در منطقه  یروندنما. 7شکل 

 كکريند هغرافیایی هنب يراسیری

 یتوران یرانیا یشیرو  یناح

Artemisia Astragalus Zygophylum 

 هااع  يیاهی

 های يیاهیتی 

 نرالت، ياغاانی

 (های اس ونی، صنعيیشار ) ساهيارهای ت نولوژی

 هایننجیره وضعیت

 اداهمت انسانی 

 های طایعیننجیره وضعیت

Artemisia sieberi Artemisia sieberi, 
 Astragalus sp. 

 Hertia intermedia 

Artemisia sieberri, 
 Hertia intermedia,  

Astragalus sp. 

Artemisia sieberi, 

Astragalus sp. 
Artemisia aucheri 
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اطاالعا   ااار روناد ير اساااا    نیا یيرا ب،یا ترت  نیا  يا 

و   8در نظر يرفي  شاااد )شااا ل  یاهیيدر پوشااا   رییتغ

 (:5هدول

  ا یا هیث    ااا یتشر  یروناد طایعی یاا تغییر و تحول انساااان-

 ك   

های  اثال تی   یسااايیهای نروند يا ظاور هانشاااین-

 ارتعی

ينیاادی پوشااا - و هاانشاااینی    یاهیا يروناد تغییر 

 كشت شده و پرورشی توس  انسا   یاهیيپوش 

روناد تحول يا  ساااکات هاای زینی كاااال سااااهياار  -

 يیاهی در هر نو،نولوژیک در ساهيارهای پوش ت 

 

 روند مداخالت انسان در منطقه  : نقشه8شکل 

 

 [28] های روند مداخالت انسان بر اساس تقسیماتویژگی .5جدول 

 اساحت )درصد(  اساحت ) ه يار(  دهالت  روند 

 34/10 1503 روند طایعی

 82/66 9716 ی سيین  یهانی هانشروند يا ظاور 

 65/21 3148 ی پرورشی اهیيپوش هانشینی روند 

 19/1 173 يیاهی روند های زینی ساهيار ت نولوژیک در پوش 

 100 14540 هک  
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 ي ر يگجهيبحث و نت. 4
اكنو  ال و   نیو اسايااده آناا ان نا  یانساان  یهاتیهکع

 رییتغ  ینیكره نانیساات  شاايریيوم را در ينیساات  ندیو فرآ

در    یلکاده هااان  راتیی[، و ياالاث تغ17و    9داده اسااات ]

يا 3]  یسااايا ینتاناو، فارآ16]یکا یا وژ اوشااا یا [،   یناادهااایا [، 

 [ شده است. 10]  اقلی [ و  34]  ک یژ واورف 

های انسااا   فعالیت  یايیاشال  يا دو هدف، ی ی ارن نیا

ان   ینااشااا   یهااان  راتییپادیاده پویاا در تغيا  لنوا  یاک  

يوده ك  ير اساا  ايغییرهای    نیاسايااده انساا  ان سارنا

ها يا ارای  پاراايرهای  اخيلف ي  لنوا  اعیارها و شاااهص

يیری این تا حدودی كکی صاورت يرفت، و دی ری ي  كار

 ياشد.  آيخیز ای یک حونه  درايغییرها  

ان كارهای ایدانی   ارور اناي  و تجارب ناشی  اطالعات،

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. 

  یی هاایو ورود  هااتیا فعاال  ،هاان یياا    ن،ینا  یكاارير

  د، یتول یيرا  نیان پوشاا  نا  یك  انسااا  در نو، هاصاا 

شااود. طاق یدهد اشااخص ایحاظ آ  انجام ا  ای  رییتغ

پوشا    نیي  یکیارتااط اسايش   ن،ینا  یاین تعریف، كارير

[. يسيرز  5ياشد ]ای  یو اقدااات افراد در این اح  نینا

این داشي  ك   يسي ی ي  هکعیت سرن نیاو نو، كاريری ن

  ت یا يا  ویژه تراك  هکع  تیا هاای هکعاساااياااده ان دادهياا  

. يطور اعکول، هواا  يا تراك  ك  دارای  شودیا  ینیي یپ

  ی هانیسااران  ناین ياال يوده تا هایی ك  تکام نا  یكارير

كنناد. در این وضاااعیات،  قاايال دساااير  را اساااياااده ای

 زیو انطش  نا   ساياومیدر هر ن  نیاسايااده انساا  ان سارنا

نش  و   ن،یسااران  نا  یكارير  ییای. يطور كلی، پوياشاادای

 [.16كند ]در  ااکی را در  تغییر كاريری ناین ایاا ای

  رات ییتغ  یاصاال یان اهزا  ی یساارناین   یكارير  رییتغ

اورد   اادیپ  ک ی  كلی يطوراساات ك     یهاان  نیساات یاح

 یروهای[. ن42اسات ] یانساان  یهاتیناهواساي  فعال  اینظر 

تغا  تركا   نیا ناا   یكااارير  رییا احار   لواااال   یاا یا اعاکاوال   ان 

،  ی اسااا ی، سااا یيیهکع   ی، شااارا)ي  لنوا  اثال  یانساااان

 )يا   ی یزیوف ی( و لوااال يیرهن و ف   ی، فنااوریاقيرااااد

    ی اسايش   راتی( يا تأری، ها  و توپويراف  یاقل  ،لنوا  اثال

 .[1هسيند ]   یراسيش یغ  ای

يندی  و ا اتب اخيلای يرای توصااایف و طاش   هاروز

  یی اند ك  ير اساا  شاناساا كاريری سارناین توساع  یافي 

[.  4و 35و   31 و 8و   2ياشاااند ]پاراايرها ای  یسااار  ک ی

روز اطاالعا  كااريری سااارناین و تغییر كااريری در این 

تااوساااا     شااااده  ارایاا   روز  اسااااا   ياار   اااشااالاا  

 JansenوDi Gregorio       دوساااطح لکل رد  يود كا  در

سرناین و فعالیت اقيرادی در واحدهای لکل رد سرناین 

 [.15است ]

در    ايغییر كاااريری  تغییر  و  نو،  ان  يعااد  كاا   دی ری 

. شااادت یا  يرفتالیت انساااا  اورد توه  قرار  ارنیايی فع

تراك     ی. اليشاد ير این است ك  يا افزايودتشدید كاريری  

شاده اسات   دیتشاد  نینا  یدر طول ناا ، كارير  تیهکع

ساران     ی)ساران  كکير،كارآیی يیشاير(. يا فرض این   كارير

  د یان تشااد یيکاند، ي  طور اؤرررايت   اا یتشر  ناا در طول 

شااود. اطالعات نشااا  داده ك   كاسااي  ای  نینا  یكارير

    یدر تنظ یيالشوه احور  ندیفرآ  ک ی  نیكاريری نا  دیتشاد

و پایداری رشااد   یانسااان  یهاتیيوای هکعاررات نیساات

يندی شادت دهالت انسا  در  [. طاش 9ها اسات ]آ   یهاان

سارناین يساي ی ي  اشیا  و ساطح اطالع  دارد. اطالعات  

Milanova   انادان هااانی و هک اارا  در واحادهاای  شااا

ناین و دراشیاا  هااانی،  ااار طاشا  شااادت دهاالات را 

يا يزريير شااد  اشیا  و كاريردی  [.  28دهد ]نشااا  ای

توانند يیشاير شاوند. در این این طاشات ای  ها،شاد  طرح

  در شا   هالتپژوه ، يا توه  ي  وساعت انطش ، شادت د

 .طاش  اورد يررسی قرار يرفت

دهالت انساا  ك  ناشای ان دو ايغییر نو، و شادت    روند

  ی هاان  راتییك  تغاسات    یااک رویدهالت انساا  اسات، ن

روند   یندهایكند. فرآیا تیرا هدا  نیان  سااارنادر سااااا

يا    نینا  یكاارير  رییتغ  نادهیدر  آ  یيرا  یتواناد حيای

تر كند، اا یرا ديريو  ا  نیك  ساااان  نا ییرویلنوا  ن
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دهالت انساااا  در ساااطح هاانی و ساااطح    ندياشاااد. رو

ای قاايال اطاالعا  اسااات. يطور اعکول روناد دهاالات  انطشا 

يیرد ك   ای اورد اطالع  قرار ایانسااا  در سااطح انطش 

شاااااال اطاالعا  تغییرات هواا  يیااهی يا  تیا  يیااهی،  

تغییرات ارات  ي  اناطق كشااات پرورشااای و نرالی و در  

ت نولوژیک اانند    یپایا  تغییرات ساارناین ي  ساااهيارها

ای  هاناطق شااااری، صااانعيی و اناطق تحت تاریر يارز

 يردد.رادیواكيیو ای

نار نشاا   اطالعات كاريری سارناین در حونه آيخیز الل 

در رايط  يا   یيسايرده انساان  یهاتیك  شاناهت فعالداد،  

یک لکل رد هاد يا  یيرا نیاساايااده ان نو، پوشاا  نا

  ا یا و    یاقيرااااد  یهااتیا فعاالير    یااين  یارهاایا توها  يا  اع

اسااايوار اسااات، كا     یاحل  یفرهن -یامحظاات اهيکاال

 ياشد.ای  اریاع  نیتراعکوال اناسب

كااريری سااارناین در انطشا  اورد    یواحادهاا   یتون

( ك  كاريری غالب ير  1و هدول  2اطالع  نشاا  داد )شا ل

  11219اساا  لکل رد سارناین، اريوط ي  ارت  اسات ك   

در    كند،یدرصاد ان كل اسااحت را اشاغال ا 2/77ه يار یا  

ك  واحدهای كاريری كشاورنی و شاری و اناي  آب   یحال

. يا كنندیرا اشاغال ادرصاد    2/0و  1/1و   5/21 بیي  ترت

اسااحت اشاغالی توسا  كاريری    ك ، يیشايرینتوه  ي  این

ارت  يوده و در يحث شادت دهالت، ارات ، دارای وضاعیت  

طایعی يرای رساید   نساايا پایدار يا یک فرایند هودتنظی 

. ينايراین ،يیاهی اولی  و طایعی انطش  هسايندي  پوشا 

د وضاااعیات طایعی  توانا ای  نااا،یاک اادیریات ی راار ا  در آ

و هک اارا     Milanovaاولیا  را در آنااا يريرداناد. اطاالعاات  

نشاااا  داد كا  كااريری ارت  يادو  كاارهاای    1993در  

یافي  فرلی يا یک  اندانهای تخریباصاامحی، هزو  شاا 

يیونیسااايی  ياره طایعی    ترپااایینوری  تولیااد  قاادرت  ان 

 یروهاایشاااا  هسااايناد. كا  ياا توها  يا  وهود ناصااالی

هاا، ياا یاک اادیریات ده طایعی در این كااريریهودساااانااا 

توا  وضاااعیات تعاادل طایعی  اعشول و واقعی در آنااا، ای

توا  . يناايراین ای[28]اولیا  و راايات را در آنااا يريرداناد  

يیاا  كرد كا  يخ  وسااایعی ان انطشا  اورد اطاالعا  هنون 

 تواند ي  حالت طایعی هود يريردد.ای

ر ارحلا  فعاالیات اقيراااادی ير د  هاایيسااايرز كاارير

 ریهاای قاايال تشاااخیص ير روی ترااااواساااا  احادوده

های صاحرایی انجام شاد. ينايراین يعضای و داده یاااهواره

و اناي    یها ان هکل  كشاااورنی و اناطق شاااران كاريری

شاادند ك     یهاصاا   یآب، احدود ي  ناین  و ساااهيارها

رن يندی  يودند و ا  ارنيندیاشاخص و قايل  یدارای ارنها

شااادناد. ولی در اورد اراضااای ارت ، ياا توها  يا  هک نی  

های ها ير اسااا  يرداشااتساارناین در آناا، يیشااير داده

 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  

هایی يرای يسايرز و تغییر كاريری  یتياشاد ك  احدودای

كا  این تغییرات يیشاااير در  ایجااد كرده اسااات. يا  طوری

ها اسات. آب ان هکل  رودهان اطراف اناطق شااری و اناي 

افزای  تاساایسااات اناي  آيی ان هکل  ساادهای كو ک و 

يیاهی  پرورشاای ان هکل  كشاااورنی و يساايرز پوشاا 

ضاااو، اسااات. این این اودكنناده  ییا تاايااغاات در انطشا ،  

تغییرات ال ویی ياا فعاالیات اقيراااادی، ياالاث كااه  یاا  

اسات. ي  لنوا  افزای  ساطح نو، كاريری سارناین شاده

اثاال يطور  شاااک یری ال وی تغییر ان كااريری ارت  يا   

های يلسارخ در انطش  صاورت يرفي   كشااورنی ان نو، ياغ

های كشااورنی ي  دلیل  اسات. ان ساوی دی ر كاه  ناین

يیری و یا تادیل  ای ان هکل  يمبتاسیسات كارهان  ایجاد

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 

  یرا يرا   یفرصاي یتوال  نیكند. اان توالی هاصای پیروی ای

سااهياری، هر  ند    یسالسال  اراتا  ساي یسا   ک یشاناساایی  

 توا یكا  ياا اساااياااده ان آ  ا  كنادیفراه  ا  ر،یپاتانعطااف

صورت   یانسان  یهاتیرا يا توه  ي  فعال نیان نا یهر يخش

كرد. يرای اثال   فیاشااخص و توصاا  نیدر ساارنا  في ير

های ارت  ي  ساااطوح روند تادیل يسااایاری ان سااارناین
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  ی ياا انوا، اخيلف كشااااورن   ینیركشااات، ارتاااط تن ااتن 

دارند. دی ر اطالعات صاورت يرفي  نیز   یشايیو اع  یتجار

اندك  تادیل و تغییر يسایاری ان ساطوح  نشاا  و تا یدكرده

  ی شاااي یو اع  یكشااااورنی تجار  خيلفها يا انوا، اكاريری

ير اساااا     ن،ی. يناايرا[11و    15]  دارناد  یارتاااط تن ااتن 

داده  یايیا ارن ي  یاي   یهاااجکولا   لوااال    ی  یزیوف یير 

نو،، شادت و   یندهایتوا  فرا  ی( انطش ، انی)پوشا  نا

 كرد.  ینیي یرا پ  یروند اداهمت انسان

تحوالت   آناالیز اعیاارهاای  ير روی  فش   این اطاالعا  

يردد  انسا  در یک انطش  تکركز داشي  است. پیشنااد ای

این اطاالعا  ياا ارا ا  آااار كکی ان نظر يسااايرز یاا كااه   

كاااال    GIS  و  RSاسااااحات ياا ايزارهاای هادیاد ان هکلا   

ان غلا  تحوالت انساانی یا   یناشا   یندهایيردد، تا ایزا  فرا

و ارا   يردد. ان طرفی دی ر اررات این   اشاخص  ی یاكولوژ

ااداهمت ان نظر امحظاات اقيراااادی، اهيکاالی و احی   

 نیسيی اورد يررسی و پژوه  قرار يیرد.
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Evaluation of human activities in the watershed  

(Case study: Lalehzar watershed, Kerman) 
❖ Naser Mashhadi*; Assistant Professor, Geo Science Dept., International Desert Research Center (IDRC), 

University of Tehran 

 

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. 
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