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 های انسانی اهبررسی پایداری محیطی گسترش سکونتگ

 5رودندهیزادر حوضه آبریز رودخانه 
 

 ، ایرانتهران ،دانشگاه شهید بهشتی ،روستایی ریزیبرنامهدانشیار جغرافیا و  -عبدالرضا رحمانی فضلی

 ، ایرانتهران ،دانشگاه شهید بهشتی ،روستایی ریزیبرنامهدانشجوی دکتری جغرافیا و  -2ادیسعید صالحیان ب 
 

 21/1/5231تاریخ تصویب:             22/5/5231تاریخ دریافت: 

 چکیده
 بهراي  كهه  طبيعي و محيط انساني هايبرنامه در نتایج بهترین به دستيابي براي تالشي است، پایداري مفهوم

تهرین رودخانهه منه هه    رود مهه  پذیرد. رودخانهه ااینهده  مي صورت براي آینده نامحدود رتصوبه و حال
باشهد  هاي اقتصادي ميتوسعه كشاوراي، تأمين آب بخش شرب و صنعت و كليه فعاليت منظوربهاصفهان 
رش شهود. بها گسهت   گرفته و به تاالب گاوخوني سراایر مي منشأ -اردكوه بختياري -هاي ااگرسكه اا كوه

ي انساني و كشهاوراي  و توسهعه منهابب آبهي جدیهد بهراي       وسااهاساخت ااجملهي انساني )هاگاهسکونت
باعه  تغييهرات    هها يدگرگهون مصارف گوناگون، تغييراتي در محيط طبيعي حوضه ایجاد شده است. ایهن  

قرار داده  ريثتأكاربري اراضي در حوضه مورد مهالعه گردیده و اا طرفي پایداري محيهي محدوده را تحت 

طبيعي و انسهان سهاخت مهورد     يهاپوشش  و land useاست. در این پژوهش تغييرات كاربري اراضي )
انسهاني در حوضهه    يهاسکونتگاهبررسي قرار گرفته و بر این اساس پایداري محيهي در ارتباط با گسترش 

 2052و  2002اربري امين، دو سهال  گردد. بااه اماني كشف تغييرات كرود برآورد ميآبریز رودخانه ااینده
ميالدي بوده و با در نظر گرفتن حوضه در قالب سه بخش )باال، مياني و پایين  تحليل و ارایابي انجام گرفته 

ي انسهاني در قالهب افهزایش كهاربري مسهکوني و      هاسکونتگاهگسترش  ،ي تح يقهاافتهاست. بر اساس ی
مختلف حوضه رخ داده و بخش اعظمي اا مراتب و اراضهي  هاي كشاوراي )اراعت و درختزار  در قسمت

هاي خام این م اله اا طرح ملهي  هاي انساني قرار گرفته است. دادهي فعاليتانداادستبکر در حوضه مورد 

مهيالدي انجهام شهده     2052و  2002ها و مراتب كشور كه در دو سال ساامان جنگل land useتهيه ن شه 
 .مامي مراحل پژوهش اا نظر كارشناسان مرتبط استفاده شده استاست، به دست آمده و در ت

حوضه آبریز  ،تغييرات كاربري امين ،هاي انسانيگسترش سکونتگاه ،پایداري محيهيها: کلیدواژه

 .رودااینده
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 مقدمه .5

بهه   افزایش جمعيت و رشد فزاینده شهرها، مناطق مسکوني و صنعتي، اراضي كشاوراي و پوشش طبيعي ایادي را

، 5شهود )اار  ارنهاني و گابریهل   برد. این مسئله موجب بروا مشکالتي در امينه نيااهاي آینده بشر مهي كام خود فرو مي

 عنهوان بهه ههاي مختلهف،   ههاي انسهاني در قسهمت    . اطال  اا انوا  پوشش سهه  امهين و فعاليهت   159-454: 2001

  11-61: 5290اي برخوردار است )علوي پنهاه و مسهعودي،  هاي مختلف اا اهميت ویژهریزيبراي برنامه یهپااطالعات

تغييهرات   موقهب بهه نمایهد. آشکارسهااي دقيهق و    اي ال ا مي؛ و ضرورت داشتن دیدگاه آمایشي را به برنامه ریزان منه ه

ارد. بها  گيري اهميهت بسهيار د  ي تصمهاي طبيعي براي بهبود و ارت اي انسان با پدیده كنشبره سيما براي فه  روابط و 

اا اهميت خاصي برخهوردار اسهت    هاآني اخير، پي بردن به تركيبات بيوفيزیکي و پویایي هاسالرشد سریب شهرها در 

  و )امویرابههور و 295-209: 2004، 2شههود )داگههالس و همکههارانيمههو جههزم موضههوعات مههه  تح ي ههي محسههوب 

 و انسهاني  ههاي فعاليهت  بهين  بررسهي ارتبهاط   رد اصهلي  عوامهل  اا یکهي  ييهرات تغ  . آشکارسااي5: 2000، 2اودویمي

هها و نهو  اسهتفاده اا امهين در     ههاي اخيهر كهاربري    . در دههه 21: 2052، 4)پراشنت و همکاران باشدمي ایستيطمح

ي هها روشييهر  تغاستانداردهاي اندگي،  باال رفتنعواملي چون افزایش جمعيت،  يجهدرنتهاي آبخيز بسياري اا حوضه

هاي سنتي اا منابب طبيعي، تفاوت معناداري نسهبت بهه گذشهته پيهدا كهرده اسهت. حوضهه آبخيهز         دهكشاوراي و استفا

ي مواصالتي چندین اسهتان كشهور نظيهر    هاراهدر ناحيه مركزي ایران و در مسير ارتباطي و  شدنواقبرود به دليل ااینده

ههاي  ، كهکيلویه و بویراحمهد و سهایر اسهتان   اصفهان، خواستان، چهارمحال و بختياري، ق ، تهران، لرستان، فارس، یزد

گيهر انسهاني در ایهن    هاي اثرگذار و چش اطراف و با فاصله دورتر اا این حوضه اا یک طرف و حج  گسترده فعاليت

، تغيير كهاربري اراضهي، توسهعه    هاآبراهههاي طبيعي در جریان رودها و كاريحوضه اا حي  تغييرات جمعيت، دست

هاي مربوط به فعاليهت انسهاني اا طهرف    محيهي متنو  و رو به اادیاد و سایر جنبههاي ایستودگيصنعتي گسترده، آل

اي و اسهتاني  كارگيري اصول مدیریت كليه منابب این حوضه را در وراي تصميمات اتخاذي در سههوح منه هه  دیگر، به

نهابب انسهاني و اكولوکیهک و    ههاي گونهاگون م  ناپهذیر نمهوده اسهت. ایهن مهدیریت بایهد در وجهوه و بخهش        اجتناب

ي تفکيک شده منتج اا مراههاي اداري، سياسهي، جغرافيهایي و قهراردادي بهين نهواحي       هابخش یرامحيهي در ایست

مختلف شهرستان و یا استان و یا بين چند اسهتان بهدون در نظهر گهرفتن واقعيهت ملمهوس و طبيعهي وقهو  اراضهي          

و بلندمدت بسهته بهه نهو  و ابعهاد تغييهرات       مدتكوتاهز واحد، در هاي آبخيي مرا طبيعي حوضهيههحدر  موردبح 

ياسي را نيهز دسهتخوش تغييهر و دگرگهوني     س -جدا شده توسط مراهاي اداري ظاهراًي هابخشتواند سایر مذكور مي

  .  13-11: 5299آشکار سااد )نجفي و همکاران، 

                                                           
1 Zare Ernani and Gabriels 

2 Douglas et al. 

3 Omo-Irabor and Oduyemi 

4 Prashant et al. 
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اري منابب آب مواجه شهده كهه در وقهو  ایهن امهر دو      در دهه اخير با بحران خشکسالي و ناپاید روداایندهرودخانه 

بهوده   مؤثراا آب   برداريبهره یشو افزاانساني  يهاسکونتگاهپدیده اقليمي )كاهش بارش ساليانه  و انساني )گسترش 

آبهي در حوضهه باعه  تغييهرات گسهترده كهاربري امهين در        هاي انساني در كنار ك سکونتگاه رویهيباست. گسترش 

ي وسهااها سهاخت يسهات و  تأساخير گردیده است. منظور اا سکونتگاه انسهاني، منهاطق شههري، روسهتایي،      يهادهه

انساني و اراضي اراعي، باغي و درختزار )اع  اا دایر و بایر  كه در آن محهيط طبيعهي توسهط انسهان مهورد تغييهر یها        

 ههاي ينامه ابهاني، خهالي اا پوشهش و انهوا      در م ابل كليه اراضي بکر، بي ؛شودقرار گرفته را شامل مي يخوردگدست

 2052و  2002ها و مراتهب كشهور در دو دوره امهاني    شود. ساامان جنگلمرتعي تحت عنوان محيط طبيعي شناخته مي

-ایران نموده و با مهاب ت با فيلد ميهداني و ت سهي  پوشهش    9لندست  ياماهوارهمبادرت به گردآوري و تحليل تصاویر 

ایران را تهيهه نمهوده اسهت. الام بهه ذكهر       (land use)كاربري، ن شه كاربري امين  22تصاویر به  هاي موجود در این

استفاده شده اسهت. بهر ایهن اسهاس و بها       2002و  2000، 5339 يهاسالاا تصاویر  2002است كه در تهيه ن شه سال 

گيهرد. گسهترش   ره مورد تحليل قرار مهي شده سااماني، تغييرات كاربري امين در این دو دو یيدتأ يهادادهدسترسي به 

ههر چهه بيشهتر اا طبيعهت      بهرداري بههره و دامنه نفهوذ انسهان و    وسااهاساختانساني در قالب افزایش  يهاسکونتگاه

گردد. بره  خهوردن تعهادل اكوسيسهت  آن هه  در     موجب تخریب محيط طبيعي و بره  خوردن اكوسيست  طبيعي مي

انسهاني در حوضهه را    درنهایهت منابب آب را تشدید كرده و اكولوکي گياهي، جهانوري و  این امان ك ، خود ناپایداري 

و دگرگوني كاربري امين، پایهداري محيههي    هاسکونتگاهدهد. در این صورت با این روند گسترش قرار مي يرتأثتحت 

 رود با آسيب جدي مواجه خواهد شد.  در حوضه آبریز ااینده

بهه آشکارسههااي تغييههرات   GISو  اادورسههنجش  بها اسههتفاده اا  2052همکههاران )و  5یههانلي در منهابب خههارجي، 

مهاهواره   ETMو  TMهاي مهورد اسهتفاده تصهاویر سهنجنده     اند. دادهمحيهي در ایالت شاناكسي چين پرداختهایست

شکارسهااي    در غرب دلتاي نيل مصهر بهه آ  2055و همکاران ) 2ساله بوده است. عبدالکاوي 51لندست در بااه اماني 

، 5394ي هها سهال هاي ایهن پهژوهش اا طریهق سهنجنده لندسهت در      تغييرات كاربري و پوشش اراضي پرداختند. داده

ي كاربري امين شامل اراضي كشاوراي، بهایر، آب و شههري شناسهایي    هاطب هاخذ شده است.  2003و  2001، 5333

ي، آشکارسهااي تغييهرات كهاربري انجهام     بندطب هس اا یسه پم اپردااش با استفاده اا روش يشپشده و بعد اا مراحل 

 گرفت.

دههه گذشهته را مهورد     4  روند تغييرات پوشش اراضي اصهفهان در  5299و همکاران ) فالحتکاردر منابب فارسي، 

و  5213تها   5215ههاي  دهد كه بيشترین توسعه مناطق شهري در بهين سهال  اند. نتایج تح يق نشان ميبررسي قرار داده

بيشهترین تخریهب    5215تها   5224ههاي  رخ داده اسهت؛ امها طهي سهال     5215تا  5224هاي ین رشد آن بين سالكمتر

                                                           
1 Yanli 

2 Abdel Kawy et al. 
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  تغييهرات كهاربري اراضهي در ایرحهواه قلعهه      5299پوشش سبز منه ه رخ داده است. براتي قهفرخهي و همکهاران )  

 MSSههاي سهنجنده   . دادهاندنمودهد برآور 5295و  5214در دوره اماني  اادورسنجششاهرخ را با استفاده اا تکنيک 

ههاي تشهخيص داده شهده شهامل     اا ماهواره لندست براي این منظور استفاده شهده اسهت. كهاربري    +ETMو  TMو 

باشد. آنان اسهتفاده اا داده دو امانهه یکهي در فصهل كاشهت و      يمكشاوراي آبي، دی ، مرتب نيمه انبوه رخنمون سنگي 

ي بنهد پهنهه   5235كننهد. خسهرواني و همکهاران )   ي كاربري دی  را پيشهنهاد مهي  دیگري فصل برداشت براي جداساا

انهد. بهراي   انجام داده IRS-P6اي كاربري اراضي در منه ه شرق اصفهان )دشت سگزي  را با استفاده اا تصویر ماهواره

ههاي  روي داده NDVIي اصهلي، فيلترگهذاري و شهاخص گيهاهي     هها مؤلفهبندي، تجزیه ي طب ههاروش هادادهآناليز 

اایهي قهرار دارد.   يابهان بير عوامل انساني تأثتحت  شدتبهاي اعمال گردیده است. طبق نتایج پژوهش این منه ه ماهواره

سهال  TM و لندسهت   2006سهال   IRSمهاهواره   LISS  با استفاده اا تصهاویر سهنجنده   5235ميركتولي و همکاران )

  تغييهرات كهاربري   5232ي در شهر گرگان پرداختند. فارسهي و یوسهفي )  به آشکارسااي تغييرات كاربري اراض 5335

در  1بندي تصهاویر سهنجنده مهاهواره لندسهت     بندي با طب هاراضي دشت بجنورد را به روش آشکارسااي پس اا طب ه

ان اا اند. نتهایج ایهن تح يهق نشه    مورد تحليل قرار داده 5232در سال  9و همچنين تصاویر لندست  5291و  5266سال 

و رونهد افزایشهي    5291و كاهش كشاوراي آبي و باغات تا سهال   موردمهالعهكاهش اراضي دی  و مرتب در بااه اماني 

 نيز روند افزایشي داشته است.   ساختانساندارد. همچنين اراضي شهري و  5232آن تا سال 

  بهه  5232  و )5299ز سهلهاني ) رود و پيامهدهاي محيههي ناپایهداري منهابب آب نيه     در مورد حوضه آبریز ااینهده 

طبيعهي و انسهاني    ایسهت يطمحه رود بهر  رودخانهه ااینهده   سهالي خشکو اثرات آن پرداخته است. اثرات  ساليخشک

 كند.  رود مهرح ميپرداخته است و در پایان راهکارهایي را در سه  ملي و در حوضه آبریز ااینده
 

 منطقه مورد مطالعه . 2

اي اا حوضهه آبریهز بسهته تهاالب     دربرگيرنهده قسهمت عمهده    يلومترمرببك 21356با وسعت  رودحوضه آبریز ااینده

رود باشد كه حوضه آبریز تاالب گاوخوني خود جزئي اا حوضه آبریز كویر مركزي ایران است. حوضه اایندهگاوخوني مي

ا، اا شرق به حوضه آبریهز دق  اا شمال به حوضه آبریز دریاچه نمک، اا غرب و جنوب غرب به حوضه آبریز كارون و د

ترین ن هه حوضه كوه كربوش با ارتفا  گردد. مرتفبسرخ و كویر سياه كوه و اا جنوب به حوضه آبریز شهرضا محدود مي

 باشد.متر اا سه  دریا مي 5410ین ن هه حوضه تاالب گاوخوني با ارتفا  ترارتفا متر اا سه  دریا و ك   2364

كه ناحيهه چلگهرد در غهرب حوضهه داراي بهارش      يدرحالن حوضه بسيار چشمگير است. در ای وهواآبتغييرات 

متهر  ميلهي  500باشد، در شرق حوضه در كنار تهاالب گهاوخوني بهارش متوسهط اا     مي مترميلي 5400متوسط بيش اا 

درصهد   6و درصد در محهدوده اصهفهان    32رود، حدود مساحت حوضه ااینده يلومترمرببك 21356كند. اا تجاوا نمي

جمعيهت حوضهه برابهر     5291آن نيز در محدوده استان چهارمحال و بختياري قهرار دارد. بهر طبهق سرشهماري سهال      
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درصهد آن نيهز در    2درصهد در محهدوده اسهتان اصهفهان و حهدود       39باشد كه اا این تعداد حدود يمنفر  2119000

 . بارنهدگي در سرچشهمه   2: 5296اي اصهفهان،  محدوده استان چهارمحال و بختياري ساكن هستند )شركت آب منه ه

متهر اسهت   ميلهي  526و در پهل كلهه    242متر، در پل امانخهان  يليم 503متر و در اصفهان يليم 5219كوهرنگ حدود 

اليهه منهاطق   يمنتهه متهر در  ميلهي  10 . و ميانگين بارندگي ساالنه در حوضه مهالعهاتي اا كمتهر اا   5263)حسيني ابري، 

  .  61: 5292هاي غربي متغير است )نجفي، متر در ارتفاعات كوهميلي 5400رقي تا بيشتر اا كویري جنوب ش

اا  نظهر صهرف . حهواه  باشهد يمه  لومترمربهب يك 45100برابر  كيلومتر و مساحت كل حواه 210طول رودخانه برابر 

متوسهط در اصهفهان كهه    باشد. بارش مي خشکمهيني خشک و وهواآبي ایاد در ارتفاعات كوهرنگ داراي هابارش

متر بوده كه بيشتر آن در طي فصهل امسهتان و اوایهل    ميلي 520متر اا سه  دریا قرار گرفته است ف ط  5900در ارتفا  

باشد و ههي  فعاليهت كشهاوراي    متر ميميلي 5100. این در حالي است كه تبخير و تعرق پتانسيل در حواه بارديمبهار 

  .5)شکل  ، 5: 5291)سالمي و حيدري،  ستين ریپذامکانياري محصول و اقتصادي بدون وجود آب و آب
 

 
 

 رود و گاوخونيموقعيت جغرافيایي حوضه آبریز ااینده 5شکل 
 

 هامواد و روش. 9

و مراتهب   هها جنگهل هاي خام ساامان ي )كتب، م االت، دادهاكتابخانهي هاروشبراي انجام این پژوهش اا انوا  

يداني )مشاهده، مصاحبه با كارشناسهان اداري و دانشهگاهي  بهراي نيهل بهه اههداف پهژوهش        ي مهاروشكشور  و 
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استفاده شده است. در این راستا ابتدا ن شه كاربري اراضي در دو دوره مهورد بررسهي قهرار گرفتهه اسهت. سهاامان       

ي هها اسهتان اي مهاهواره  ي تصهاویر آورجمهب اقدام بهه   هااستانها و مراتب كشور با كمک ادارات منابب طبيعي جنگل

ههاي كهاربري اراضهي    كشور نموده و در انهباق با مهالعات ميداني عوارض سه  امين سهوح كاربري امين، ن شه

(Land Use) ميالدي تهيه شهده اسهت و بها     2052و  2002ها در دو دوره اا كل كشور تهيه نموده است. این ن شه

هها و  یيد رسمي ساامان جنگهل تأي كشور، مورد تحليل، ارایابي و هاناستاي اداري منابب طبيعي هادستگاههمکاري 

 مراتب كل كشور رسيده است.  

رود اسهت. بهراي تعيهين حوضهه مهورد مهالعهه       محدوده مورد نظر در این تح يق حوضه آبریز رودخانه ااینهده 

ف خهود و بها در نظهر گهرفتن     رودخانه بها حوضهه اطهرا    تأثرير و تأثرود، با توجه به اهداف پژوهش و ميزان ااینده

ترسهي  گردیهده    Google earthمشخص شهده و در   موردمهالعهنظرات كارشناسي مهلعين حوضه، ابتدا محدوده 

در ن شه كهاربري امهين رسه  شهده اسهت. در       شدهمشخصاست؛ سپس ن شه منه ه مورد مهالعه بر اساس محيط 

اي، ميداني و برآیند مصاحبه با كارشناسهان حوضهه   كتابخانه با در نظر گرفتن مهالعات موردمهالعهمرحله بعد منه ه 

 ي مختلف حوضه است، محدوده به سه بخش ت سي  شده است.  هابخشكه منهبق با شرایط متفاوت 

ي هها سرچشهمه ي رودخانهه در اسهتان اصهفهان و شههركرد )    هها سرچشهمه بر این اساس، قسمت باالدسهت اا  

سرچشهمه اصهلي رودخانهه    شده و تا سد چ  آسمان مدنظر قرار گرفته است.  رود و رودخانه پالسجان  آغااااینده

رود دهد. سد چ  آسمان بين سهد ااینهده  يرود تشکيل مااینده يهارود را دو رودخانه مه  پالسجان و شاخهااینده

تا سهد چه    گردد؛ در واقب و شهر اصفهان قرار داشته و آخرین مسيري است كه رودخانه اا حالت دائمي خارج مي

رود اا بند انحرافي چ  آسمان تا انتهاي شرق شههر  دائمي جریان دارد. بخش مياني ااینده صورتبهآسمان رودخانه 

گيرند. در این قسهمت بهه   هاي براآن شمالي و جنوبي واقب در شرق اصفهان را در بر مياصفهان و بخشي اا دهستان

انهد و بيشهترین مصهرف آب    روستایي بيشتري اسهت رار یافتهه   گاهي شهري ودالیل تاریخي و طبيعي ن اط سکونت

دسهت حوضهه اا   رود را نيز این بخش به خود اختصاص داده اسهت. و در انتهها بخهش پهایين    شرب حوضه ااینده

بخش انتهاي شرقي شهر اصفهان و براآن شمالي و جنوبي شرو  شده و تا انتهاي باتالق گاوخوني ادامهه دارد؛ ایهن   

  .2باشد )شکل گاهي، جمعيتي و گياهي را دارا ميتراك  سکونتبخش كمترین 

مهورد بهوده كهه بهر اسهاس       22ها و مراتب كشور تعهداد  هاي پایه مشخص شده در طرح ساامان جنگلكاربري

  چگهونگي  5كهاربري ت ليهل پيهدا كهرده اسهت. )جهدول        3اهداف پژوهش و ارائه نتایج كاربردي این تح يهق بهه   

و بها   Arc GIS افهزار نهرم هاي مشابه و تبدیل آن به یک كاربري در این جدول آمده است. در ريسااي كاربیکسان

جهدولي و ن شهه تحهوالت كهاربري      صهورت بهها در دو دوره انجام شده و كشف تغييرات كاربري Unionقابليت 

 ها به پوششي دیگر مشخص و ارائه گردیده است.اراضي و ميزان و نو  تبدیل كاربري
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 Google earthترسي  نگارنده در محيط  -ايپژوهش در تصویر ماهواره موردمهالعهمحدوده  2شکل 

 

  ها و مراتب كشور و اصالحيات نگارندگانساامان جنگل) رودراهنماي ن شه كاربري اراضي در حوضه ااینده 5جدول 
 پوشش نهایی مشخصات نام طبقه پوشش گیاهی شماره
 مسکوني طق شهري، روستایي و تأسيسات با ذكر ناممنا مناطق مسکوني 5
 %10جنگل با تراك  تاج پوشش بيش اا  جنگل انبوه 2

 جنگل و درختزار
 %21-10جنگل با تراك  تاج پوشش  جنگل نيمه انبوه 2
 %1-21جنگل با تراك  تاج پوشش  جنگل تنک 4
 كشورهاي محدوده جذر و مد سواحل جنوب جنگل هاي ماندابيجنگل 1
 %50درختچه اار با تراك  تاج پوشش بيش اا  اار و درختچه ااربيشه 1
 جنگل دست كاشت Plantation forests هاي دست كاشتجنگل 6
 %10مرتب با تراك  تاج پوشش بيش اا  مراتب متراك  9

 %21-10مرتب با تراك  تاج پوشش  مراتب نيمه متراك  3 مرتب
 %1-21با تراك  تاج پوشش  مرتب مراتب ك  تراك  50
 كشاوراي Irrigated farming and orchards اراعت آبي و باغات 55
 دی  Dry farming اراعت دی  52
 پوشش گياهي و عموماً داراي امالح بسيار ایاد بدوناراضي پست بياباني  كویر 52

بيابان و خالي اا 
 پوشش

  برخان، سيف و ...) اياراضي ماسه مختلف اشکال ايهاي ماسهتپه 54
 اي مسه اراضي ماسه ايهاي ماسهپهنه 51
 سهوح صاف و صي لي رسي در حاشيه كویر هاي رسيدق 51
 اراضي با سهوح نمکي )حاوي قشري اا نمک در سه  خاک  اراضي شور و نمکزار 56
 هاي سنگيادگيو بيرون %1ن مرتعي كمتر اا اراضي با تراك  تاج پوشش گياها ادگي سنگياراضي بدون پوشش و بيرون 59
 باتالق اراضي مرطوب با سه  ایستابي باال باتالق )منه ه مرطوب  53
 ها و مخاان آبيدریاچه سهوح آبي 20

 هاي بزرگبستر رودخانه بستر رودخانه 25 سهوح آبي و نيزار
 پوششي اا انوا  ني در حاشيه آب و باتالق نيزار 22
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 و نتایج بحث. 4

ههاي كهاربري امهين مهورد بررسهي و تحليهل قهرار        هاي تح يق در مورد كشف دگرگهوني در این قسمت یافته

مهورد بررسهي قهرار گرفتهه و      2052تها   2002گيرند. بر این اساس ابتدا تغييرات رخ داده در كل حوضه در سال مي

، حوضه به سه بخش ت سي  شهده  -شدكه در بخش روش تح يق توضي  داده  -هاي مدنظرسپس بر اساس ویژگي

 ها به تفکيک مورد مهالعه قرار گرفته است.و تغييرات هر یک اا ایرحوضه

 کل حوضه. 5. 4

هاي دی ، كشاوراي، جنگل، مسهکوني  دهد كه كاربريرود نشان ميم ایسه ن شه كاربري امين در حوضه ااینده

، كویر و خالي اا پوشش و مرتب كاهش یافتهه اسهت. بيشهترین    و باتالق افزایش یافته و در م ابل سهوح آبي و نيزار

 2002هکتهار در سهال    22516به خود اختصاص داده است و اا  (DF)تغيير كاربري در كل حوضه را اراعت دی  

اا  (IF)هکتار افهزایش یافتهه اسهت. كهاربري كشهاوراي       34326رسيده است كه  2052هکتار در سال  556034به 

 باشد. جنگل دسهت كاشهت  هکتار مي 62941هکتار رسيده است و ميزان این اختالف  105223 هکتار به 429232

(PF)  هزار هکتار افزایش داشته است. همچنهين كهاربري    52هکتار رسيده و نزدیک به  29412هکتار به  21494اا

هکتهار بهه    516تزار است اا اار و درخيشهبكه شامل جنگل انبوه، نيمه انبوه، تنک، ماندابي و  (F)جنگل و درختزار 

)منهاطق شههري، روسهتایي و     (ST)هکتار افزایش داشته است. كهاربري مسهکوني    55692هکتار رسيده و  55340

هکتهار   91446هکتار به  66092هکتار داشته و اا  3211رود نيز روند افزایشي به ميزان يسات  در حوضه اایندهتأس

 43619هکتهار بهه    49139هکتاري داشهته و اا   5510يز افزایش محدود ن (MR)ي باتالقي هامحدودهرسيده است. 

 هکتار تغيير پيدا كرده است.  

در یههک دهههه اخيههر « بيابههان و خههالي اا پوشههش»و « سهههوح آبههي و نيههزار»، «مرتههب»هههاي در م ابههل كههاربري

هکتهار   910352به ميهزان   2002)مراتب متراك ، نيمه متراك  و ك  تراك   در سال  (R)اند. اراضي مرتعي یافتهكاهش

هکتهار  و   509914ههزار هکتهاري )   55هکتار رسيده كه كاهشي نزدیک بهه   642049به  2052بوده كه در تصاویر 

)شهامل تركيهب اراضهي     (K)« بيابهان و خهالي اا پوشهش   »دهد. كاربري تحت عنهوان  درصدي را نشان مي  -53/1

ههاي رسهي، اراضهي شهور و نمکهزار و اراضهي بهدون پوشهش و         اي، دقي ماسهه هاپهنهاي، ي ماسههاتپهكویري، 

 -09/1هکتهاري )  93203هکتار رسيده است كه نشانگر كاهشي  201611هکتار به  231094ادگي سنگي  اا يرونب

)شامل تركيب سهوح آبي، بسهتر رودخانهه و نيهزار  نيهز      (L)باشد. همچنين كاربري سهوح آبي و نيزار درصد  مي

  .2هکتار رسيده است )جدول  1642هکتار به  50121اري داشته و اا هکت 4992كاهشي 

هاي مرتبط بها كشهاوراي، اراعهت و    دهد كه در كل حوضه مورد مهالعه كاربريتحليل نتایج پژوهش نشان مي

ي انساني )مسکوني  افزایش یافته و در م ابل اا سهوح انوا  مرتهب، بيابهان   وسااهاساختگاه و درختزار و سکونت
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انهداا تغييهرات   تهوان گفهت در چشه    و اراضي خالي اا پوشش و سهوح آبي كاسته شده است. بر این اسهاس مهي  

 گردد.رود نوعي ناپایداري محيهي و اكولوکیک مشاهده ميكاربري امين در حوضه ااینده
 

 

  کشور، تحلیل نگارنده ها و مراتعسازمان جنگل) 2002-2052رود )تغييرات كاربري امين در كل حوضه ااینده 2جدول 

 عالمت اختصاری کاربری 2112سال  درصد 2159سال  درصد اختالف

 DF دی  22516 5621 556034 1611 34326

 IF كشاوراي 429232 24621 105223 2961 62941

 PF جنگل دست كاشت 21494 5615 29412 2653 55319

 F جنگل و درختزار 516 0605 55340 0619 55692

 ST مسکوني 66092 4629 91446 4632 3211

 MR باتالق 49139 2661 43619 2692 5510

 L سهوح آبي و نيزار 50121 061 1642 0622 -4992

 K كویر و خالي اا پوشش 231094 51669 201661 5566 -93203

 R مرتب 910352 49623 642049 4262 -509914

 sum مجمو  5613102 500 5619431 500 -

 

 2002رود در سال ت سيمات كاربري اراضي حوضه آبریز ااینده 9شکل 
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 2052رود در سال ت سيمات كاربري اراضي حوضه آبریز ااینده 4شکل 
 

 باالدستبخش . 2. 4

رود و رودخانهه  ههاي ااینهده  ي رودخانه در اسهتان اصهفهان و شههركرد )سرچشهمه    هاسرچشمهاین قسمت اا 

رود را دو رودخانهه  سرچشمه اصهلي رودخانهه ااینهده   آسمان قرارداد شده است. پالسجان  آغاا شده و تا سد چ  

كه رودخانه اول اا ارتفاعات گلپایگان سرچشهمه گرفتهه و در    دهديرود تشکيل مااینده يهامه  پالسجان و شاخه

تفاعهات اردكهوه   رود اا ارو رودخانهه دوم موسهوم بهه ااینهده     شوديرود منام كميتک وارد دریاچه اایندهه محلي ب

رود نيهز در تشهکيل   فرعي منتهي به ااینهده  يها. تعداد ایادي اا شاخهرديگيبختياري و تونل كوهرنگ سرچشمه م

اند اا كوهرنگ، چه  دره، چشهمه دیمهه، دره خوربهه،     ها عبارتترین آنرود ن ش دارد كه مه هاي اایندهسرچشمه

صورت اایشي موجب افهزایش  آهکي اا نو  كارستيک كه به متعدد يهادره قاضي كوچک، دره خرسانک و چشمه

  .گردديآب رودخانه م

تغييرات كاربري اراضي به تفکيک و به ترتيب ميزان بيشترین افهزایش بهه بيشهترین كهاهش پوشهش مهدنظر در       

ههاي دیه ، كشهاوراي، مسهکوني و جنگهل و      ي در قسهمت باالدسهت كهاربري   طوركلبهذكر شده است.  2جدول 

ر افزایش یافته و مرتب، بيابان و اراضي خالي اا پوشهش و سههوح آبهي و نيهزار كهاهش پيهدا كهرده اسهت.         درختزا
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هکتهار افهزایش یافتهه و     551642بهه   2002هکتار در سال  22551داشته كه اا  (DF)بيشترین تغيير را كاربري دی  

هکتهار بهه    521520هکتهاري اا   42426بها افهزایش    (IF)باشد. كهاربري كشهاوراي   هکتار مي 32121اختالف آن 

هکتهار   50534هکتهاري بهه    2990هکتار بوده كه بها افهزایش    1254هکتار رسيده است. كاربري مسکوني  516116

انهد. در م ابهل   هکتهار افهزایش داشهته    251 جمعهاً رسيده است. انوا  جنگل، درختزار و جنگل دسهت كاشهت نيهز    

كاهش یافتهه اسهت. پوشهش    « سهوح آبي و نيزار»و « خالي اا پوششاراضي بياباني و »هاي مرتب، مجموعه كاربري

)كمتهر اا   554259دههد  هکتار كاهش یافته اسهت كهه نشهان مهي     401214هکتار به  153462مرتب )انوا  مراتب  اا 

ي بيابهاني و خهالي اا پوشهش    هها نيامرود تخریب گردیده است. حوضه ااینده باالدستهزار هکتار  اا مراتب  551

(K)  دههد.  هکتهاري را نمهایش مهي    21049 اندااهبههکتار رسيده كه كاهشي چشمگير و  2144هکتار به  29132اا

 2هکتار  كاهش یافتهه اسهت )جهدول     5000هکتار )نزدیک به  4001هکتار به  1002نيز اا  (L)سهوح آبي و نيزار 

  .1و شکل 

ي طبيعت توسط انسان در این قسهمت افهزایش   گخورددستي انساني و هاسکونتگاهدهد نتایج تحليل نشان مي

ي وسهااها سهاخت ههاي انسهاني كشهاوراي و اراعهت و     كاربري كهيطوربهچشمگيري در دهه اخير داشته است؛ 

ههاي خهالي اا   بيابان و امين»هکتار افزایش داشته و در م ابل اراضي مرتعي، سهوح آبي و  540219 مجموعاًانساني 

 داشته است. هکتار كاهش 545212« پوشش
 

ها و مراتب كشور، ساامان جنگل)  2002-2052رود )تغييرات كاربري امين در بخش باالدست حوضه آبریز ااینده 9جدول 

 تحليل نگارنده 

2159سال  درصد اختالف 2112سال  درصد   عالمت اختصاری کاربری 

 DF دی  22551 2652 551642 51629 32121

 IF كشاوراي 521520 56619 516116 22665 42426

 ST مسکوني 1254 0693 50532 5644 2990

 F جنگل و درختزار 521 0602 424 0601 293

 PF جنگل دست كاشت 349 0652 364 0654 21

 L سهوح آبي و نيزار 1002 0665 4001 0616 -331

 K كویر و خالي اا پوشش 29132 4601 2144 0626 -21049

 R3 مرتب 153462 62623 401214 16624 -554259
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   2002-2052رود )تغييرات كاربري امين در قسمت باالدست حوضه آبریز ااینده 1شکل 

 

 بخش میانی .9. 4

رود اا بند انحرافي چ  آسمان تا انتهاي شرق شهر اصهفهان و  براي حوضه ااینده شدهگرفتهبخش مياني در نظر 

گيرنهد. در ایهن قسهمت بهه دالیهل      يبرمه هاي براآن شمالي و جنوبي واقب در شرق اصفهان را در دهستانبخشي اا 

انهد و بيشهترین مصهرف آب شهرب     گاهي شهري و روستایي بيشتري است رار یافتهه تاریخي و طبيعي ن اط سکونت

 رود را نيز این بخش به خود اختصاص داده است.  حوضه ااینده

هها  ي انسهاني تمهامي كهاربري   هها سهکونتگاه رود به دليل تهراك  انسهاني و گسهترش    اایندهدر بخش مياني حوضه 

ي هها پهنهه اي، ي ماسههاتپه)شامل تركيب اراضي كویري،  (K)و تنها اا پوشش بيابان و خالي اا پوشش  اندیافتهیشافزا

سهنگي  كهاهش یافتهه اسهت. در     ادگهي  يرونبهاي رسي، اراضي شور و نمکزار و اراضي بدون پوشش و اي، دقماسه

هکتهار رسهيده اسهت كهه      20124هکتهار بهه    51156این بخش جنگل دست كاشت بيشهترین افهزایش را داشهته و اا    

هکتهاري یافتهه و اا    52130در این محدوده افهزایش   (R)دهد. پوشش مرتب هکتار را نشان مي 54556افزایشي معادل 

هکتهاري داشهته و    9911نيز در این محدوده افهزایش   (IF) . كشاورايهکتار رسيده است 513464هکتار  به  541694

هکتهار بهه    19222سهااهاي انسهاني  اا   وهکتار رسيده است. بخش مسکوني )سهاخت  242252هکتار به  222219اا 

 هکتهار افهزایش   5221دهد. سهوح آبي و نيزار نيز هکتاري را نشان مي 4996هکتار رسيده كه اختالف افزایش  62553

یباً كشت دی  وجهود نداشهته ولهي    ت ر 2002هکتار رسيده است. در این محدوده در سال  5252هکتار به  66یافته و اا 
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گونهه كهاربري   ي هرود هکتار اا اراضي به ایر كشت دی  رفته است. در محدوده مياني ااینده 969ميزان  2052در سال 

هکتار به صفر رسهيده اسهت. در م ابهل افهزایش تمهامي       46ه  اا هاي باتالقي ينامجنگل و درختزاري نبوده و ميزان 

هاي انساني، تنها كاربري كه كاهش چشهمگيري در ایهن محهدوده داشهته اسهت بيابهان و       هاي مرتبط با فعاليتكاربري

هاي رسهي، اراضهي شهور و    اي، دقي ماسههاپهنهاي، ي ماسههاتپه)شامل تركيب اراضي كویري،  (K)خالي اا پوشش 

  .1و شکل  4باشد )جدول ادگي سنگي  مييرونبنمکزار و اراضي بدون پوشش و 
 

ها و مراتب منبب: ساامان جنگل  2002-2052رود )تغييرات كاربري امين در بخش مياني حوضه آبریز ااینده 4جدول 

 كشور، تحليل نگارنده
 عالمت اختصاری کاربری 2112سال  درصد 2159سال  درصد اختالف

  PF  جنگل دست كاشت   51156 2652 20124 1690 54556

  R  مرتب   541694 26612 513464 20622 52130

  IF  كشاوراي   222219 44625 242252 41693 9911

  ST  مسکوني   19222 52632 62553 52691 4996

  L  سهوح آبي و نيزار   66 0605 5252 0621 5221

  DF  دی    0 0 969 0656 969

  F  جنگل و درختزار   0 0 0 0 0

  MR  باتالق   46 0605 0 0 -46

  K  كویر و خالي اا پوشش   12611 52609 20510 2692 -42151

  sum  مجمو   126690 500 126690 500  
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 ستدقسمت پایین. 4. 4

 بهاتالق ي شرو  شده و تها انتههاي   جنوبدست اا بخش انتهاي شرقي شهر اصفهان و براآن شمالي و بخش پایين

گاوخوني ادامه دارد. اا شهر اصفهان هرچه به سهمت شهرق و تهاالب گهاوخوني حركهت كنهي  اا تعهداد و تهراك          

محهدوده تههاالب گههاوخوني   شهود تهها اینکههه در و همچنهين سههبزینگي محههيط رودخانهه كاسههته مههي   هههاسهکونتگاه 

ههاي  دسهت رودخانهه كهاربري   شهود. در محهدوده پهایين   هاي انساني محدود و با تراك  پایين مشاهده ميسکونتگاه

هاي مرتب، بيابهان و خهالي اا   كشاوراي، جنگل و درختزار، باتالق، مسکوني و دی  افزایش یافته و در م ابل كاربري

 كاشت كاهش یافته است.پوشش، سهوح آبي و نيزار و جنگل دست

بهه خهود اختصهاص داده،     (F)و جنگهل و درختهزار    (IF)بيشترین تغيير در كاربري امين را پوشش كشاوراي 

دسهت وجهود   هکتار امين كشاوراي )اع  اا بایر و دایر  در محدوده پایين 13934ميزان  2002در سال  كهيطوربه

درصهدي  را نشهان    1/52هکتهاري )  25162رسيده كهه افهزایش    هکتار 35411به  2052داشته كه این رق  در سال 

هکتهار افهزایش    55151بهه   2052ميزان ناچيزي بوده در سال  2002دهد. كاربري جنگل درختزار نيز كه در سال مي

هکتار رسيده است. كاربري مسهکوني   43619هکتاري به  5206هکتار بوده با افزایش  49115یافته است. باتالق كه 

نيهز   (DF)هکتار رسيده است. كاربري دیه    2521هکتار به  2129هکتاري اا  436با افزایش  (ST) وسااساختو 

هکتاري . در م ابهل، كهاربري بيابهان و     420هکتار افزایش یافته است )اختالف  411هکتار به  41افزایش یافته و اا 

هکتهار   592396هکتار به  202146ده و اا )كمتر اا بيست هزار هکتار  كاهش پيدا كر 53110 (K)خالي اا پوشش 

هکتهار   566250هکتار بهه   591149هکتاري داشته و اا  9229ه  كاهش چشمگير  (R)رسيده است. كاربري مرتب 

هکتاري را نشهان   1522هکتار رسيده كه كاهشي  424هکتار به  1141اا  (L)كاهش یافته است. سهوح آبي و نيزار 

هکتهار كهاهش    2560هکتهار رسهيده و    1915هکتار بهه   3025دست اا در پایين (PF)كاشت دهد. جنگل دستمي

  .6و شکل  1یافته است )جدول 
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ها و منبب: ساامان جنگل  2002-2052رود )دست حوضه آبریز اایندهتغييرات كاربري امين در قسمت پایين 1جدول 

 مراتب كشور، تحليل نگارنده

 عالمت اختصاري كاربري 2002سال  درصد 2052سال  درصد اختالف

25162 
5664

1 
35411 

5262

4 
  IF  كشاوراي   13934

  F  جنگل و درختزار   25 0600 55151 2620 55434

  MR  باتالق   49115 3626 43619 3610 5206

  ST  مسکوني   2129 0649 2521 0610 136

  DF  دی    41 0605 411 0603 420

  PF  جنگل دست كاشت   3025 5662 1915 5625 -2560

  L  سهوح آبي و نيزار   1141 5601 424 0609 -1522

9229- 
2269

2 
566250 

2164

2 
  R  مرتب   591149

53110- 
2463

2 
592396 

2961

3 
  K  كویر و خالي اا پوشش   202146

  sum  مجمو    122952 500 122952 500 0
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 ارزیابی نهایی .1. 4

هاي مهورد مهالعهه در ههر سهه محهدوده بهاال، پهایين و بخهش ميهاني بهه تفکيهک            كاربري 1در جدول شماره 

مورد بررسهي قهرار    2052ا ت 2002هاي قرار گرفته و ميزان افزایش یا كاهش كاربري مورد نظر طي سال موردمهالعه

ي، فيلد ميداني )مشهاهده  و مصهاحبه بها    اكتابخانهها، مهالعات گرفته است. بر اساس اطالعات برآمده اا تحليل داده

 كارشناسان مربوطه نتایج ایر مستخرج شده است:

ههر   در« ي انسهاني وسهااها سهاخت يسات و تأسمناطق شهري، روستایي و »: شامل (ST)کاربری مسکونی  -5

هکتار بهوده   4996گاه در بخش مياني با رود افزایش یافته است. بيشترین گسترش سکونتسه قسمت حوضه ااینده

دههد. افهزایش جمعيهت،    هکتار افزایش را نشان مهي  136دست حوضه هکتار و پایين 2990است. قسمت باالدست 

 مهؤثر سترش صهنایب در ایهن امينهه    تحت عنوان مسکن مهر و گ وسااهاساختگسترش شهرهاي بزرگ و افزایش 

 بوده است.

هاي باالدسهت  : پوشش مرتعي )شامل انوا  مراتب ك  تراك ، نيمه متراك  و با تراك  ایاد  در بخش(R)مرتع  -2

 554259دست كاهش چشمگيري یافته است ولي در قسمت مياني افزایش یافته است. در قسمت باالدسهت  و پایين

توان گفت تخریب شدید مراتب در قسهمت باالدسهت حوضهه رخ داده اسهت. در     ته و ميهکتار اا مراتب كاهش یاف

هکتهار   52130رود هکتار مرتب كاهش یافته است ولي در قسمت مياني حوضه ااینهده  9229دست نيز قسمت پایين

اهش مرتهب  ههاي هسهتي . كه   اراضي مرتعي افزوده شده است. در محدوده شاهد تغيير باالي كاربري مرتب به كاربري

كه كهاهش  طوريهسالي بوده برود و خشکدست ناشي اا وقو  ناپایداري منابب آب رودخانه اایندهدر قسمت پایين

 عنهوان بهه و مراتب طبيعهي   خوردهبره رود، اكوسيست  طبيعي منه ه دست رودخانه اایندهآب ورودي به بخش پایين

انساني قرار گرفته است. كاهش اراضي مرتعهي در باالدسهت    یکي اا عناصر اصلي اكوسيست  مورد تخریب طبيعي و

ي وسهااها سهاخت ههاي انسهاني )اعه  اا    گاهكه در پي گسترش سهکونت يطوربهبه شکل شدیدتري رخ داده است، 

رخ داده اسهت.   سهاخت انسهان ههاي  انساني و گسترش كشاوراي و باغات ، تغيير كاربري مرتب بهه دیگهر كهاربري   

دهد كه ناشي اا افزایش مراتب مصهنوعي در ایهن   پوشش مرتب در بخش مياني حوضه نشان مي ها در افزایشبررسي

 باشد.محدوده مي

-ي ماسهه هها پهنهاي، ي ماسههاتپه: این كاربري )شامل تركيب اراضي كویري، (K) بیابان و خالی از پوشش -9

ي سهنگي  بهه دليهل گسهترش     ادگه يهرون بهاي رسي، اراضي شهور و نمکهزار و اراضهي بهدون پوشهش و      اي، دق

هاي گوناگون تبدیل شهده اسهت. در   ي انساني كاهش یافته و به كاربريهاسکونتگاهي انساني و گسترش انداادست

ههاي  هکتار اا امين 53110دست حوضه و در بخش پایين 42151هکتار، در بخش مياني  21049قسمت باالدست 
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ههاي دیگهر تغييهر    هکتار در كل حوضه مورد مهالعه بهه كهاربري   93222 جمعاًبياباني، سنگي و خالي اا پوشش و 

 یافته است.

: شامل اراعت آبي و باغات )اع  اا دایر و بایر  در كل محدوده در یهک دههه اخيهر رونهد     (IF) کشاورزی -4

 هکتهار افهزایش   42426افزایشي داشته است. بيشترین تبدیل كاربري به كشاوراي در قسمت باالدست رخ داده كهه  

شاهد افزایش اراعهت و بهاه هسهتي .     25162هکتار و در قسمت پایين حوضه  9911داشته است. در قسمت مياني 

ههاي ميهداني   هکتار بر كشاوراي و باغات در كل حوضه مورد مهالعه افزوده شده است. طبهق داده  62914 مجموعاً

-آب جهت اراعت و بهاه انجهام مهي    ي مختلف باالدست حوضه برداشت مناببهاقسمتاي پژوهش در و كتابخانه

ههاي  گيرنهد. در بخهش  ها نيز با انت ال و پمپاک آب رودخانه صهورت مهي  كه فعاليت كشاوراي در كوهيطوربهشود؛ 

هاي مياني حوضه تا تهاالب گهاوخوني   اند ولي اا بخشدیگر نيز اراضي جهت استفاده كشاوراي تغيير كاربري یافته

هاي خاص بسياري اا این اراضي كشهاوراي  بب آب و ورود فصلي آب رودخانه در امانبه دليل وقو  ناپایداري منا

وابسته بهه آب رودخانهه    كامالًرها شده و به اراضي بایر تبدیل شده است. اراضي كشاوراي شرق اصفهان كه  عمالً

شود و نيمهي اا  ت ميباشد پس اا وقو  ناپایداري منابب آب تنها محصوالت با نياا آبي ك  چون گندم و جو كشمي

 ي رها شده است.  آبك اراضي به دليل 

گردد در باالدست و بخهش  كه شامل تركيب سهوح آبي، بستر رودخانه و نيزار مي: (L)سطوح آبی و نیزار  -1

دست رودخانه كاهش یافته و در بخش مياني سه  این كاربري افزایش یافته است. در باالدست حوضه سهه   پایين

 موردمهالعهه هکتار كاهش یافته است ولي در بخهش ميهاني حوضهه     1522دست هکتار و در پایين 331این پوشش 

هکتار بر سهوح آبي و نيزار افزوده شده اسهت. وقهو  ناپایهداري منهابب آب در حوضهه رودخانهه گسهترش         5221

افهزایش سههوح آبهي در    توان اا عوامل این كهاهش یها   ي انسان بر طبيعت را ميانداادستي انساني و هاسکونتگاه

 هاي مختلف حوضه تل ي كرد.بخش

هاي حوضه گسترش یافته اسهت. بيشهترین افهزایش ایهن نهو       اراعت دی  نيز در تمامي بخش: (DF) دیم -6

باشد؛ كاشت محصوالت و باغات دیه  در  هکتار مي 32121كشت در اراضي باالدست حوضه رخ داده كه ميزان آن 

ههایي كهه   افزایش داشته است و همچنين اا نظر برخي كارشناسهان بخشهي اا امهين    باالدست حوضه در دهه اخير

رود و اک آب رودخانهه ااینهده  بهرداري رسهيده اسهت، اا طریهق پمپه     تحت عنوان دی  در محدوده باالدست به بههره 

هکتهار   420دسهت  هکتار و در بخش پایين 969شود. كشت دی  در دهه اخير در بخش مياني ها تغذیه ميسرشاخه

 افزایش داشته است.

شهود در  اار و درختهزار مهي  يشهه ب: كه شامل جنگل انبوه، نيمه انبوه، تنک، ماندابي و (F) جنگل و درختزار -7

دههد. ایهن   نشان مي 2002هکتار افزایش كاربري را نسبت به سال  55431دست افزایش ایادي داشته و بخش پایين

هکتهار افهزایش داشهته اسهت.      293ترشي نداشته و در قسهمت باالدسهت   گونه گسي ههاي مياني كاربري در بخش
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ي و كهار جنگهل تهوان بهه   سهالي را مهي  رغ  خشهک يعلدست علت افزایش ميزان جنگل و درختزار در بخش پایين

 هاي دولتي نسبت داد.  ادایي ساامانيابانبي هاطرح

 موردمهالعهه محهدوده   گانهه سهه ههاي  خش: این كاربري آمارهاي متفاوتي را در ب(PF) کاشتجنگل دست -8

 21هکتار افزایش یافته است و در باالدست تنهها   54556دهد. پوشش جنگل دست كاشت در بخش مياني نشان مي

یباً بدون تغيير بوده است. بهرعکس جنگهل دسهت كاشهت در     ت رتوان گفت در باالدست هکتار افزایش یافته كه مي

دسهت بهه   اشته است. علت كاهش جنگل دسهت كاشهت در حوضهه پهایين    هکتار كاهش د 2560دست بخش پایين

كاشت در بخهش ميهاني   هزار هکتاري جنگل دست 54گردد. افزایش بيش اا ناپایداري منابب آب در دهه اخير باامي

و فهوالد قابهل    آههن ذوبكهاري بها پسهاب    ي شهري اصفهان و جنگهل هامحدودهنيز با گسترش كاشت درخت در 

 تفسير است.

تهرین مركهز آن در حوضهه    : باتالق، تاالب یا اراضي مرطوب با سه  ایستابي باال كهه اصهلي  (MR) باتالق -3

ي وجود نهدارد، در  اگستردهباشد. در باالدست باتالق رود ميدست حوضه اایندهاليه پایينيمنتهتاالب گاوخوني در 

اراضهي تهاالب گهاوخوني كاسهته شهده اسهت.        هکتار اا 5206دست هکتار كاهش یافته و در پایين 46بخش مياني 

سهالي و  كاهش سه  باتالق گاوخوني ارتبهاط مسهت ي  بها كهاهش آب ورودي اا رودخانهه در پهي وقهو  خشهک        

 ناپایداري منابب آب در دهه اخير دارد.
 

اتب ها و مرساامان جنگل) 2002نسبت به سال  2052رود در سال اختالف كاربري امين در حوضه ااینده 6جدول 

 كشور، تحليل نگارنده 

 Land use VEG باال میانی پایین

  ST  مسکوني   2990 4996 136

9229-  52130 554259-   R  مرتب   

53110-  42151-  21049-   K  كویر و خالي اا پوشش   

  IF  كشاوراي   42426 9911 25162

1522-  5221 331-   L  سهوح آبي و نيزار   

  DF   دی   32121 969 420

  F  جنگل و درختزار   293 0 55434

2560-   PF  جنگل دست كاشت   21 54556 

5206 46-   MR  باتالق   0 

0 0 5004-   sum  مجمو    
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 گیرییجهنت. 1

ي و تحليهل  بررسه  مهورد  2052و  2002ي هاسالرود در ها در حوضه آبریز اایندهدر این پژوهش تغيير كاربري

، بررسي شهده و سهپس بها    موردمهالعهت. بر این اساس ابتدا كل كاربري و پوشش اراضي در حوضه قرار گرفته اس

مورد مهالعه و م ایسه قهرار گرفتهه    هاحوضهبندي محدوده به سه حوضه، تغييرات كاربري در هر یک اا این ت سي 

هها را دگرگهون سهاخته و    ي انساني در كل حوضه كهاربري هاسکونتگاهدهد گسترش است. نتایج پژوهش نشان مي

  پوشش مرتهب، بيابهان و خهالي    2002-2052پایداري محيهي را با مخاطره مواجه ساخته است. طي این بااه اماني )

ي وسهااها سهاخت ههاي مسهکوني و   اا پوشش و سهوح آبي و نيزار كاهش شدیدي یافته است و در م ابل كاربري

ههاي  هاي طبيعهي، امهين  ده افزایش یافته است. در واقب كاربريانساني، كشاوراي و اراعت، دی  و جنگل در محدو

ي انسهاني و  وسهااها سهاخت ي انساني به ن هاط مسهکوني و   هاسکونتگاهخالي اا پوشش و مرتب در قالب گسترش 

ههاي  انهد. تغييهرات كهاربري در همهه بخهش     هاي اقتصادي انساني اا قبيل كشاوراي و درختزار تبدیل شهده فعاليت

رود ایجاد شده ولي بيشترین حج  تغيير كاربري در این دهه در بخش باالدست حوضه مهورد مهالعهه   هحوضه اایند

رود و شههر اصهفهان  را   رود تا سد تنظيمي چ  آسهمان )حدفاصهل سهد ااینهده    ي رودخانه اایندههاسرشاخهكه اا 

و سااها و دامنه نفهوذ انسهان    انساني در قالب افزایش ساخت يهاسکونتگاهگسترش  شود، رخ داده است.شامل مي

گهردد.  هر چه بيشتر اا طبيعت موجب تخریب محيط طبيعي و بره  خوردن اكوسيسهت  طبيعهي مهي    برداريبهرهو 

بره  خوردن تعادل اكوسيست  آن ه  در این امان ك ، خود ناپایداري منابب آب را تشدید كرده و اكولوکي گيهاهي،  

 هها سکونتگاهدهد. در این صورت با این روند گسترش قرار مي يرتأثرا تحت انساني در حوضه  درنهایتجانوري و 

 رود با آسيب جدي مواجه خواهد شد.  و دگرگوني كاربري امين، پایداري محيهي در حوضه آبریز ااینده

براي جلوگيري یا كاهش اثرات مخرب ناپایداري محيهي حوضه، بایهد تعهادل اكوسيسهتمي در حوضهه برقهرار      

ههاي انسهاني )اعه  اا توسهعه كشهاوراي، صهنعتي و       رویهه سهکونتگاه  ر این امينهه كهاهش گسهترش بهي    گردد. د

جدید براي استفاده اا منابب آبي )سهحي و ایرامينهي  در حوضهه پيشهنهاد     يبارگذار  و جلوگيري اا وسااساخت

مختلهف حوضهه برقهرار     ههاي تعادل بين ذخيره آبي نرمال ساالنه و مصهارف اا آب در بخهش   كهيطوربهشود؛ مي

 گردد.  
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