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  استان کرمانشاه حوزه آبخیز ماهیدشت در منابع طبیعیبررسی عملکرد مدیریت اراضی 
  

   1یحیی پرویزي و 1، محمد احمدي1، مسیب حشمتی *1محمد قیطوري
  عضاي هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان کرمانشاها -1

)m_ghatori50@yahoo.com (  
  

  
  چکیده

هدف بررسی و ارزیابی روند تغییـر اراضـی مرتعـی در یـک دوره      بااستان کرمانشاه، در  149330با مساحت بخیز ماهیدشت آحوزه  ین تحقیق درا
 منظـور اجـراي ایـن تحقیـق ابتـدا      به. دشانجام  مراتعو بهبود مدیریت حاکم بر ه ضاین حو تعاتغییر کاربري مر روندمنظور تعیین ساله به 50زمانی
میالدي تهیه و محدوده منطقه مطالعـاتی تفکیـک    ETM2002 و  1989  سال)  TM(اي لندست  و تصاویر ماهواره 1955هاي هوایی سال  عکس

روند تغییرات در سـه   سپس د وش تفکیکاز یکدیکر ) آبی و دیماراضی (محدوده مورد بررسی سطوح عرصه هاي منابع طبیعی و کشاورزي در  .شد
مرتـع ـ    ترکیـب   و زراعت دیم، زراعت آبی، بدون پوشـش، مرتـع  : اي شامل هوایی و تصاویر ماهواره  سروي عک 2002 و 1989، 1955 زمانی دوره

و  بوده اسـت هکتار  172طور متوسط ساالنه حدود  هبساله  47دوره در تغییر کاربري مرتع به زراعت د که دانتایج حاصله نشان  .شد تفکیک زراعت
همچنین سطح اراضی دیم به دلیل تبدیل آن به کشت آبی و یا . هکتار افزیش یافته است 500حدود ) منابع طبیعی ـ زراعت ( سطح اراضی ترکیبی

الـی   1368(  سـاله  14مواجه بوده اما زراعت آبـی در یـک دوره   ) هکتار 354ساالنه(با روند کاهشی  1381الی  1368تغییر کاربري اراضی از سال 
منطقـه  عامل اصـلی تغییـرات کـاربري در    . هکتار در سال  برخوردار است 39ساله  47یک دوره هکتار و در  106متوسط  از روند افزایشی )1381

افزایش فقر، مهاجرت روستاییان و عشایر بـه   ایجاد شدهشرایط  آمد است و در نهایت پی و نیازهاي اقتصادي خانوارها تغییر الگوي زندگی ماهیدشت
  .   تخریب منابع سرزمین است و شهر

  
  هاي منابع طبیعی، اراضی کشاورزي، روند تغییرات ، عرصهحوزه آبخیز ماهیدشت :کلیديهاي  واژه
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  مقدمه
هـاي زیسـت محیطـی، کشـاورزي منـابع       توان در همه زمینـه  که می طوري هاي برخوردار است ب اي از اهمیت ویژه ماهواره کارگیري تصاویر هامروزه ب
هـاي هـوایی    ایـن موضـوع از اهمیـت عکـس     همچنین. مند شد ریزي و مدیریت منابع زمین از آن بهره نامهتر بر شناسی و از همه مهم زمین طبیعی،

در مقایسـه بـا تصـاویر    هـاي هـوایی    هاي هوایی نیز قابلیت و کاربرد خاص خود را دارند و بـدلیل قـدمت نسـبی عکـس     به عبارتی عکس ،کاهد نمی
هـاي   اي، بـا تکنیـک   ماهوارهتصاویر هاي هوایی و  کاربرد عکس .استفاده نمودزمانی کاربري هاي اراضی تغییرات در روند ها  توان از آن میاي  ماهواره

دقت و سرعت عملـی را   ،همراه مهارت و دانش تخصصی به ArcGis)و  Ilwis( مختلفي گیري از نرم افزارها با بهره GIS و )RS( سنجش از دور
ترین اقدامات مـدیریت منـابع طبیعـی،     یکی از مهم .سازد می تر و مدیریت اراضی منابع طبیعی سادهیزي ر داده و برنامهها را کاهش  و هزینهافزایش 

هـر نـوع کـاربري     برايبرنامه ریزي . مرتع و کشاورزي و نرخ تغییرات آن در دوره هاي زمانی مختلف است بررسی روند تغییرات عرضه هاي جنگل،
هـا و   گیـري از همـه تکنیـک    امروزه یک مدیر موفق کسی است که با بهـره . هاست مختلف و نوع کاربري هاي مستلزم روندیابی تغییرات زمانی عرصه

 Integrated( نکته بغرنج و پراهمیت در این راستا، دستیابی به مدیریت جـامع . ابزارهاي نوین و کارآمد، روند گذشته،حال و آینده را ارزیاي نماید
Management ( امکـان پـذیر نیسـت   آبی و مستحدثات  ،اراضی دیم مرتع، ،کار بدون کمی نمودن روند تغییرات جنگلو این منابع طبیعی است .

اي  هاي هوایی و ماهواره این موضوع ارزش عکس. زدسا میبر و پرهزینه  زمان بررسی و پیمایش میدانی را مشکل، منابع طبیعی،گستردگی  همچنین
مناسب و هزینه کـم  و دقت در زمان کوتاه هاي منابع طبیعی با چنین ابزارهایی  اي روند تغییرات عرصه ورهکه مقایسه د ویژه این هب. کند را نمایان می
مستلزم تالش همگانی و مسئولیت خطیر مـدیران و  ، ویژه نسل آینده هب ،ها منابع طبیعی و تعلق آن به همه نسلاراضی ملی بودن  .استامکان پذیر 

مسلماً با آگاهی از روند تغییرات نگرانی ناشـی از ایـن موضـوع در عمـق وجـدان بیـدار مسـئوالن و         .بیعی استاندرکاران حفاظت از منابع ط دست
در ایـن طـرح بـا مقایسـه     . تواند حفاظت از منابع زمین را درپی داشـته باشـد   مندان دلسوز نفوذ کرده و تالش و تکاپوي مبتنی بر نگرانی می عالقه
هـاي   روند تغییرات اراضی منابع طبیعی و عرصـه  ماهیدشتدر حوزه آبخیز  1381و 1368 ، 1334هاي  اي سال ههاي هوایی و ماهوار اي عکس دوره

  .آید دست می بهکشاورزي و مدیریت اعمال شده 
  

 مواد و روش ها 
  موقعیت منطقه اجراي طرح -

دقیقـه   15درجـه و   35دقیقه تا  36درجه و  32دوده کیلومترمربع در میانه ضلع غربی کشور در مح 623/24622استان کرمانشاه با وسعت حدود 
هـاي   دقیقه طول شرقی قرار گرفته و از شمال به اسـتان کردسـتان، از جنـوب بـه اسـتان      30درجه و  48دقیقه تا  24درجه و  45عرض شمالی و 

کـه   ماهیدشتشده شامل حوزه آبخیز رودخانه منطقه انتخاب . لرستان و ایالم، از شرق به استان همدان و از غرب به کشور عراق محدود شده است
دارد طول شـرقی قـرار     47° 20تا  46°  30عرض شمالی و  34° 35تا  34° محدوده جغرافیایی  در ر هکتا 75/149330داراي مساحتی معادل 

                                                                        .)1شکل (
     
  روش تحقیق  -

. شـد و با استفاده از اسکنر، عکس ها اسکن و موزاییک و با کنترل صـحرایی ژئـورفرنس     1334هاي هوایی منطقه مورد بررسی در سال  تهیه عکس
 و 1990و 1381و  1368 (هـاي رقـومی سـال    داده. شـد منظور تفکیک کاربري اراضی استفاده  به TMو  ETM+اي از نوع  اطالعات رقومی ماهواره

تصاویر آماده . شدها انجام  از انجام عملیات الصاق نقاط کنترل زمینی و کسب اطمینان از صحت و دقت تصویرها، پردازش الزم روي آنپس ) 2002
،امکـان انجـام عملیـات مختلـف      ERDAS هـاي مربوطـه بـه محـیط     فایل EXPortمورد پردازش شدند، پس از  ERDASشده با کمک نرم افزار 

براي تشخیص و تفکیک  TMسنجنده لندست  2و  3، 4هاي نوارمعموالً . هاي مورد نیاز با هم ترکیب شدندنواررحله اول در م. شدپردازشی فراهم 
  .تر است پوشش گیاهی مناسب

  :هاي تفکیک شده در سه دوره زمانی شامل کاربري
  .جنگل، جنگل مرتع، زراعت مرتع، مرتع زراعت، جنگل و زراعت دیم است

  .شداي ارائه  صورت مدل نقشه به 1381 و 1368 ،1334ربري مختلف در سه سري زمانی در نهایت تغییرات کا
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  شمایی از موقعیت حوزه آبخیز ماهیدشت استان کرمانشاه - 1شکل 

 :نتایج -
و ) 1990( 1368، )1955( 1334هاي  در سال) 1جدول (همراه با  جدول تفکیک کاربري ها ) 2شکل ( نتایج تحقیق در سه نقشه کاربري اراضی  

  .شد، ارائه )2002( 1381

  

  
  وضعیت کاربري اراضی در سه دوره زمانی در منطقه ماهیدشت استان کرمانشاه -2شکل 
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زراعت ـ مرتع، مرتع ـ زراعت ـ جنگل، مرتع ـ جنگل، زراعت دیـم، زراعـت آبـی و بـدون          مرتع ـ زراعت،  مرتع، هاي تفکیکی شامل، جنگل، کاربري
  .پوشش  است

  
  در سه دوره زمانیك مر آبخیز حوزهکاربري ارضی تفکیک شده  سطح:  1ل جدو

ف 
ردی

  

  سطح کاربري اراضی   )عرصه(کاربري 
  1381  1368  1334  فرعی  اصلی

  درصد  )ha(مساحت   درصد  )ha(مساحت   درصد  )ha(مساحت 
  28/62  97480  36/68  102081  70  94384  دیم  کشاورزي  1

  27/2  3384  26/1  1887    1520  آبی
  27/6  9384  78/6  10135  6/8  12924  جنگل  منابع طبیعی  2

  20/12  18216  12/16  24070    22032  مرتع
  28/0  417  33/0  498    ــ  بدون پوشش  بدون پوشش  3
4    

  
  تخریب

  68/6  9975  57/10  15796  22/7  10776  مرتع ـزراعت
  83/5  8699  48/1  2204    ــ  زراعت ـ مرتع

مرتع ـزراعت ـ 
  جنگل

  ــ  ــ  21/5  7787  61/2  3897

  36/3  5021    ــ    ــ  مرتع ـ جنگل
 
 
  نتیجه گیري بحث و  -

روند . ده استبودست خوش تغییرات زیادي هاي مختلف منطقه ماهیدشت  مشاهدات نقشه کاربري اراضی سه دوره زمانی نشان می دهد که کاربري
  . است) آب، خاك و پوشش گیاهی( یب منابع طبیعیتخراین تغییرات منفی و پی آمد آن 

  
  کاربري اراضیروند تغییرات  ـ بررسی

  : مرتع) الف
بـه   1368هکتـار در سـال    9/24069از منطقـه  سـطح مراتـع    .ترین عامـل تخریـب کمیـت مراتـع اسـت      ي مهمشاورزتبدیل مراتع به اراضی ک    
ایـن مراتـع بـه    از بخش . هکتار در سال بوده است 3/450اهش یافته است که حدود درصد ک 32/24رسیده که  1381هکتار در سال  09/18216

  . تبدیل شده است )بیشتر این دیم زارها غیر اقتصادي و منشاء فرسایش خاك هستند(زار به اراضی دیم  یبخش مراتع تخریب یافته و
  

  : جنگل) ب
، 1334هاي  جنگل در سال سطح اراضیکه  طوريه ب ،مواجه بوده است یکاهشبا روند  1381تا  1334که سطح جنگل از سال  نشان داد مشاهدات

سطح  ،این روند که نزولی است نشان می دهد. دهد یمرا تشکیل مورد مطالعه  منطقهدرصد مساحت  27/6 ،78/6، 60/8به ترتیب  1381و  1368
طور متوسط  هکاهش یافته است یعنی ب 1381در سال هکتار  40/9384به  1334هکتار در سال  55/12923از ه ماهیدشت ضاراضی جنگل در حو

  . از بین رفته است این منطقهجنگلی اراضی هکتار از  9/63سال  هر
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  :کشاورزي) د
شرائط ژئومورفولوژي، زمـین شناسـی،   . اما سطح اراضی دیم کاهش یافته است. شود هاي کشاورزي بیشتر در اراضی آبی مشاهده می تغییرات عرصه

از  1368ـ   81سطح اراضی دیم حوزه طی دوره زمـانی  . است منطقه شدهتوسعه کشاورزي در این  سبانشرائط م ایجاد گرافی واقلیمی موجبتوپو
ــ  : شـامل ل ایـن رونـد   دالئنظر می رسد  به .)هضدرصد حو 28/62درصد به  36/68از (استهکتار تقلیل یافته  36/97480هکتار به  19/102081

 ـ عدم صرفه اقتصادي و،  )نظیر درو با داس(  دار کشاورزي وعدم تمایل زارعین براي کارهاي پر مشقت کشاورزي در اراضی شیب تغییر فرهنگ کار
اراضـی آبـی    وضـعیت  ـ،  ـ تبدیل اراضی دیم به اراضـی آبـی  ،  رشد تدریجی تبدیل برخی از اراضی به باغات ـ توسعه واراضی پر شیب،  بازدهی کم 

از  اراضـی آبـی  . در منطقـه شـده اسـت   توسعه اراضـی آبـی    منجر به سالیان اخیر روند توسعۀ حفر چاه درطوري که  به .م استیمتفاوت از اراضی د
    .)اهیدشته مضحوسطح درصد  27/2درصد به  26/1از ( رسیده است 1381هکتار در سال  90/3383به  1368هکتار در سال  33/1887
  
  ):تخریبی(ترکیبی اراضی ) ج

بـا توجـه     .حتی عرصه بدون پوشش نیز جزء منابع طبیعی است. ه محسوب نمودضتوان این عرصه ها را جزو منابع طبیعی حو ر خالصه میطو هب    
درصد برمساحت این اراضی افزوده شده است که برحسب محاسبات جدول  40، نزدیک به 1334ـ 81طور متوسط طی دوره زمانی  هب  ،1به جدول 

مرتع نیـز   ه افزایش پیدا کرده است که با روند فعلی ممکن است در آینده آثار جنگل وضدرصد حو 83/5درصد به  48/1ع از عرصه زراعت ـ مرت  1
  :اراضی تخریبی شامل. که در اینصورت تصاحب این اراضی مشکل خواهد بود شودهاي تخریبی کامالً محو  در عرصه

  
  : عرصه مرتع ـ زراعت) 1

ه را ضدرصد سطح حو 22/7  1334عرصه ـ زراعت در سال  . ع بوده که براثر عوامل تخریب از جمله شخم تخریب یافته استاین عرصه در واقع مرت
یافته که دلیل اصلی این  کاهشدرصد  68/6ه ببا یک روند کاهشی  1381ال ر سدرصد رسیده است اما د 57/10به  1368در برداشته که در سال 

  . شده استزراعت ـ مرتع  به عبارتی بتدریج به شکل. بوته زارها از سطح آن است ن مرتعی وتدریجی آثار گیاها حذفروند، 
  
  : مرتع عرصه زراعت ـ) 2

، آثـار گیاهـان مرتعـی بـا     کار زیرا با تداوم شخم ساالنه وکشت و. است) زراعت مرتع ـ  (این عرصه نتیجه تداوم تخریب و آثار کشت در عرصه قبلی 
نیز مجاور روسـتاها   معموالً این قبیل اراضی در باال دست اراضی دیم و. شده استزراعت  تبدیل بهشکل غالب عرصه  ه وکاهش تدریجی مواجه شد

سـطح ایـن    ، 1368ـ   1381طی دوره زمانی . استاین منطقه حاکی از تسریع روند تخریب مراتع  اراضیروند افزایشی توسعه این . دیده می شوند
آثـار مرتـع در آن    ه به زراعت تبدیل شده وضهکتار از مراتع تخریبی حو 500به عبارتی هرسال حدود . استیش یافته هکتار افزا 64/6494 اراضی

  . کاهش یافته استطور قابل مالحضه اي  هب
  
  :عرصه مرتع ـ زراعت ـ جنگل) 3

اثر  به عبارتی بر. شکل فعلی در آمده است اثر عوامل تخریب وگسترش زراعت در سطح جنگل به ه است که برضهاي حو این عرصه بخشی از جنگل
) با وضعیت فقیر(در اراضی جنگلی، قسمتی از این عرصه  تبدیل به مرتع  )آتش سوزي، شخم زیر اشکوب و قطع درختان( گسترش عوامل تخریبی

در نقاطی از جنگل کـه  . است ربري زیاددلیل حاصلخیزي خاك جنگل، تمایل کشاورزان براي تغییر کا هبمعموالً . دشو زراعت میو بخشی تبدیل به 
  . زراعت چهره غالب به خود خواهد گرفت. عملیات شخم انجام می شود

  
  :عرصه مرتع ـ جنگل) 4

در آن محدود اسـت امـا    کار ط توپوگرافی امکان کشت ودلیل شرای هی است با این تفاوت که بتخریب اراضی جنگل ی ازواحد مرتع ـ جنگل نیز شکل 
کـه  اسـت   دهها ش ان جنگلی و تنک شدن تدریجی آنکاهش زادآوري درختمنجر به سایر عوامل تخریبی  زغال گیري و ،اطراق عشایرچراي مفرط، 

شـدید  چراي  گیري، زغال در سالیان اخیر. گسترش پیدا کنندعلفی در رقابت با درختان جنگلی توانسته اند  اي و اي، درختچه در نهایت گیاهان بوته
حساسیت  همچنین. براي تشدید تخریب اراضی جنگلی فراهم ساخته استشرایط را در منطقه و تغییر کاربري ی رویه معادل روباز گسترش ب دام و

. سـازد  را دو چندان مـی مراتع  ها و حفاظت جنگل اهمیت و ضرورت، و خشکسالی سایر عوامل از جمله شیب زیاد شناسی منطقه و سازندهاي زمین
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هـاي   هاي کشاورزي، با کنترل رواناب نقش کلیدي دیگـر یعنـی تغذیـه آب    ها بر عرصه بودن آن عوامل تخریبی، بدلیل مشرفکه با کنترل  ضمن این
نتـایج بررسـی    .نمایـد  مـی  دیتشـد حفرچاه این ضرورت را  هاي زیرزمین و که روند روبه رشد برداشت آب ویژه این هب. زیرزمین نیز محقق خواهد شد

هکتار جنگل منطقه ماهیدشـت تغییـر کـاربري     64هکتار از مراتع و  172طور متوسط ساالنه حدود  هب 1381الی  1334 هاي نشان داد که در سال
همچنـین زراعـت آبـی در یـک      .شده استهکتار افزوده  500حدود  منابع طبیعی با زراعت،در عوض بر سطح عرصه هاي ترکیبی . داده شده است

ها نشان  بررسی. به اراضی آبی اضافه شده استهکتار  1864ساله  47در یک دوره  داشته است و) هکتار 40ط متوس( ساله از روند افزایشی 14دوره 
مشـاهدات نشـان   اسـت و  مدیریت غلط و نامناسب حاکم بر منـابع سـرزمین    ماهیدشتتغییرات کاربري در حوزه رودخانه روند عامل اصلی داد که 

، خشک شدن رودخانه )متر 20حدود (ها، افزایش فرسایش خاك، افت سفره هاي آب زیر زمینی  جنگلدهد نتیجه این مدیریت تخریب مراتع و  می
 .مهاجرت روستاییان و عشایر به شهراستو 

  
   منابع

  .مرکز سنجش از دور ایران .Landsat – TM . 1890اطالعات رقومی ماهواره 
  .ر ایرانمرکز سنجش از دو .Landsat – ETM .1381اطالعات رقومی ماهواره 

  .سازمان جغرافیایی ارتش جمهوري اسالمی ایران .1334 .50000/1/عکس هاي هوایی مقیاس 
  . ارتش جمهوري اسالمی ایران جغرافیاییسازمان . 1370 .1:50000هاي توپوگرافی  نقشه

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


