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پایش تغییرات کاربری اراضی  /پوشش با استفاده از شاخص های شدت تغییرات ،درجه
پویایی و مقایسه پس از طبقه بندی
محمد زارع ، *1تیمور تیموریان ، 2محمد حسن جوری
تاریخ دریافت95/3/20 :
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تاریخ پذیرش95/11/19 :

چکیده
زمین یکی از منابع اولیه طبیعی است که کاربری اراضی آن در طول زمان تغییر میکند .کاربری
اراضی فرآیندی طبیعی بوده و نمیتوان آن را متوقف نمود اما قابل کنترل میباشد .افزایش جمعیت و
رشد شهرنشینی یکی از مهمترین چالشهای مدیریت کاربری اراضی میباشد .تهیه نقشه کاربری
اراضی و بررسی روند تغییرات آن یکی از ضروریترین اطالعات مورد نیاز برای مدیریت منابع طبیعی
میباشد .در تحقیق حاضر جهت تهیه نقشه تغییرات کاربری اراضی در شهرستان نور از تصاویر
سنجنده  TMماهواره لندست مربوط به سالهای  2000 ،1986و  2013طی یک بازه زمانی 28
ساله استفاده شد .در این مطالعه به منظور طبقهبندی تصاویر از روش حداکثر احتمال و  GISاستفاده
گردید .همچنین به منظور بررسی شدت و روند تغییرات کاربری از سه روش مقایسه پس از طبقه
بندی  ،شاخص شدت تغییرات و شاخص درجه پویایی در پایش تغییرات کاربری اراضی استفاده شد.
نتایج نشان داد بیشترین تغییرات کاربری اراضی مربوط به تبدیل کاربری کشاورزی به کاربری شهری
در منطقه نور بوده به طوری که روند تغییرات کاربری جنگل و کشاورزی منفی و کاربری مسکونی
مثبت بوده است و وسعت مناطق مسکونی از سال  1986تا  2013پنج برابر شده است بطوریکه در
حاشیه شهرها و روستاها بیشترین تغییرات بوجود آمده است.
واژه های کلیدی :پایش تغییرات ،کاربری اراضی  ،سنجنده  ،TMشهرستان نور.

 -1نویسنده مسئول  :فارغ التحصیل دکتری آبخیزداری دانشگاه تهران ،دانشکده منابع طبیعی ،کرج ،ایران mzare91@ut.ac.ir ،شماره
تماس09113216207 :
 -2دانشجوی دکتری آبخیزداری دانشگاه تهران ،دانشکده منابع طبیعی ،کرج ،ایران t.teimurian@ut.ac.ir ،شماره تماس:
09394648104
 - 3دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد نور ،گروه منابع طبیعی ،نور ،ایران mjouri@gmail.com ،شماره تماس09118914301 :
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مقدمه
کاربری اراضی 1و پوشش زمین 2دو فاکتور
کلیدی در مدیریت منابع طبیعی و پایش
تغییرات زیست محیطی میباشد ( .)22تغییرات
کاربری اراضی شامل تبدیل زمین از یک نوع به
نوع دیگر و پوشش زمین به نحوی مدیریت
استفاده از زمین برمیگردد که هر دو آنها تا
حد زیادی باعث ایجاد تغییرات بزرگ در
بخشهای مختلف کره زمین به منظور رفع
خواستههای فوری انسان از منابع طبیعی شده
است ( Vitousek .)10و همکاران ()1997
مهمترین عامل تغییرات کاربری را رشد
جمعیت انسانی میدانند .در واقع رشد جمعیت
در شهرها و نحوی پراکنش آنها در مناطق
شهری همراه با رشد مناطق صنعتی و عدم
وجود برنامه مدون در ساخت و سازهای شهری
منجر به تبدیل زمینهای کشاورزی مولد به
اراضی غیرقابل نفوذ شده است ( .)16به منظور
پایش این تغییرات از تکنیکهای مختلفی
توسط پژوهشگران در سالیان اخیر استفاده
شده است .دادههای سنجش از دور و  GISبه
عنوان بهترین تکنیکهای موجود به منظور
تهیه نقشه تغییرات و پایش کاربری
اراضی/پوشش مطرح میباشد (.)17
آشکارسازی تغییرات 3در کاربری اراضی/پوشش
میتواند در مقیاس زمانی مشخصی مانند یک یا
دو دهه در ارزیابی تغییرات سرزمینی ناشی از
فعالیتهای انسانی کمک شایانی نماید (.)11

محققین زیادی به بررسی و مطالعه روشهای
پایش تغییرات کاربری اراضی/پوشش با استفاده
از تصاویر ماهوارهای و تکنیکهای سنجش از
دور پرداختند Abd El-kawya .و همکاران
( )2010بوسیله طبقهبندی نظارتشده تصاویر
ماهوارهای لندست سالهای  1984تا 2009
دلتای شرقی رود نیل به این نتیجه رسیدند که
بیشترین تغییرات در تبدیل زمینهای بایر به
مزارع کشاورزی بوده است Rawat .و همکاران
( )2013با استفاده از تصاویر لندست TM
سالهای  1990و  2010در منطقهای از هند
به بررسی تغییرات کاربری اراضی/پوشش
پرداختند .در این مطالعه از روش طبقهبندی
نظارتشده حداکثر احتمال برای تهیه نقشه
کاربری اراضی در پنج طبقه کاربری مناطق
شهری ،پوشش گیاهی ،کشاورزی ،پهنههای آبی
و شنزارها استفاده شد .نتایج نشان داد
کاربریهای کشاورزی ،پهنههای آبی و پوشش
گیاهی روند کاهشی داشته و شنزارها و مناطق
مسکونی در دوره  20ساله توسعه پیدا نموده
است .آرخی و همکاران ( )1390پایش تغییر
پوشش گیاهی با استفاده از تکنیک سنجش از
دور در حوضه سد ایالم را انجام دادند .در این
مطالعه تصاویر سنجنده  MSSسال  1976و
لندست  ETMسال  2002با استفاده از چهار
تکنیک پایش تغییر تفاضل تصویر ،4نسبت-
گیری تصویر ،5تفاضل تجزیه مولفهی اصلی 6و
تفاضل تجزیهی مولفهی اصلی استانداردشده
استفاده نمود .نتایج نشان داد روش تفاضل باند
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Land use
Land cover
3
Change detection

Image differencing
Image rationg
6
)Principal Component Analisis (PCA
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قرمز بهترین کارایی را در پایش تغییرات
پوشش گیاهی داشته است .عالوه بر موارد فوق
مطالعات بسیاری در داخل و خارج کشور در
زمینه آشکارسازی تغییرات با استفاده از
سنجندهها و روشهای مختلف انجام شده است
( 21 ،20 ،18 ،14و  .)25شمال ایران به دلیل
جاذبههای اقلیمی و طبیعی در سالیان اخیر با
روند رو به رشدی در ساخت و ساز همراه بوده
است .همین امر سبب تغییرات گسترده در
کاربری اراضی و پوشش شمال ایران گردیده
است .شهرستان نور یکی از مناطقی است که در
یک دهه اخیر بیشترین تغییرات کاربری اراضی
را در میان سایر شهرهای استان مازندران
داشته است .لذا در این پژوهش با استفاده از
تصاویر چندزمانه و تکنیکهای مختلف به
بررسی روند تغییرات سه دهه اخیر کاربری
اراضی شهرستان نور پرداخته شده است.
مواد و روشها
 1-2منطقه مورد مطالعه
شهرستان نور یکی از شهرستانهای استان
مازندران و بهعنوان دومین شهرستان از نظر

وسعت در این استان میباشد .این منطقه در
دامنه شمالی رشتهکوهای البرز و به دریای
مازندران متصل بوده و دارای مهمترین
شهرهای ساحلی ایران میباشد .از نظر
توپوگرافی میتوان این شهرستان را به دو بخش
جلگهای و کوهستانی تقسیم نمود .با توجه به
اینکه عمده تغییرات اراضی در بخش جلگهای
اتفاق افتاده است لذا در این پژوهش پایش
تغییرات کاربری اراضی در این بخش انجام شده
است .مساحت منطقه مورد مطالعه 451
کیلومترمربع و از نظر جغرافیایی بین طول
' 51°56تا ' 52°12شرقی و عرض ' 36°27تا
' 36°37شمالی واقع شده است .حداقل ارتفاع
منطقه مورد مطالعه هم سطح دریا و حداکثر
آن  288متر از سطح دریا میباشد .از نظر
کاربری اراضی ،این منطقه دارای سه کاربری
عمده مناطق جنگلی ،اراضی کشاورزی و باغات
بههمراه مناطق مسکونی شامل شهرهای نور،
رویان ،چمستان ،ایزدشهر و روستاهای متعدد و
مجاور هم میباشد (شکل .)1
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شکل  -1موقعیت منطقه مورد مطالعه

 2-2پیشپردازش تصاویر ماهوارهای
در این تحقیق از سه تصویر بدون ابر سنجنده
 TMماهواره لندست در سالهای ،1986
 2000و  2013به عنوان دادههای اصلی
استفاده شد .همچنین عکسهای هوایی با
مقیاس  1:20000سال  ،1347مجموعهای از
نقشههای توپوگرافی ،و بخصوص آشنایی قبلی
نویسندگان با منطقه مورد مطالعه به عنوان
دادههای کمکی در تجزیه و تحلیل مراحل
پردازش تغییر کاربری مورد استفاده قرار
گرفت .از آنجا که تصاویر سطح اول ماهوارهی
لندست به صورت خودکار زمینمرجع میشوند
لذا از انجام پیشپردازش تصحیح هندسی
صرف نظر گردید .تصحیح رادیومتریک نیز به
عنوان یکی از مهمترین پیشپردازشهای مورد
استفاده بوده که در این تحقیق با استفاده از
نرم افزار  ENVIو به صورت روابط زیر در دو
مرحله اجرا شد.

که در این روابط  Lλمیزان رادیانس طیفی،
 Qcalمیزان  DNدر نقشه خام Qcalmax ،و
 Qcalminحداکثر و حداقل مقدار  DNبرای هر
سنجنده LMAXλ ،و  LMINλحداکثر و
حداقل مقدار رادیانس مربوط به هر باند تصویر
ماهوارهای ،میزان بازتابش d ،فاصله نجومی
زمین تا خورشید :ESUNλ ،میانگین تابش
خورشید فرا اتمسفری و  cosθsزاویه تابش
خورشید میباشد .بعبارتی در مرحله اول
مقادیر  DNسلولهای تصویر به رادیانس
طیفی تبدیل و در مرحله دوم رادیانس طیفی
سنجنده به بازتاب زمینی تبدیل گردید (.)7
در نهایت نقشه خروجی حاصل از پیشپردازش
رادیومتریک به صورت صفر تا یک طبقهبندی
شده است .هرچه اعداد کوچکتر باشد ،اجرای
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الگوریتم طبقهبندی راحتتر صورت میپذیرد
(.)7

که در آن  OAدقت کلی N ،تعداد پیسکلهای
جمع عناصر قطر اصلی
آزمایشی و
ماتریس خطا میباشد.

با انجام پیشپردازشهای اولیه ،با پیمایشهای
میدانی و استفاده از سطح اول طبقهبندی
اندرسون و همکاران ( ،)1976تعداد چهار
طبقه کاربری/پوشش سرزمین شامل پوشش
جنگل ،کاربری کشاورزی ،پهنههای آبی و
مناطق مسکونی شناسایی شد .عمل تهیه
نمونههای تعلیمی به منظور آموزش الگوریتم
طبقهبندی حداکثر احتمال ( )3در سراسر
منطقه مورد مطالعه اجرا گردید .به طوری که
به منظور افزیش دقت طبقهبندی از طریق
پایش صحرایی و با استفاده از  ،GPSاز تعداد
 340کاربری مختلف ( 135نمونه از جنگل،
 95نمونه از کشاورزی 78 ،نمونه از مسکونی و
 32نمونه آبی) نمونهبرداری صورت گرفت که
از این تعداد نمونه تعلیمی دوسوم برای تهیه
نقشه کاربری و یکسوم برای صحتسنجی
نقشه مورد استفاده قرار گرفت .صحت طبقه-
بندی با استفاده از شاخص کاپا و صحت کلی
مورد بررسی قرار گرفت.
شاخص کاپا از طریق رابطه  1محاسبه میشود
(:)3

 -3-2روشهای آشکارسازی تغییرات

روش طبقهبندی تصاویر ماهوارهای

( )1
درستی مشاهده شده و
که در آن
توافق مورد انتظار میباشد.
دقت کلی نیز از جمع عناصر قطر اصلی
ماتریس خطا تقسیم بر تعداد کل پیکسلها
طبق رابطه  2بدست میآید (:)3
( )2

شاخص

شدت

اراضی/پوشش

تغییرات

کاربری

1

شاخص شدت تغییرات کاربری اراضی ،نشان-
دهنده میزان تغییرات یک کاربری در مقایسه
با کاربریهای دیگر میباشد .به منظور تعیین
شاخص شدت تغییرات کاربری از رابطه 3
استفاده شده است (:)13
()3
که در اینجا P ،شاخص شدت تغییرات هر
کاربری در طول هر دوره زمانی،
نشاندهنده مساحت هر کاربری از شروع تا
پایان دوره مورد بررسی U ،مساحت کل
کاربریها و  Tبازه زمانی مورد استفاده در هر
دوره میباشد .هرچه میزان  Pبزرگتر باشد،
نشاندهنده شدت بزرگتر تغییرات آن کاربری
در میان سایر کاربریها و اعداد مثبت و منفی
کسبشده آن نشاندهنده روند افزایشی و
کاهشی آن کاربری میباشد (.)24
شاخص درجه پویایی کاربری اراضی /
پوشش

2

شاخص درجه پویایی کاربری نشاندهنده
سرعت تغییرات کمی هر کاربری است که در
روند تغییرات کاربری اراضی آینده نقش مثبتی

1 LUCC intensity index
2 Lucc dynamic degree index
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ایفا مینماید و مقدار آن با استفاده از رابطه 4
محاسبه میشود:
()4
که در اینجا  Kنشاندهنده شاخص درجه
پویایی هر کاربری در طول دوره مورد بررسی
میباشد.
 -4-2آشکارسازی تغییرات

1

اغلب روشهای آشکارسازی تغییرات به
مقایسه یک داده (تصویر) با داده (تصویر) دیگر
در دو تاریخ متفاوت میپردازد .در وضعیتی که
دادههای بیشتری در دو تاریخ داشته باشد،
امکان مقایسه چندبعدی این دادهها در فضا با
یکدیگر وجود دارد .این روش مقایسه را
آشکارسازی تغییرات گویند ( .)8به زبان ساده
میزان تغییرات از یک طبقه به طبقه دیگر در
طول زمان را آشکارسازی تغییرات میگویند.
به منظور درک اینکه طی دوره  28ساله،
تغییرات منطقه چگونه بوده است ،آشکارسازی
تغییرات در سه حالت تصویر  1986تا ،2000
 2000تا  2013و  1986تا  2013مورد
بررسی قرار گرفت .این کار از دستور Cross
 tabدر نرمافزار ایدریسی انجام گرفته است.
شکل  2روند نمای مراحل اجرای پژوهش را به
صورت کلی نشان میدهد.

1 Change detection
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شکل  2-روند نمای مراحل اجرای پژوهش

نتایج
 1-3تغییرات مساحت کاربری اراضی
سالهای  2000 ،1986و  2013به عنوان
سالهای مورد نظر انتخاب گردید زیرا در این
سالها تغییرات کاربری به وضوح قابل رویت
بوده و انتخاب تصاویر ماهوارهای بدون ابر
امکانپذیر بوده است .با استفاده از روش
حداکثر احتمال نقشه کاربری اراضی منطقه
مورد مطالعه در چهار کاربری جنگل،
کشاورزی ،مناطق مسکونی و پهنه های آبی
بدست آمد (شکل  )3و میزان و درصد تغییرات
هر کاربری طی سالهای  2000 ،1986و
 2013نشان داده شد( .جدول  .)1همانطور
که در این جدول مشاهده میشود درصد
اراضی جنگلی از سال  1986از  48/07درصد
کل کاربریها به  43/27درصد کاهش یافته

است .اراضی کشاورزی نیز از  32/93در سال
 1986به مقدار  26/43درصد در سال 2013
روند کاهشی داشته است .اما علیرغم کاهش
در اراضی جنگلی و کشاورزی ،اراضی مسکونی
با رشد چشمگیری مواجه بوده است به طوری
که از میزان  3/25درصد در سال  1986به
 14/28درصد در سال  2013رسیده است .در
این مدت پهنههای آبی تغییر چندانی نداشته
است .روند تغییرات کاربری اراضی در سالهای
مختلف نیز در شکل  4نشان داده شده است.
به منظور تعیین دقت هر یک از نقشهها از دو
روش دقت کلی و ضریب کاپا برای هر سه
تصویر استفاده شد (جدول  )2که نشاندهنده
این است که ضریب کلی در هر سه تصویر
بهتر از ضریب کاپا عمل نموده است همچنین
دقت کاربر و دقت تولیدکننده برای همه
طبقات باالتر از  0/85میباشد (جدول )3
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شکل -3نقشه تغییرات کاربری اراضی در دوره های مختلف با استفاده از روش حداکثر احتمال
جدول  -1میزان و درصد تغییرات کاربری اراضی شهرستان نور از سال  1986تا 2013
نوع کاربری
اراضی
اراضی جنگلی
اراضی کشاورزی
مناطق مسکونی
پهنههای آبی

1986
مساحت(
199/37
136/57
13/5
65/24

)

2000
درصد
48/07
32/93
3/25
15/73

مساحت(
180/91
135/82
30/96
66/98

)

2013
درصد
43/62
32/75
7/46
16/15

مساحت(
179/44
109/62
59/22
66/39

)

درصد
43/27
26/43
14/28
16/01
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شکل :4روند تغییرات کاربری اراضی در دوههای مختلف
جدول  -2پارامترهای ارزیابی دقت طبقهبندی تصویر سالهای مختلف
پارامتر آماری

)1364( 1986

)1378( 2000

)1391( 2013

ضریب کاپا

%81

%82

%82

ضریب کلی طبقهبندی شده

%93

%94

%94

جدول  -3دقت کاربر و دقت تولیدکننده برای طبقات مختلف کاربری
کاربری اراضی

دقت تولیدکننده

دقت کاربر
1986

2000

2013

1986

2000

2013

جنگلی

0/94

0/97

0/91

0/90

0/93

0/89

کشاورزی

0/93

0/95

0/97

0/88

0/91

0/92

مسکونی

0/90

0/94

0/89

0/88

0/92

0/85

آبی

0/88

0/91

0/93

0/85

0/88

0/87

 2-3شاخص شدت تغییرات کاربری
اراضی
شدت تغییرات کاربری اراضی در سریهای
زمانی مختلف (– 2000 ،2000 – 1986
 )2013مورد بررسی قرار گرفت که در جدول
 4نشان داده شده است .شاخص شدت

تغییرات کاربری اراضی در کاربری مسکونی در
دورههای مختلف بیشترین تغییرات را داشته
است و روند افزایشی محسوسی در منطقه
مورد مطالعه به خود اختصاص داده است.
اراضی جنگلی در هر دو دوره تخریب را نشان
میدهد به طوری که در دوره مربوط به سال
 1986تا  2000روند تخریب اراضی جنگلی
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بیشتر از دوره بعد بوده است .بعد از مناطق
مسکونی ،اراضی کشاورزی بیشترین تغییر را
داشته که این نوع تغییر از نوع تخریب بوده
است به طوری که در دوره  2000تا  2013به
شدت اراضی کشاورزی تخریب شده است.
پهنههای آبی نیز تغییرات بسیار آهسته و
کندی در هر دو دوره داشته است.

سریعتر از دوره اول حرکت کرده است .در
مورد پهنههای آبی نیز در هر دو دوره روند
نسبتا پایداری در سرعت تغییرات مشاهده
شده است.
جدول  :5روند تغییرات درجات پویایی کاربری
اراضی در بازه زمانی  1986تا 2013

جدول  :4روند تغییرات شاخص شدت کاربری

نوع کاربری اراضی

- 1986
2000

- 2000
2013

اراضی در بازه زمانی  1986تا 2013

اراضی جنگلی
اراضی کشاورزی
مناطق مسکونی
پهنههای آبی

-0/66
-0/039
9/23
0/19

-0/058
-1/37
6/51
-0/062

نوع کاربری
اراضی

- 1986
2000

– 2000
2013

اراضی جنگلی
اراضی کشاورزی
مناطق مسکونی
پهنههای آبی

-0/317
-0/012
0/3
0/03

-0/025
-0/45
0/48
-0/01

 3-3تغییرات درجات پویایی کاربری
اراضی
میزان تغییرات درجات پویایی کاربری اراضی
در دوره های مختلف شهرستان نور در جدول
 5نشان داده شده است .همانطور که در این
جدول مشاهده می شود بیشترین سرعت
تغییرات اراضی در کاربری مسکونی و در دوره
 1986تا  2000مشاهده شده است و تا دوره
بعد نیز ادامه پیدا کرده است .سرعت تغییرات
در کاربری جنگلی به گونهای بوده که در دوره
دوم به نسبت دوره اول به شدت کاهش پیدا
کرده و روند تخریب بسیار آهسته پیش می-
رود .اما عکس این فرآیند در مورد اراضی
کشاورزی وجود داشته به طوری که سرعت
تغییرات اراضی کشاورزی در دوره دوم بسیار

 4-3آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی
به منظور مشاهده میزان تغییرات و تبدیل یک
کاربری به کاربری دیگر ،آشکارسازی تغییرات
در سه دوره  1986تا  2000 ،2000تا 2013
و  1986تا  2013انجام گرفت (شکل .)5
همانطور که در این شکل مشاهده میشود پنج
نوع تغییر عمده در تبدیل کاربری شامل
جنگل به کشاورزی ،آبی به کشاورزی ،جنگل
به مسکونی ،کشاورزی به مسکونی و کشاورزی
به آبی مشاهده میشود و سایر تغییرات در
طول بازه زمانی  28ساله ثابت بوده است .در
این پنج تغییر ایجاد شده ،تغییر کاربری از
کشاورزی به مسکونی بیشترین مساحت را به
خود اختصاص داده است و غالباً در اطراف
روستاها و حاشیه شهرها این اتفاق رخ داده
است.
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شکل  -5نقشه آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی در سه دوره مختلف

بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش روند تغییرات کاربری اراضی
شهرستان نور از سال  1986تا  2013و در
طی دوره  28ساله با استفاده از تصاویر
سنجنده  TMاستفاده شد که از روش حداکثر
احتمال برای طبقهبندی تصاویر ماهوارهای

استفاده شد .نتایج حاصل از ارزیابی نقشههای
کاربری اراضی با روش حداکثر احتمال در
سالهای مختلف با استفاده از ضریب کاپا و
ضریب کلی نشاندهنده دقت باالی نقشههای
کاربری اراضی تهیهشده میباشد و لذا از آن
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میتوان به عنوان پایش تغییرات کاربری اراضی
منطقه استفاده نمود .نتایج حاصل از پایش
تغییرات کاربری اراضی منطقه نشان داد
تغییرات کاربری اراضی/پوشش در تمام
روستاها و شهرهای نور و چمستان بدون
برنامهریزی و عدم مدیریت الزم ایجاد شده
است .در شهر نور نتایج نشان داد در طی 28
سال اخیر توسعه مناطق مسکونی به سمت
جنوب این شهر بوده جایی که اراضی
کشاورزی و منبع تولید برنج مازندران در آن
تامین میگردد .این شرایط برای سایر مناطق
روستایی و شهری دیگر نیز اتفاق افتاده است
به طوری که توسعه مناطق مسکونی از سال
 1986تا سال  2013تقریبا پنج برابر شده
است .از سوی دیگر مساحت اراضی کشاورزی
به شدت کاهش یافته و اراضی بسیار مرغوب
کشاورزی جای خود را به اراضی غیرقابلنفوذ و
غیرقابلبازگشت مسکونی داده است .البته
مابین سالهای  1986تا  2000به علت شرایط
مساعد کشاورزی و مدیریت مناسب و قوی در
واگذاری اراضی کشاورزی به مسکونی و یا هر
نوع تغییر کاربری در این زمینه تغییرات بسیار
کمتری در این بخش نسبت به دوره بعد از آن
بوده است .آنچه که مسلم است کشاورزی
شغل اصلی ساکنین منطقه نور بوده است اما
به دلیل شرایط نامناسب تولیدی مانند عدم
تعادل در هزینه تولید و قیمت فروش
محصوالت کشاورزی از یک سو و باال رفتن
قیمت اراضی کشاورزی و تبدیل ارزی آن برای
کارهای اقتصادی دیگر سبب اشتیاق کشاورزان
به فروش زمینهای کشاورزی گردید ( 6 ،2و
 .)9شرایط اقلیمی مناسب به همراه طبیعت

خارقالعاده این منطقه از شمال ایران و
نزدیکی آن به استان تهران در تسریع تبدیل
اراضی کشاورزی به مسکونی بسیار تاثیرگذار
بوده است ( 15 ،12و  .)19اعطای پروانههای
غیرمجاز و عدم سختگیری در اخذ امتیازات
آب و برق توسط بخشداریها و دهیاریها
سبب شد به سرعت روند اشغال زمینهای
کشاورزی به اراضی مسکونی توسط مهاجرانی
که از شهرها و استانهای اطراف وارد این
منطقه شدهاند صورت پذیرد .در مورد اراضی
جنگلی با توجه به اینکه غالب اراضی جنگلی
این منطقه جزو پارک جنگلی نور بوده و این
پارک جزو اراضی حفاظتشده بینالملی قرار
دارد ،لذا کمترین تغییرات در این اراضی
مشاهده شده است .مناطق آبی این منطقه
شامل قسمتی از دریای مازندران به همراه
وجود آببندانهای طبیعی و مصنوعی می-
باشد .از سال  1986تا  2000به علت توسعه و
توجه به بخش کشاورزی شمار پهنههای آبی
بیشتر شده بود تا کشاورزان از این مناطق
برای آبیاری زمینهای کشاورزی و پرورش
ماهیان آب شیرین استفاده نمایند اما در دوره
بعد به علت کاهش شدید اراضی کشاورزی و
عدم توجه به این بخش رفته رفته بعضی از
پهنههای آبی این منطقه توسط ساکنان اطراف
آن خشک شده و حتی از زمینهای حاصل از
خشکنمودن این اراضی به عنوان فروش و
ساخت ویالهای متعدد استفاده شده است که
بعضا منجر به نزاع های محلی نیز شده است.
نتایج حاصل از شدت تغییرات و درجات
پویایی کاربری اراضی نشان میدهد در
صورتیکه اقدامی صورت نگیرد روند تغییرات
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همکاری مسئوالن ذیربط و لزوم توجه به
،طرحهای آمایش سرزمین و مدیریت صحیح
روند تغییرات فعلی کاربری اراضی منطقه نور
.به سمت و سوی توسعه پایدار سوق پیدا نماید

کاربری در آینده نیز به همین صورت ادامه
یافته و در نتیجه اراضی بیشتری از زمین های
کشاورزی در آینده تبدیل به ویالها و سازههای
 لذا امید است با.غیرقابل بازگشت خواهد شد
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