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  چکیده

هاي اخیر احداث و توسعه کوره هاي آجرپزي بر روي اراضی کشاورزي همچون سایر موارد تغییر کاربري اراضی در سال
در عین حال داده ها و اطالعات مستند کافی در مورد . هاي جدي را در سطح ملی بوجود آورده استکشاورزي، نگرانی

در این تحقیق، پـراکنش  . اصل از این نوع تغییر کاربري اراضی در دسترس نیستآمدها و تهدیدهاي حشدت عمل، پی
جغرافیائی و قابلیت اراضی تبدیل شده به کوره هاي آجرپزي در دو دشت مهم کشاورزي مرودشت و کـوار در اسـتان   

حیطـی آن مـورد   فارس تعیین و اثرات این تغییر کاربري اراضی کشاورزي بر روي تولید و مسائل اجتماعی و زیسـت م 
از هاي آجرپزي بصورت نقشه رقـومی بـا اسـتفاده    پراکنش جغرافیائی و روند گسترش زمانی کوره. بررسی قرار گرفت

. هاي مرجع تعیین شدهاي هوائی سالو عکس  (Google Earth)هاي اطالعاتی شامل تصاویر دریافتی از گوگل ارتالیه
آزمایشـگاهی   هاي حاصل از تشریح مورفولوژیکی و تجزیـه ورزي، از دادهبراي تعیین قابلیت کاربري اراضی براي کشا

تجزیه و تحلیل داده ها در سیستم اطالعات . هاي مطالعاتی در دو دشت مورد مطالعه استفاده شدهاي خاك نیمرخنمونه
فعالیـت در  دهـه  هاي آجرپزي پـس از چهـار   مساحت فعلی اشغال شده توسط کوره. انجام شد (Arc GIS)جغرافیائی 

برابري را نسبت به  8و  3این ارقام به ترتیب یک افزایش . باشدهکتار می 740و در دشت کوار  560دشت مرودشت 
افزایش سطح در دشت مرودشت بیشتر مربوط به خاکبرداري هـاي انجـام   . دهددر این دو دشت نشان می 1372سال 

هاي جدیدي از اراضی کشاورزي در مرکز و شمال این دن بخشهاي قدیمی و در دشت کوار به دلیل بلعیشده بین کوره
اراضی تغییر کاربري یافته داراي خصوصیات مناسب براي کشاورزي بوده و در سیستم طبقه بندي ارضـی،  . دشت است

مسـاحت بیشـتري از اراضـی     دهد در آینـده نزدیـک  روند کنونی تغییرات نشان می. گیرندقرار می IISغالباً در کالس 
اي هاي مورد مطالعه از چرخه تولید خارج شده و عالوه بر تهدید جدي براي پایداري تولید، مشکالت عمدهتعد دشتمس

  . را به لحاظ اجتماعی و زیست محیطی در این مناطق بوجود خواهد آورد
  

، اطالعـات جغرافیـائی   هـاي  سیسـتم محیط زیست، قابلیت اراضی،  ،هاکوره پزخانه، تغییر کاربري اراضی: واژه هاي کلیدي
  استان فارس

  
  مقدمه
در چند دهه اخیر موضوع تغییر کاربري اراضـی          

  هاي مرتبط با آن کشاورزي به مناطق مسکونی و فعالیت

    
المللی شناخته به عنوان یک چالش مهم در سطح بین

  غییر ناشی از افزایش ـن تـشی از ایـبخ. تـده اسـش
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بـراي افـزایش    درخواسـت جمعیت و بخشی مربـوط بـه   
اسـاس   در حالی که بر. فضاي تنفس ساکنان شهرها است

مـیالدي،   2025بینی شـده تـا سـال    آمارهاي موجود پیش
درصـد  ، میلیارد نفر خواهـد رسـید   8جمعیت دنیا به رقم 

درصـد  انـدازه  افزایش سطح اراضی قابل کشت هرگز بـه  
   ).1990، ریچاردز(افزایش جمعیت نخواهد بود 

بویژه کشـورهاي در حـال   ، مناطق دنیالب در اغ
کشـاورزي بیشـترین سـهم را در     مرغـوب  اراضیتوسعه 

هاي مرتبط با آن به خود شهري و فعالیت تبدیل به کاربري
داراي اراضی . )2008تر و همکاران، یپ( انداختصاص داده

بافت هاي عمیق با زهکشی مناسب، عدم سیلگیري و خاك
تناسب خوبی براي کشـاورزي  از درجه همچنانکه مناسب 

تولید مصالح ساختمانی و بستر مناسبی براي برخوردارند، 
 ،در بـنگالدش  ).1390جمشیدي، (باشند میشهري  توسعه
در عـین   این کشـور  مناطق مختلفهاي آجرپزي در کوره

هـاي  خاكسطح وسیعی از اراضی مرغوب داراي حال که 
را ی مناسب زهکش با 2رسی سیلتی یا 1دارلوم رسی سیلت 

دلیل اسـتفاده از  به ، به اراضی غیر بارور تبدیل کرده است
 ،ي آجرپزيکوره هابه عنوان سوخت اصلی  3زیست توده

فعالیـت  اي را در منـاطق  مشکالت زیست محیطـی عمـده  
 در هنـد . )2009، هـاکو (اسـت  وجـود آورده  بـه  هـا  کوره

نشان از تخریب هاي آجرپزي، مطالعه بررسی فعالیت کوره
منــاطق خـش وسـیعی از اراضــی کشـاورزي حاصـلخیز     ب

بـا   6ایالـت تامیـل نـادو   واقـع در   5و توتی کورین 4چناي
 دارد %)44(کشـور  ایـن  در نشـینی  بیشترین درصـد شـهر  

 هاي با بافت متوسط تا نسبتاًوجود خاك. )2008کاتوریا، (
 هـاي آجرپـزي  احداث کارگاهرا براي این مناطق سنگین، 
ترکیـه اسـتفاده از خـاك اراضـی      در .اسـت  کـرده مساعد 

هاي آبرفتی حاصلخیز به هاي دشتکشاورزي بویژه خاك
و سرامیک  آجرهاي تولید مین مواد کارخانهأعنوان منابع ت

کشاورزي در این کشور تبدیل  تولید به تهدید جدي براي
ها بیشتر بر روي اراضی کشاورزي این کارخانه. شده است

 انـد واقـع شـده   حاصـلخیز  ايهاي سرخ مدیترانـه و خاك
در ایاالت متحده براي تعیین . )2011کاپورل و همکاران، (

بر به مناطق شهري اثرات تغییر کاربري اراضی کشاورزي 
بنـدي خصوصـیات   درجـه روي منابع خاك با اسـتفاده از  

هـا و متغیرهـاي   مورفولوژیکی، فیزیکی و شـیمیائی خـاك  
رائه شده توسط اقلیمی، توان تولیدي خاك در قالب مدل ا

                                                
1. Silty clay loam 
2   . Silty clay 
3. Biomass 
4 .  Chennai  

5. Tuticorin 
6. Tamil Nadu 

سرویس حفاظت خاك سازمان کشاورزي ایـاالت متحـده   
پتر و همکاران، ( استدر چهار کالس مختلف تعیین شده 

 مـیالدي  2000بر اساس نتایج این مطالعه تا سال . )2008
کل % 3(شهري  میلیون هکتار اراضی 21از مجموع حدود 

 48درصد اراضی در کالس با توان تولید باال،  6، )اراضی
درصـد در کـالس    35درصد در کالس متوسـط تـا بـاال،    

درصد در کـالس داراي تـوان تولیـدي کـم      11متوسط و 
از کالس دو، % 4از اراضی کالس یک، % 5بنابراین . است

ي از کالس چهار به اراضـی شـهر  % 1از کالس سه و % 2
  . استاختصاص یافته

در  1390اي کــه در ابتـداي دهــه  نتـایج مطالعـه  
ــات خــاك و آب انجــام شــد مؤسســه تحق ــومنی و ( یق م

، نشان دهنده آهنگ سریع تغییر کـاربري  )1387همکاران، 
در اراضی کشـاورزي در حواشـی کـالن شـهرهاي ایـران      

درصـد از   70حـدود   .است 1380تا  1332فاصله سالهاي 
هزار هکتـار اراضـی تغییـر یافتـه مربـوط بـه        19مجموع 

و  I ،IIس هـاي  اراضی کـال (اراضی داراي قابلیت آبیاري 
III (طور متوسـط معـادل خـروج    ه این مقدار ب. بوده است

از چرخه اراضی از کالس هاي مختلف هکتار  700ساالنه 
در عین حال افزایش جمعیت با این سـرعت  . تولید است

در این دوره زمـانی تنهـا در حواشـی    . انجام نگرفته است
هـاي  کالن شهر تهـران، تغییـر کـاربري اراضـی بـه کـوره      

هکتـار از اراضـی    1000آجرپزي باعـث تخریـب حـدود    
  .کشاورزي شده استمستعد 

در ایران تاکنون در مورد ابعاد مختلف تغییـر  
کـاربري اراضـی کشــاورزي بـه کــوره هـاي آجرپــزي     
مطالعات کافی انجام نگرفته و تنها ابعاد جغرافیائی این 
نوع کاربري در متن مطالعات توسعه مناطق شهري دیده 

این در حالی اسـت کـه تبعـات احـداث و     . شده است
گسترش کوره هاي آجرپزي بر روي اراضی کشاورزي 

مسائل اجتماعی و زیست محیطی آن از الگوي از جمله 
  توسـعه منـاطق شـهري پیـروي     بـه  پیچیده تري نسبت 

  . نمایدمی
 این مطالعه با هدف تعیین گسترش جغرافیائی

بر اثرات آن و  هاي آجرپزياراضی تبدیل شده به کوره
و مسائل اجتماعی و زیست محیطی روي تولید کشاورزي 

این  درالزم تا اطالعات  انجام شدآن در مناطق مطالعاتی 
اي در اختیار تصمیم سازان برنامه هاي توسعه زمینه را در

   .دهدسطح منطقه اي قرار 
  هامواد و روش

مهم کشاورزي دو دشت این مطالعه در 
در دشت . انجام شدتان فارس مرودشت و کوار در اس

هاي آجرپزي مربوط به مرودشت محدوده فعالیت کوره
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اراضی روستاهاي کوشک، رشمیجان و باقر آباد است که 
دقیقه  50درجه و  52دقیقه تا  49درجه و  52در فاصله 

 54درجه و  29دقیقه تا  51درجه و  29طول شرقی و 
هاي ث کورهمحدوده احدا. دقیقه عرضی شمالی قرار دارند

آجرپزي در دشت کوار مربوط به اراضی روستاهاي 
محمودآباد سه دانگ، طسوج و اراضی شمال دشت در 

 39درجه و  52نزدیکی روستاي دره عسلو در فاصله بین 
دقیقه تا  15درجه و  29دقیقه طول شرقی و  44دقیقه تا 

موقعیت  1شکل شماره . دقیقه عرض شمالی است 20
نشان و استان فارس  ایرانالعه را در هاي مورد مطدشت

  .دهدمی
هاي بکار رفته در این مطالعه شامل روش

تعیین پراکنش جغرافیائی اراضی تغییر یافته به کوره 
پزخانه، تعیین قابلیت کشاورزي اراضی و بررسی آثار 
اجتماعی و زیست محیطی این نوع تغییر کاربري 

  . اراضی است
هاي ی کورهبراي تعیین گسترش جغرافیائ

هاي هاي مرودشت و کوار در دورهآجرپزي در دشت
هوائی هاي زمانی مختلف، از داده هاي تفسیر عکس

هاي کشور مربوط به سالبرداري نقشه موجود در سازمان
 1372برداري کشور، نقشهسازمان ( 1372و  1334

هاي رقومی ولید الیههاي مرجع و تبه عنوان سال) 1334،
، استفاده (Arc GIS)اي اطالعات جغرافیائی هدر سامانه

هاي هوائی از اطالعات هاي عکسبراي کنترل داده. شد
 1346سال  1:50،000هاي توپوگرافی مستخرج از نقشه

، نقشه )1346سازمان جغرافیائی نیروهاي مسلح، (
برداري کشور، سازمان نقشه( 1355سال  1:50،000هاي

سازمان ( 1376سال  1:25،000توپوگرافی  و نقشه) 1355
  . استفاده شد) 1376برداري کشور، نقشه

ــراکنش جغرافیــائی کــوره  ــین پ ــراي تعی هــاي ب
اي هـاي تصـاویر مـاهواره   آجرپزي در سال مطالعه، از داده

بر روي . استفاده شد 1390در سال  1نرم افزار گوگل ارت
ــه لحــاظ تصــاویر دریافــت شــده، کــوره ــدیمی ب هــاي ق

داراي ) متـر یـا بیشـتر    10تا عمق (یق هاي عمخاکبرداري
شکل شماره (کامالً مشخص بر روي تصاویر بوده  2الگوي

بـراي  . و لذا محدوده آنها به راحتی قابل ترسیم اسـت ) 2
هاي جدیـد االحـداث، بـا    تعیین گسترش جغرافیائی کوره

انجام مطالعات میدانی و اسـتفاده از دسـتگاه مکـان یـاب     
ها تعیـین و  جغرافیائی کوره ، مختصات)GPS( 3جغرافیائی

با انتقال آن بر روي تصاویر دریافتی از گوگـل ارت، مـرز   

                                                
1. Google earth 
2. pattern 
3. Geographic Position System 

نقشـه  . هاي جدید االحداث ترسـیم گردیـد  محدوده کوره
هـاي اطالعـات   هاي ترسیم شده در محیط سیستممحدوده

براي معتبر سـازي  . جغرافیائی به فرمت رقومی تبدیل شد
هـا  طباق محدوه کـوره ، در علمیات میدانی کار ان4نقشه ها

  . در نقشه بر روي زمین انجام شد
هـاي تهیـه شـده از    نقشـه  5با روي هم انـدازي 

ــوره ــالمحــدوده ک ــا در س ــاي مرجــع ه  1372، 1334(ه
توپـوگرافی   1:25،000هاي رقـومی  بر روي نقشه) 1390و

هاي آجرپزي به عنوان نقشه پایه، گسترش جغرافیائی کوره
هـاي زمـانی مــورد   ر دورهدر منـاطق مرودشـت و کـوار د   

  .بررسی مشخص شد
براي بررسـی قابلیـت کشـاورزي اراضـی زیـر      

هـاي کشـاورزي   ها، در واحدهاي نقشه خاك دشـت کوره
و  1343مؤسسه تحقیقات خاك و آب، (مرودشت و کوار 

-تشریخ و نمونه اقدام به حفر شش نیمرخ خاك و) 1349
ــد  ــاك گردی ــرداري خ ــاهدات   . ب ــایج مش ــاس نت ــر اس ب

هـاي اراضـی پیرامـون    هـا و ویژگـی  ولوژیکی خـاك مورف
- و نتـایج تجزیـه   ) 1993ت مطالعات خاکشناسی، أهی(

هـاي  هـاي خـاك افـق   هاي فیزیکی و شـیمیائی نمونـه  
ریزي و نظارت راهبردي رئیس معاونت برنامه(مختلف 
بنـدي اراضـی در سیسـتم    ، کالس طبقه)1387جمهور، 

آب، نشریه،  مؤسسه تحقیقات خاك و(استاندارد ایران 
  .تعیین شد) 1368

  نتایج و بحث
هـاي هـوائی   هـاي عکـس  اساس بررسـی داده بر

ــا ســال  ، دشــت)1334(  1334هــاي مرودشــت و کــوار ت
انسجام کشاورزي خود را حفظ کرده و هیچ گونه فعالیت 

ها وجود نداشـته  غیر کشاورزي بر روي اراضی این دشت
حاکی از  اطالعات بدست آمده در مطالعات میدانی. است

هـاي آجرپـزي در دو دشـت مـورد     شروع فعالیـت کـوره  
، 4و  3هاي شـماره  شکل. است 1350مطالعه از اوائل دهه 

به ترتیب محدوده جغرافیائی اراضی کشاورزي تبدیل شده 
هاي آجرپزي در دشت مرودشت و دشت کوار در به کوره

  . دهدرا نشان می 1390و  1372سال هاي 
، در دشـت مرودشـت،   بر اساس این نقشـه هـا  

هاي آجرپزي بیشتر مربوط گسترش جغرافیائی کنونی کوره
هـاي  به افزایش سطح خـاکبرداري در اراضـی بـین کـوره    

ایـن در حـالی اسـت کـه در دشـت کـوار،       . قدیمی است
ها مربوط به افزایش بـی رویـه تعـداد    گسترش افقی کوره

هاي جدیدي از مرکز و شمال این دشت ها در بخشکوره

                                                
4. Map validation 
5. Overlay  
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 -که به صورت نـواري بـا گسـترش شـمالی غـرب      است
  .جنوب شرق پهنه دشت را درنوردیده است

، مساحت اراضی تغییر کـاربري  1جدول شماره 
ــه در دوره ــان  یافتــ ــانی مختلــــف را نشــ ــاي زمــ   هــ

در دشت مرودشت، اولین کوره آجرپزي فعالیـت  . دهدمی
یعنـی   1372شروع کرده و تا سـال   1353خود را در سال 

ساله، مساحت اراضی تغییر کاربري یافته در  20یک دوره 
این دشت در اراضی روستاهاي کوشک، رشمیجان و بـاقر  

از آن پس با افزایش سریع . هکتار رسیده است 180آباد به 
هـا بـر روي ایـن    روند احداث و گسترش کـوره پزخانـه  

هکتـار   560به  1390اراضی، مساحت اشغال شده تا سال 
ربوط به اراضی است که مستقیماً این سطح م. رسیده است

هـاي اسـکان   ها قـرار گرفتـه و شـامل سـاختمان    زیر کوره
-کارگران و اراضی مورد استفاده براي خاکبرداري نیز مـی 

احداث آخرین کوره در دشت مرودشت مربوط بـه  . باشد
  . است 1387سال 

کـوار  هاي آجرپزي در دشتشروع فعالیت کوره
گردد و آخرین کـوره  از میب 1354تا  1353به حدود سال 

. اسـت  1388احداث شده در این دشت مربوط بـه سـال   
هاي آجرپزي در دشت کـوار در  مساحت اراضی زیر کوره

 1390و  1372اراضی محمود آباد و طسوج در سال هـاي  
  ). 1جدول شماره (هکتار بوده است  740و  90به ترتیب 

در حالی کـه در دو دهـه اول پـس از شـروع     
ــت ــفعالی ــر  ه ــد آج ــترش ) 1353- 1372(اي تولی گس

تـر از  هـا در دشـت مرودشـت سـریع    جغرافیائی کـوره 
) 1373- 1390(دشت کوار بـوده، امـا در دو دهـه دوم    

روند تغییر کاربري اراضی در دشـت کـوار بـا سـرعت     
 1390کـه در سـال   به طـوري . بیشتري انجام شده است

به ترتیب در اراضـی اشـغال شـده دشـت مرودشـت و      
برابري نسـبت بـه سـال     8و  3هد یک افزایش کوار شا

  .باشیممی) 1372(پایه 
بنـدي اراضـی در   مطالعات خاکشناسـی و طبقـه  

مؤسسـه تحقیقـات خـاك و آب،    (هـاي مرودشـت   دشت
) 1343مؤسســه تحقیقـات خــاك و آب،  (و کـوار  ) 1349

هـا و  هـاي حـاوي مشخصـات سـري    انجام شده و نقشـه 
ور بررسی تفصیلی به منظ. واحدهاي خاك تهیه شده است

هـا، در  خصوصیات خاك اراضی بلعیده شده توسط کـوره 
هر یک از مناطق مطالعاتی در محدوده جغرافیـائی تحـت   

هاي آجرپـزي در منـاطق مرودشـت و کـوار     پوشش کوره
خصوصـیات  . تعداد سه نیمرخ خاك حفر و مطالعه گردید

هاي اراضی تغییر کاربري یافته با استفاده از خاك و ویژگی
هیأت مطالعات خاکشناسی، (راهنماي تشریح نیمرخ خاك 

اراضی تغییر کاربري یافته در این دو . تعیین گردید) 1993

ــب و    ــی مناس ــق، زهکش ــاي عمی ــاك ه ــت داراي خ دش
لـوم  (فرسایش کم بوده و تنها به دلیل بافت خاك سنگین 

و کمـی شـوري در زیـر    ) رسی سیلت دار تا رسی سیلتی
شوند که جـزو اراضـی مرغـوب    بندي میطبقه IISکالس 

موسسه تحقیقات خاك و آب، (شوند کشاورزي قلمداد می
1368.(  

هاي نتایج خصوصیات فیزیکی و شیمیائی نیمرخ
هـا در منـاطق مرودشـت و    شاهد در محدوده کوره پزخانه

هاي دشت خاك. ارائه شده است 2کوار در جدول شماره 
شکیل شـده  هاي مورد مطالعه بر روي دشت هاي آبرفتی ت

گیرنـد  قـرار مـی   1گروه تیپیک کلسـی زرپتـز  و در زیر 
عمـق کنترلـی    در). 1999هیات مطالعات خاکشناسی، (

خاك، میزان گچ ناچیز، آهک نسبتاً زیاد و خاك داراي 
اراضـی تعییـر کـاربري یافتـه داراي     . شوري کم اسـت 

پتانسیل زیاد براي کشاورزي بوده و در عـین حـال بـه    
بنـدي خـاك و عـدم وجـود     دانـه  دلیل ترکیب مناسـب 

تـر از  محدودیت موادي همچون گچ و امـالح محلـول  
  . اندآن، براي تولید آجر نیز مناسب

هاي آب مورد اسـتفاده بـراي   نتایج تجزیه نمونه
) 3جـدول شـماره   (هاي مورد مطالعـه  کشاورزي در دشت

بر اساس استاندارد اداره شوري نشان داد که این نوع آبها 
ــاالت متحــده  ــب در دشــت ) 1954ریچــارد، (ای ــه ترتی ب

 "C2S1"و  "C1S1"مرودشت و دشـت کـوار در کـالس    
هـا بـه   بر اساس این استاندارد، این کـالس . گیرندقرار می

آبیـاري مـزارع    عنوان آب مناسب تا نسبتاً مناسـب بـراي  
  . شوندکشاورزي قلمداد می

النه گندم به عنوان کشت رایـج  متوسط تولید سا
 7تن و در دشت کوار حدود  5در دشت مرودشت حدود 

بنابراین گسترش دامنه جغرافیائی کـوره هـا در   . تن است
دشت مرودشت و کوار ساالنه بـه ترتیـب فرصـت تولیـد     

تن گندم را در این دو دشت از بین  5200و  2800حدود 
  . برده است

در مطالعات  بر اساس اطالعات جمع آوري شده
میدانی مشخص شد کـه در منـاطق مطالعـه شـده سـاالنه      

هـاي  مقدار چهار میلیون لیتر نفت کوره در کـوره پزخانـه  
گرچه اطالعاتی . شودواقع در منطقه مرودشت مصرف می

هاي ناشی از مصرف این مقدار نفت در مورد مقدار آالینده
کوره در خاك اراضی کشاورزي منـاطق مـورد مطالعـه در    
دسترس نیست، بر اسـاس اطالعـات ارائـه شـده توسـط      

، آالینـده هـاي ناشـی از    )1387(شرکت ملی نفت ایـران  
کـربن، هیـدرو   از جملـه مونـو اکسـید   سوختن نفت کوره 

                                                
1. Typic Calcixerepts 
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ها، دي اکسید گوگرد و اکسید ازت بـه اضـافه مـواد    کربن
جامد معلق در هوا براي چهار میلیون لیتر مصرف معمـول  

مرودشـت محاسـبه و نتـایج در    هـاي دشـت   کوره پرخانه
ایـن ترکیبـات آالینـده    . ارائه شـده اسـت   4جدول شماره 

عالوه بر خطراتی که براي سالمتی ساکنان مناطق مسکونی 
تواند موجب آلـودگی  کند، میها ایجاد مینزدیک به کوره

در  .ها نیز گرددخاك اراضی کشاورزي در مجاورت کوره
ها گازسوز خی از کورهمورد دشت کوار، هر چند اخیراً بر

اند ولی از نظر سابقه تاریخی مصرف سوخت و مقدار شده
  .هاي رها شده، وضعیتی مشابه دشت مرودشت داردآالینده

از جمله تبعات اجتماعی تغییـر کـاربري مـزارع    
هاي آجرپزي، اسکان کـارگران مهـاجر   کشاورزي به کوره

ر دشـت  د. به عنـوان نیروهـاي کـار اسـت    ) هاغالباً افغان(
 5حـداقل  احداث یک کوره در شـروع کـار    ءبه ازاکوار، 

. یابنـد کارگر مهاجر به همراه خانواده در محل استقرار می
از طرف دیگر ایـن نـوع تغییـر کـاربري اراضـی، خـروج       

بـر  . کشاورزان بومی از منطقه را به همراه داشته اسـت 
اساس نتایج حاصل از مصـاحبه بـا کشـاورزان منـاطق     

هـر سـه    ءبه ازاهاي مورد مطالعه در دشت مطالعه شده
هکتار زمین کشاورزي حـداقل یـک نفـر بـه صـورت      

با تغییـر کـاربري   بنابراین . استمستقیم مشغول به کار 
ها در هر دو دشت، بـه طـور   به کورهاراضی کشاورزي 

نفر کشـاورز کـار خـود را از دسـت      18متوسط ساالنه 
  .دهندمی

نگیزه براي تغییـر  در مناطق مطالعاتی، مهمترین ا
کاربري اراضی کشاورزي افزایش قابل توجه قیمت واحد 
اراضی است که مالکان و کشاورزان را متقاعد بـه فـروش   

-هاي پرمنفعتسرمایه گذاريزمین خود و روي آوردن به 
متوسط قیمت زمـین در سـال   . تر از کشاورزي کرده است

در  در مناطق مطالعاتی براي کاربري کوره آجرپـزي  1390
میلیـون ریـال و بـراي دشـت      300دشت مرودشت حدود 

ایـن مبلـغ بـه صـورت     . میلیون ریال بوده است 400کوار 
قابل توجهی بیش از قیمت زمین کشاورزي در مناطق فوق 

گاهاً نیز بـه دلیـل پـارگی اراضـی و از بـین رفـتن       . است
انسـجام کشــاورزي، انگیـزه ادامــه کشـت و زرع در بــین    

فته و آنان را ناگزیر به فـروش و تـرك   کشاورزان از بین ر
از طرف دیگر خریـداران اراضـی   . مزارع خود کرده است

دلیـل آگـاهی از راههـاي گریـز از قـوانین       کشاورزي بـه 
بازدارنده تغییر کاربري اراضی و سود قابل توجهی کـه از  

آورند، باعث تسریع روند هاي جایگزین بدست میفعالیت
  . انده پزخانه شدهتغییر کاربري اراضی به کور

توانسـت در  ترین راهکاري که مییکی از عمده
صورت اجرائی شدن، از تشدید روند خارج شدن اراضی 

کشاورزي از چرخه تولید بویژه در دو دهه اخیر جلوگیري 
 قانون حفظ کاربري اراضی زراعی ونماید، اجراي صحیح 

 سوزنچی،( به تصویب رسید 1374در سال است که ها باغ
تغییر کاربري اراضی زراعـی   قانونبه موجب این ). 1383
شـود،  این نوع منـابع مـی   وريتداوم بهرهکه مانع ها و باغ

بررسی میدانی نشان داد با توجـه بـه رونـد    . ممنوع است
ها، ایـن قـانون   زمانی تغییر کاربري اراضی به کوره پزخانه
  .در این دو منطقه نادیده انگاشته شده است

  گیرينتیجه
ــال ــرب   در س ــرات مخ ــه اث ــر دامن ــاي اخی ه

اقتصــادي، اجتمــاعی و زیســت محیطــی گســترش     
ها بـر روي اراضـی کشـاورزي    جغرافیائی کوره پزخانه

هاي حاصلخیز مرودشت و کوار بـا رونـد رو بـه    دشت
سـال گذشـته مسـاحت     40در . رشدي ادامه یافته است

تغییر کاربري یافتـه بـه کـوره    اراضی مستعد کشاورزي 
بـا متوسـط   (ها در دو منطقه مرودشـت و کـوار   هپزخان

، فرصت )تن در هکتار 9تا  7تولید ساالنه گندم حدود 
تن گندم در سال را از این منـاطق   8000تولید بیش از 

بدون شک به دلیل مناسب بودن ایـن  . سلب کرده است
نوع بسترهاي تولید براي فعالیت کوره هـاي آجرپـزي،   

منحصـر بـه ایـن دو دشـت      این نوع تغییر کاربري تنها
  .باشدنمی

مهمترین انگیـزه بـراي تغییـر کـاربري اراضـی      
کشاورزي، افزایش قابل توجه قیمت واحد زمین است که 
کشاوزان را تشـویق بـه فـروش زمـین و روي آوردن بـه      

پاره پاره شـدن  . تر کرده استهاي پرمنفعتسرمایه گذاري
ل دیگري اراضی و از بین رفتن ساختارهاي کشاورزي عام

ــی    ــین برخ ــت و زرع در ب ــه کش ــزه ادام ــه انگی اســت ک
کشاورزان را از بین برده و آنان را ناگزیر به فروش و ترك 

در عـین حـال نادیـده انگاشـتن     . مزارع خود کـرده اسـت  
 ،هـا بـاغ  حفظ کاربري اراضی زراعـی و مربوط به ن یانوق

تشدید روند خارج شدن اراضی کشاورزي از چرخه تولید 
  . ن مناطق میسر ساخته استرا در ای

از جمله مهمترین تبعات اجتماعی تغییر کاربري 
هـا خـروج کشـاورزان    اراضی کشاورزي به کوره پزخانـه 

. و جایگزینی آنان با کارگران مهاجر اسـت  بومی از منطقه
هاي فسـیلی  هاي سمی حاصل از سوختن سوختآالینده 

شده عـالوه  ها در مناطق مطالعه به عنوان منبع انرژي کوره
بر آن که سالمت ساکنان این مناطق را با خطـرات جـدي   

هـاي  توانـد باعـث آلـودگی خـاك    سـازد، مـی  روبرو مـی 
  . کشاورزي نیز گردد

هاي مرودشت و کوار با اگر تغییر کاربري اراضی در دشت
روند فعلی پیش رود، در آینده اي نزدیک گسترش کـوره  
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رهاي کشاورزي ها باعث درهم ریختن کامل ساختاپزخانه
ها خواهد شد که قبالً به صورت منسـجم و  در این عرصه

به منظـور کنـد   . اندیکپارچه سهم به سزائی در تولید داشته
کردن یا قطع روند فعلی تغییر بی رویـه کـاربري اراضـی    

هاي مرودشت و کوار، تصـمیم سـازان و   کشاورزي دشت
-گذاران بخش کشاورزي در سطوح ملی و منطقـه سیاست

ــی   ا ــاربري اراض ــر ک ــات تغیی ــاهی از تبع ــا آگ ــد ب ي بای
رویه کاربري این نوع اراضی در این کشاورزي، از تغییر بی

مناطق و سایر منـاطق داراي وضـعیت مشـابه جلـوگیري     
هـاي  توان امیدوار بود کـه گـام  اگر چنین شود می. نمایند

وري کشاورزي و ایجـاد انگیـزه   اساسی براي افزایش بهره
وستائی براي ادامه فعالیت کشاورزي برداشـته  در جوانان ر
  . خواهد شد

  تشکر و قدردانی
کـار   سرهمکاري از دانند مؤلفان بر خود الزم می

ــدس  ــار  خــانم مهن فاطمــه ابراهیمــی میمنــد در انجــام ک
و آقــاي مهنــدس محمــد هــا  کــارتوگرافی رقــومی نقشــه

آریانمهر در انجام عملیات میدانی این تحقیـق، صـمیمانه   
  .نمایندقدردانی و تشکر 

 
  

 دشت کوار

 دشت مرودشت

  
  ايبر روي تصاویر ماهوارهفارس  استانایران و موقعیت دشتهاي مورد مطالعه در  - 1 شکل

  
  

  
 

  )سمت چپ(و یک کوره جدید ) سمت راست(، یک کوره قدیمی گوکل ارتالگوي کوره هاي آجرپزي بر روي تصاویر  - 2شکل 
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  مرودشتدشت در   1390و  1372کوره ها در سال هاي  محدوده اراضی زیر پوشش - 3شکل   
  

 
 
  
  

  در دشت کوار 1390و  1372هاي ها در سالمحدوده اراضی زیر پوشش کوره - 4شکل   
 
 
 
  
  
  

  هايهاي آجرپزي در دشتکورهکشاورزي بلعیده شده توسط مساحت اراضی  - 1جدول 
  )1390تا  1334(مرودشت و کوار 

 1334سال  1372سال  1390سال   )ها مطالعاتیمحدوده(منطقه  )هکتار(ها احت کورهمس

 )و باقر آباد رشمیجانکوشک، (مرودشت   -  180  560

  )محمود آباد و طسوج(کوار   -  90  740
  کل  -  270  1300
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  و دشت کوار دشت مرودشت انتخابی در هاينیمرخ مختلف هايافقهاي فیزیکی و شیمیائی خاك نتایج تجزیه - 2جدول 

  

  

  فقا
 عمق
cm  
 

 SP  کالس بافت شن  سیلت  رس
(%) 

قابلیت هدایت 
  الکتریکی
dSm-1  

  کربنات کلسیم معادل
(%) 

pH  
 ظرفیت تبادل

  کاتیونی
Cmol(+)Kg-1  

  کربن آلی
(%) 

 گچ 
CaSO4. 2H2O 

Meq/100gr  

  فسفر 
  قابل جذب

(ppm) 

  پتاسیم
  قابل جذب

(ppm)  (%)  
   )دشت مرودشت( 1ماره نیمرح ش

Ap  30-0 4/12 8/46 8/40 SiC-SiCL 52 21/1 0/33 2/8 2/14 71/0 7/7 8/16 336 
Bk1  65-30 0/7 6/66 4/26 SiL 55 58/3 5/32 3/8 8/12 09/0 7/5 0/4 132 
Bk2 100-65 2/5 2/43 6/51  SiC 69 37/1 0/35 6/8 0/15 09/0 7/7 4/4 500 
Bw 130-100 0/7  6/44 4/48 SiC 69 54/1 5/32 8/8 8/15 04/0 9/7 2/5 466 

  فقا
 عمق
cm  
 

 SP  کالس بافت شن  سیلت  رس
(%) 

قابلیت هدایت 
  الکتریکی
dSm-1  

  کربنات کلسیم 
  معادل
(%) 

pH  
  ظرفیت 

  کاتیونی تبادل
Cmol(+)Kg-1  

کربن 
  آلی
(%)  

 گچ 
CaSO4. 2H2O 

Meq/100gr  
  

  فسفر
 قابل جذب 

(ppm) 

  پتاسیم
  قابل جذب 

(ppm)  (%)  
  )دشت کوار( 2نیمرخ شماره 

Ap 30-0  6/19 6/48 8/31 CL-SiCL 47 11/4 5/50 8/7 2/14 90/0 7/8 2/10 236 
Bk1  60-30 0/16 4/48 6/35 SiCL 47 75/5 0/50 7/7 8/12 13/0 5/10 6/2 180 
Bk2 95-60 2/14 6/48 2/37 SiCL 46  69/5 0/50 7/7 0/12 15/ 3/10 8/2 184 
BK3 110-95  226  0/2  5/12  20/0 5/12 8/7  0/52  28/5  46  فالکوله  
  
 افق

  عمق
cm 
  

 یون هاي محلولکات
meL-1  

  آنیون هاي محلول
meL-1  SAR  

Ca2+  Mg2+  Na+  کل  CO3
2-  HCO3

-  Cl-  SO4
    کل  -2

Ap  30-0  14 16 2/11 2/41 - 4/2 11 27 4/40 9/2 
Bk1  60-30 18 18 6/21 6/57 - 6/1 24 32 6/57 1/5 
Bk2 95-60 16 20 2/23 2/59 - 6/1 23 35 6/59 5/5 
BK3 110-95 14 18 0/20 0/52 - 8/1 17 33 8/51 0/5 
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  نتایج تجزیه نمونه هاي آب کشاورزي در دشت هاي مورد مطالعه - 3جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Universal Transverse Mercator  
 

  
  کوره  نفتمیلیون لیتر  4سوخت   هاي حاصل ازندهیآالار نوع و مقد - 4 جدول

  Kg) (   آالیندهمقدار عوامل نوع و  هاي مرودشتکوره پزخانه در
کسید ا نووم

 Coبنکر
 هیدروکربن

Hc  
دي 

  اکسیدگوگرد
SO2 

 اکسید ازت
NO2 

 معلق دمواد جام
 TsMهوا  در

2664500 492750 766500 91250 43800 
  1387، ایران نفتملی شرکت 
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  )میکرو زیمنس بر متر(

  موقعیت
)UTM*( 

 محل
 نمونه برداري

 ه منطق
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X=3305579 

  مرودشت  کوشک

60/7 6/156  Y=0681669    
X=3305101 
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65/7  425  Y=0662065 
X=3245185 

  کوار  دره عسلو

45/7  494  Y=0664696 
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