
 1400(، بهار و تابستان  9  ی اپ ی دوره پنجم، شماره  )پ    "ن ی سرزم   یی ا ی جغراف   ی مهندس "  ی علم   ه ی دو فصلنامه نشر 

 2538-3922شاپاي الكترونیكی           2538-1490چاپی     شاپاي 

www.JGET.ir 

 60-72صص 

بررسی تغییرات کاربری زمین در حوضه آبریز ابهر رود با استفاده از  

 2018تا  1989های بین سال تصاویر ماهواره لندست

 ایران  . دانشگاه گلستان یا یگروه جغراف اریاستاد 1*  سمیه عمادالدین

 ایران  دانشگاه گلستان یط یکارشناس ارشد مخاطرات مح - 2یی دایش نی نسر

 
 18/07/1399تاریخ پذیرش:  17/04/1399تاریخ دریافت: 

 چكیده 

تواند منجر به از دست  می  اراضی    رود زیرا تغییرات کاربريیممهم به شمار    موضوعاتاز    یكی بررسی تغییرات کاربري زمین    

کاربري زمین در این    ییراتتغ. در این تحقیق  ها گرددیالبسی و حتی افزایش احتمال وقوع  ده رسوبرفتن منابع طبیعی، افزایش  

تكنیک و  لندست  تصاویر  از  استفاده  با  زمانی    ازدورسنجشهاي  حوضه  بازه  در  جغرافیایی  اطالعات    2018تا    1998و سیستم 

از  است.    شده  افزودههاي کشاورزي و پوشش گیاهی  بررسی شد. نتایج نشان داد که در اثر گسترش منابع آبی بر وسعت زمین

قسمت دیگر  زمینطرف  از  ازهایی  روستاها  و  گسترش شهرها  اثر  در  نیز  کشاورزي  ارزش  با    وجود   این  با  اند. رفته  دست  هاي 

نواحی   زمین  شده  ساختهگسترش  از  بخشی  رفتن  از دست  است. نیز سبب  گیاهی شده  پوشش  و  کشاورزي  و   هاي  شناسایی 

می تواند به مدیران و برنامه ریزان در شناخت عوامل موثر بر تغییر کاربري    در منطقه مورد مطالعه  بررسی تغییرات کاربري اراضی

 و اتخاذ تصمیمات صحیح مدیریتی سطوح مختلف کمک نماید.

 

 ،ازدورسنجشتغییر کاربری زمین،   ، حوضه آبریز ابهر رود  :  گان کلیدي هواژ

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 s.emadodin@gu.ac.ir   Mail: -E                                                              :نویسنده مسئول *
                                        

mailto:s.emadodin@gu.ac.ir


 61 سمیه عمادالدین و نسرین شیدایی   ........... ..ماهواره لندست ریابهر رود با استفاده از تصاو زیدر حوضه آبر نیزم ي کاربر راتییتغ یبررس 

   قدمهم
تغییرات بر روی منابع آب زیرزمینی موثر بوده و کمیت   واحدهای مهم مطالعاتی در ژئومورفولوژی است. ازجملهز های آبریحوضه  

های بشر است، امروزه   های زیر زمینی را تحت تاثیر قرار می دهد. از آنجا که کاربری اراضی تبیین کننده تاثیرگذاری و کیفیت آب

نی فزونی گرفته اند و هشدارها در مورد اهمیت موضوعاتی که با کاربری اراضی و  نگرانی های مرتبط با تغییرات محیطی جها

تغییرات زمانی آن سرو کار می یابند رو به افزایش نهاده اند. تشخیص درست و به موقع این تغییرات برای درک رابطه و تقابل بین  

بررسی تغییرات کاربری  (.2004همکاران، و1 ارد )لوانسان و پدیده  های طبیعی به منظور تصمیم گیری مناسب، بسیار اهمیت د

تواند منجر به از دست رفتن منابع طبیعی، افزایش  زیرا تغییرات کاربری می رودیممهم به شمار  موضوعاتزمین در این نواحی از 

 گردد. هایالب سو حتی افزایش احتمال وقوع  یدهرسوب 

ی های این روش هزینهای است. از مزیتاستفاده از تصاویر ماهواره  ،سی تغییراتکاربری اراضی و برر  یبندطبقه های  یکی از روش

کاربری اراضی    یها نقشهبهبود دقت تهیه    منظور به)1997(2پرایس و همکاران  است.    مدتی طوالنکم و دسترسی به بازه زمانی  

  . مختلف در طول یک سال استفاده نمودند  یهازمان   در  Landsat  ایی   در یک منطقه کم وسعت در آمریکا از سه تصویر ماهواره

 ی هانقشه را در تولید    90پیکسل پایه، دقت باالی    روش در  نشدهنظارت و    شدهنظارت  هاییتمالگوربر این اساس ایشان با ترکیب  

تولید   دقت  سال  طول  در  تصویر  چند  از  استفاده  که  دادند  نشان  و  گزارش  اراضی  ر  یهانقشه کاربری  اراضی    طوربه ا  کاربری 

ی با هدف بررسی تاثیر تغییرات کاربری اراضی بر منابع آب  ش( در پژوه0802و همکاران )  3چن.  دهدیمافزایش    یامالحظهقابل

بیایانی سانگ سونگ از عکس های هوایی   و    1987سال های    ETMو     TM، تصاویر ماهواره ای  1978زیرزمینی در منطقه 

استفا  1988 هیدرولوژیکی  اطالعات  زیرزمینی کاهش  و  آب  بررسی سطح  مورد  دوره  در طول  که  داد  نشان  کار  نتایج  نمودند.  ده 

سینگ اند.  داده  نسبت  و صنعتی  مناطق شهری  را  آن  علت  که  است  )4  داشته  تغییرات  2010و همکاران  منظور  به  تحقیقی  در   )

  17ت کمی و کیفی آب زیرزمینی در طول  و اطالعا  GISکاربری اراضی بر منابع آب زیرمینی از تکنیک های سنجش از دور و  

سال استفاده نمودند، نتایج نشان داد که میزان آب زیرزمینی به علت تغییر در استفاده از زمین و الگوی پوشش زمین افزایش یافته  

برایمن  )  5است.  هاوا2014و همکاران  کونا،  ساحل  زیرزمینی  آب  جریان  بر  اراضی  کاربری  تغییرات  اثر  تحقیقی  در  مورد (،  را  یی 

بررسی قرار دادند، این ارزیابی با اثر اندازه گیاهان بر روی شار هیدرولوژیک، مدل سازی اثر تغییر کاربری اراضی بر روی جریان آب  

( به بررسی تأثیر تغییرات اقلیمی و کاربری اراضی  بر روی  منابع آب در 2017و همکاران)  6لیو   و پمپاژ آب محلی صوررت گرفت.

را بررسی کردند،      2010و    2000،  1990آن ها تغییرات کاربری اراضی)مراتع، مزارع و جنگل ها( سال های    .پرداختند تائررودخانه  

برای تجزیه و تحلیل کمی ضرایب سهم این سه نوع کاربری بر روی رواناب استفاده کردند و   (SWAT) در  این مطالعه از مدل 

اما مطالعاتی که در ایران انجام شد می توان به موارد  زی در تولید رواناب منفی می باشد.   نتایج نشان داد ضریب سهم مزارع کشاور

 زیر اشاره کرد:

به  1390و خداکرمی )سفیانیان   از دو سری تصویر مربوط  استفاده  با  و    یهاماه (  و مرداد  مبنایاردیبهشت   ی بندطبقه سیستم    بر 

نمودند که استفاده از چندین تصویر   گیرییجه نته آبریز در استان همدان تهیه و  کاربری اراضی را برای سه حوض  یهانقشه   ،ازیف

. علی محمدی و  سازدیم مناسبی فراهم    طوربه را    هاآنامکان تفکیک    مطالعه  موردمتناسب با تقویم زراعی گیاهان غالب منطقه  

 
1-Lu  
2-Price 
3-Chen  
1-Singh 
2-Brauman 
3-Liu 
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( تحقیقی  1388همکاران  طی  نیز  آستارا  یهاپوشش   یبندطبقه (  شهرستان  ماهواره    جنگلی  تصاویر  از  استفاده  با  و    SPOTرا 

، بندیطبقه ارتفاع و شیب بررسی نمودند و نشان دادند که جدا از روش    هایداده استفاده از    و با   بندیطبقهمختلف    هایالگوریتم

بررسی اثر تغییرات    ( به1397حقی زاده و همکاران )  .گرددمی  بندیطبقه دقت    مالحظهقابلاستفاده از این اطالعات موجب افزایش  

  کاربری اراضی و خشکسالی بر افت تراز آب زیرزمینی منطقه چغلوندی در استان لرستان پرداختند. جهت بررسی رابطه بین تغییرات 

اراضی سه دوره   نقشه های کاربری  از  تراز آب زیرزمینی  افت  با  تصاویر لندست   2014،  2009،  2004کاربری زمین وخشکسالی 

ETM  حلقه چاه پیزومتری در   18دید. به منظور بررسی رابطه بین تغییرات کاربری اراضی و افت تراز آب زیرزمینی از  استفاده گر

متر افت تراز آب    6حدود    2004نسبت به سال    2014استفاده شد نتایج نشان داد که در سال    2014و    2009،  2004سال های  

استان کرمانشاه را ( تغییرات زمانی مکانی سطح ایستابی آبخوان دشت بیستون  1397)انزیرزمینی اتفاق افتاده است. نیکزاد و همکار

متر سطح آب زیرزمینی در    22حدود    1394تا    1370ورد کردند و به این نتیجه رسیدند که از سال  آبه روش های زمین آماری بر

حداقل   و  دشت  غربی  جنوب  اسکندری    5قسمت  است.  شده  برآورد  دشت  مرکزی  قسمت  در  )متر  همکاران  و  به  1398دامنه   )

آمار پرداختند   کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت زرند با استفاده از تصاویر ماهواره ایی و زمین  بر  ارزیابی تاثیر تغییرات کاربری اراضی 

ه  استفاد  OLI  2015و    TM   2000به منظور بررسی روند تغییرات کاربری اراضی از تصاویر ماهواره ای لندست سنجنده های  

از دو معیار خطای ریشه میانگین مربعات و   نیز  برازش داده شده بر داده ها  تناسب مدل های  به منظور مقایسه  کردند، همچنین 

افزایش وسعت کاربری های  نتایج نشان داد که طی سال های مطالعاتی در منطقه مورد نظر،  استفاده گردید.  ضریب همبستگی 

 صدی تخریب آب زیرزمینی رخ داده است. در  13شهری و کشاورزی و نیز افزایش 

های ده است تا با استفاده از تصاویر ماهواره لندست تغییرات کاربری زمین در حوضه آبریز ابهر رود بین سالشدر این تحقیق تالش 

خ  بررسی  مورد  2018تا    1998 و  اراضی کشاورزی  و  سد  وجود  دلیل  به  منطقه  این  در  کاربری  تغییر  بررسی  گیرد.  های  اکقرار 

 مرغوب از اهمیت باالیی برخوردار است.

   ژوهش روش پ
. برای  باشدمیدر حوضه آبریز ابهر رود    2018تا    1989های  هدف اصلی از این مطالعه، ارزیابی تغییرات کاربری زمین طی سال  

، هااست. منبع اصلی داده  شده  استفادهو سیستم اطالعات جغرافیایی    ازدورسنجش  هاییکتکنو    هادادهیابی به این مهم، از  دست

ماهواره سال  تصاویر  )در  لندست  و2018و    1989ی  رادیومتری  تصحیحات  اعمال  از  پس  که  بوده  قرار    استفاده  موردهندسی    ( 

مربوط به    2018برای سال    استفاده  موردو تصویر    5و    4مربوط به ماهواره لندست    1989برای سال    استفاده  موردتصویر    .گرفت

نیز    1و در شکل    دهدمی را نشان    استفاده  موردتعدادی از مشخصات این دو ماهواره و تصاویر    1است. جدول    8ماهواره لندست  

 . شودمیدیده  استفاده مورداندی حقیقی از دو تصویر ترکیب ب

 

 استفاده  مورد اي ماهواره ریمشخصات تصاو -1جدول 

 تاریخ تعداد باند  اندازه پیكسل  سنجنده  ماهواره

LANDSAT 4-5 TM 30 7 1989 

LDSAANT 8 OLI / TIRS 30 11 2018 
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 موردمطالعه از منطقه : ترکیب باندي حقیقی 1شكل 

ایجاد گردید. برای این منظور ابتدا با انتخاب سمپل های معین،   ایماهوارهاز روی تصاویر    کاربری زمین  یهانقشه در مرحله بعد،  

به   مطالعه  هدف  با  مطابق  ها  کاربری  های  انواع  سبز،  ،شدهساخته   گروه  فضای  و  و    هایزمین   کشاورزی  آب  آیش،  کشاورزی 

تقسیم شد.    هایزمین از مدل  بایر  استفاده  با  تولید گردید.  مدل    ینقشه ،  FUZZY ARTMAP سپس  اراضی   کاربری 

FUZZY ARTMAP    در نظریه    شده  نظارت  بندیطبقه  هایمدل   زیرگروهکه  است.  فازی  منطق  بر  منطبق  دارد  قرار 

تر مثل  یچیدهپهای  یتموقعد که اطالعات در  دهیمی فازی مفهوم جدیدی است که بر اساس آن، عضویت جزئی اجازه  هامجموعه

حد  هاپوشش  شرایط  یا  مخلوط  نمایش  وسطی  بهتر  تصاویر    شده  داده،  تحلیل  اگرچه  روند.  کار  به  از    ازدورسنجشو  استفاده  با 

اینکه در  هامجموعه به  با توجه  اما  آ  ازدورسنجشی  هادادهی فازی دشوار است  بین دو رده مختلف  تعیین مرز  یست نسان  اغلب 

باشد.    1تا    0تواند مقداری بین  استفاده کرد. در این نظریه رتبه عضویت می  کیفی  صورت  به ی فازی  هامجموعه یه  نظر  ازتوان  می

نظریه مجموعهیدرحال به شکل معمول در عضویت  رتبهکه  فقط  ها  نظر گرفته می  1ی عضویت  شود. برخالف روش  یا صفر در 

گونه تغییرات تدریجی در  یچ هاز مناطق آموزشی، حاوی موادی هستند که در نوع خود خالص است و    بندی که هرکداممعمول رده

تعلیمی  آن نقاط  که  ندارد  لزومی  روش  این  در  ندارد،  وجود  باشند  طور   به ها  یکنواخت  آرت  . کامل  فازی  انواع  روش  از  یکی  مپ 

ه عصبی با استفاده از تئوری تشدید تطبیقی استوار است )زائری  وتحلیل شبکیه تجزاست که بر اساس    ازدورسنجشهای  یبندطبقه 

 (. 1391امیرانی و سفیانیان، 
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 مپ شامل چهار الیه زیر است: فازی آرت شدهنظارتی بندطبقه 

 (، الیه زمینه نقشه و الیه خروجی F2بندی )(، الیه طبقهF1الیه ورودی )

-هایی وجود دارد. الیه ورودی برای بیگیری هر معیار نرونراین برای اندازهدهد، بنابرا نمایش می  شده  واردالیه ورودی تصاویر  

 نهایت معیار به شرح زیر است: 

 
 (. 1391شوند )زائری امیرانی و سفیانیان، به شکل خودکار تعیین می F2های الیه در این روش تعداد نرون

محاسبه گردید.   LCM1با استفاده از مدل  (  2018تا    1989)  لعهمطا  موردزمانی    هایدورهها در طی  در گام بعدی تغییرات کاربری

LCM    یاLand Change Modeler  تغییرمدل اراضی   ساز  نرمقابل)کاربری  در  صورت   بهو    IDRISIافزار  دسترس 

را آنالیز  یا پوشش زمین    و کاربری اراضی  کندی طراحی تغییر پوشش زمین فراهم م  برای ارزیابی و   ابزاری  ArcGISاکستنشن در  

این مدل قادر به ایجاد  (.  Václavík & Rogan, 2009; Gontier et al. 2009; Eastman et al. 2012کند )یم

  در تغییر کاربری اراضی تأثیرگذارند  اقتصادی است که  -زیستی، فیزیکی و اجتماعی    یهاعامل  سناریوهای تغییر اراضی با ادغام

(McConnel et al, 2004  .)پتانسیل تبدیل هر    ی سازشده، مدل  انتخاب   ها و طبق متغیرهای مستقلمدل  خاب زیر بعد از انت

  پیکسل از تصویر برای تغییر از یک کاربری به نوع دیگر  . به این مفهوم که هرشودیرگرسیون لجستیک انجام م  کاربری با روش

برای  چقدر پتانسیل دارد برآورد حداکثر احتمال  از روش  را پی  رگرسیون لجستیک  بهترین مجموعه پارامترهایی که مدل  دا کردن 

استفاده  کنندمی برازش    بهتر مدل،  کندمی ،  خروجی  به هایی  ضریب .  فازی  تئوری  طریق  از  که  داشت  خواهد  یک  و  صفر    بین 

تولید   خریب راو نقشه بولین تدهد  تغییر( میارزش صفر )عدم   5/0ارزش یک )تغییر( و به احتماالت کمتر از    5/0از  احتماالت بیشتر  

و   کندمی  که احتمال یک بودن متغیر وابسته از منحنی لگاریتمی پیرویرود  می . رگرسیون لجستیک با این فرض به کار  کندمی

 آید:زیر به دست میمقدار آن توسط رابطه 

 
باعث م تغییر لگاریتمی  تا یک  شده  بینییشاحتمال پ  شودی این  باشد و خروجی مدل بهدر دامنه صفر  نقشه    صورت پیوسته  یک 

 (.1393)عزیزی قالتی و همکاران،  مکانی احتمال تخریب ارائه شود بینییشپ

با توجه به هدف مطالعه   تغییرات در    محاسبه موردتغییرات کاربری زمین  بنابراین در پژوهش حاضر  نهایت مقدار  قرار گرفت. در 

 گردید. مختلف محاسبه و مقایسه هایکاربری

 

 

 

 
1- Land Change Modeler 
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 قلمرو جغرافیایی پژوهش
بین     تا    7درجه و    33این محدوده  تا    37درجه    47دقیقه عرض شمالی و    15درجه    33دقیقه  طول   هدقیق  45درجه    47دقیقه 

. به لحاظ طبیعی  گیرندمیرار از خرمدره در آن ق هاییقسمتدر استان زنجان قرار دارد که شهرستان ابهر و و  شرقی واقع شده است
در شمال غربی حوضه دریاچه نمک قرار    کیلومترمربع  5/1916این حوضه بخشی از حوضه آبریز دریاچه نمک است که با مساحت  

 دهد. موقعیت جغرافیایی حوضه آبریز ابهر رود را نشان می 1دارد. شکل 

 
 : موقعیت حوضه آبریز ابهر رود1شكل 

کمت ارتفاعی  لحاظ  ارتفاع  به  رود    شده  مشاهدهرین  ابهر  آبریز  حوضه  ارتفاع    1421در  بیشترین  و  شکل    2946متر  است.    2متر 

دهد. بر اساس این شکل ارتفاعات منطقه از شمال غرب به جنوب  را نشان می  مطالعه  موردهای منطقه  تصویری کلی از ناهمواری

جنوب شرقی قرار گرفته است. عالوه بر    -و جنوبی با امتداد شمال غربیاند و دره رود اصلی بین ارتفاعات شمالی  شرق کشیده شده

 دهد.موقعیت شهرهای ابهر و خرمدره را در مجاورت ابهر رود نشان می 2این شکل 
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 : شرایط ارتفاعی حوضه آبریز ابهر رود2شكل 

   و بحث هایافته
از     حاصل  سال    بندیطبقه نتایج  در  زمین  می   طورهمان است.    شدهارائه   4در شکل    1998کاربری  دیده  این شکل  در  شود  که 

ه در دروستایی نیز به شکل پراکن  هایگاهسکونت اما تعدادی از    اندیافته گسترشبیشتر در مجاورت رود اصلی    شدهساختههای  زمین

های پر آب تر  در اطراف رود اصلی و جریان  اکثرا  های کشاورزی، فضای سبز و آیش نیز  مین شوند.زه اصلی دیده میدو طرف در

 منطبق بر ارتفاعات منطقه است.  عمدتا بایر  هایزمینقرار دارند. اراضی پوشیده از آب بسیار محدود بوده و 

اند. کمترین مساحت  تحت پوشش داشته 1989  در سالدرصد بیشترین مساحت حوضه را    1/70های بایر با  زمین  2بر اساس جدول  

بوده است. زمین  هایزمین مربوط به   از منطقه را شامل    4/1تنها    شدهساخته های  تحت پوشش آب    4/18است و    شدهمیدرصد 

های درصد از منطقه را نیز زمین  1/10و پوشش گیاهی بوده است. عالوه بر این    هشدکشت  هایزمین درصد از مساحت مربوط به  

 است.  شدهمیآیش شامل 

 



 67 سمیه عمادالدین و نسرین شیدایی   ........... ..ماهواره لندست ریابهر رود با استفاده از تصاو زیدر حوضه آبر نیزم ي کاربر راتییتغ یبررس 

 

 موردمطالعهدر منطقه  1989: کاربري زمین در سال 4شكل 

 

 مطالعه مورددر منطقه   1989: مساحت واحدهاي کاربري زمین در سال 2جدول 

 درصد  کیلومترمربعمساحت به  کاربري زمین 

26/ 8092 شده ساخته  4/1  

353/ 0826 و پوشش گیاهی  شدهکشت  4/18  

509/193 آیش  1/10  

594/0 آب  03/0  

613/1342 بایر  1/70  

5/1916 مجموع   100 

 
و پوشش گیاهی نسبت به سال   زیر کشتدهد. در این نقشه گسترش نواحی را نشان می 2018نقشه کاربری زمین در سال   5شکل 

اند. گسترش پوشش گیاهی و  داشته  یتوجه قابلمشخص است. عالوه بر این نواحی پوشیده از آب نیز گسترش    وضوح به  1998

افزایش منابع آب سطحی است که پی احداث سد در منطقه به وقوع پیوسته است. از طرف دیگر    نتیجه درهای کشاورزی  زمین
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ه گردید  شدهساختههای کشاورزی اطراف شهرها به  زمین  که موجب تغییر کاربری  اندشده رش مواجه  نیز با گست  شده ساختهمناطق  

جابجایی    نظر  ازاست.   نواحی    توجهیقابل مکانی  مواجه    شدهساخته در  مساحت  افزایش  با  تنها  نواحی  این  و  است  نیامده  پیش 

 . اندبوده

 
 موردمطالعه در منطقه  2018: کاربري زمین در سال 5شكل 

و تحت پوشش    شدهساخته نواحی  شود.  های بایر مینیز بیشترین مساحت از منطقه شامل زمین  2018در سال    3بر اساس جدول  

افزایش   با  به    توجهقابل آب  ترتیب  به  رسیده  1/0و    4/2مساحت  زمینکیلومترمربع  وسعت  و  نیز  اند.  آیش  تحت    52/6های 

 بوده است.   کیلومترمربع

 موردمطالعهدر منطقه   2018: مساحت واحدهاي کاربري زمین در سال 3جدول 

 درصد  کیلومترمربعمساحت به  کاربري زمین 

46/ 3995 شده ساخته  4/2  

439/ 3800 و پوشش گیاهی  شدهکشت  95/22  

124/ 8777 آیش  52/6  

313/2 آب  1/0  

217/1303 بایر  70 

5/1916 مجموع   100 
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است و توزیع مکانی این تغییرات نیز در    شدهارائه   4در جدول    2018تا سال    1998مقدار و درصد تغییرات در کاربری زمین از سال  

جدول    شدهداده نشان    6  شکل این  اساس  بر  از    6/3است.  نواحی    100درصد  گسترش  به  مربوط  زمین  کاربری  تغییرات  درصد 

کاربری   تغییر   شدهساختههای کشاورزی، پوشش گیاهی و بایر به  هایی از زمینشده است تا بخش  سبب که    بوده است  شدهساخته

و پوشش گیاهی بوده است که اگر اراضی تحت پوشش نیز به آن اضافه    شدهتکشهای  دهند. بیشترین مقدار این تغییر در زمین

بایر قرار دارند یعنی  درصد از این نواحی کاسته شده است. در رتبه دوم نیز زمین   1/2شود    شدهساختهدرصد از فضای    4/1های 

 توجهیقابلو پوشش گیاهی گسترش    شدهکشتهای  بوده است. از طرف دیگر زمین  1998های بایر در سال  جدید مربوط به زمین

 کهنحوی بهمنابع آبی است  گسترشاند. این موضوع به دلیل های بایر را با تغییر کاربری مواجه کردهدرصد از زمین 95/47داشته و 

بایر در سال  درصد از زمین  24/0های کشاورزی و دارای پوشش گیاهی و  درصد از زمین  19/0 سطحی    به منابع آب  2018های 

 به های کشاورزی، دارای پوشش گیاهی و بایر اتفاق افتاده است  بیشترین مقدار تغییرات در زمین  مجموع در  اند. تغییر کاربری داده

و پوشش گیاهی، تغییرات از بایر به کشاورزی و پوشش گیاهی رتبه دوم را دارد. کمترین   شدهکشتپس از تغییر از بایر به    کهنحوی

 ین دوره نیز آب به بایر بوده است. تغییرات در ا

 

 2018به سال  1998: تغییرات کاربري زمین از سال 4جدول 

 درصد  لومترمربعیک مساحت به  کاربري   رییتغ
6/ 4863 شده ساختهو پوشش گیاهی به  شدهکشت  19/1  

4/ 9509 شده ساختهآیش به   91/0  

0/ 5688 شده ساختهآب به   1/0  

7/ 4663 شده ساختهبایر به   4/1  

30/ 9564 و پوشش گیاهی  شدهکشتآیش به   68/5  

261/ 3033 و پوشش گیاهی  شدهکشتبایر به   95/47  

1/ 0089 و پوشش گیاهی به آب  شدهکشت  19/0  

1/ 3032 بایر به آب  34/0  

198/ 1746 و پوشش گیاهی به بایر  شدهکشت  4/36  

32/ 6331 آیش به بایر  99/5  

0/ 0207 آب به بایر  004/0  

97/544 مجموع   100 
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 2018و   1998 يها: توزیع مكانی تغییرات کاربري زمین بین سال6شكل 

       گیري نتیجه
داده های   باشد.  می  طبیعی  و  انسانی  عوامل  میان  واکنش  و محصول  ناپذیر  اجتناب  فرایندهای  از جمله  اراضی  کاربری  تغییرات 

ر ماهواره ای به طور گسترده ای برای تعیین نوع، مقدار و محل تغییر  سنجش از دور و روش های نوین در زمینه پردازش تصاوی

زمانی کاربری اراضی، تامین کننده   –کاربری زمین استفاده می گردد. نقشه کاربری اراضی و نقشه های پیش بینی تغییرات مکانی  

ابیر صحیح و تصمیم گیری های اصولی در  بخش عمده ای از اطالعات مورد نیاز برنامه ریزان و مدیران شهری در زمینه اتخاذ تد

 جهت نیل به توسعه پایدار شهری می باشند. 

در   توجهیقابل احداث سد اتفاق افتاده است موجب گسترش    درنتیجه منابع آب سطحی که    گسترشنتایج این تحقیق نشان داد که  

های با ارزش کشاورزی نیز در اثر از زمین  یهایقسمتهای کشاورزی و پوشش گیاهی در منطقه شده است اما از طرف دیگر  زمین

روستاها   و  شهرها  منطقه    درهرصورت  .اندرفتهازدست گسترش  در  تغییرات  زمین  بهعمده  گسترش  پوشش نفع  و  های کشاورزی 

در کاهش   یمؤثرتواند عامل  است می  توجهقابل در نواحی مرتفع منطقه    خصوصبه گیاهی بوده است. گسترش پوشش گیاهی که  

رود با توجه به وجود سد و منابع آب  رودهای منطقه باشد. توجه به عملیات آبخیزداری در حوضه آبریز ابهر  یدهرسوب سایش و  فر

های بارزش موجب آسیب و  عالوه بر از دست رفتن خاک یدهرسوب سطحی در منطقه از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا افزایش 

 شود. کاهش ظرفیت سدها نیز می 
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