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مقدمه
حوضه های آبريز ازجمله واحدهای مهم مطالعاتی در ژئومورفولوژی است .تغییرات بر روی منابع آب زيرزمینی موثر بوده و
کمیت و کیفیت آب های زير زمینی را تحت تاثیر قرار می دهد .از آنجا که کاربری اراضی تبیین کننده تاثیرگذاری های بشر است،
امروزه نگرانی های مرتبط با تغییرات محیطی جهانی فزونی گرفته اند و هشدارها در مورد اهمیت موضوعاتی که با کاربری اراضی
و تغییرات زمانی آن سرو کار می يابند رو به افزايش نهاده اند .تشخیص درست و به موقع اين تغییرات برای درک رابطه و تقابل
بین انسان و پديده های طبیعی به منظور تصمیم گیری مناسب ،بسیار اهمیت دارد ( .)Lu et al 2004بررسی تغییرات کاربری
زمین در اين نواحی از موضوعات مهم به شمار میرود زيرا تغییرات کاربری می تواند منجر به از دست رفتن منابع طبیعی ،افزايش
رسوبدهی و حتی افزايش احتمال وقوع سیالبها گردد.
يکی از روش های طبقهبندی کاربری اراضی و بررسی تغییرات ،استفاده از تصاوير ماهوارهای است .از مزيت های اين روش هزينه
ی کم و دسترسی به بازه زمانی طوالنیمدت است.
در اين تحقیق تالش شده است تا با استفاده از تصاوير ماهواره لندست تغییرات کاربری زمین در حوضه آبريز ابهر رود بین سال
های  1998تا  2018مورد بررسی قرار گیرد .بررسی تغییر کاربری در اين منطقه به دلیل وجود سد و اراضی کشاورزی و خاک های
مرغوب از اهمیت بااليی برخوردار است.

پيشينه پژوهش
پرايس و همکاران )(1997به منظور بهبود دقت تهیه نقشههای کاربری اراضی در يک منطقه کم وسعت در آمريکا از سه
تصوير ماهواره ايی  Landsatدر زمانهای مختلف در طول يک سال استفاده نمودند .بر اين اساس ايشان با ترکیب الگوريتمهای
نظارتشده و نظارتنشده در روش پیکسل پايه ،دقت باالی  90را در تولید نقشههای کاربری اراضی گزارش و نشان دادند که
استفاده از چند تصوير در طول سال دقت تولید نقشههای کاربری اراضی را بهطور قابلمالحظهای افزايش میدهد.
چن و همکاران ( )2008در پژوهشی با هدف بررسی تاثیر تغییرات کاربری اراضی بر منابع آب زيرزمینی در منطقه بیايانی سانگ
سونگ از عکس های هوايی  ،1978تصاوير ماهواره ای  TMو  ETMسال های  1987و  1988و اطالعات هیدرولوژيکی
استفاده نمودند .نتايج کار نشان داد که در طول دوره مورد بررسی سطح آب زيرزمینی کاهش داشته است که علت آن را مناطق
شهری و صنعتی نسبت داده اند.
سینگ و همکاران ( )2010در تحقیقی به منظور تغییرات کاربری اراضی بر منابع آب زيرمینی از تکنیک های سنجش از دور و
 GISو اطالعات کمی و کیفی آب زيرزمینی در طول  17سال استفاده نمودند ،نتايج نشان داد که میزان آب زيرزمینی به علت
تغییر در استفاده از زمین و الگوی پوشش زمین افزايش يافته است.
برايمن و همکاران ( ،)2014در تحقیقی اثر تغییرات کاربری اراضی بر جريان آب زيرزمینی ساحل کونا ،هاوايی را مورد بررسی
قرار دادند ،اين ارزيابی با اثر اندازه گیاهان بر روی شار هیدرولوژيک ،مدل سازی اثر تغییر کاربری اراضی بر روی جريان آب و پمپاژ
آب محلی صوررت گرفت.
لیو و همکاران( )2017به بررسی تأثیر تغییرات اقلیمی و کاربری اراضی بر روی منابع آب در رودخانه تائر پرداختند .آن ها
تغییرات کاربری اراضی(مراتع ،مزارع و جنگل ها) سال های  2000 ،1990و  2010را بررسی کردند ،در اين مطالعه از مدل
( )SWATبرای تجزيه و تحلیل کمی ضرايب سهم اين سه نوع کاربری بر روی رواناب استفاده کردند و نتايج نشان داد ضريب
سهم مزارع کشاورزی در تولید رواناب منفی می باشد .اما مطالعاتی که در ايران انجام شد می توان به موارد زير اشاره کرد:
سفیانیان و خداکرمی ( )1۳90با استفاده از دو سری تصوير مربوط به ماههای ارديبهشت و مرداد و بر مبنای سیستم طبقهبندی
فازی ،نقشههای کاربری اراضی را برای سه حوضه آبريز در استان همدان تهیه و نتیجهگیری نمودند که استفاده از چندين تصوير
متناسب با تقويم زراعی گیاهان غالب منطقه مورد مطالعه امکان تفکیک آنها را بهطور مناسبی فراهم میسازد.

148

مهندسي جغرافيايي سرزمين ،دوره چهارم ،شماره  ،12-1،7بهار و تابستان1399

علی محمدی و همکاران ( )1۳88نیز طی تحقیقی طبقهبندی پوششهای جنگلی شهرستان آستارا را با استفاده از تصاوير
ماهواره  SPOTو الگوريتمهای مختلف طبقهبندی و با استفاده از دادههای ارتفاع و شیب بررسی نمودند و نشان دادند که جدا از
روش طبقهبندی ،استفاده از اين اطالعات موجب افزايش قابلمالحظه دقت طبقهبندی میگردد.
حقی زاده و همکاران ( )1۳97به بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی و خشکسالی بر افت تراز آب زيرزمینی منطقه چغلوندی در
استان لرستان پرداختند .جهت بررسی رابطه بین تغییرات کاربری زمین وخشکسالی با افت تراز آب زيرزمینی از نقشه های کاربری
اراضی سه دوره  2014 ،2009 ،2004تصاوير لندست  ETMاستفاده گرديد .به منظور بررسی رابطه بین تغییرات کاربری اراضی و
افت تراز آب زيرزمینی از  18حلقه چاه پیزومتری در سال های  2009 ،2004و  2014استفاده شد نتايج نشان داد که در سال 2014
نسبت به سال  2004حدود  6متر افت تراز آب زيرزمینی اتفاق افتاده است.
نیکزاد و همکاران( )1۳97تغییرات زمانی مکانی سطح ايستابی آبخوان دشت بیستون استان کرمانشاه را به روش های زمین
آماری برآورد کردند و به اين نتیجه رسیدند که از سال  1۳70تا  1۳94حدود  22متر سطح آب زيرزمینی در قسمت جنوب غربی
دشت و حداقل  5متر در قسمت مرکزی دشت برآورد شده است.
اسکندری دامنه و همکاران ( )1۳98به ارزيابی تاثیر تغییرات کاربری اراضی بر کیفیت منابع آب زيرزمینی دشت زرند با استفاده
از تصاوير ماهواره ايی و زمین آمار پرداختند به منظور بررسی روند تغییرات کاربری اراضی از تصاوير ماهواره ای لندست سنجنده
های  TM 2000و  OLI 2015استفاده کردند ،همچنین به منظور مقايسه تناسب مدل های برازش داده شده بر داده ها نیز از
دو معیار خطای ريشه میانگین مربعات و ضريب همبستگی استفاده گرديد .نتايج نشان داد که طی سال های مطالعاتی در منطقه
مورد نظر ،افزايش وسعت کاربری های شهری و کشاورزی و نیز افزايش  1۳درصدی تخريب آب زيرزمینی رخ داده است.

معرفي محدوده موردمطالعه
اين محدوده بین  ۳۳درجه و  7دقیقه تا  ۳۳درجه  15دقیقه عرض شمالی و  47درجه  ۳7دقیقه تا  47درجه  45دقیقه طول
شرقی واقع شده است و در استان زنجان قرار دارد که شهرستان ابهر و قسمتهايی از خرمدره در آن قرار میگیرند .به لحاظ طبیعی
اين حوضه بخشی از حوضه آبريز درياچه نمک است که با مساحت  1916/5کیلومترمربع در شمال غربی حوضه درياچه نمک قرار
دارد .شکل  1موقعیت جغرافیايی حوضه آبريز ابهر رود را نشان میدهد.
به لحاظ ارتفاعی کمترين ارتفاع مشاهده شده در حوضه آبريز ابهر رود  1421متر و بیشترين ارتفاع  2946متر است .شکل 2
تصويری کلی از ناهمواریهای منطقه مورد مطالعه را نشان می دهد .بر اساس اين شکل ارتفاعات منطقه از شمال غرب به جنوب
شرق کشیده شدهاند و دره رود اصلی بین ارتفاعات شمالی و جنوبی با امتداد شمال غربی -جنوب شرقی قرار گرفته است .عالوه بر
اين شکل  2موقعیت شهرهای ابهر و خرمدره را در مجاورت ابهر رود نشان میدهد.
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مواد روش پژوهش
هدف اصلی از اين مطالعه ،ارزيابی تغییرات کاربری زمین طی سالهای  1989تا  2018در حوضه آبريز ابهر رود میباشد .برای
دستيابی به اين مهم ،از دادهها و تکنیکهای سنجشازدور و سیستم اطالعات جغرافیايی استفاده شده است .منبع اصلی دادهها،
تصاوير ماهوارهی لندست (در سال  1989و  )2018بوده که پس از اعمال تصحیحات راديومتری و هندسی مورد استفاده قرار
گرفت .تصوير مورد استفاده برای سال  1989مربوط به ماهواره لندست  4و  5و تصوير مورد استفاده برای سال  2018مربوط به
ماهواره لندست  8است .جدول  1تعدادی از مشخصات اين دو ماهواره و تصاوير مورد استفاده را نشان میدهد و در شکل  1نیز
ترکیب باندی حقیقی از دو تصوير مورد استفاده ديده میشود.
جدول  - 1مشخصات تصاوير ماهوارهای مورد استفاده
ماهواره

سنجنده

اندازه پيكسل

تعداد باند

تاريخ

LANDSAT 4-5

TM

۳0

7

1989

LDSAANT 8

OLI / TIRS

۳0

11

2018

شکل  :1ترکیب باندی حقیقی از منطقه موردمطالعه
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در مرحله بعد ،نقشههای کاربری زمین از روی تصاوير ماهوارهای ايجاد گرديد .برای اين منظور ابتدا با انتخاب سمپل های معین،
انواع کاربری ها مطابق با هدف مطالعه به گروه های ساختهشده ،کشاورزی و فضای سبز ،زمینهای کشاورزی آيش ،آب و
زمینهای باير تقسیم شد .سپس با استفاده از مدل  ، FUZZY ARTMAPنقشهی کاربری اراضی تولید گرديد .مدل
 FUZZY ARTMAPکه در زيرگروه مدلهای طبقهبندی نظارت شده قرار دارد منطبق بر منطق فازی است .نظريه
مجموعهها ی فازی مفهوم جديدی است که بر اساس آن ،عضويت جزئی اجازه میدهد که اطالعات در موقعیتهای پیچیدهتر مثل
پوششهای مخلوط يا شرايط حد وسط ،بهتر نمايش داده شده و به کار روند .اگرچه تحلیل تصاوير سنجشازدور با استفاده از
مجموعههای فازی دشوار است اما با توجه به اينکه در دادههای سنجشازدور اغلب تعیین مرز بین دو رده مختلف آسان نیست
میتوان از نظريه مجموعههای فازی به صورت کیفی استفاده کرد .در اين نظريه رتبه عضويت میتواند مقداری بین  0تا  1باشد.
درحالیکه به شکل معمول در عضويت نظريه مجموعهها رتبهی عضويت فقط  1يا صفر در نظر گرفته میشود .برخالف روش
معمول ردهبندی که هرکدام از مناطق آموزشی ،حاوی موادی هستند که در نوع خود خالص است و هیچگونه تغییرات تدريجی در
آن ها وجود ندارد ،در اين روش لزومی ندارد که نقاط تعلیمی به طور کامل يکنواخت باشند .روش فازی آرتمپ يکی از انواع
طبقهبندیهای سنجشازدور است که بر اساس تجزيهوتحلیل شبکه عصبی با استفاده از تئوری تشديد تطبیقی استوار است
(.)ZaeriAmirani &Sofianian . 2012
طبقهبندی نظارتشده فازی آرتمپ شامل چهار اليه زير است:
اليه ورودی ( ،)F1اليه طبقهبندی ( ،)F2اليه زمینه نقشه و اليه خروجی
اليه ورودی تصاوير وارد شده را نمايش میدهد ،بنابراين برای اندازهگیری هر معیار نرونهايی وجود دارد .اليه ورودی برای بی -
نهايت معیار به شرح زير است:

در اين روش تعداد نرونهای اليه  F2به شکل خودکار تعیین میشوند (زائری امیرانی و سفیانیان.)1۳91 ،
در گام بعدی تغییرات کاربریها در طی دورههای زمانی مورد مطالعه ( 1989تا  )2018با استفاده از مدل  LCM1محاسبه گرديد.
 LCMيا  Land Change Modelerمدلساز تغییر کاربری اراضی (قابلدسترس در نرمافزار  IDRISIو به صورت
اکستنشن در  ArcGISابزاری برای ارزيابی و طراحی تغییر پوشش زمین فراهم میکند و کاربری اراضی يا پوشش زمین را آنالیز
میکند ( .)Václavík & Rogan, 2009; Gontier et al. 2009; Eastman et al. 2012اين مدل قادر به ايجاد
سناريوهای تغییر اراضی با ادغام عاملهای زيستی ،فیزيکی و اجتماعی  -اقتصادی است که در تغییر کاربری اراضی تأثیرگذارند
( .)McConnel et al, 2004بعد از انتخاب زير مدلها و طبق متغیرهای مستقل انتخاب شده ،مدلسازی پتانسیل تبديل هر
کاربری با روش رگرسیون لجستیک انجام میشود .به اين مفهوم که هر پیکسل از تصوير برای تغییر از يک کاربری به نوع ديگر
چقدر پتانسیل دارد رگرسیون لجستیک از روش برآورد حداکثر احتمال برای پیدا کردن بهترين مجموعه پارامترهايی که مدل را
بهتر برازش میکنند ،استفاده میکند .خروجی مدل ،ضريبهايی بین صفر و يک خواهد داشت که از طريق تئوری فازی به
احتماالت بیشتر از  0/5ارزش يک (تغییر) و به احتماالت کمتر از  0/5ارزش صفر (عدمتغییر) میدهد و نقشه بولین تخريب را تولید
میکند .رگرسیون لجستیک با اين فرض به کار میرود که احتمال يک بودن متغیر وابسته از منحنی لگاريتمی پیروی میکند و
مقدار آن توسط رابطه زير به دست میآيد:

- Land Change Modeler
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اين تغییر لگاريتمی باعث میشود احتمال پیشبینیشده در دامنه صفر تا يک پیوسته باشد و خروجی مدل به صورت يک نقشه
پیشبینی مکانی احتمال تخريب ارائه شود (.)Azizi Ghalati et al 2014
بنابراين در پژوهش حاضر با توجه به هدف مطالعه تغییرات کاربری زمین مورد محاسبه قرار گرفت .در نهايت مقدار تغییرات در
کاربریهای مختلف محاسبه و مقايسه گرديد.

بحث و یافته ها
نتايج حاصل از طبقهبندی کاربری زمین در سال  1998در شکل  4ارائهشده است .همانطور که در اين شکل ديده
میشود زمینهای ساختهشده بیشتر در مجاورت رود اصلی گسترش يافتهاند اما تعدادی از سکونتگاههای روستايی نیز به
شکل پراکنده در دو طرف دره اصلی ديده میشوند.ز مینهای کشاورزی ،فضای سبز و آيش نیز اکثر ًا در اطراف رود
اصلی و جريان های پر آب تر قرار دارند .اراضی پوشیده از آب بسیار محدود بوده و زمینهای باير عمدتاً منطبق بر
ارتفاعات منطقه است.
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شكل  :4کاربري زمين در سال  1989در منطقه موردمطالعه

بر اساس جدول  2زمینهای باير با  70/1درصد بیشترين مساحت حوضه را در سال  1989تحت پوشش داشتهاند .کمترين مساحت
مربوط به زمینهای تحت پوشش آب بوده است .زمینهای ساختهشده تنها  1/4درصد از منطقه را شامل میشده است و 18/4
درصد از مساحت مربوط به زمینهای کشتشده و پوشش گیاهی بوده است .عالوه بر اين  10/1درصد از منطقه را نیز زمینهای
آيش شامل میشده است.
جدول  :2مساحت واحدهای کاربری زمین در سال  1989در منطقه مورد مطالعه
مساحت به کيلومترمربع

درصد

کاربري زمين
ساختهشده

26.8092

1.4

کشتشده و پوشش گياهي

353.0826

18.4

آيش

193.509

10.1

آب

0.594

0.03

باير

1342.613

70.1

1916.5

100

مجموع

شکل  5نقشه کاربری زمین در سال  2018را نشان میدهد .در اين نقشه گسترش نواحی زير کشت و پوشش گیاهی نسبت به
سال  1998به وضوح مشخص است .عالوه بر اين نواحی پوشیده از آب نیز گسترش قابلتوجهی داشتهاند .گسترش پوشش گیاهی
و زمینهای کشاورزی در نتیجه افزايش منابع آب سطحی است که پی احداث سد در منطقه به وقوع پیوسته است .از طرف ديگر
مناطق ساخته شده نیز با گسترش مواجه شدهاند که موجب تغییر کاربری زمینهای کشاورزی اطراف شهرها به ساختهشده گرديده
است .از نظر مکانی جابجايی قابلتوجهی در نواحی ساختهشده پیش نیامده است و اين نواحی تنها با افزايش مساحت مواجه
بودهاند.
بر اساس جدول  ۳در سال  2018نیز بیشترين مساحت از منطقه شامل زمینهای باير میشود .نواحی ساختهشده و تحت پوشش
آب با افزايش قابلتوجه مساحت به ترتیب به  2/4و  0/1کیلومترمربع رسیدهاند .و وسعت زمینهای تحت آيش نیز 6/52
کیلومترمربع بوده است.
مقدار و درصد تغییرات در کاربری زمین از سال  1998تا سال  2018در جدول  4ارائهشده است و توزيع مکانی اين تغییرات نیز
در شکل  6نشان دادهشده است .بر اساس اين جدول  ۳/6درصد از  100درصد تغییرات کاربری زمین مربوط به گسترش نواحی
ساختهشده بوده است که سبب شده است تا بخشهايی از زمینهای کشاورزی ،پوشش گیاهی و باير به ساختهشده تغییر کاربری
دهند .بیشترين مقدار اين تغییر در زمینهای کشتشده و پوشش گیاهی بوده است که اگر اراضی تحت پوشش نیز به آن اضافه
شود  2/1درصد از اين نواحی کاسته شده است .در رتبه دوم نیز زمینهای باير قرار دارند يعنی  1/4درصد از فضای ساختهشده
جديد مربوط به زمینهای باير در سال  1998بوده است .از طرف ديگر زمینهای کشتشده و پوشش گیاهی گسترش قابلتوجهی
داشته و  47/95درصد از زمینهای باير را با تغییر کاربری مواجه کردهاند .اين موضوع به دلیل گسترش منابع آبی است به نحویکه
 0/19درصد از زمینهای کشاورزی و دارای پوشش گیاهی و  0/24درصد از زمینهای باير در سال  2018به منابع آب سطحی
تغییر کاربری دادهاند .در مجموع بیشترين مقدار تغییرات در زمین های کشاورزی ،دارای پوشش گیاهی و باير اتفاق افتاده است به
نحویکه پس از تغییر از باير به کشتشده و پوشش گیاهی ،تغییرات از باير به کشاورزی و پوشش گیاهی رتبه دوم را دارد .کمترين
تغییرات در اين دوره نیز آب به باير بوده است.
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شکل  :5کاربری زمین در سال  2018در منطقه موردمطالعه

جدول  :۳مساحت واحدهای کاربری زمین در سال  2018در منطقه موردمطالعه
مساحت به کيلومترمربع

درصد

کاربري زمين
ساختهشده

46.3995

2.4

کشتشده و پوشش گیاهی

439.8003

22.95

آيش

124.8777

6.52

آب

2.313

0.1

باير

1303.217

70

1916.5

100

مجموع

نتيجه گيري
تغییرات کاربری اراضی از جمله فرايندهای اجتناب ناپذير و محصول واکنش میان عوامل انسانی و طبیعی می باشد .داده های
سنجش از دور و روش های نوين در زمینه پردازش تصاوير ماهواره ای به طور گسترده ای برای تعیین نوع ،مقدار و محل تغییر
کاربری زمین استفاده می گردد .نقشه کاربری اراضی و نقشه های پیش بینی تغییرات مکانی – زمانی کاربری اراضی ،تامین کننده
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بخش عمده ای از اطالعات مورد نیاز برنامه ريزان و مديران شهری در زمینه اتخاذ تدابیر صحیح و تصمیم گیری های اصولی در
جهت نیل به توسعه پايدار شهری می باشند.
نتايج اين تحقیق نشان داد که گسترش منابع آب سطحی که درنتیجه احداث سد اتفاق افتاده است موجب گسترش قابلتوجهی در
زمین های کشاورزی و پوشش گیاهی در منطقه شده است اما از طرف ديگر قسمتهايی از زمینهای با ارزش کشاورزی نیز در اثر
گسترش شهرها و روستاها ازدسترفتهاند .درهرصورت عمده تغییرات در منطقه به نفع گسترش زمینهای کشاورزی و پوشش
گیاهی بوده است .گسترش پوشش گیاهی که بهخصوص در نواحی مرتفع منطقه قابلتوجه است میتواند عامل مؤثری در کاهش
فرسايش و رسوبدهی رودهای منطقه باشد .توجه به عملیات آبخیزداری در حوضه آبريز ابهر رود با توجه به وجود سد و منابع آب
سطحی در منطقه از اهمیت زيادی برخوردار است زيرا افزايش رسوبدهی عالوه بر از دست رفتن خاکهای بارزش موجب آسیب و

کاهش ظرفیت سدها نیز میشود.
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