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  ریابهر رود با استفاده از تصاو زیدر حوضه آبر  نیزم  ی کاربر راتییتغ یبررس

 2018تا  1989 ی هاسال نیماهواره لندست ب

 99/ 15/07: رشيتاريخ پذ                              04/99/ 17تاريخ دريافت:                                       

 

 دانشگاه گلستان  یا ی گروه جغراف ار ياستاد  -1ن يعمادالد هيسم

 دانشگاه گلستان  ی طیکارشناس ارشد مخاطرات مح  -ييدا يش ن ينسر
 

 چكيده:  

م   يكي  نيزم   ي ربرکا  راتييتغ  يبررس        به شمار  مهم  موضوعات  از    تواند¬يم    ياراض  ي کاربر  راتيي تغ  را يز  رودياز  به  منجر 

  نيزم   ي کاربر  ترا ييتغ  قيتحق  نيگردد. در ا  هاالب ياحتمال وقوع س  ش يافزا   يو حت  يدهرسوب   شيافزا   ،يعيدست رفتن منابع طب

ا  از تصاو  ن يدر  تا    1998  ي در بازه زمان  يي اياطالعات جغراف  ستم يدور و سازش سنج  ي ها ¬کيلندست و تكن  ر ي حوضه با استفاده 

شده  افزوده    ياهيو پوشش گ  يکشاورز  يها¬نيبر وسعت زم   ينشان داد که در اثر گسترش منابع آب  جيشد. نتا  يبررس  2018

  ن يا اند. با  رفته روستاها از دست  ودر اثر گسترش شهرها   زين  يبا ارزش کشاورز  يها¬نياز زم   ييهاقسمت   گرياست. از طرف د

  يي شده است. شناسا ي اهيو پوشش گ  يکشاورز  يها¬ن ياز زم  يسبب از دست رفتن بخش ز يشده نساخته  يوجود گسترش نواح

بررس م   يضارا   ي کاربر  رات ييتغ  ي و  مطالعه  مورد  منطقه  مد   يدر  به  ر  ران يتواند  برنامه  تغ  زان يو  بر  موثر  عوامل  شناخت    ر ييدر 

 . ديسطوح مختلف کمک نما يتيري مد حيصح ت ا ميو اتخاذ تصم ي رکارب

 

 

 GISازدور،سنجش  ن،یزم ی کاربر  رییابهر رود، تغ   زيحوضه آبر :واژگان کليدي
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  مقدمه        
واحدها  زيآبر  یها حوضه      ژئومورفولوژ  ی مهم مطالعات  یازجمله  تغ  یدر  رو   راتییاست.  ز  ی بر  آب  و    ینیرزميمنابع  بوده  موثر 
بشر است،   یها  یرگذاریکننده تاث نییتب  یاراض  یدهد. از آنجا که کاربر  یقرار م  ریرا تحت تاث  ینی زم  ريز  یآب ها   تیفیو ک  تیکم

  ی اراض  ی که با کاربر  یموضوعات  تیگرفته اند و هشدارها در مورد اهم  یفزون   ی جهان  ی طیرات مح ییمرتبط با تغ  یها  ی امروزه نگران
درک رابطه و تقابل    یبرا  راتییتغ  نيدرست و به موقع ا  صینهاده اند. تشخ   شيرو به افزا  دنابي  ی آن سرو کار م  یزمان  راتییو تغ

 یکاربر  راتییتغ  ی(. بررسLu et al 2004دارد )  تیاهم  اریبسمناسب،    یریگ  میبه منظور تصم  یعیطب  یها   دهيانسان و پد  نیب
 شيافزا  ، یعیمنجر به از دست رفتن منابع طب  تواند یم  یبرراک  راتییتغ  رايز  رود یاز موضوعات مهم به شمار م  ینواح  نيدر ا  نیزم

 گردد. هاالب یاحتمال وقوع س شيافزا یو حت یدهرسوب
 نه يروش هز   نيا  یها  تي است. از مز  یاماهواره  رياستفاده از تصاو   رات،ییتغ  یو بررس  یاراض  یکاربر  یبندطبقه   یها از روش  یکي

 است.   مدتیطوالن  ی به بازه زمان یکم و دسترس ی
آبر   نیزم  یکاربر  راتییماهواره لندست تغ   ريتالش شده است تا با استفاده از تصاو   قیتحق  نيا  در  سال   نیابهر رود ب  زيدر حوضه 

  ی ها و خاک ی کشاورز یوجود سد و اراض  لیمنطقه به دل ن يدر ا ی کاربر رییتغ ی . بررسردیقرار گ یمورد بررس  2018تا  1998 یها
 است.  اربرخورد يیباال تیمرغوب از اهم

 

 پيشينه پژوهش     
(  سيپرا     همکاران   ته)به  1997و  دقت  بهبود  آمر  کي در    یاراض  یکاربر  یهانقشه   هیمنظور  در  وسعت  کم  سه   کايمنطقه  از 

 یهاتميالگور بیبا ترک  شانياساس ا ن يسال استفاده نمودند. بر ا کيمختلف در طول  یهادر زمان Landsat يیماهواره ا ريتصو
و نظارتنظارت پشده  در روش  باال  ه،يپا  کسلینشده  تول   90  یدقت  در  که    یاراض  یکاربر  یهانقشه  دیرا  دادند  نشان  و  گزارش 

 . دهدی م شيافزا یامالحظهطور قابلرا به یاراض یکاربر یهانقشه دیدر طول سال دقت تول  رياستفاده از چند تصو
سانگ   یانيایدر منطقه ب ینیرزميآب ز بعبر منا یاراض یکاربر راتییتغ ریتاث ی بررس فبا هد ی( در پژوهش2008چن  و همکاران )   

ها از عکس  ا  ري، تصاو 1978  يیهوا  یسونگ  ها  ETMو     TM  یماهواره  ه  1988و    1987  یسال  اطالعات    ی کيدرولوژیو 
شته است که علت آن را مناطق دا  شکاه  ینیرزميسطح آب ز  یکار نشان داد که در طول دوره مورد بررس  جياستفاده نمودند. نتا

 نسبت داده اند.  یتو صنع یشهر
سنجش از دور و   یها کیاز تکن ینیرميبر منابع آب ز یاراض یکاربر راتییبه منظور تغ ی قی( در تحق2010و همکاران )  نگیس      

GIS   به علت    ینی رزميآب ز  زانیکه م  نشان داد  جيسال استفاده نمودند، نتا  17در طول    ینیرزميآب ز  ی فیو ک  یو اطالعات کم
 است.  افتهي شيافزا نیپوشش زم یو الگو نیزم زدر استفاده ا رییتغ

  ی را مورد بررس  يی ساحل کونا، هاوا  ینیرزميآب ز  انيبر جر  یاراض  ی کاربر  راتییاثر تغ  ی قی(، در تحق2014و همکاران )   منيبرا     
آب و پمپاژ   انيجر یبر رو  یاراض یکاربر رییاثر تغ یمدل ساز ک،يدرولوژیشار ه یرو  بر  اهانیبا اثر اندازه گ  یابيارز نيقرار دادند، ا

 صوررت گرفت.  یآب محل
منابع آب در رودخانه تائر پرداختند. آن ها    یبر رو    یاراض  یو کاربر  یمیاقل  راتییتغ  ریتأث  ی( به بررس 2017و همکاران)   ویل      

و جیاراض  یکاربر  راتییتغ مزارع  هاگن)مراتع،  ها( سال  بررس    2010و    2000،  1990  یل  اي  یرا  در   م  نکردند،  از  دل   مطالعه 
(SWATبرا )بينشان داد ضر   جيرواناب استفاده کردند و نتا  یبر رو   ی سه نوع کاربر  نيسهم ا  بيضرا  یکم  لیو تحل  هيتجز  ی  

 اشاره کرد: ريتوان به موارد ز ی انجام شد م رانيکه در ا ی باشد.  اما مطالعات ی م ی رواناب منف دیدر تول یسهم مزارع کشاورز
  ی بندطبقه  ستمیس   یو مرداد و بر مبنا  بهشتي ارد  یهامربوط به ماه  ريتصو  ی( با استفاده از دو سر 1۳90)  یو خداکرم  انیانیسف    
  ريتصو  نيده از چند افنمودند که است  یریگجهیو نت  هیدر استان همدان ته  زيسه حوضه آبر  یرا برا  یاراض  یکاربر  یهانقشه  ،یفاز

 .  سازدیفراهم م یطور مناسبها را بهآن کیغالب منطقه مورد مطالعه امکان تفک  اهانیگ یزراع ميمتناسب با تقو
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)  ی محمد  ی عل      همکاران  ن1۳88و  تصاو   یجنگل  یهاپوشش  یبندطبقه  ی قیتحق  یط   زی(  از  استفاده  با  را  آستارا    ر يشهرستان 
نمودند و نشان دادند که جدا از   یبررس  بیش  ارتفاع و   یها و با استفاده از داده   یبندمختلف طبقه   یاهتمي و الگور  SPOTماهواره  

 .  گرددیم یبندمالحظه دقت طبقهقابل شياطالعات موجب افزا نياستفاده از ا ،یبندروش طبقه
در   یمنطقه چغلوند  ینی رزميافت تراز آب ز  رب  یو خشکسال  یاراض  یکاربر  راتییاثر تغ  ی( به بررس1۳97زاده و همکاران )  یحق     

 یکاربر  یاز نقشه ها  ینیرزميبا افت تراز آب ز  یوخشکسال  نیزم  یکاربر  راتییتغ  ن یرابطه ب  ی . جهت بررسندخت استان لرستان پردا
و   یاراض  یکاربر  راتییتغ  نیرابطه ب  ی. به منظور بررسدي استفاده گرد  ETMلندست    ريتصاو   2014،  2009،  2004سه دوره    یاراض

  2014نشان داد که در سال  جياستفاده شد نتا 2014و  2009، 2004 یدر سال ها یزومتریحلقه چاه پ 18از  ینیرزميافت تراز آب ز
 اتفاق افتاده است.  ینیرزميمتر افت تراز آب ز 6حدود  2004نسبت به سال 

تغ1۳97و همکاران)  کزادین      ا  یمکان  یزمان  راتیی(  بدش  ن اآبخو  یستابيسطح  به    ستونیت  را  کرمانشاه  هااستان    ن یزم  یروش 
  ی در قسمت جنوب غرب   ینیرزميمتر سطح آب ز  22حدود    1۳94تا    1۳70که از سال    دند یرس  جهینت  نيو به ا  ردندبرآورد ک  یآمار

 دشت برآورد شده است.  یمتر در قسمت مرکز 5دشت و حداقل 
 استفادهدشت زرند با    ینی رزميمنابع آب ز   تیفیبر ک  یاراض  ی کاربر  راتییتغ  ریتاث  یابي( به ارز 1۳98دامنه و همکاران )  یاسکندر    

لندست سنجنده   یماهواره ا  ر ياز تصاو   ی اراض  یکاربر  راتییروند تغ  ی آمار پرداختند به منظور بررس   نیو زم  يی ماهواره ا  ر ياز تصاو 
از    زیها نبرازش داده شده بر داده    یسب مدل ها انت  سهيبه منظور مقا  نیاستفاده کردند، همچن  OLI  2015و    TM   2000  یها

در منطقه    ی مطالعات  یسال ها  ی نشان داد که ط  جي. نتادياستفاده گرد  یهمبستگ  بيمربعات و ضر  نیانگیم  شهير  یخطا  ار یدو مع
 .رخ داده است ینی رزميآب ز بيتخر یدرصد 1۳ شيافزا زیو ن  یو کشاورز یشهر یها یوسعت کاربر شيمورد نظر، افزا

 

 موردمطالعه   عرفي محدودهم

طول   هدقیق  45درجه    47دقیقه تا    ۳7درجه    47دقیقه عرض شمالی و    15درجه    ۳۳دقیقه تا    7درجه و    ۳۳اين محدوده بین  

. به لحاظ طبیعی  گیرندمیرار از خرمدره در آن ق هايیقسمتدر استان زنجان قرار دارد که شهرستان ابهر و و  شرقی واقع شده است

در شمال غربی حوضه درياچه نمک قرار    کیلومترمربع   5/1916ز درياچه نمک است که با مساحت  ه بخشی از حوضه آبريضواين ح

 .دهدموقعیت جغرافیايی حوضه آبريز ابهر رود را نشان می 1دارد. شکل 

آبريز ابهر رود    شده  مشاهدهرين ارتفاع  به لحاظ ارتفاعی کمت    بیشترين ا  1421در حوضه  و    2متر است. شکل    2946فاع  ترمتر 

دهد. بر اساس اين شکل ارتفاعات منطقه از شمال غرب به جنوب  را نشان می  مطالعه  موردهای منطقه  تصويری 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 2شکل  ناي
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 : موقعیت حوضه آبريز ابهر رود1شکل 

 
 : شرايط ارتفاعی حوضه آبريز ابهر رود2شکل 
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   ژوهشوش پر مواد   

. برای  باشدمیبريز ابهر رود  در حوضه آ  2018تا    1989های  هدف اصلی از اين مطالعه، ارزيابی تغییرات کاربری زمین طی سال   
، هااست. منبع اصلی داده  شده  استفاده و سیستم اطالعات جغرافیايی    ازدورسنجش  هاییک تکنو    هادادهيابی به اين مهم، از  دست

ماهواره سال  تصاوير  )در  لندست  و 2018و    1989ی  راديومتری  تصحیحات  اعمال  از  پس  که  بوده  قرار   تفادهسا  موردهندسی    ( 
مربوط به    2018برای سال    استفاده  مورد و تصوير    5و    4مربوط به ماهواره لندست    1989برای سال    استفاده  موردتصوير    .گرفت

نیز   1و در شکل    دهدمیرا نشان    استفاده  موردتعدادی از مشخصات اين دو ماهواره و تصاوير    1است. جدول    8ماهواره لندست  
 .شودمیديده  استفاده مورددو تصوير  اندی حقیقی ازترکیب ب

 
 استفاده  مورد ایماهواره ريمشخصات تصاو -1جدول 

 تاريخ  تعداد باند  اندازه پيكسل  سنجنده  ماهواره

LANDSAT 4-5 TM ۳0 7 1989 

LDSAANT 8 OLI / TIRS ۳0 11 2018 

 
 موردمطالعهاز منطقه : ترکیب باندی حقیقی 1شکل 
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ايجاد گرديد. برای اين منظور ابتدا با انتخاب سمپل های معین،   ایماهوارهاز روی تصاوير    کاربری زمین  یهانقشهدر مرحله بعد،    

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

تقسیم ش  هایزمین از مدل    .دباير  استفاده  با  تولید گرديد.  مدل    ینقشه،  FUZZY ARTMAP سپس  اراضی   کاربری 

FUZZY ARTMAP    در نظريه   شده  نظارت  بندیطبقه   هایمدل   زيرگروهکه  است.  فازی  منطق  بر  منطبق  دارد  قرار 

تر مثل یچیده پ های  یت موقعدر    د که اطالعاتدهیمی فازی مفهوم جديدی است که بر اساس آن، عضويت جزئی اجازه  هامجموعه

حدهاپوشش  شرايط  يا  مخلوط  نمايش  وسط  ی  بهتر  تصاوير    شده  داده،  تحلیل  اگرچه  روند.  کار  به  از    ازدورسنجشو  استفاده  با 

در  هامجموعه اينکه  به  توجه  با  اما  است  دشوار  فازی  آ   ازدورسنجش ی  هاداده ی  رده مختلف  دو  بین  تعیین مرز  یست نسان  اغلب 

باشد.    1تا    0تواند مقداری بین  استفاده کرد. در اين نظريه رتبه عضويت می  کیفی  صورت  بهی فازی  هامجموعهيه  نظر  ازان  وتمی

در عضويت نظريه مجموعهیدرحال به شکل معمول  رتبهکه  فقط  ها  در نظر گرفته می  1ی عضويت  شود. برخالف روش  يا صفر 

گونه تغییرات تدريجی در یچهوادی هستند که در نوع خود خالص است و  شی، حاوی مزواز مناطق آم  بندی که هرکداممعمول رده

تعلیمی  آن نقاط  که  ندارد  لزومی  روش  اين  در  ندارد،  وجود  باشند  طور  بهها  يکنواخت  آرت  .کامل  فازی  انواع  روش  از  يکی  مپ 

اساس    ازدورسنجش های  یبندطبقه بر  که  شبک يه تجزاست  اسوتحلیل  با  عصبی  تئوفته  از  است  اده  استوار  تطبیقی  تشديد  ری 

(ZaeriAmirani &Sofianian . 2012 .) 

 مپ شامل چهار اليه زير است:فازی آرت شدهنظارتی بندطبقه

 (، اليه زمینه نقشه و اليه خروجیF2بندی )(، اليه طبقهF1اليه ورودی )

-هايی وجود دارد. اليه ورودی برای بی گیری هر معیار نرونزهادراين برای اندهد، بنابرا نمايش می  شده  وارداليه ورودی تصاوير  

 نهايت معیار به شرح زير است: 

 
 (. 1۳91شوند )زائری امیرانی و سفیانیان، به شکل خودکار تعیین می F2های اليه در اين روش تعداد نرون

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

LCM    ياLand Change Modeler  تغییر مدل اراضی   ساز  نرم قابل)کاربری  در  صورت   بهو    IDRISIافزار  دسترس 

را آنالیز يا پوشش زمین    و کاربری اراضی  کندیطراحی تغییر پوشش زمین فراهم م  برای ارزيابی و   ابزاری  ArcGISاکستنشن در  

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

 در تغییر کاربری اراضی تأثیرگذارند  اقتصادی است که  -زيستی، فیزيکی و اجتماعی    یهاعامل  سناريوهای تغییر اراضی با ادغام

(McConnel et al, 2004.)  پتانسیل تبديل هر   یسازشده، مدل انتخاب  طبق متغیرهای مستقل  ها ومدل  خاب زيراز انت  بعد

  پیکسل از تصوير برای تغییر از يک کاربری به نوع ديگر   . به اين مفهوم که هرشودیرگرسیون لجستیک انجام م  کاربری با روش

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

استفاده  کنندمیبرازش    بهتر مدل،  کندمی،  خروجی  به هايی  ضريب.  فازی  تئوری  طريق  از  که  داشت  خواهد  يک  و  صفر    بین 

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

و    کندمی  که احتمال يک بودن متغیر وابسته از منحنی لگاريتمی پیرویرود  می. رگرسیون لجستیک با اين فرض به کار  کندمی

 آيد: زير به دست میمقدار آن توسط رابطه 

 
1- Land Change Modeler 
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و خروجی مدل بهدر دامنه صفر تا يک  شده  بینییشاحتمال پ  شودیاين تغییر لگاريتمی باعث م  يک نقشه    صورت پیوسته باشد 

 (.Azizi Ghalati et al 2014) مکانی احتمال تخريب ارائه شود بینییش پ

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

 گرديد. مختلف محاسبه و مقايسه هایکاربری

 

 بحث و یافته ها        
از      اين شکل ديده    طورهماناست.    شدهارائه  4در شکل    1998کاربری زمین در سال    بندیطبقهنتايج حاصل  که در 

روستايی نیز به   های گاهسکونتاما تعدادی از   انديافته گسترشبیشتر در مجاورت رود اصلی  شدهساختههای شود زمینمی

پراکن  دردشکل  دو طرف  در  ديده میه  اصلی  نیز  مین د.زشونه  آيش  و  سبز  فضای  رود    اکثرًاهای کشاورزی،  اطراف  در 

جريان و  و  اصلی  بوده  محدود  بسیار  آب  از  پوشیده  اراضی  دارند.  قرار  تر  آب  پر  بر    عمدتاًباير    هایزمینهای  منطبق 

 ارتفاعات منطقه است. 
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 موردمطالعهدر منطقه  1989: کاربري زمين در سال 4شكل 

اند. کمترين مساحت تحت پوشش داشته 1989 در سال درصد بیشترين مساحت حوضه را  1/70های باير با ینزم 2بر اساس جدول 

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

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

 است. شدهمیآيش شامل 

 مطالعه مورددر منطقه  1989: مساحت واحدهای کاربری زمین در سال 2جدول 

 درصد کيلومترمربع مساحت به   کاربري زمين 

 1.4 26.8092 شده ساخته

 18.4 353.0826 و پوشش گياهي   شدهکشت 

 10.1 193.509 آيش 

 0.03 0.594 آب 

 70.1 1342.613 باير 

 100 1916.5 مجموع 

 

و پوشش گیاهی نسبت به    زير کشت دهد. در اين نقشه گسترش نواحی  را نشان می  2018نقشه کاربری زمین در سال    5شکل     

گسترش پوشش گیاهی  اند.  داشته  یتوجهقابل مشخص است. عالوه بر اين نواحی پوشیده از آب نیز گسترش    وضوح به  1998سال  

افزايش منابع آب سطحی است که پی احداث سد در منطقه به وقوع پیوسته است. از طرف ديگر    نتیجه درهای کشاورزی  و زمین

ه  گرديد  شدهساخته های کشاورزی اطراف شهرها به  زمین  که موجب تغییر کاربری  اندشده رش مواجه  نیز با گست  شده ساختهمناطق  

جابجايی  مکان  نظر ازاست.   نواحی    توجهیقابلی  مواجه    شدهساختهدر  مساحت  افزايش  با  تنها  نواحی  اين  و  است  نیامده  پیش 

 . اندبوده 

و تحت پوشش    شدهساخته نواحی  شود.  های باير مینیز بیشترين مساحت از منطقه شامل زمین  2018در سال    ۳بر اساس جدول  

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

 بوده است.   کیلومترمربع 

است و توزيع مکانی اين تغییرات نیز   شدهارائه 4در جدول  2018تا سال  1998مقدار و درصد تغییرات در کاربری زمین از سال      

درصد تغییرات کاربری زمین مربوط به گسترش نواحی   100صد از  در  6/۳است. بر اساس اين جدول    شدهداده نشان    6  در شکل

کاربری   تغییر  شدهساختههای کشاورزی، پوشش گیاهی و باير به  هايی از زمینشده است تا بخش  سببکه    بوده است  شدهساخته 

پوشش نیز به آن اضافه و پوشش گیاهی بوده است که اگر اراضی تحت    شدهت کشهای  دهند. بیشترين مقدار اين تغییر در زمین

 شدهساخته درصد از فضای    4/1های باير قرار دارند يعنی  درصد از اين نواحی کاسته شده است. در رتبه دوم نیز زمین   1/2شود  

 توجهیقابلو پوشش گیاهی گسترش    شدهکشت های  بوده است. از طرف ديگر زمین  1998های باير در سال  جديد مربوط به زمین

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

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

 بههای کشاورزی، دارای پوشش گیاهی و باير اتفاق افتاده است  مقدار تغییرات در زمین  بیشترين  مجموع در  اند.تغییر کاربری داده

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

 ين دوره نیز آب به باير بوده است.تغییرات در ا
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 موردمطالعهدر منطقه  2018ی زمین در سال : کاربر5شکل 

 

 

 موردمطالعهدر منطقه  2018: مساحت واحدهای کاربری زمین در سال ۳جدول 

 درصد کيلومترمربع مساحت به   کاربري زمين 

 2.4 46.3995 شدهساخته 

 22.95 439.8003 و پوشش گیاهی  شدهکشت 

 6.52 124.8777 آيش 

 0.1 2.313 آب

 70 1303.217 باير 

 100 1916.5 مجموع 

 

 

 تيجه گيري  ن       
تغییرات کاربری اراضی از جمله فرايندهای اجتناب ناپذير و محصول واکنش میان عوامل انسانی و طبیعی می باشد. داده های      

و محل تغییر   ر ماهواره ای به طور گسترده ای برای تعیین نوع، مقدارسنجش از دور و روش های نوين در زمینه پردازش تصاوي

زمانی کاربری اراضی، تامین کننده    –کاربری زمین استفاده می گردد. نقشه کاربری اراضی و نقشه های پیش بینی تغییرات مکانی  
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ابیر صحیح و تصمیم گیری های اصولی در بخش عمده ای از اطالعات مورد نیاز برنامه ريزان و مديران شهری در زمینه اتخاذ تد

 ه پايدار شهری می باشند. جهت نیل به توسع

در   توجهیقابل احداث سد اتفاق افتاده است موجب گسترش    درنتیجهمنابع آب سطحی که    گسترشنتايج اين تحقیق نشان داد که  

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

شهره روستاها  گسترش  و  منطقه    درهرصورت  .اندرفته ازدست ا  در  تغییرات  زمین  بهعمده  گسترش  پوشش نفع  و  کشاورزی  های 

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

بخیزداری در حوضه آبريز ابهر رود با توجه به وجود سد و منابع آب  رودهای منطقه باشد. توجه به عملیات آ  یدهرسوبسايش و  فر

های بارزش موجب آسیب و عالوه بر از دست رفتن خاک یدهرسوبسطحی در منطقه از اهمیت زيادی برخوردار است زيرا افزايش 

 . شودکاهش ظرفیت سدها نیز می
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