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پایش تغییرات ناشی از احداث سد شیرین دره بر پوشش و
کاربری اراضی پایین دست حوزه آبخیز
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شادیشه4

 1دانشجوی کارشناسی ارشد ارزیابی محیطزیست ،دانشکده منابعطبیعی و محیطزیست ،دانشگاه مالیر
 2استادیار گروه محیطزیست ،دانشکده منابعطبیعی و محیطزیست ،دانشگاه مالیر
 3دانش آموخته دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری ،دانشکده منابعطبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس
 4دانش آموخته کارشناسی ارشد ارزیابی محیطزیست ،دانشکده منابعطبیعی و محیطزیست ،دانشگاه مالیر
(تاریخ دریافت1393/05/18 :؛ تاریخ تصویب)1395/11/04 :

چکیده
شناسایی کاربریها و تغییرات کاربری اراضی جهت بررسی و پایش مناطق حساس بهمنظور طرحریزی و مدیریت پایدار سرزمین امری ضروری
میباشد .سنجشازدور و استفاده از فناوری سیستم اطالعات جغرافیایی ،امروزه بهعنوان یکی از روشهای متداول و رایج دنیا در امر پایش
بررسی تغییرات سرزمین بهویژه در بررسی اراضی با وسعت باال به شمار میرود .در این مطالعه ،سه بازه زمانی با توجه به زمان احداث سد در
نظر گرفته شد؛ بهطوریکه گویای تغییرات کاربریهای اراضی قبل و بعد احداث و آبگیری سد باشد .با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست
 7 ،8و  5و سنجندههای  ETM ،OLIو  TMبه ترتیب ،نقشههای کاربری اراضی در بازه زمانی مطالعه تهیه شد .مساحت و درصد کاربریها
به کمک نرمافزار  GISتهیه شد .نتایج بهدست آمده نشان دهنده قابلیت و کارایی روشهای سنجشازدور در آشکارسازی و پایش تغییرات
پوشش و کاربری اراضی میباشد .مشاهده و مقایسه نقشههای تهیه شده نشان میدهد در طول کل دوره مطالعه ،مساحت کاربری باغ و
کشاورزی کاهش داشته و در مقابل سطح کاربری کشاورزی دیم افزایشیافته و بسیاری از زمینهای پاییندست حوزه ،از کاربری باغ و
کشاورزی به زراعت دیم تغییر کاربری دادند.

کلیدواژهها :تغییر پوشش /کاربری اراضی ،سنجشازدور ،سیستم اطالعات جغرافیایی ،آشکارسازی تغییرات ،سد شیریندره
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سرآغاز
سدها یکی از سازههای مهم در دستگاههای انتقال و منابع آب
میباشند که آثار مثبت و منفی بسیاری بر روی محیطزیست دارند
(پیرستانی و شفقتی .)1388 ،احداث سد جهت تولید برق،
کشاورزی ،ذخیره آب شرب و کنترل سیالب از دیرباز مدنظر
تمدنهای بشری بوده است (عباسزاده و لطیفی .)1392 ،ازجمله
مزایای سد را میتوان کنترل جریانهای سطحی و درنتیجه
جلوگیری از وقوع سیالب ،تامین آب کشاورزی و مصارف شهری
از طریق ذخیره آب و تولید انرژی عنوان کرد .اما ،احداث سدهای
بزرگ باوجود منافع زیاد آن ،مضراتی را نیز به همراه داشته که در
پارهای از موارد جبرانناپذیر هستند (پیرستانی و شفقتی.)1388 ،
پروژههای سدسازی از همان مراحل آغازین خود ،منابع
محیطزیست را تحت تأثیر قرار میدهند .ایجاد دریاچههای بزرگ
در پشت سد میتواند موجب از بین رفتن منابع زیستی با ارزش در
منطقه ،تخریب زیستگاه جانوران و گیاهان بومی ،از بین رفتن
ارزشهای طبیعی و آلودگی آبوخاک شود (عابدی و همکاران،
 .)1390از طرفی احداث سد خود موجب تغییر در الگوی کاربری
سرزمین در زمینهای اطراف سد میشود .تغییر کاربری سرزمین
نتیجه تعامل میان جوامع انسانی و محیط طبیعی ،همچنین ،بروز
تغییرات اکولوژی محیطزیست در سطح زمین میباشد )Hu et
 .(al., 2012اما ،در این میان اهمیت کاربری اراضی به دلیل نقش
مؤثر انسان در آن نسبت به دیگر عوامل تغییر کاربری اراضی
بیشتر است .بهعبارت دیگر ،نوع بهرهبرداری از اراضی عامل بسیار
مهمی در فرسایش و تولید رسوب حوضههای آبخیز به شمار
میرود (آرخی و همکاران .)1392 ،فعالیتهای انسانی مثل تخریب
پوشش گیاهی ،توسعه کشت غلط و فنهای نامناسب کشاورزی
مکانیسمهای طبیعی را تغییر میدهند (اسکندری و همکاران.)1390 ،
همچنین ،استفاده بیرویه از منابع طبیعی و تخریب آن افزون بر
اقلیم خشک و نیمهخشک حاکم بر کشور موجب شده تا سیالبها
سال به سال چه ازنظر تعداد دفعات و چه ازنظر شدت خسارات
افزایش چشمگیری داشته باشد .همچنین ،به علت دخالت انسان
در چرخه طبیعی آب از طریق تخریب پوشش گیاهی در عرصههای
آبخیز ،احتمال سیل خیزی در مناطق گوناگون افزایشیافته است
(سلیمانی ساردو و همکاران .)1392 ،استفاده از زمین و تغییر
پوشش زمین بهاحتمال زیاد یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر رفاه
انسان در سراسر جهان است .در مقیاس جهانی ،استفاده از سرزمین

و تغییر پوشش ،منجر به کاهش یا تغییر تنوع زیستی و همچنین،
کاهش خدمات اکوسیستم و منافع آنها برای جامعه میشود
) .(Nahuelhual et al., 2013در زمینه بررسی تغییرات کاربری
سرزمین مطالعاتی در ایران و جهان صورت گرفته که در اکثر آنها
تأثیر توسعه انسانی در تخریب محیطزیست تأیید شده است (طالبی
امیری و همکاران .)1388 ،تغییرات کاربری سرزمین نهتنها آثار
مهمی بر تنوع زیستی منطقه ،تولید ،کیفیت خاک ،حجم آب
رودخانهها و میزان رسوب دارد ،بلکه یکی از عوامل اصلی تغییر
جهانی اقلیم نیز محسوب میشود ).(Hu et al., 2012
تغییرات در کاربری سرزمین یک حوزه آبخیز میتواند بر کیفیت
آب و ذخایر آب تأثیر بگذارد .برای مثال ،تغییرات الگوی کاربری
سرزمین به دلیل توسعه آبخیز ،باعث افزایش سطح رواناب ،کاهش
سطح تغذیه آبهای زیرزمینی و انتقال آالیندهها میشود )Butt
 .(et al., 2015با توجه به اینکه هدف نهایی در حوزه آبخیز
اعمال مدیریت جامع ،هماهنگ و یکپارچه بر کلیه منابع آبخیز
است ،بهنحویکه ضمن بهرهبرداری مناسب و منطقی و بهینه از
منابع طبیعی ،کشاورزی و انسانی ،میزان فرسایش و هدر رفت
خاک به حداقل ممکن تقلیل یابد .الزم است با تعیین انواع کاربری
اراضی ،روند تغییرات کاربری اراضی در حوزه به درستی تعیین شود
(براتی قهفرخی و همکاران.)1388 ،
شناسایی ،نظارت و پایش تغییرات پوشش سطح زمین یک فرایند
پیچیده است ) .(Sun & Zhou, 2016اما ،آشنایی با میزان
تغییرات کاربری اراضی طی گذشت زمان میتواند زمینه مدیریت
و برنامهریزی دقیق برای آینده را فراهم آورد (محمدپور و
همکاران .)1393 ،زیرا ،تنها با اعمال مدیریت صحیح کاربری زمین
میتوان از تخریب بیشتر منطقه بر اثر دخالتهای انسانی ،چرای
بیرویه دام و توسعه کشاورزی جلوگیری کرده و به حفظ تنوع
زیستی آن در آینده امیدوار بود (اسکندری و همکاران.)1390 ،
در این راستا ،استفاده از فناوری سنجشازدور و فناوری سیستم
اطالعات جغرافیایی ( )GISبهعنوان یک فناوری برتر و کارآمد در
بررسی تغییرات محیطی و مدیریت منابع است که اطالعات بروز
را برای اهداف مدیریتی فراهم میکند (محمدپور و همکاران،
 .)1393استفاده از روشهای سنتی جهت بررسی تغییرات
کاربریهای اراضی و پوشش اراضی مانند نقشهبرداری زمینی،
بهطورمعمول وقتگیر و پرهزینه است .اما ،استفاده از دادههای
ماهوارهای با توجه به ویژگیهایی مانند دید وسیع و یکپارچه،
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استفاده از قسمتهای مختلف طیف گسترده انرژی الکترومغناطیسی
جهت ثبت ویژگیهای پدیدهها ،پوشش تکراری و امکان
بهکارگیری سختافزارها و نرمافزارها ،در دنیا با استقبال زیادی
روبهرو بوده است .ازجمله کاربرد تصاویر و دادههای ماهوارهای
تهیه نقشه کاربری اراضی و بررسی تغییرات کاربری اراضی طی
دورههای مختلف میباشد (براتی قهفرخی و همکاران.)1388 ،
تاکنون ،مطالعات بسیاری در دنیا به بررسی و تحلیل تغییرات در
حوزهآبخیز با روشهای مختلف پرداختهاند که تمامی این مطالعات
استراتژیهای مؤثر و مناسبی جهت مدیریت حوزههای آبخیز
سراسر دنیا ارایه میکنند ( Butt et al, 2015; Bazgeera et al,
;2008; Caruso et al, 2005; Dietzel et al, 2005
;Gajbhiye and Sharma, 2012; Stewart et al, 2004
& Wang et al, 2004; Hu et al, 2012; Parker

;.)Meretsky, 2004
) ، (Butt et al, 2015در مطالعه خود از روش طبقهبندی حداکثر
احتمال بهمنظور تعیین تغییرات پوشش و کاربری اراضی در حوزه
آبریز سد  Simlyدر پاکستان استفاده نمودند .پنج طبقه کاربری
عمده با استفاده از تصاویر ماهوارههای اسپات و لندست مربوط به
سالهای  1992و  2012تهیه شد .بررسی تغییرات پوشش و
کاربری تبدیل عمده پوششهای گیاهی و آبی را به کشاورزی و
اراضی بایر و بدون پوشش نشان میدهد که این تبدیل کاربریها
تهدیدی جدی برای منابع حوزه آبخیز بهحساب میآیدRautela) .
 (et al., 2002با کمک روشهای  GISپایه و استفاده از
نقشههای پوشش /کاربری اراضی /تهیه شده توسط ابزارهای
سنجشازدور تصاویر ماهوارهای ،به بررسی آثار احداث سد بر
کاربریهای اراضی حوزه آبخیز  Tehriدر هند پرداختند .نتایج این
مطالعه نشان داد سد مخزنی  Tehriکه بر حوزه باالدست رودخانه
گانگا احداث شده بهطور مستقیم بر  2889هکتار از زمینهای
کشاورزی تأثیر گذاشته و منجر به تغییر  3347هکتار از سایر
اراضی اطراف مخزن شده است.
در ایران هم مطالعاتی در زمینه بررسی تغییرات کاربری اراضی با
روشهای مختلف در حوزههای آبخیز باهدف نشان دادن آثار سد
بر این تغییرات صورت گرفته که میتوان به مطالعهای که (متکیان
و همکاران )1389 ،باهدف بررسی رابطه میان تغییرات پوشش
اراضی با احداث و آبگیری سد مخزنی طالقان انجام دادند ،اشاره
کرد .آنها در کار خود از روشهای سنجشازدور جهت تهیه نقشه
کاربری اراضی در یک دوره زمانی  20ساله استفاده کردند .در این
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مطالعه ،از شاخص آماری  LQبهمنظور بررسی تغییرات مکانی
انواع کالسهای موردنظر کمک گرفته شد .نتایج بررسیها نشان
داد ویال سازی و ساخت تفرجگاه توسط افراد بومی و غیربومی در
حوالی دریاچه سد نقش قابل توجهی در کاهش سطح اراضی
کشاورزی آبی و دیم و تغییرات در زیر حوضههای اطراف دریاچه
سد و حواشی رودخانه اصلی داشته است .در مطالعهای دیگر،
(هادیان و همکاران )1392 ،از قابلیت تصاویر ماهواره لندست در
طبقهبندی کاربریها و پوشش سرزمین بهمنظور بررسی تأثیر
احداث سد حنا در اصفهان بر تغییرات کاربری و پوشش اراضی
استفاده نمودند .به دلیل احداث سد در سال  1998و در سالهای
شروع آبگیری سد ( ،)1998زمینهای کشت آبی در اطراف سد
افزایش یافت ولی پس از  15سال یک کاهش شدید در سطح این
اراضی مشاهده شد.
در ارتباط با بررسی تغییرات کاربری اراضی در حوزه آبخیز نیز
مطالعات بسیاری در داخل و خارج از کشور صورت گرفته است که
از آن میان میتوان به مطالعهای که (براتی قهفرخی و همکاران،
 )1388انجام دادند ،اشاره کرد .در این کار تغییرات کاربری اراضی
در زیر حوزه قلعه شاهرخ را با استفاده از تصاویر ماهواره لندست
مربوط به سالهای  1389 ،1354و  1381بررسی نمودند.
نقشههای کاربری اراضی به روش هیبرید (طبقهبندی نظارت شده
و نظارت نشده) تهیه شد .نتایج این تحقیق نشان میداد در دوره
زمانی اول (سال  )1354مرتع تنک و اراضی با پوشش پراکنده
بیشترین وسعت کاربری اراضی را به خود اختصاص میدهد ،در
حالی که کمترین وسعت مربوط به کشاورزی آبی بوده است .این
در حالی است که دوره سوم مطالعه نتایجی متفاوت دارد به این
صورت که بیشترین وسعت کاربری مربوط به کشاورزی دیم و
کمترین وسعت مربوط به کشاورزی آبی میباشد.
نتایج حاصل از بررسی پیشینه تحقیق در داخل و خارج کشور نشان
میدهد تصاویر ماهوارهای و تکنیکهای سنجشازدور با نمایش و
ارایه طبقات پوشش زمین طی فرایند طبقهبندی ،امکان تحلیل
تغییرات پوشش و کاربری اراضی را بهدرستی فراهم میآورند .از
طرفی ،بررسی تغییراتی که در اثر احداث سد در اراضی باالدست
آن پدید آمده نشانگر آن است که با وجود افزایش زمینهای
کشاورزی در سالهای اولیه احداث سد ،شاهد کاهش مراتع و
پوشش گیاهی در سالهای پس از احداث هستیم ،بهطوریکه
زمینهای بدون پوشش و رها شده بسیاری در سطح حوزههای
مورد مطالعه مشاهده میشود.
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در این پژوهش ،حوزه آبخیز شیرین دره که در سالهای اخیر به
سبب تغییرات کاربری ناشی از احداث سد شیرین در معرض تهدید
جدی قرارگرفته است ،مورد مطالعه قرار میگیرد .سد مخزنی
شیرین دره در فاصله حدود  58کیلومتری شمالغربی شهرستان
بجنورد بر روی رودخانه شیرین دره که یکی از بزرگترین
سرشاخههای شمالی رودخانه اترک به شمار میرود ،احداث شد
(شمسیثانی و جفایی .)1392 ،مراحل ساخت بدنه سد در
 1382/02/07شروع و در تاریخ  1383/11/15پس از  833روز به
اتمام رسید .شروع عملیات آبگیری در تاریخ  1383/03/30آغاز
شد (عباسزاده و لطیفی .)1392 ،این سد از نوع خاکی با هسته
رسی بوده و دارای  81/5میلیون مترمکعب حجم مفید میباشد.
هدف از احداث این سد ،تامین آب کشاورزی اراضی پایاب سد،
مهار سیالب و جلوگیری از خسارت سیل ،تامین قسمتی از آب
شرب شهر بجنورد و جلوگیری از فرسایش رودخانه شیرین دره
است (شمسیثانی و جفایی.)1392 ،
رودخانه شیرین دره از دامنهها کوه امام حاضر با ارتفاع  2273متر
واقع در  27کیلومتر شمال شهر شیروان سرچشمه میگیرد.
جریان آب رودخانه شیرین دره به دو صورت جریانهای زیرزمینی
و سطحی تامین میشود .شکل ( )1موقعیت رودخانههای اصلی را
در منطقه مورد مطالعه نشان میدهد.
سرشاخهها اصلی این رودخانه عبارتاند از:
 سرشاخه پیغمبر :این رودخانه از دو سرشاخه کوچکتر به نامهایآسیازو و میان زو تشکیل شده است .این سرشاخه از ارتفاعات
مرز ایران و ترکمنستان سرچشمه میگیرد.
 سرشاخه قرق :این رودخانه دارای جریان فصلی بوده ،در روستاقتلیش با پیوستن به سرشاخه پیغمبر ،رودخانه شیرین دره را به
وجود میآورد (صدری و همکاران.)1392 ،
حوزه آبخیز شیرین دره نیز دارای  48زیر حوزه بوده که  28زیر
حوزه آن مستقل بوده و  20زیر حوزه آن داخل حوزهای میباشد.
مساحت این حوزه در مجموع برابر  181213/59هکتار است
(مشاورین وزنا).
احداث سد منجر به تغییرات عمدهای در سطح منطقه و نواحی که
تحت تأثیر سد هستند ،از جمله اراضی باالدست حوزه آبریز سد
میشود .این آثار ممکن است بر وضعیت و رفتار هواشناسی،
زیستشناسی ،فرهنگ ،آثار باستانی و غیره تأثیر گذاشته و بهشدت
موجب تغییر و پیچیدگی آن شود (پیرستانی و شفقتی.)1388 ،
ازاینرو ،شناسایی و پایش تغییرات کاربری و پوشش سرزمین در

سالهای مختلف ،بهمنظور تحلیل روند تخریب در سرزمین
ضروری میباشد و کمک میکند تا بتوان با برنامهریزی و مدیریت
سرزمین از تخریب بیشتر در آینده جلوگیری نمود .مطالعه حاضر،
باهدف استفاده از قابلیت روشهای سنجشازدور و  GISپایه در
شناسایی و پایش تغییرات پوشش/کاربری سرزمین در حوزه آبریز
سد شیرین دره انجامشده است.

شکل ( :)1موقعیت رودخانههای اصلی
در منطقه مورد مطالعه

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
حوزه آبخیز شیرین دره در استان خراسانشمالی واقع شده است.
محدوده مطالعاتی شیرین دره در موقعیت جغرافیایـی "57º 8'22
تا " 57º57'14طول شرقـی و " 37º38'53تا " 38º00'00عرض
شمالـی واقعشده است .منطقه مورد مطالعه با وسعت 181713/8
هکتار به شکل مستطیلی با طول  75کیلومتر و عرض  37کیلومتر
در فاصله حدود  80کیلومتری شمال شهرستان بجنورد در استان
خراسانشمالی و در مجاورت مرز ایران با ترکمنستان قرارگرفته
است (شکل .)2
از نظر توپوگرافی ،منطقه کوهستانی بوده و ارتفاع از غرب به شرق
حوزه افزایش پیدا میکند .ارتفاع بلندترین نقشه حوزه آبخیز 2887
متر از سطح دریا و در شرق حوزه قرار دارد .متوسط ارتفاع حوزه
 1480متر و متوسط شیب آن برابر  21درصد محاسبه شده است.
رودخانه اصلی شیریندره از اتصال دو رودخانه بزرگ ایوب و قرق
شکل گرفته است که تا محل اتصال به رودخانه اترک وسعتی در
حدود  175هزار هکتار دارد .از رودخانههای فرعی میتوان به
رودخانههای پسیندره ،پیربز ،میان زو ،رزقانه ،جودر ،گیفان باال،
ایزمان ،سنجد ،برزالن ،تفتار و سولدی اشاره نمود .شکل حوزه
کشیده میباشد.
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شکل ( :)2موقعیت جغرافیایی حوزه آبخیز شیرین دره در کشور و استان

منطقه مورد مطالعه در حد واسط منطقه دشت گرگان با آب و
هوای مرطوب و بارندگی به نسبت باال در غرب و آب و هوای
خشک و سرد در شرق و بخش مرتفع حوزه قرار گرفته است .در
این حوزه ،با افزایش ارتفاع از میزان بارندگی کاسته میشود .میزان
بارندگی از  200میلیمتر تا  325میلیمتر متغیر بوده و متوسط
بارندگی آن  270میلیمتر گزارششده است .حداکثر درجه حرارت
در تیرماه و مردادماه به  35درجه سانتیگراد و حداقل درجه حرارت
 -8درجه سانتیگراد میباشد .با توجه به متوسط ارتفاع حوزه و
گرادیان حرارتی متوسط دمای سالیانه  10/5درجه سانتیگراد
محاسبه شده است .بارندگی به طور معمول از مهرماه شروع و تا
آخر فروردینماه ادامه دارد .دورة یخبندان در حوزه بهطور متوسط
 111روز میباشد.
روش پژوهش
جمعآوری دادهها

در این مطالعه ،پس از انجـام مطالعات میدانـی و کتابخانهای در

منطقه مورد مطالعه ،اطالعات ،دادهها ،الیههای رقومی شده و
نقشه توپوگرافی مربوط به حوزه آبخیز تهیه و جمعآوری شد.
همچنین ،تصاویر ماهوارهای از پایگاه داده زمینشناسی آمریکا
) (USGSتهیه شدند .اطالعات مربوط به این تصاویر در جدول
( ،)1ذکرشده است.
جهت تهیه نقشه کاربری اراضی از سه تصویر ماهواره لندست 5
سنجنده ( TMسال  1995میالدی) ،لندست  7سنجنده ETM+
(سال  2005میالدی) و لندست  8سنجنده ( OLIسال 2015
میالدی) استفاده شد .حوزه آبخیز شیریندره در مسیر( 181 )1و
ردیف( 34 )2تصاویر ماهوارهای لندست قرار گرفته است.
دادههای سریهای مختلف ماهوارهای لندست ازلحاظ هندسه اخذ
داده ،کالیبراسیون ،ویژگیهای پوشش ،ویژگیهای طیفی ،کیفیت
محصول خروجی و در دسترس بودن دادهها با هم سازگار هستند
و بدینوسیله امکان مطالعات پوشش گیاهی و مطالعات تغییر
کاربری اراضی در طول زمان را فراهم میکنند (طبیبیان ،و
دادراست.)1381 ،

جدول ( :)1مشخصات تصاویر ماهوارهای اخذشده

ماهواره

سنجنده

سال تصویربرداری

تعداد باندها

منبع اطالعات

لندست 8

OLI

2015

11

USGS GLOVIS

لندست 7

ETM

2005

8

USGS GLOVIS

لندست 5

TM

1998

7

USGS GLOVIS
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با توجه به آبگیری سد سال  ،2005یکی از سالهایی که باید
مبنای تحلیلها قرار گیرد تصاویر ماهوارهای مربوط به این سال
است و برای مقایسه تغییرات ایجادشده ناشی از احداث سد ،نقشه
کاربری ده سال قبل و بعد نیز باید تهیه میشود.
در این مطالعه ،از تصاویر ماهوارهای ،Google Earth
نرمافزارهای  ArcGIS10،ENVI5و  IDRISI Selva17و
 Excelاستفاده شده است.

حد امکان خالص بودند بر روی تصویر رقومی شود .با توجه به کم
بودن پیکسلهای مربوط به آبهای کمعمق در تصاویر از آن
صرفنظر شد .در مرحله بعد ،نشان طیفی با استفاده از سه باند
برای نمونههای تعلیمی استخراج شد و با مقایسه میانگین قابلیت
جداسازی نشانهای طیفی( )5کاربریها و پوششها بررسی شد.
روش حداکثر احتمال( )8بر پایه تئوری احتمال بیس بنا گذاشته شده
است .در این روش ،با استفاده از میانگین ،واریانس و کواریانس
نمونههای تعلیمی ،این طبقهبندی کننده مشخص میکند که
احتمال پسیین تعلق یک پیکسل به یک طبقه مفروض چقدر است.
از میان روشهای طبقهبندی نظارتشده ،روش حداکثر احتمال،
بهعنوان دقیقترین و پر استفادهترین روش نظارتشده ذکر شده
است .شکل ( ،)3مراحل انجام طبقهبندی را نشان میدهد.

تهیه نقشههای کاربری اراضی

پیش از استفاده از تصاویر ماهواره ،الزم است تا فرایندهای
پردازشی (شکل  )3جهت حذف نویز یا خطاهای موجود در تصویر
که بر اثر خطای آشکارسازی سنجندهها یا شرایط اتمسفری ایجاد
میشود ،بر روی تصویر اعمال شود .در این مطالعه ،تصحیح
اتمسفری و تصحیح رادیومتریک در محیط نرمافزار  ENVI 5بر
روی تصاویر صورت گرفت .پس از انجام تصحیحات الزم و برش
مرز حوضه آبخیز ،طبقهبندی تصاویر به روش نظارت شده( )3انجام
میشود (رونالد جی .)1388 ،شکلهای ( 4الی  ،)8به ترتیب
نقشههای کاربری اراضی استخراج شده در سالهای 2005 ،1998
و  2015را نشان میدهد.
در طبقهبندی نظارت شده ،ما میدانیم که در سطح منطقه چه
تیپهای پوششی و چه کاربریهایی وجود دارد .در ضمن ،ما باید
بتوانیم این کاربریها و تیپهای پوششی را بر روی تصویر
شناسایی کرده و محدودههایی از آنها را انتخاب کنیم .به همین
دلیل پیش از انجام طبقهبندی ،با بررسیهای میدانی و سپس
تفسیر چشمی تصاویر ماهوارهای که بر اساس ترکیب باندهای
مختلف صورت گرفت ،کاربریهای که در منطقه وجود دارد ،در 7
کالس اصلی شناسایی شد .سپس جهت طبقهبندی نهایی
کاربریهای سرزمین ،روش طبقهبندی نظارتشده در محیط
نرمافزار ادریسی انجام شد .برای این منظور ،مراحل زیر طی شد:
ابتدا ،نمونههای تعلیمی برای هر طبقه باید به دقت تعیین شود.
برای این کار اندازه کاربریها و پوشش موردنظر بر اساس پیکسل
تصویر باید از تعداد کافی پیکسل تشکیلشده باشد؛ این عدد باید
بیش از  10پیکسل باشد .عالوه بر آن باید بدانیم که پدیده موردنظر
را میتوان با استفاده از باندهای تصویر جدا نمود و میزان انتظار
باید بر اساس محتوای اطالعاتی باندهای تصویر باشد .در نهایت،
با استفاده از ابزار رقومیگر( )4محدودههایی از هر کاربری را که تا

شکل ( :)3مراحل تهیه نقشههای کاربری اراضی

برای بررسی خطا الزم است که تصویر طبقهبندیشده با یک
تصویر مرجع حاوی تعدادی نقاط کنترل زمینی مقایسه شود .این
کار ،در محیط نرمافزار  ArcGIS 10و با استفاده از  50نقطه
کنترل زمینی برای هر کاربری صورت گرفت.
پس از طبقهبندی تصاویر ،نقشهکاربری اراضی تهیه میشود .در
این مطالعه ،جهت بررسی و آشکارسازی تغییرات ،سه نقشه
بهدست آمده در محیط نرمافزار  Arc GIS 10با هم مقایسه
میشوند (شکلهای  5 ،4و .)8
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یافتهها

شکل ( :)4نقشه کاربری اراضی سال 1991

شکل ( :)5نقشه کاربری اراضی سال 2005

نقشه پوشش و کاربری سرزمین با طبقهبندی نظارتشده به روش
حداکثر احتمال تهیه شد .جهت افزایش اعتبار و درستی نقشهها ،با
نقاط کنترل زمینی نیز مقایسه شدند.
در این مطالعه 8 ،کاربری با توجه به هدف مطالعه تعیین شد که
این کاربریها به شرح زیر میباشند:
طبقه جنگل :شامل اراضی جنگلی
طبقه مرتع :شامل اراضی مشجر و غیر مشجر که مراتع با کیفیت
باال تا مراتع فقیر را شمال میشود
طبقه باغ و کشاورزی :کلیه باغات و اراضی کشت آبی
طبقه کشاورزی دیم
طبقه اراضی بدون پوشش :شامل مناطق بدون پوشش و سنگالخی
طبقه آب :دریاچه سد
با توجه به نتایج به دست آمده از نقشههای کاربری اراضی ،مراتع
در هر سه سال مطالعه بیشترین سهم کاربریها را به خود
اختصاص داده است و کمترین سطح اراضی نیز مربوط به پهنههای
آبی میباشد (نمودار .)1
سال  ،1998اراضی کشاورزی و باغات  5/04درصد و کشاورزی
دیم 1/58درصد از سطح منطقه را به خود اختصاص داده بود .اما،
سال  2005و همزمان با آبگیری سد بیشترین کاربری کشاورزی
دیم  7درصد و باغ و کشاورزی آبی حدود  8درصد از کل کاربریها
را به خود اختصاص داده است .در نهایت ،با بررسی نقشه کاربری
اراضی سال  2015نیز مورد مشاهده قرار میگیرد؛ کشاورزی دیم
همچنان درصد بیشتری از اراضی را نسبت به باغ و کشاورزی
شامل میشود .در جدول ( )2تمامی اطالعات به دست آمده از
نقشههای کاربری اراضی در طول دوره مطالعه مشاهده میشود.

شکل ( :)1نقشه کاربری اراضی سال 2025

نمودار ( :)1مساحت کاربری اراضی (بر حسب درصد) در سالهای 1991-2005-2015

پژوهشهای محیطزیست ،سال  ،7شماره  ،41پاییز و زمستان 4931

431

جدول ( :)2مساحت و درصد کاربریهای اراضی در طول دوره مطالعه
نوع کاربری

1991
مساحت ()ha

2005
درصد

مساحت ()ha

2015
درصد

مساحت ()ha

درصد

جنگل

12878/98

7/84

8985/31

4/32

7979/72

4/94

مرتع

99871/28

81/95

102255/75

83/43

111128/34

88/93

کشاورزی دیم

2530/52

1/58

11308/25

7/01

9808/42

5/98

باغ و کشاورزی

8127/21

5/04

5409 /01

3/35

4712/90

2/92

بدون پوشش

37941/93

23/53

35005/28

21/71

27583/45

17/11

آب

54/59

0/03

288/04

0/18

194/09

0/12

جمع

181208/928

100

181208/928

100

181208/928

100

مقایسه دوبهدوی طبقات

با مقایسه دوبهدوی نقشههای کاربری اراضی و بررسی آنها
میتوان تصویر گویاتری از روند تغییرات کاربریها در طول دوره
مطالعه بهدست آورد .همانطور که در شکل ( )7و نمودار ()2
مشاهده میشود ،از سال  1998تا  2015روند تغییرات محسوس و
چشمگیر میباشد .اراضی مرتعی و کشاورزی دیم نسبت به سال
 1998بیشتر شدهاند .از سوی دیگر ،کاربریهای باغ و کشاورزی،
جنگلها و اراضی بدون پوشش بیشتر شدند .سال  ،1998مراتع
 99871هکتار از کل منطقه را تشکیل میداد که تا سال 2015
این مقدار افزایش پیدا کرد و به  111128هکتار رسید .در مورد
اراضی بدون پوشش نیز میزان تغییر به این قرار بود که سال 1998
حدود  37941هکتار مساحت داشت که این مقدار سال  2015به
 27583هکتار کاهش یافت .در مورد کشاورزی دیم همانطور که
بیان شد روند افزایشی مشاهده شد ،بهطوری که از  2530هکتار
سال  1998به  9808هکتار رسید .باغ و کشاورزی روند کاهشی

داشت ،بهطوریکه سال  1998حدود  81272هکتار مساحت
داشت .از این مقدار سال  2015حدود  4713هکتار به این کاربری
تعلق داشته است .کاربری جنگل نیز افت محسوسی داشته است؛
بهطوریکه از  12879هکتار به  7979هکتار در سال 2015
میرسد.
برای بررسی بهتر وضعیت تغییرات سرزمین پس از احداث و
آبگیری سد (سال  )2005نیز مقایسهای صورت گرفت که نتایج
آن در نمودار ( )3و شکل ( ،)8مشاهده میشود .مساحت باغ و
کشاورزی ،اراضی بدون پوشش و همچنین ،کشاورزی دیم در این
سالها کاهش پیداکرده است .مساحت کاربری کشاورزی از
 11308هکتار در سال  2005به  9808هکتار رسید و باغ و
کشاورزی نیز نسبت به سال  2005کمتر شده است و از 5409
هکتار در سال  ،2005تنها  4713هکتار از اراضی در سال 2015
به این کاربری تعلق دارد .سطح مراتع اندکی افزایش داشته و از
 102255هکتار به  111128هکتار رسیده است.

شکل ( :)7مقایسه تغییرات کاربریها  1991تا 2015
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بحث و نتیجهگیری
تحلیل تغییرات در این مطالعه ،بر اساس آشکارسازی تغییرات
تصاویر طبقهبندیشده و با استفاده  GISصورت گرفت .در میان
تغییرات مختلف سرزمین ،در این مطالعه بیشتر بر تغییرات پوشش
گیاهی تمرکز شده است .محاسبات پردازشهای مربوط مساحت و
درصد کاربریها با نرمافزار Arc MAPانجام شد .با مطالعه و
بررسی نقشههای کاربری بهدست آمده در طول دوره مطالعه ،این
نتیجه به دست میآید که تصاویر ماهوارهای و تکنیکهای
سنجشازدور بهخوبی تغییرات کاربری اراضی را در یک بازه زمانی
به نسبت طوالنی نشان میدهد .همچنین ،بررسی مطالعات مشابه
در این زمینه نیز گویای این مطلب است از جمله میتوان به
مطالعهای که (متکیان و همکاران )1389 ،با استفاده از روشهای
سنجشازدور در بازه زمانی  20ساله انجام دادند اشاره کرد.
مطالعه حاضر نشان میدهد در هر دو مقطع زمانی مورد بررسی،
مرتع پوشش غالب سرزمین میباشد( .متکیان و همکاران،)1389 ،
نیز در مطالعه خود علت افزایش سطح پوشش مرتعی منطقه مورد
مطالعه خود را رهاسازی اراضی کشاورزی بهویژه اراضی دیم عنوان
کردند که این امر سبب تبدیل اراضی زراعی رهاشده به مراتع شده
است.
اراضی جنگلی هر دو بازه زمانی مطالعه کاهشیافته که با بررسی
تصاویر میتوان روند تخریب و تغییر آنها را به اراضی بدون
پوشش مشاهده نمود.
همچنین ،سطح اراضی کشاورزی آبی که در دوره اول مطالعه
بهطور یکنواخت اطراف انشعابات رودخانههای اصلی در کل حوزه
پراکنده بودند .پس از احداث سد و با مهاجرت مردم به اراضی
نزدیک سد ،این کاربری بیشتر در اطراف دریاچه سد متمرکز شد.
احداث سدها بر روی رودخانهها سبب تغییرات زیادی در اکوسیستم

منطقه میشود .بر اساس مطالعات صورت گرفته ساخت یک سد
محدوده وسیعی از اکوسیستم رودخانه را تحت تأثیر قرار داده و
اکثر ذخیره آب آن در کشاورزی با گیاهان با نیاز آبی باال مصرف
میشود (هادیان و همکاران .)1392 ،از اینرو ،بسیاری از
زمینهای پاییندست حوزه ،از کاربری باغ و کشاورزی به زراعت
دیم تغییر کاربری دادند .در مطالعه (متکیان و همکاران)1389 ،
نیز سطح اراضی کشاورزی آبی و دیم دارای نوسان بوده که دلیل
آن مهاجرت و بازگشت مجدد مردم به منطقه در این فاصله بیان
شده است و الگوی مکانی پوششهای مختلف نیز در حواشی
رودخانه اصلی بیشترین تغییرات را داشت.
از مقایسه و بررسی یافتهها ،اینگونه میتوان نتیجه گرفت که
وضعیت کنونی حوزه با توجه به اینکه تنها ده سال از ساخت سد
میگذرد ،دستخوش تغییرات بسیاری شده است .کاهش محسوس
در سطح کاربریهای کشاورزی و زراعت دیم و جنگلها و روند
تغییرات بیانگر تهدید منطقه به تخریب در آیندهای نهچندان دور
است .در مطالعهای که (هادیان و همکاران ،)1392 ،بر روی
تغییرات کاربری اراضی سد حنا داشتند ،تغییرات سطح پوشش و
کاربری اراضی قبل از تأسیس سد حنا و  14سال بعد از آن ،نشان
داد که تأسیس سد نه تنها سبب بهبود در وضعیت منطقه نشده
است ،بلکه کاهش سطح مراتع و زمینهای کشاورزی و افزایش
سطح زمینهای بایر و بدون پوشش گیاهی را به دنبال داشته است.
یادداشتها
Patch
Row
Supervised Classification
Digitizer
Signature
Maxlike

1.
2.
3.
4.
5.
6.

فهرست منابع
آرخی ،ص.؛ یوسفی ،ص .و رستمیزاد ،ق .1392 .بررسی تأثیر بهینه سازی کاربری اراضی در کاهش فرسایش و رسوب حوضه آبخیز سد
چم گردالن به کمک  .GISجغرافیا و آمایش شهری-منطقهای.75-84 :)8( ،
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