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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه صنعتی اصفهان
 .2استادیار گروه محیط زیست دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه صنعتی اصفهان
 .3دانشیار گروه محیط زیست دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه صنعتی اصفهان
(تاریخ دریافت - 1394/02/01 :تاریخ تصویب)1394/03/24 :

چکیده
فعالیتهای انسانی در سالهای اخیر به تغییر کاربری و پوشش زمین و بهتبع آن تغییر ساختار و عملکرد اکوسیستت هتا منجتر
شده است .آشکارسازی تغییرات زمانی و مکانی کاربریها برای درک روابط و تعامالت بین انسان و منابع طبیعتی و همننتین
اتخاذ تصمیمات مناسب حائز اهمیت است و با توجه اینکه تغییرات بهوجودآمده در کاربری و پوشش اراضی در سطوح وسیع
و گسترده صورت میگیرد ،فناوری سنجش از دور ابزاری مناسب برای ارزیابی این تغییرات است .هدف مطالعۀ حاضر بررسی
روند تغییرات کاربری و پوشش اراضی اطراف رودخانۀ زایندهرود و نیاز آبی کاربری کشاورزی با استفاده از ستنجش از دور و
 GISاستتت .بتترای ایتتن مناتتور از تصتتاویر ستتنجندۀ  OLIستتال  1392و  ETM+ستتال  1382پتتا از اعمتتال تصتتحیحات و
پیشپردازشهای مورد نیاز ،نقشههای کاربری و پوشش اراضی با طبقهبندی هیبرید ،براساس پردازش رقومی حتداکرر احتمتال
در  10کالس کاربری تهیه شدند .از روش مقایسه پا از طبقهبندی برای پایش تغییرات در این بازۀ دهساله استفاده شد .نتتای
نشان داد که بیش از  40درصد رودخانۀ زایندهرود و تاالب گاوخونی در این مدت خشک شده و ساختار و پایداری فیزیکتی-
اجتماعی و اکولوژیکی این منطقه دچار آسیب جدی شده است .توسعۀ  19/2درصدی اراضی کشاورزی در بخش غربی منطقۀ
تحقیق مشاهده شد ،بهگونهای که مقدار آب مصرفی در بخش غربتی در ستالهتای  1382و  1392بتهترتیتب  52/59و 60/22
درصد بود و پا از آن بخش مرکزی جای داشت و کمترین مصترف آب بترای کشتت آبتی در بختش شترقی محاستبه شتد.
شورهزارها در این مدت بیش از  90درصد توسعه یافتهاند و توسعۀ شهری بین سالهای  1382تا  1392با مستاحتی در حتدود
 552هکتار در هر سال رخ داده است.
واژههای کلیدی :پایش اکولوژیکی ،زایندهرود ،سنجش از دور ،لندست ،نیاز آبی.

* نویسندۀ مسئول
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مقدمه
امروزه فعالیتهای بشر چنان گستررهه شتدهانتد هت همت
اهوسیسرمهای زمین را تتا دتدی تیییتر هاههانتد .یکت از
ابزارهای مؤثر هر زمین مطالعات محتی زیستت ،ستاترار
فیزیک اهوسیسرمهتا و علتو زمتین ،استرااهه از فنتاوری
هورسنج و بهرهگیری از هاهههتای متاهوارهای استت [21
 .]15،اطالع از انواع پوشت ستطز زمتین و فعالیتتهتای
انسان هر قسمتهای مخرلف و ب بیان هیگر نحوۀ اسرااهه
از زمین ،ب عنوان اطالعتات پایت بترای برنامت ریتزیهتای
مخرلف ،از اهمیت ویژهای برتورهار است و نقش هتای هت
نشانههندۀ چنین فعالیتهای هر ستطو مخرلتف زمتین
باشد نقش هاربری اراض یا نحوۀ استرااهه از زمتین گارت
م شوه [ .]10با رشد جمعیت و توسع اقرصاهی ایتران هر
هه های اتیر ،تیییرات هاربری یک از مهمتترین عتوامل
است ه موجب تسارات جبرانناپذیری ب محی زیست و
اهوسیسرمهای آن شده است [ .]21تهیت الیت پوشت و
هاربری اراض هر شرای فعل  ،م تواند شناتت هقیقت از
چند و چون منابع طبیع منطق تحقیق ارائ ههتد [.]26
امتتروزه نقش ت هتتای هتتاربری اراض ت مستترخر از تصتتاویر
ماهواره ای را م توان اطالعات بسیار مهم برای هستریاب
ب پرانسیلهای زراع هر هر منطقت تلقت هتره [ .]36بتا
توج ب اینک هدف اصل فناوری سنج از هور شناسای
و تاکیک پدیدههتای زمینت استت ،طبقت بنتدی تصتاویر
ماهواره ای مهم تترین مردلت تاستیر اطالعتات متاهواره ای
محسوب م شوه ه هدف از پترهاز هاهههتای رقتوم و
طبق بندی آنها ،شناسای بهرر و تشخیص هقیقتر عتوارض
سطز زمین استت [ .]15رو هتای طبقت بنتدی براستا
هاهههای طیا را رو های طبق بندی براسا نقطت  1یتا
براسا پیکسل 2م نامنتد [ .]24یکت از هتاربرهی تترین
رو های طبق بنتدی پیکستل پایت  ،تلایتق طبقت بنتدی
نظارتشده ب همراه انرختاب نقتات تعلیمت

نظارتنشده و
مناسب است ه از هقت بیشرری نسبت ب هیگتر رو هتا
برتتتورهار استتت [ .]9،20پوش ت اراض ت و تیییتترات آن،
مرییرهای مهم انتد هت تتثثیرات چشتمگیری بتر محتی
زیست و فرایندهای آن م گذارند [ .]34بت هلیتل افتزای
تیییتترات هتتاربری اراضتت آن هتتم اغلتتب تحتتت تتتثثیر
1. Per-point
2. Per-pixel

فعالیتتهتتای انستتان  ،پتای تیییتترات هتتاربری و پوشت
اراضتت  ،ارزیتتتاب رونتتتد آنهتتتا و آثتتتار اهوسیستتترم و
زیستمحیط آنها برای برنام ریزی آینده و مدیریت منابع
ضروری است [ .]1ازآنجا ه تیییرات زیستمحیط بترای
ارائ هید هل از محی زیست منطق و ساترن فرضی های
معربر بر مبنای توسع پایدار هارای اهمیت استت؛ ازایتنرو
آشکارسازی این تیییرات فرایند مهم هر پای و مدیریت
منابع طبیع و توستع شتهری محستوب مت شتوه [.]44
هاربرهیترین رو ب هاررفر برای آشکارستازی تیییترات
ه ت فاقتتد مشتتکالت مربتتوت ب ت تصتتحیز راهیومرریتتک و
اتمساریک است ،فن مقایس پس از طبق بندی 3است ،هت
از اسرقبال زیتاهی بترای آشکارستازی تیییترات برتتورهار
استتت .امتتا ازآنجتتا هت هر ایتتن رو پیکستتل بت پیکستتل
نقش های تولیدی با هم مقایس م شوند ،تصحیز هندس
هرست از اهمیت ویژهای برتورهار است [.]32
هر ایتتتن راستتترا متتتاهوارۀ لندستتتت  8بتتتا استتترااهه از
سنجندههای تصویربرهار عملیات زمتین ( 4)OLIو ستنجندۀ
ماهون قرمز درارت ( 5)TIRSقابلیتهای فراوان هارند هت
از جمل آنها مت تتوان بت قتدرت تاکیتک طیات بهرتر بتا
محدوهه های باندی باریک ،افزای چهتاربرابری هقتت ثبتت
زمین مطلق تصاویر ،تیییر هندس تصتویربرهاری از Whisk
 Broomبتتت  ،Push Broomبهبتتتوه قتتتدرت تاکیتتتک
راهیومرریک ب  16بیت و افزای نستبت ستیگنال بت نتویز
اشاره هره [.]4
دوض آبخیز زاینتده روه همچتون نگینت فیتروزهای و
هرتشنده یک از مهتمتترین عوامتل پیتدای  ،پایتداری و
اسرمرار دیات هر طول چنتدهزار ستال گذشتر هر بخت
مرهزی ایرانزمین بوهه است .یتک باسترانشتنا آلمتان
ب نا هانس هنینگ فوندراوسرن معرقد است هر نیمت هو
هزارۀ چهار قبل از میاله مسیز ساهنان منطق زاینده روه
با جنوب غرب ایران ارتبات برقرار م هننتد و تحتت تتثثیر
فرهنگ و تمدن شهرنشین سرزمین عیال و جنوب غربت
ایران قرار م گیرند و شهرنشتین را از آنهتا مت آموزنتد و
همهم آباهیهای هوچک و بزرگ هر هنار زایندهروه پدیتد
م آورند ه اصاهان یک از آنهاست [ .]7استران اصتاهان
3. Post- classification
4. Operational Land Image
5. Thermal Infrared Sensor
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با قرارگیری هر منطق تشک و نیم تشک مرهزی یک از
اسرانهای هتمآب ایتران استت .تشکستال هتا و برهاشتت
ب روی سبب هاه منابع آب هتای ستطح و زیرزمینت
شده و هر پ آن بسیاری از چاههتا ،قنتاتهتا و چشتم هتا
همآب یا ب آب شدهاند .از طرف با توج ب افزای ستطز
زیر هشت و افتزای جمعیتت و تعتداه صتنایع ،نیتاز آبت
دوض زاینده روه ب سرعت هر دال افزای است .زایندهروه
مهمترین شریان آب اسران اصاهان است و میانگین آبده
هب روهتان هر شرای عاهی ،ددوه  40تا  50مررمکعتب
هر ثانی است ،ول این مقدار هر هم جای مسیر روهتانت
و هر سالهای مخرلتف یکستان نیستت و بستر بت مقتدار
برهاشت آب ،تیذی روهتان و ناوذ آب مرااوت است ،در
هر برت سالها زاینده روه هامالً تشک بوه و هر پ عتد
تثمین هامل آب موره نیاز بخ هشاورزی ،اراض زراع و
باغهای اسران مرحمل تسارات بسیاری شدند [.]11،17
بازهه آبیاری هر اسران اصاهان ددوه  45هرصتد استت
ه نسبت ب مروست بتازهه آبیتاری هشتور هر دتدوه 10
هرصد بیشرر است .ددوه  55هرصتد از دوضت زاینتدهروه
آب زیرزمینت بتتا هیایتتت مناستتب نتتداره و هر  45هرصتتد
باق مانده ددوه  30هرصد مناطق ممنوع و ممنوع بحرانت
است .اضاف برهاشتت از منتابع آب زیرزمینت دتدوه 400
میلیون مرر مکعب هر سال استت [ .]5، 6تتاالب گتاوتون
ب عنوان تنها هریاچ آب شور هر فالت مرهزی هشور عمتل
م هند .از اهمیت اهولوژیک و زیستمحیطت ایتن تتاالب
ارزشمند نم توان چشم پوشید .این تاالب عامل مؤثری هر
مهار روند بیابانزای  ،تعاهل اهولوژیک (طبیع و انستان )
و تیذی ت آبهتتای زیرزمین ت استتت .هر صتتورت رستتیدگ
نکترهن بت تتتاالب گتاوتون ممکتتن استتت ذرات ناشت از
تشک شدن این تاالب بین الملل ب مناطق همجتوار هتم
برسد .این تاالب هم اهنون ب سبب تشکسال و همبوه آب
وروهی هر دالتتت بحرانتت بتت ستتر متت بتتره [ .]7تصتتاویر
متتاهوارهای و رو هتتای مرعتتده ستتنج از هور عتتالوهبتتر
بررس تیییرات هاربری و پوش اراض  ،پای منابع آب و
همچنین مقدار و بازهه آب مصرف هر بخ های مخرلف را
آسانتر و با هزینت همرتر فتراهم مت هنتد .هر ایتن راسترا
بررس و اهمیت مقتدار آب مصترف و متوره نیتاز اراضت
هشاورزی یک از مهمترین نهاهههای تولید است [.]18
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پیشینة تحقیق
محققتتان مرعتتدهی از هاهههتتای ستتنج از هور متتاهوارۀ
لندست برای ارزیاب و پای تیییرات هر اهوسیسترمهتای
تشک و آب هر مطالعات توه اسرااهه هرههانتد؛ هتاف  1و
همکاران با اسرااهه از هاهههای سنجندۀ  OLIستال 2013
و  ETM+ستتال  2003و بتتا استترااهه از ستت الگتتوریرم
طبق بندی نظتارتنشتده ،نظتارتشتده و مقایست پتس از
طبق بندی تیییرات هاربری و پوش اراض شهر باچ هر
نیجری را بررس هرهند [ .]35یاسین طاها 2و همکتاران از
تصتتاویر ستتنجندۀ  TMمتتاهوارۀ لندستتت ستتال  1989و
سنجندۀ  ETM+سال  2001و  2012برای پای تیییترات
هاربری و پوشت اراضت هر یتک هورۀ 23ستال هر شتهر
ههوک هرهسران عراق اسرااهه هرهند .آنها از رو مقایس
پس از طبق بندی برای آشکارسازی تیییرات ب وجوهآمتده
اسرااهه هرهند [ .]43عبدل الکاوی 3و همکتاران از تصتاویر
ماهوارۀ لندست ستالهتای  2005 ،1999 ،1984و 2009
برای تهی نقش هاربری و پوش اراض غرب هلرتای نیتل
اسرااهه هرهنتد [ .]27فرحیتان و همکتاران ارزیتاب رونتد
تیییرات هاربری اراض را با اسرااهه از فناوری ستنج از
هور و ارتبات آن با روند جریان روهتان هر زیردوضت هتای
شتترق هریاچتت ارومیتت بررستت هرهنتتد [ .]19گتتاریزی و
همکاران هر مطالع توه هر دوض آبخیز چهلچای اسران
گلسران از تصویر سنجندۀ  TMسال  1987و  ETM+سال
 2009ماهوارۀه لندست برای تهی نقش هتاربری استرااهه
هرهند و از رو مقایس پتس از طبقت بنتدی بترای تهیت
نقش تیییرات بهره گرفرند [ .]22فالدرکار از عکتسهتای
هوای  1:50000سال  1334و تصتویر متاهواره ای ETM+
ستتال  1385میتتزان تیییتترات هتتاربری و پوش ت اراض ت
اصاهان را موره مطالع قرار هاه .نرایج نشان هاه ه هر این
هورۀ 51ستتال مقتتدار آب روهتان ت زاینتتدهروه  51هرصتتد
هاه هاشر است [ .]20علویپنتاه از هاهههتای ستنجندۀ
 TMبتترای بررستت منتتابع آب و رطوبتتت ستتطزاالرض
هلوتهای بیابان لوت اسرااهه هتره .نرتایج مطالعت ایشتان
نشان هاه ه ش بانتد ستنجندۀ  TMهتارای زیتاهی هر
مطالعات منابع آب ،رطوبت تاک و آبراه هتا هارنتد و نیتز
1. Kafi
2.Yaseen Taha
3. Abd-El-Kawy
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نرایج تجزی و تحلیل مؤلا های اصل نشتان هاه هت
هارای توب برای تشخیص و شناسای روهتان و آبراه ها
هاره [.]16
هدف این مطالع ارزیاب تیییرات اهوسیسترم و پتای
تیییرات هاربری و پوش اراض اطراف روهتان زایندهروه
با اسرااهه از هاهههتای ستنجندۀ  OLIمتاهوارۀ لندستت 8
مربوت ب ستال  1392و هاهههتای ستنجندۀ  ETM+ستال
 1382و نیز بررس مقدار آب مصترف هتاربری هشتاورزی
هر این هوره است.
PC2

مواد و روشها

مزارع هشاورزی ،فاضالبهای صنعر و آلوهگ های شتهری،
از منابع آالیندۀ این روهتان ب شمار مت رونتد [ .]25هرازای
اسران اصاهان از زرههوه بخریاری (ه سرچشم زاینتدهروه
است) تا تاالب گاوتون ( ه آبریتز زاینتدهروه استت) بتی
از 300هیلومرر و پهنتای آن از هتوههتای قهتروه (هت مترز
شمال آن است) تا روسرای امینآباه (ه مترز جنتوب ایتن
اسران را تشکیل م ههد)  240هیلومرر نگاشر شتده استت
[ .]20منطق تحقیتق ،شتریان اصتل روهتانت زاینتدهروه و
پوش اراض اطتراف آن استت .شتکل  1محتدوهۀ منطقت
تحقیق را با یک بافر  70هیلومرر نشان م ههد.
دادههای استفادهشده

منطقة تحقیق

دوضتت آبریتتز زاینتتدهروه و منطقتت تحقیتتق هر مخرصتتات
جیرافیای  50هرج و  20هقیقت تتا  52هرجت و  24هقیقت
طول شرق و  31هرج و  12هقیق تا  33هرج و  42هقیقت
عرض شمال واقع شده است .مسادت دوض مزبتور 41347
هیلومررمربع است و هیچ تروج ای ب هریای آزاه نداره.
این دوض هارای اقلتیم تشتک یتا نیمت تشتک استت.
روهتان ت زاینتتدهروه اصتتل تتترین منبتتع تتتثمینهننتتدۀ آب
هشاورزی هر دوض آبریز زایندهروه استت و آب برگشتر از

برای رسیدن ب اهتداف ایتن مطالعت از هاهههتای متاهوارۀ
لندست  OLIسال  1392و لندستت  ETM+ستال ،1382
نقش های توپوگراف  ،1:50000نقش موضوع و اطالعات
و آمار منطق تحقیق و همچنین مشاهدات میدان اسرااهه
شد و بترای انرختاب هتر یتک از هاهههتا از لحتا زمتان و
هیایتتت تصتتاویر متتواره مخرلا ت هر نظتتر گرفرت شتتد تتتا
مناسبترین هاههها برای مطالع داضر جمعآوری شوه.


شکل  .1منطقة تحقیق در حوضة آبریز زایندهرود
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پیشپردازش تصاویر ماهوارهای
پس از اتذ تصاویر مناسب از نظر زمان و هاشترن دتداقل
تطاهای ادرمال  ،ب صورت زیر اقدا ب پی پرهاز شد:
تصحیح هندسی

یک تصویر ،تیییر سیسرم مخرصات اجزای سازندۀ تصویر و
انطباق آن بر نقش های نظیر یا تصویری است ه پیشرر بر
روی آن تصحیز هندس صتورت گرفرت استت [.]15، 30
اعمال تصحیحات هندس  ،تطابق هاهههتای متاهواره ای بتا
یکدیگر و با نقش های توپوگراف و نیز انرخاب نقات هنررل
زمین ب گون ای انرختاب شتد هت میتزان  1 RMSeبترای
تصاویر موره نظر همرر از یک پیکسل محاسب شد .تطای
تصحیز هندس تصویر پانکروماتیک ستنجندۀ 0/23 ،OLI
و تطای هندس تصتویر رنگت  OLIبتا ثبتت بت تصتویر
پانکروماتیک 0/28 ،محاسب شد .تطای تصتویر  ETM+هر
ثبتتت بت تصتتویر  0/33 ،OLIمحاستتب شتتد .بتتا توجت بت
مطالعات پیشین و مقایس آنهتا بتا نرتایج مطالعت داضتر،
م توان هقت زیاه هر تطبیتق بتا نقشت و ثبتت تصتویر بت
تصویر با تطای همرر از  0/1پیکسل را مؤید هقت مناستب
و پذیرفرن تلق هره [.]32
1

تصحیح اتمسفریک
2

3

هر این مطالع از رو چاوز ب نتا هتاه تیرگت پدیتده
برای تصتحیحات راهیومرریتک استرااهه شتد .هر ایتن رو
فرض م شوه ه هر هر باند از تصویر م توان پیکستلهتای
یافت ه مقاهیر آنها صار یا نزهیک بت یتک استت .بت ایتن
ترتیب اثر اتمساری تاب انحراف ب صورت یک مقدار ثابتت
ب پیکسلها هر هر باند اضاف م شوه .ب همین هلیتل بترای
دذف تطای راهیومرریک باید ارز پیکسلهای هر بانتد از
دداقل  DNمربوت ب باند هم شتوه .ایتن فراینتد بت منظتور
هاه تثثیرات پخ اتمساری بر روی تصویر است [.]31
تصحیح توپوگرافی

تصتتحیز توپتتوگراف یتتا نرمتتالستتازی توپتتوگراف  ،تصتتحیز
روشنای مخرلف تورشید بت هلیتل شتکل نتامنظم منطقت
است .این اثر موجب تیییترات زیتاهی هر انعکتا هریتافر
توس سنجنده م شوه ،ب طوری ه هر سای  ،انعکا هم و
هر مناطق آفراب انعکا زیتاهی هاریتم [ .]33بتا توجت بت
1. Room Mean Square error
2. Chavez
3. Dark Object Subtraction
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وسعت زیاه منطقت تحقیتق و هوهستران بتوهن بخشت از
منطقت ت  ،تصتتتحیز توپتتتوگراف روی تصتتتاویر چندبانتتتدی
سنجندههای  ETM+ ،OLIبا اسرااهه از  DEMتهیت شتده از
نقش های توپوگراف  1:50000رقوم و زوایتای آزیمتوت و
ارتاتتاع تورشتتیدی 4و همچنتتین بتت هتتارگیری الگتتوریرم
 Topographic Normalizeانجا گرفت.
جداسازی منطقة تحقیق بر روی تصاویر

ابردا شات اصل روهتان زاینده روه از هل دوضت آبخیتز
زایندهروه جدا و یک بافر  70هیلومرر اطراف شتات اصتل
ایجاه شد .سپس بر تصتاویر پتس از اعمتال تصتحیحات
ب اندازۀ یک بافر  70هیلومرر بر روی تصویر منطق تحقیق
صتتورت گرفتتت و منطقتت تحقیتتق بتتا مستتادر دتتدوه
 2330216هکرار از تصویر اصل جدا شد.
پردازش تصاویر ماهوارهای
تهیة تصاویر رنگی کاذب

5

یک از رو های مناسب ساتت تصاویر رنگ هاذب استرااهه
از عامل شاتص مطلوبیت است .براسا این شاتص م تتوان
بهررین ترهیب باندی را ه همرترین همبسترگ و بیشتررین
واریانس را هر بین تما ترهیبات ب هستتآمتده هاشتر باشتد،
انرختتاب هتتره [ .]15بتترای تصتتاویر  OLIو  ETM+ب ت ترتیتتب
ترهیب تات بانتتدی  4:5:6و  3:4:5ب ت عنتتوان بهرتترین ترهیبتتات
باندی براسا شاتص  6OIFانرخاب شدند.
6

آنالیز مؤلفههای اصلی

7

ایتتن آنتتالیز ،روش ت آمتتاری استتت ه ت هر متتوره تصتتاویر
چندزمان ای بتا هتدف هشتف تیییترات پوشت زمتین یتا
هاربری و پوش اراض بت هتار گرفرت مت شتوه .یکت از
ویژگ های رو  PCAاین است ه هر مجموعت تصتاویر،
همبسرگ های اصل را ظاهر م هند و هر نریج واریتانس
موجوه هر هاهههای اولی را ب دداقل مت رستاند [ .]29هر
این مطالع بت منظتور دتذف اطالعتات مشتررک و بهبتوه
هیایت تصاویر  OLIو  ETM+ب منظور بارزسازی اطالعتات
غیرمشررک هر باندهای طیا این تصاویر از آنتالیز مؤلات
اصل اسرااهه شد.
4. Sun Azimuth & Sun Evaluation.
5. False color composite image.
6. Optimum Index Factor
7. Principal Component Analysis.
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تبدیل فضای رنگ

این شیوه ب عنوان یک از رو های بارزسازی تصاویر قتاهر
است جزئیات از پدیتدههتا را هت هر ماهتو رنگت RGB
نامشخص باشند آشکار هنتد [ .]38، 42هر ایتن مطالعت از
تبدیل  IHSبرای بهبوه قابلیت تاسیر ترهیبهتای رنگت و
بارزسازی پدیدهها اسرااهه شد.
شاخص اختالف گیاهی نرمالشده

1

2

این شاتص را نخسترین بتار رو و همکتاران معرفت
هرهند [ .]41این شاتص هر مقایس بتا هیگتر شتاتصهتا
هارای بهررین توان هینامیک است و بیشررین دساسیت را
ب تیییرات پوش گیاه هاره و هر مقابل تثثیرات جوی و
زمین تاک ،ب جز هر موارهی ه پوش گیاه هم باشتد،
دساسیت همرری هاره [ NDVI .]34از رابط زیر ب هستت
م آید [.]15 ،37
Near Infrared  Re d
Nearinfrared  Re d

NDVI 

هر این مطالع از شاتص  NDVIبرای جداسازی برت
از طبقات سبز هر تهی نقش پوش اراض اسرااهه شد.
طبقهبندی تصاویر ماهوارهای
رو هتتای مراتتاوت طبق ت بنتتدی ازجمل ت نظتتارتنشتتده،
نظارتشده و طبق بندی بر روی باندهای اصل و مصتنوع
و تلایق این رو ها م توانتد نرتایج بهرتر و هقیتقتتری را
برای تهی نقش های هاربری و پوش اراض هر پ هاشر
باشد .برای تهی الی های نقش هاربری و پوش اراضت از
رو های طبق بندی نظارتنشده ،طبق بندی نظارتشتده
با رو دداهثر ادرمال و نیز طبق بنتدی هیگتر ترهیبتات
بانتتدی اصتتل و مصتتنوع استترااهه شتتد ه ت داصتتل آن
طبق بندی نهای با رو هیبرید و تهی نقش های هاربری
و پوش اراض است .قابلیت طبق بندی هیبرید نسبت بت
استترااهه از هتتر هو رو طبقتت بنتتدی نظتتارتنشتتده و
نظارتشده ب تنهای  ،بیشرر است [.]9، 20
تعیین دقت و صحت طبقهبندی

ارزیتتاب و بررستت نرتتایج طبقتت بنتتدی از مرادتتل مهتتم
طبق بندی محسوب م شوه ه نشانههندۀ میزان صتحت
هر طبق بندی انجا گرفر است [ .]23یک از مرداولتترین
1. Normalized difference vegetation index.
2. Rouse

رو های بیان هقت طبقت بنتدی ،تهیت متاتریس تطتای
طبق بندی است .ماتریس تطا رابط بین هاهههتای مرجتع
شتتناتر شتتده (دقتتایق زمینتت ) و نرتتایج ذیربتت یتتک
طبق بندی توههار را ب صورت رهه ب رهه مقایس م هنتد
[ .]39بتتدین منظتتور بعتتد از تولیتتد نقشت هتتای هتتاربری و
پوش اراضت  ،بترای ستالهتای  1382و  ،1392صتحت
نقش های تولیدشده با رو ماتریس تطا برآوره شد .برای
تعیین هقت نقش های تولیدی سال  1382از تصاویر رنگت
هاذب ،نقش های موضوع و هاربری اراض موجوه و سؤال
از ساهنان منطق  ،اسرااهه شد و  83نقط هنرترل زمینت
ب طور تصاهف و با پراهنتدگ یکنواتتت انرختاب و نقشت
واقعیت زمین تهی شتد .هر نهایتت بترای نقشت هتاربری
اراض سال  1392با رعایت دداقل فاصل زمتان از تتاری
برهاشت تصویر ،با بازهید میتدان از منطقت و انرختاب 90
نقط هنررل زمین و ثبت آنها توست  GPSو استرااهه از
تصاویر رنگ هاذب ،نقش واقعیتت زمینت ایجتاه و هقتت
نقش مربوط محاستب شتد .هر همت ستالهتا ستع شتد
مجموع نقات هنررل زمین هستهم  3تا  4هرصتد از هتل
مسادت هر طبق از پوش موره نظر را هر برگیره [.]8
آشکارسازی تغییرات

3

بعد از دصتول اطمینتان از هقتت قابتل قبتول نقشت هتای
هاربری و پوش اراضت تولیدشتده بتا رو طبقت بنتدی
هیبرید ،هر این مردل با استرااهه از رو مقایست پتس از
طبق بندی ،نقش هاربری و پوش اراض ستال  1382بتا
نقش سال  1392مقایس و ماتریس تیییرات ب وجوهآمتده
هر این هورۀ ههسال بررس شد .هر شکل  2مرادل مطالع
نشان هاهه شده است.
یافتهها
تهیة نقشههای پوشش اراضی

بعد از اعمال تصحیحات هندس  ،اتمساریک و توپتوگراف ،
نقش هاربری و پوش اراض داصل از تصاویر متاهوارهای
هر  10طبق شامل اراض هشاورزی ،جنگل ،هیتم ،مراتتع،
اراض بایر و پوشت پراهنتده ،روهتانت  ،منتاطق شتهری،
جاهههای اصل  ،رتنمون سنگ و شورهزارهتا تولیتد شتد.
ابردا طبق بندی نظارتنشده بر تصاویر اعمال شد و پتس از
3. Change Detection.
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شناسای طبقات و بازتاب پدیدههای مخرلف با استرااهه از
نقشتت هتتای توپتتوگراف و بازهیتتدهای میتتدان بهرتترین
نمون های تعلیم انرخاب و برای طبق بنتدی نظتارتشتده
اسرااهه شدند .هر پرهاز تصاویر ،مطابق با شتاتص OIF
باندهای  5 ،4و  6بترای تصتویر  OLIو بانتدهای  4 ،3و 5
برای تصویر  ETM+بت عنتوان بهرترین بانتدها بترای تهیت
تصویر  FCCتشخیص هاهه شتدند .ستپس از طبقت بنتدی
نظارتشده با الگوریرم دداهثر ادرمال و شاتص  NDVIبا
تعریتتف آستتران هتتای مناستتب بتترای جداستتازی اراضتت
هشاورزی ،جنگل ،هیتم و مراتتع و تعیتین مترز بتین ایتن
هاربریها هر تصویر سنجندۀ  OLIاسرااهه شتد .همچنتین
با هال بندی مجتده شتاتص  NDVIاراضت هشتاورزی،
جنگل ،هیتم و مراتتع بترای تصتویر ستنجندۀ  ETM+جتدا
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شدند .با اسرااهه از طبق بندی نظارتشتده روی بانتدهتای
تلایق  FCCو  IHSبا ترهیب باندی 5 ،4و  9اراض بایر و
پوش ت گیتتاه پراهنتتده و شتتورهزارهتتا از تصتتویر ETM+
اسرخرا شدند .الی روهتان نیز با طبق بندی نظارتشتده
روی تصتتاویر رنگت هتتاذب هر هورههتتای متتذهور بتتا هقتتت
مناسب تاکیک شدند .همچنتین از مؤلات هتای اول ،هو و
سو  PCAبرای جداسازی رتنمون سنگ  ،شتوره زارهتا و
برت از الی های اطالعات هیگر هر تصاویر اسرااهه شد .از
فیوژن تصاویر و تااضل هاربریها از نقش های طبقت بنتدی
برای تهی الی مناطق شهری و جاههها اسرااهه شد .شتکل
 3طبق بندی انتواع هتاربری و پوشت اراضت را هر طتول
سالهای  1382تا  1392نشان م ههد.
راهنمای نقش های ارائ شده براسا جدول  1است.


شکل  .2فلوچارت فرایند روش کار

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،2شمارۀ  ،1بهار 1394

30

الف

ب

شکل  .3نقشه طبقهبندی هیبرید سال ( 1382الف) و سال ( 1392ب)
جدول  .1راهنمای نقشة تغییرات کاربری و پوشش اراضی

ردیف

طبقة کاربری

ردیف

طبقة کاربری

1
2
3
4
5

اراض هشاورزی
جنگل
هیم
مرتع
اراض بایر و پوش پراهنده

6
7
8
9
10

روهتان
مناطق شهری
جاههها
رتنمون سنگ
شورهزار

تعیین دقت و صحت طبقهبندی
ازآنجا ه نقش تیییرات هر برنام ریزیها و تصمیمگیتریهتا
هربارۀ اجرای پروژهها اسرااهه م شوه ،بایتد صتحت و هقتت
نقش های هاربری تهی شده از تصتاویر متاهوارهای چندزمانت
ارزیاب شوه [ .]28بنابراین اعرماه ب صحت و هقت اطالعات
هسبشده ،تثثیر زیاهی هر هتاربرههتای آن هاره .بترای ایتن
منظور از نقش های توپوگراف 1:50000و تصاویر متاهوارهای
سال  1382و بازهیدهای میدان همزمان با برهاشتت تصتویر
برای سال  ،1392نقش های واقعیت تهیت شتد و بت منظتور
تعیین صحت و هقت نقش های تولیدی اسرااهه شد .شاتص
هاپا بترای تصتاویر  OLIو  ETM+بت ترتیتب  0/89و  0/83و
میزان صحت داصل از نقش های طبق بندی تصتاویر  OLIو
 ETM+ب ترتیب  91/43و  88/45محاسب شد.

محاسبة بزرگی و درصد تغییرات

بزرگ تیییرات ،هرج ای از افزای یا هتاه هر مستادت
هاربری و پوش اراض است .ارز های منا نشانههندۀ
هاه مسادت و ارز های مثبتت نشتانههنتدۀ افتزای
مسادت هال های هاربری و پوش اراض هسرند.
بزرگ تیییرات ( )Kاز رابط ریاض زیر محاسب م شوه:
K F I

()1

هرصد تیییرات(  )Aنیز از فرمول زیر محاسب م شوه:
()2


 *100


F I
A 
 I

ه  : Kبزرگ تیییرات : A ،هرصد تیییرات : F ،هاهۀ اول ،1و
1. first date
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 : Iهاهۀ هو  1است [ .]40هر جدول  2مستادت هتال هتای
هاربری و پوش اراض و بزرگ و هرصد تیییرات هر یک از
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هال هتا ارائت شتده استت .شتکل  4نیتز هرصتد تیییترات
هال های هاربری و پوش اراض را نشان م ههد.


شکل .4درصد تغییرات کالسهای کاربری و پوشش اراضی

جدول  .2مساحت کالسهای کاربری و پوشش اراضی و بزرگی و درصد تغییرات هر یک از کالسها

بزرگی تغییرات

درصد تغییرات

1382

و پوشش اراضی

مساحت(هکتار)

%

مساحت(هکتار)

%

هکتار

%

اراض هشاورزی

246805/11

10/59

294207

12/62

47401/89

19/2

جنگل

46713/33

2

39501

1/69

-7212/33

-15/43

هیم

22956/03

0/98

38637/1

1/65

15681

68/3

مراتع

311388

13/36

178394

7/65

-132994

-42/71

اراض بایر و
پوش پراهنده

1336250

57/34

1285360

55/16

-50890

-3/8

روهتان

7256/16

0/31

4196/16

0/18

-3060

-42/17

مناطق شهری

49804/6

2/13

55321

2/37

5516/4

11/07

جاهههای اصل

10231/9

0/43

13918

0/59

3686/1

36/02

رتنمون سنگ

167555

7/19

167555

7/19

0

0

شورهزارها

131256

5/63

253127

10/86

121871

92/84

کالسهای کاربری

1392

1. Reference date
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مقایسة نقشههای تولیدی

از رو مقایس پس از طبق بندی برای مقایس نقش هتای
تولیدی ب منظور آشکارسازی تیییترات استرااهه شتد .ایتن
رو عالوهبر اینکت بزرگت تیییترات را نشتان مت ههتد،
ماهیت تیییرات از یک طبق ب طبقت هیگتر را نیتز نشتان
م ههد .ب منظور مقایس پیکستل بت پیکستل نقشت هتای
هاربری و پوش اراض از آنالیزهای پس از طبقت بنتدی و
جدولهای مرعامد استرااهه شتد .هتاف و همکتاران و نیتز
یاسین طاها و همکاران از رو مقایس پس از طبق بنتدی
و جدولهای مرعامد برای آشکارسازی تیییترات رخهاهه هر
مطالعات توه اسرااهه هرهند [.]35، 43
بحث و نتیجهگیری
تغییرات پوشش اراضی بین سالهای 1382-1392

هر این هورۀ ههسال بی از نیم از اراض هشاورزی بدون
تیییر باق مانده است و ددوه  23هرصد از این اراضت بتا
توج ب تشکسال هتای بت وجتوهآمتده هر ایتن هوره بت
اراض بتایر تبتدیل شتده انتد .بتا توجت بت اینکت بیشترر
زمین های هشاورزی اسران اصتاهان هر محتدوهۀ میتان و
داشی زاینده روه واقع شتدهانتد ،ایتن تیییترات بیشترر هر
منطق شرق اصاهان مشاهده شد و هر این مدت افتزای
 19/2هرصدی هاشتر انتد .همچنتین  24هرصتد از اراضت
جنگل غترب و جنتوب غترب هت مرهتز اصتل تولیتدات
هشاورزی و باغ است تخریب شده استت هت از آب چتاه
برای آبیاری زمینهای تخریبشده اسرااهه مت هننتد و هر
مجموع  15/43هرصد از وسعت جنگلهتای غترب هاستر
شده است .بتا افتزای تقاضتا بترای هشتاورزی  37هرصتد
هشت هیم ب اراض هشتاورزی تبتدیل شتدهانتد هت ایتن
زمینها هر بخ غرب ب توب مشاهده م شوه هت یکت
از هالیل آن همبوه زمینهای هشاورزی هر منطق غربت و
همبوه آب هر بخ شرق منطق تحقیق است هت ستبب
شده است زمینهای هیم ب هشتت آبت هر منطقت غربت
اترصاص پیتدا هننتد و استرااهه از آبهتای زیرزمینت هر
مصارف بخ هشاورزی افزای یابد .از هل مصارف آب هر
بخ هشاورزی ددوه  80هرصتد نیتاز آبت هشتاورزان را
آبهای زیرزمین تثمین م هند و  20هرصد باق مانتده از
آبهای سطح تثمین م شوه [.]2
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 68هرصد افزای زمین هتای هیتم مربتوت بت هشتت
نشدن بسیاری از زمتینهتای هشتاورزی هر بخت شترق
است ه پوشش اندک پیدا هرههاند و بازتتاب شتبی هیتم
هارند .مراتع نیز هر این هوره ددوه  43هرصد هاه یافر
است 40 .هرصتد از اراضت مرتعت هت هر قستمت شترق
اصاهان و داشی شترق زاینتدهروه قترار هاشترند هر ایتن
هوره ب اراض بایر تبدیل شدند ه از جمل هالیتل اصتل
این تیییر م توان همجوار بوهن بی از نیم از اسران بتا
هویر و بیابانهای بزرگ و بارندگ اندک و تشکسال هتای
هوره ای و همچنین تبخیر و تعرق زیاه را نتا بتره .هر پت
بهرهبرهاری از سد مخزن زاینتدهروه و افتزای وروهی بت
مخزن سد با بهرهبترهاری از تونتلهتای هوهرنتگ  1و  2و
چشم لنگان ،فعالیتهای اقرصاهی اسران رشتد و توستع
زیتتاهی یافتتت و هر نریج ت نیازهتتای آب ت استتران افتتزای
چشمگیری پیدا هتره [ .]12، 14بتا توجت بت تشکستال
اتیر سال 1389-90و هاه منابع آب ب میزان  1/8برابر
نسبت ب سال  1382و محدوهیت منابع آب از یتک ستو و
افزای نیازهای روزافزون استران هر پت رشتد جمعیتت و
توسع فعالیتهای اقرصاهی از سوی هیگر ،اسران با تهدید
جدی هر زمین تثمین منابع آب مواج شده است .ایتن هر
دال است ه ددوه  24هرصد از روهتانت زاینتدهروه بت
هشاورزی و  21هرصد ب اراض بایر تبدیل شدهاند هت هر
مجموع دتدوه  44هرصتد از مستادت هارای آب روهتانت
زایندهروه هر سال  1392باق مانده استت و  56هرصتد بت
هیگر هاربریها انرقال یافر اند ه م تواند هشتداری بترای
برنام ریزان و تصمیمگیران منطقت باشتد .شتهرها هر ایتن
هوره رشد چشمگیری نداشر است و توسع شهرها هر این
مدت ددوه  11هرصد بتوهه استت [ .]13هر ایتن هوره 10
هرصد از اراض شهری ب اراض بایر تبدیل شده است هت
با توج ب توانای زیاه سنجندۀ  OLIنستبت بت ستنجندۀ
 ETM+هر جداسازی مناطق شهری موجب شتد هر هنگتا
تاکیک مناطق شهری و اراضت بتایر هر تصتاویر ستنجندۀ
 ETM+نیز گاه اراض بایر با شهر تداتل بازتتاب هاشتر
باشد .ژا و گائو 1هر سال  2003ب بازتاب مشاب اراض بایر
اطراف مناطق شهری با توه مناطق شهری اشاره هرههانتد
[ .]45شتورهزارهتا نیتز هر ایتن متدت بتی از  90هرصتتد
گسرر یافر اند و این توستع بیشترر هر شترق و شتمال
1. Zha & Gao
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اصاهان مشاهده م شوه .شکل  5نقش تبدیل هاربریها را
بین سالهای 1382و  1392نشان مت ههتد همچنتین هر
جدول  3رونتد تیییترات پوشت اراضت بتین ستالهتای
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1382-1392بر دستب هکرتار ارائت شتده استت .هر ایتن
جدول همانطور ه بیان شد ،تیییر یا عد تیییر هریک از
طبقات ب طبقات هیگر آورهه شده است.



شکل  .5نقشة تغییرات بین سالهای  1382تا 1392

جدول .3روند تغییرات پوشش اراضی بین سالهای  1382-1392برحسب هکتار
اراضی کشاورزی

جنگل

اراض بایر و
پوش پراهنده

56608/74

10153/71

4935/96

122860/44

1063623/6

1492/11

5241/06

0

0

20444/31

1285360

روهتان

539/73

102/42

1/62

83/07

253/8

3153/06

28/08

0

0

34/38

4196/16

مناطق شهری

4520/07

226/98

139/05

558/63

10644/39

31/41

38409/3

0

0

791/01

55321

جاههها

400/84

95/28

15/9

223/44

2424/08

11/97

487/93

10231/9

0

26/37

13918

دیم

مرتع

20769/57

5532/66

577/8

110609/1

38759/22

306/45

421/56

0

0

1417/86

178394

مرتع

هیم

9600/3

204/39

5358/96

7399/98

14694/57

177/03

739/8

0

0

462/15

38637/1

پوشش پراکنده

جنگل

5840/46

18898/47

29/88

11693/34

2693/43

177/12

57/69

0

0

110/88

39501

اراضی بایر و

رودخانه

مناطق شهری

جادههای اصلی

رخنمون سنگی

اراض
هشاورزی

135182/34

11010/51

8500/14

55504/08

68003/01

1705/41

4025/52

0

0

10275/75

294207

1392

جمع

شورهزار

1382

رتنمون
سنگ

0

0

0

0

0

0

0

0

167555

0

167555

شورهزار

13342/95

488/88

3396/69

2455/92

135153/9

201/6

393/66

0

0

97693/29

253127

جمع

246805/11

46713/33

22956/03

311388

1336250

7256/16

49804/6

10231/9

167555

131256

2330216
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مقدار آب مصرفی کاربری کشاورزی در سالهاای 1382و
 1392و بررسی روند تغییرات آن

برای این منظور منطق تحقیق ب س بخ غرب  ،مرهزی
و شرق تقسیم شد ( شتکل  .)6بخت غربت از باالهستت
سد زایندهروه تا اطراف هارتان ذوبآهن است .این بخت
مرهز اصل تولیدات باغ و زراع با هشتت فشترهه استت.
بخ مرهزی منطق شهری و هشاورزیهای اطتراف آن را
هر بر م گیره و هلیل انرخاب بخ شرق نیز همجواری با
هویر و هاه اراضت تحتت هشتت آبت استت .مستادت
هاربری هشاورزی هر هر س بخ با اسرااهه از نقش هتای
هاربری اراض داصل از تصاویر متاهواره ای محاستب شتد.
مقدار مروس آب مصرف هاربری هشاورزی برای سالهای
آب  1382و  1392هر هر س بخ با اسرااهه از هاهههای
منابع آب اسران اصاهان محاسب شتد و هر نهایتت مقتدار
آب مصرفشده هاربری هشاورزی هر هتر بخت بت هستت
آمتتد .هر جتتدول  4مستتادت هتتاربری هشتتاورزی ،مروست
مصتترف آب هر هتتر بخ ت و مقتتدار مصتترف آب هتتاربری
هشاورزی هر هر سال ارائ شده است.
مقدار آب مصرف اراضت تحتت هشتت آبت هر ستال
 1382ددوه  2میلیاره و  900میلیون مرر مکعتب بترآوره
شتد .ایتن مقتتدار آب مصترف هر پت شترای تشکستتال
سال های  1378-79و  1387-88ه اسران هر تن آبت
شدید قرار هاشت و روهتان زاینده روه هامالً تشک بوه ،از
مقدار ریز های جوی و دجم آب وروهی بت ستد بستیار
بیشرر بوه و هشاورزان برای تثمین نیاز آب توه اقتدا بت
دار چاه هر منتاطق مخرلتف هرهنتد هت ایتن هتار ستبب

افزای تعداه چاهها و تشدید هاه افتت ستطز آبهتای
زیرزمین هر این منطق شده است .ب گونت ای هت دتدوه
 79/92هرصتتد از هتتل مصتتارف آب هر دوض ت از آبهتتای
زیرزمین و فق ددوه  20/08هرصد از منابع آب سطح
تثمین م شد .بیشررین مصرف آب هر این هوره مربوت بت
زیردوض پایاب زاینتده روه و پتس از آن زیردوضت میتان
زایندهروه و همررین مصرف مربتوت بت زیردوضت جنتوب
تاالب گاوتون بوهه است.
مقدار آب مصرف اراضت تحتت هشتت آبت هر ستال
1392ددوه  3میلیاره و  100میلیون مرتر مکعتب بترآوره
شد .با هاه دجم آب وروهی ب مخزن سد زایندهروه هر
سال های آب  1377-78تا  1379-80هر ستالهتای آبت
 1384-89این مقدار افزای یافت ،اما پس از این سالهتا
باز هم هر پ وقتوع تشکستال هتا ،دجتم آب وروهی بت
مخزن سد زایندهروه هاه یافت ،بت طتوری هت هر ستال
آب  1389-90این میتزان بت  943میلیتون مرتر مکعتب
رسید ه هر دتدوه  65هرصتد مروست دجتم وروهی بت
مخزن سد بوهه است .روند تیییرات ستطز هاشتت آبت هر
اسران اصاهان هر فاصل سالهای  1380-81تا 1384-85
افزایش بوه و پس از آن سطو اترصتاصهاههشتده بترای
هاشت آب هاه یافت و هر سال  1387-88بت همرترین
دد توه رسید ( 229هزار هکرار) .این مقدار هر سال -89
 27 ،1388هزار هکرار افزای یافت و بت ستطح معتاهل
257هزار هکرار رسید .روند تیییرات سطز هاشتت آبت هر
اسران اصاهان هر فاصل سالهای  1380-81تا 1388-89
هر شکل  7ارائ شده است [.]12

ب

شکل  .6الف) زون غربی ب) زون مرکزی ج) زون شرقی

الف
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شکل .7روند تغییرات سطح کاشت آبی در استان اصفهان در فاصلة سالهای  1380-81تا .1388-89

همانطور ه هر جدول  4مشاهده مت شتوه بیشتررین
مقتتدار آب هر بخ ت غرب ت بتت مصتترف رستتیده استتت و
بیشررین اراض هشاورزی هر ایتن بخت قترار هارنتد و هر
نریج نیاز آب هر این بخ بیشترر استت و هر طت ایتن
هوره ،بخ شرق همرترین مصترف را بترای هاشتت آبت
هاشر است و این مربوت ب افزای زمینهتای هشتاورزی
هر بخت غربت نستبت بت شترق استت هت نیازمنتتد آب
بیشرری برای هشاورزی بوهه اند .یک از هالیل ایتن تیییتر
هشتتت از شتترق ب ت غتترب را م ت تتتوان پیشتتروی هتتویر از

جبه های شرق دوض و نیز پیشروی آبهتای زیرزمینت
شور داشی هویر شرق دوض ب طرف آبهتای شتیرین و
همچنین شور شدن بسیاری از زمتینهتای دوضت شترق
زاینده روه هانست .با افزای بازهه آبیاری و توج ب منتابع
آبهای غیرمرعتارف هت هر دتال داضتر از نیمت از آنهتا
بهرهبرهاری مت شتوه مت تتوان مصترف بخت هشتاورزی
ب عنوان بزرگتترین مصترفهننتده را هتاه هاه .هتاه
مصرف هر صورت افزای بازهه و عد توستع اراضت آبت
تحت هشت ،اجرای تواهد بوه [.]12

جدول  .4مقدار آب مصرفی کاربری کشاورزی در سالهای آبی  1382و 1392

زون
زون غرب 1382
زون مرهزی 1382
زون شرق 1382
زون غرب 1392
زون مرهزی 1392
زون شرق 1392

مساحت اراضی

مجموع مساحت

متوسط

مقدار آب مصرفی

مقدار آب

کشاورزی هر زون

کشاورزی در هر

مصرف

در هر زون

مصرفی در هر

()ha

سال ()ha

3

130511
99459/71
16834/4
176066
89881
28260

246805/11

294207

هر سالهای اتیتر استرااهه از ستنج از هور و سیسترم
اطالعات جیرافیای هر مطالعات هشاورزی و تهیت نقشت هتای
موضتتوع گستترر فراوانت پیتتدا هتترهه استتت .تهیت نقش ت
هاربری /پوش اراض و تاکیک اراض از اطالعات بسیار مهم
برای مدیریت و نظارت زیستمحیطت استت و ازآنجتا هت هر
زندگ روزمره ب صتورت متداو شتاهد تیییترات ایتن اراضت

3

()m /h

( )m

11731
12150
10186
10629
10769
9485

1531024541
1208435476
171475198
1871405514
967928489
268046100

3

سال ( )m
2910935215

3107380103

هسریم ،بسیار مهم است ه اینگون تیییرات بتا هقتت پتای
شتتوند .ب ت تتتوجه ب ت نرتتایج معکتتو استترااهۀ ناهرستتت از
اهوسیسرمها و تخریب آنها ،سبب هاه رفاه بتالقوۀ انستان و
همچنتتین افتتزای هزینتت هتتای واقعتت نگهتتداری از ایتتن
اهوسیستترمهتتا هر بلندمتتدت متت شتتوه .هر ایتتن مطالعتت
تجزی وتحلیل تیییرات هاربری و پوشت اراضت و مقتدار آب
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مصرف هاربری هشاورزی اطراف روهتان زایندهروه بت عنتوان
یک اهوسیسرم ارزشمند هر اسران اصاهان انجا گرفتت .ایتن
نادی یک از مهمترین مناطق هشاورزی ایران است و موضتوع
این گزار بررس تیییرات این نادی هر چند ستال گذشتر
است .هر این مطالع از رو مقایس پس از طبق بنتدی بترای
آشکارسازی تیییرات اسرااهه شد .نرایج این تحقیق نشتان هاه
ه تیییرات ب وجوهآمتده هر منطقت چشتمگیر بتوهه استت و
تشک شتدن روهتانت زاینتدهروه (بتی از  40هرصتد) هت
شریان اصل این شهر بزرگ استت هتاربریهتای زیتاهی را از
لحا تثمین آب با بحران مواج هرهه است .همچنین افتزای
جمعیتتت و مرعاقتتب آن افتتزای تقاضتتا بتترای هشتتاورزی،
هشاورزان را ب اسرااهه از آبهای زیرزمین هدایت مت هنتد.
تشکسال های چند هه اتیر سبب تخریب اهوسیسرم تاالب
گتتاوتون و همچنتتین استترااهه از آبهتتای زیرزمینت ستتبب
افزای وسعت شورهزارها ( افزای  92هرصدی) شتده استت.
با توج ب بحران ناش از همآب هر دوضت زاینتدهروه و نیتاز
روزافزون ب منابع آب هر پ رشد جمعیت و توستع فزاینتده
هر بخ های هشتاورزی و صتنعت هت مستبب ناپایتداری هر
مدیریت سنر منابع آب ب ویژه هر مقیا هتای بتزرگ نظیتر
دوض های آبخیز و تحت شعاع قرار گرفرن اراضت هشتاورزی
شده است ،پیشنهاه م شوه:
 برای مقابل با بحران آب ،ضترورت متدیریت یکپارچت
منابع آب هر دوض زایندهروه هرنظر گرفر شوه.
 اجتترای طتتر انرقتتال آب از روهتان ت بهشتتتآبتتاه از
سرشات های هتارون بت زاینتدهروه ،هت بت تتازگ
مطر شده است همراه با مالدظات زیستمحیط ؛
 لحتتا هیتتدگاههتتای مخرلتتف هر محتتی فیزیکتت ،
اجرماع  -اقرصتاهی ،بیولتوژیک بت منظتور دات
تعاهل اجزای محی و ارتباطات آنها؛
 تیییر الگوی هشت و اسرااهه از هشتهای با نیاز آبت
هم برای مقابل با تن آب .
نرایج تحقیق م تواند زمین مناسب برای برنام ریتزان
محی زیست باشد تا قبل از تیییر هاربریها ارز واقعت
اهوسیسرمها و تدمات نشتثتگرفرت از آنهتا را بشناستند؛
همچنین نرایج این تجزیت وتحلیتلهتا مت توانتد رابطت ای
پای ای میان هاربری و پوش اراضت و فراینتدهای ستطز
زمین مانند سیلتیزی و فرسای فراهم هند.
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