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 چکیده

منجتر  هتا   اکوسیستت  تغییر ساختار و عملکرد  تبع آن بهکاربری و پوشش زمین و  های اخیر به تغییرهای انسانی در سالفعالیت

برای درک روابط و تعامالت بین انسان و منابع طبیعتی و همننتین   ها  کاربریآشکارسازی تغییرات زمانی و مکانی  شده است.

 وح وسیعآمده در کاربری و پوشش اراضی در سط وجود بهو با توجه اینکه تغییرات  استاتخاذ تصمیمات مناسب حائز اهمیت 

بررسی  حاضر ۀمطالع . هدفاستفناوری سنجش از دور ابزاری مناسب برای ارزیابی این تغییرات  گیرد،گسترده صورت می و

و نیاز آبی کاربری کشاورزی با استفاده از ستنجش از دور و   رود زاینده ۀروند تغییرات کاربری و پوشش اراضی اطراف رودخان

GIS ۀجند. بتترای ایتتن مناتتور از تصتتاویر ستتناستتت OLI  و  1392ستتالETM
و پتتا از اعمتتال تصتتحیحات  1382ستتال  +

پردازش رقومی حتداکرر احتمتال    براساسهیبرید،  بندی طبقهی کاربری و پوشش اراضی با ها نقشه ،مورد نیازهای  پردازش پیش

ساله استفاده شد. نتتای    هد ۀتغییرات در این باز پایشبرای  بندی طبقهمقایسه پا از  روشکالس کاربری تهیه شدند. از  10در 

 -و تاالب گاوخونی در این مدت خشک شده و ساختار و پایداری فیزیکتی  رود یندهزا ۀدرصد رودخان 40نشان داد که بیش از 

منطقۀ در بخش غربی  یکشاورزدرصدی اراضی  2/19 ۀتوسعاجتماعی و اکولوژیکی این منطقه دچار آسیب جدی شده است. 

 22/60و  59/52 ترتیتب  بته  1392و  1382 هتای  غربتی در ستال   بخشآب مصرفی در  مقدارای که ونهگ به ،مشاهده شد تحقیق

. شتد شترقی محاستبه    بختش و کمترین مصترف آب بترای کشتت آبتی در     جای داشت مرکزی  بخشاز آن  پادرصد بود و 

حتدود  در با مستاحتی   1392تا  1382های شهری بین سال ۀتوسعو  اند یافتهدرصد توسعه  90در این مدت بیش از  زارها شوره

 هکتار در هر سال رخ داده است. 552
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 مقدمه

 همت  انتد هت     شتده گستررهه  چنان بشر  های فعالیتامروزه 

. یکت  از  انتد  هاهههای زمین را تتا دتدی تیییتر    اهوسیسرم

، ستاترار  مطالعات محتی  زیستت    زمینهر ر ثؤمهای ابزار

استرااهه از فنتاوری    ،و علتو  زمتین   هتا فیزیک  اهوسیسرم

 21] استت  ای متاهواره ی هتا  هاز هاه گیری بهرههورسنج  و 

هتای  اطالع از انواع پوشت  ستطز زمتین و فعالیتت    . [15،

اسرااهه  ۀنحوبیان هیگر ب  های مخرلف و انسان  هر قسمت

 هتای  ریتزی  برنامت  اطالعتات پایت  بترای     عنوان ب از زمین، 

  هت   یهتا  نقش ای برتورهار است و مخرلف، از اهمیت ویژه

  هر ستطو  مخرلتف زمتین    یهاچنین فعالیت ههندۀ نشان

استرااهه از زمتین گارت      ۀنحواراض  یا  نقش  هاربریباشد 

اقرصاهی ایتران هر   توسع با رشد جمعیت و . [10] شوه م 

تترین عتوامل     ات هاربری یک  از مهماتیر، تیییر های هه 

ناپذیری ب  محی  زیست و  جبراناست ه  موجب تسارات 

شت  و  پو  الیت   تهیت  .[21] آن شده استهای  اهوسیسرم

شناتت هقیقت  از   تواند م هاربری اراض  هر شرای  فعل ، 

 .[26] ههتد ارائ   منطق  تحقیقمنابع طبیع   چند و چون

ضتت  مستترخر  از تصتتاویر ارا هتتاربریی هتتا نقشتت امتتروزه 

هستریاب    برایبسیار مهم   اطالعات توان م را  ای ماهواره

 بتا . [36] هتره های زراع  هر هر منطقت  تلقت    ب  پرانسیل

ب  اینک  هدف اصل  فناوری سنج  از هور شناسای   توج 

تصتاویر   بنتدی  طبقت  ی زمینت  استت،   هتا  هو تاکیک پدید

 ای متاهواره عتات  تاستیر اطال   مردلت  تترین  مهم ای ماهواره

ی رقتوم  و  هتا  هه  هدف از پترهاز  هاه  شوه م محسوب 

وارض عت تر  هقیق، شناسای  بهرر و تشخیص آنها بندی طبق 

 براستا   بنتدی  طبقت  ی هتا  رو [. 15]سطز زمین استت  

یتا   1نقطت   براسا  بندی طبق ی ها رو ی طیا  را ها ههاه

 نتتری  هتاربرهی  ازیکت   . [24] نامنتد  م  2پیکسل براسا 

 بنتدی  طبقت  پیکستل پایت ، تلایتق     بنتدی  طبق ی ها رو 

همراه انرختاب نقتات تعلیمت      ب شده نظارتو نشده  نظارت

 هتا  رو  هیگتر رری نسبت ب  یشبه  از هقت  استمناسب 

پوشتت  اراضتت  و تیییتترات آن، . [20،9] برتتتورهار استتت

بتر محتی     تتثثیرات چشتمگیری  هت    انتد  مهم  مرییرهای

هلیتل افتزای     بت   [.34] گذارند م ن آهای  یندافرزیست و 

 تحتتت تتتثثیر  اغلتتبتیییتترات هتتاربری اراضتت  آن هتتم   

                                                           
1. Per-point 
2. Per-pixel 

هتتای انستتان ، پتای  تیییتترات هتتاربری و پوشتت    فعالیتت 

 اهوسیستتترم  و آثتتتارو  آنهتتتااراضتتت ، ارزیتتتاب  رونتتتد 

آینده و مدیریت منابع  ریزی برنام آنها برای محیط   زیست

محیط  بترای   زیستازآنجا ه  تیییرات [. 1] استضروری 

های  فرضی هید هل  از محی  زیست منطق  و ساترن  ارائ 

 رو ازایتن  ؛پایدار هارای اهمیت استت  توسع معربر بر مبنای 

مهم  هر پای  و مدیریت یند افرآشکارسازی این تیییرات 

[. 44]شتوه   مت  شتهری محستوب    توستع  منابع طبیع  و 

یییترات  برای آشکارستازی ت  هاررفر  ب رو   ترین هاربرهی

تصتتحیز راهیومرریتتک و  هتت  فاقتتد مشتتکالت مربتتوت بتت  

است، هت    3بندی طبق مقایس  پس از  فن، استاتمساریک 

از اسرقبال زیتاهی بترای آشکارستازی تیییترات برتتورهار      

استتت. امتتا ازآنجتتا هتت  هر ایتتن رو  پیکستتل بتت  پیکستتل 

تصحیز هندس   ،شوند م مقایس   هم بای تولیدی ها نقش 

 .[32] برتورهار استای  ویژه هرست از اهمیت

بتتتا استتترااهه از  8لندستتتت متتتاهوارۀ هر ایتتتن راستتترا 

 ستنجندۀ و  4(OLI) عملیات  زمتین  تصویربرهاری ها هسنجند

های فراوان  هارند هت    قابلیت  5(TIRS) ماهون قرمز درارت 

قتدرت تاکیتک طیات  بهرتر بتا       بت   تتوان  مت  آنها جمل  از 

برابری هقتت ثبتت   چهتار افزای   ی باندی باریک،ها همحدوه

 Whiskاز تصتویربرهاری   تیییر هندس زمین  مطلق تصاویر،

Broom    بتتتPush Broom، قتتتدرت تاکیتتتک  بهبتتتوه

 افزای  نستبت ستیگنال بت  نتویز    بیت و  16 راهیومرریک ب 

 [.4] اشاره هره

و  ای فیتروزه همچتون نگینت     روه زاینتده آبخیز  دوض 

، پایتداری و  تترین عوامتل پیتدای     هرتشنده یک  از مهتم 

اسرمرار دیات هر طول چنتدهزار ستال گذشتر  هر بخت      

آلمتان    شتنا   باستران بوهه است. یتک   زمین ایرانمرهزی 

هو    نیمت اوسرن معرقد است هر نا  هانس هنینگ فوندر ب 

 روه زاینده  ساهنان منطقچهار  قبل از میاله مسیز  ۀهزار

 تتثثیر ت و تحت  هننتد  م برقرار ارتبات با جنوب غرب  ایران 

و جنوب غربت    عیال فرهنگ و تمدن شهرنشین  سرزمین 

و آموزنتد   مت   آنهتا و شهرنشتین  را از  گیرند  م ایران قرار 

پدیتد   روه های هوچک و بزرگ  هر هنار زایندهآباهی هم هم

اصتاهان   استران [. 7] آنهاسته  اصاهان یک  از آورند  م 

                                                           
3. Post- classification 
4. Operational Land Image 

5. Thermal Infrared Sensor 



 25  ... زمانی پوشش -پایش اکولوژیکی و بررسی تغییرات مکانی: همکارانو  ایرانمهر

ک  از مرهزی ی تشک نیم تشک و   منطقبا قرارگیری هر 

و برهاشتت   هتا  تشکستال  آب ایتران استت.    هتم های  اسران

ی ستطح  و زیرزمینت    هتا  آبهاه  منابع  سببروی   ب 

 هتا   و چشتم  هتا  قنتات  ،هتا  هآن بسیاری از چا هر پ و شده 

ب  افزای  ستطز   با توج  از طرف  .اند هشد آب ب آب یا  هم

جمعیتت و تعتداه صتنایع، نیتاز آبت       زیر هشت و افتزای   

 روه زایندهسرعت هر دال افزای  است.  ب  روه زاینده دوض 

 آبده ترین شریان آب  اسران اصاهان است و میانگین  مهم

مررمکعتب   50تا  40هب  روهتان  هر شرای  عاهی، ددوه 

ول  این مقدار هر هم  جای مسیر روهتانت    ،هر ثانی  است

 مقتدار مخرلتف یکستان نیستت و بستر  بت       های  سالو هر 

 در روهتان  و ناوذ آب مرااوت است،   ب، تیذیبرهاشت آ

عتد   و هر پ   هامالً تشک بوه روه زاینده هاسال هر برت 

هامل آب موره نیاز بخ  هشاورزی، اراض  زراع  و  تثمین

 [.17،11] شدندران مرحمل تسارات بسیاری اس های باغ

 استت  هرصتد  45ددوه  اصاهان آبیاری هر اسران بازهه

 10دتدوه  هر آبیتاری هشتور    بتازهه   ه  نسبت ب  مروست 

 روه زاینتده  دوضت  هرصتد از   55هرصد بیشرر است. ددوه 

هرصتتد  45آب زیرزمینت  بتتا هیایتتت مناستتب نتتداره و هر  

هرصد مناطق ممنوع و ممنوع بحرانت    30مانده ددوه  باق 

 400است. اضاف  برهاشتت از منتابع آب زیرزمینت  دتدوه     

تتاالب گتاوتون    [. 5، 6] استت میلیون مرر مکعب هر سال 

آب شور هر فالت مرهزی هشور عمتل    هریاچعنوان تنها  ب 

محیطت  ایتن تتاالب     زیستو   اهمیت اهولوژیکاز  .هند م 

ثری هر ؤم عاملاین تاالب  د.پوشی  چشم توان نم ارزشمند 

، تعاهل اهولوژیک  )طبیع  و انستان (  زای  بیابانمهار روند 

هر صتتورت رستتیدگ  . ستتتزیرزمینتت  ا یهتتا آب  و تیذیتت

بتت  تتتاالب گتاوتون  ممکتتن استتت ذرات ناشتت  از  نکترهن  

هتم   همجتوار  مناطقب   الملل  بینتشک شدن این تاالب 

سبب تشکسال  و همبوه آب  ب  اهنون هم. این تاالب برسد

تصتتاویر . [7]بتتره  ستتر متت  بتت وروهی هر دالتتت بحرانتت  

بتتر  عتتالوهمرعتتده ستتنج  از هور ی هتتا رو و  ای متتاهواره

س  تیییرات هاربری و پوش  اراض ، پای  منابع آب و برر

های مخرلف را آب مصرف  هر بخ  بازههو  مقدارهمچنین 

. هر ایتن راسترا   دهنت  مت  همرتر فتراهم     هزینت تر و با  آسان

آب مصترف  و متوره نیتاز اراضت       مقتدار بررس  و اهمیت 

 [.18] ی تولید استها هترین نهاه هشاورزی یک  از مهم

 یقتحق ةپیشین

 ۀارستتنج  از هور متتاهو هتتای هاههمرعتتدهی از  محققتتان

هتای   اهوسیسترم هر  تیییرات پای  وارزیاب  لندست برای 

و  1هتاف  ؛ انتد  ههرههر مطالعات توه اسرااهه تشک  و آب  

 2013ستال   OLI سنجندۀ یها هاههبا اسرااهه از همکاران 

ETMو 
و بتتا استترااهه از ستت  الگتتوریرم     2003ستتال  +

شتده و مقایست  پتس از     نشتده، نظتارت   نظتارت  بندی طبق 

هر  باچ تیییرات هاربری و پوش  اراض  شهر  بندی طبق 

از و همکتاران   2طاها . یاسین[35]هرهند نیجری  را بررس  

 و 1989ستتال لندستتت  ۀمتتاهوار TM ستتنجندۀ تصتتاویر

ETM سنجندۀ
برای پای  تیییترات   2012و  2001سال  +

ستال  هر شتهر    23 رۀهوهاربری و پوشت  اراضت  هر یتک    

هرهند. آنها از رو  مقایس   هرهسران عراق اسرااهه ههوک

آمتده   وجوه ب برای آشکارسازی تیییرات  بندی طبق پس از 

از تصتاویر  و همکتاران   3الکاوی عبدل [.43] ندهرهاسرااهه 

 2009و  2005، 1999، 1984 هتای  ستال لندست  ۀماهوار

غرب هلرتای نیتل   و پوش  اراض   نقش  هاربری  تهیبرای 

و همکتاران ارزیتاب  رونتد     فرحیتان  [.27] نتد هرهاسرااهه 

تیییرات هاربری اراض  را با اسرااهه از فناوری ستنج  از  

ی هتا  دوضت  یان روهتان  هر زیرجرهور و ارتبات آن با روند 

و  گتتاریزی[. 19]هرهنتتد ارومیتت  بررستت    شتترق هریاچتت

اسران ای چ چهلآبخیز  دوض توه هر  مطالع هر همکاران 

ETMو  1987سال  TM سنجندۀگلسران از تصویر 
سال  +

استرااهه   نقش  هتاربری  تهی ه لندست برای ۀماهوار 2009

 تهیت  بترای   بنتدی  طبقت  پتس از    مقایسو از رو   هرهند

هتای   عکتس از  فالدرکار [.22] بهره گرفرندتیییرات   نقش

ETM ای متاهواره و تصتویر   1334سال  1:50000  هوای
+ 

میتتزان تیییتترات هتتاربری و پوشتت  اراضتت    1385ستتال 

اصاهان را موره مطالع  قرار هاه. نرایج نشان هاه ه  هر این 

هرصتتد  51 روه زاینتتده  آب روهتانتت مقتتدارستتال   51 هورۀ

 ستنجندۀ  یهتا  هاههاز  پنتاه  علوی[. 20] تهاه  هاشر  اس

TM    االرض  منتتابع آب و رطوبتتت ستتطز  بتترای بررستت

ایشتان   مطالعت  ج . نرتای هتره سرااهه بیابان لوت اهای  هلوت

هتارای  زیتاهی هر    TM ستنجندۀ  نشان هاه ه  ش  بانتد 

هارنتد و نیتز    هتا  آبراه مطالعات منابع آب، رطوبت تاک و 

                                                           
1. Kafi 
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 PC2اصل  نشتان هاه هت     یها مؤلا نرایج تجزی  و تحلیل 

ها  آبراه هارای  توب  برای تشخیص و شناسای  روهتان  و 

 [.16] رهها

ع  ارزیاب  تیییرات اهوسیسترم و پتای    هدف این مطال

 روه زاینده  تیییرات هاربری و پوش  اراض  اطراف روهتان

 8لندستت   ۀمتاهوار  OLI ستنجندۀ ی هتا  هبا اسرااهه از هاه

ETM ستنجندۀ  هتای  هاههو  1392ستال   مربوت ب 
ستال   +

ب مصترف  هتاربری هشتاورزی    آ مقداربررس   نیز و 1382

 .استهوره هر این 

 ها شرومواد و 

 منطقة تحقیق

هر مخرصتتات  منطقتت  تحقیتتق و  روه زاینتتدهآبریتتز  دوضتت 

 هقیقت   24هرجت  و   52هقیقت  تتا    20هرج  و  50جیرافیای  

هقیقت    42هرج  و  33هقیق  تا  12هرج  و  31طول شرق  و 

 41347مزبتور   دوض عرض شمال  واقع شده است. مسادت 

 ه نداره.ب  هریای آزا ای و هیچ تروج  است هیلومررمربع

تشتک استت.    این دوض  هارای اقلتیم تشتک یتا نیمت     

هننتتدۀ آب  تتترین منبتتع تتتثمین روه اصتتل  روهتانتت  زاینتتده

روه استت و آب برگشتر  از    هشاورزی هر دوض  آبریز زاینده

های شتهری،   های صنعر  و آلوهگ  مزارع هشاورزی، فاضالب

ازای [. هر25رونتد ]  شمار مت   از منابع آالیندۀ این روهتان  ب 

روه  اسران اصاهان از زرههوه بخریاری )ه  سرچشم  زاینتده 

روه استت( بتی     است( تا تاالب گاوتون ) ه  آبریتز زاینتده  

هتای قهتروه )هت  مترز      هیلومرر و پهنتای آن از هتوه   300از

آباه )ه  مترز جنتوب  ایتن     شمال  آن است( تا روسرای امین

ه استت  هیلومرر نگاشر  شتد  240ههد(  اسران را تشکیل م 

روه و  ، شتریان اصتل  روهتانت  زاینتده    [. منطق  تحقیتق 20]

محتدوهۀ منطقت     1پوش  اراض  اطتراف آن استت. شتکل    

 ههد. هیلومرر نشان م  70تحقیق را با یک بافر 

 شده ی استفادهها هداد

 ۀی متاهوار هتا  هبرای رسیدن ب  اهتداف ایتن مطالعت  از هاه   

ETMو لندستت   1392سال OLI لندست 
، 1382ستال    +

موضوع  و اطالعات   ، نقش1:50000ی توپوگراف  ها نقش 

و همچنین مشاهدات میدان  اسرااهه  منطق  تحقیقو آمار 

از لحتا  زمتان و    هتا  هیتک از هاه  و بترای انرختاب هتر    شد

تتتا  شتتد هیایتتت تصتتاویر متتواره مخرلاتت  هر نظتتر گرفرتت 

  . شوهآوری  داضر جمع مطالع برای  ها هترین هاه مناسب



 رود زایندهآبریز حوضة در  منطقة تحقیق .1ل شک
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   ای ماهوارهتصاویر  پردازش پیش

پس از اتذ تصاویر مناسب از نظر زمان  و هاشترن دتداقل   

 :شدپرهاز   پی اقدا  ب  صورت زیر   ب ،تطاهای ادرمال 

  تصحیح هندسی

تصویر و  ۀسازندیک تصویر، تیییر سیسرم مخرصات اجزای 

بر  پیشرری نظیر یا تصویری است ه  ها نقش  برانطباق آن 

 [.15، 30] استت روی آن تصحیز هندس  صتورت گرفرت    

بتا   ای متاهواره ی هتا  هتصحیحات هندس ، تطابق هاه اعمال

ی توپوگراف  و نیز انرخاب نقات هنررل ها نقش یکدیگر و با 

بترای   RMSe1 1 ای انرختاب شتد هت  میتزان    گون  ب زمین  

تطای  .شدیک پیکسل محاسب   تصاویر موره نظر همرر از

 OLI ،23/0 ۀستنجند تصحیز هندس  تصویر پانکروماتیک 

بتا ثبتت بت  تصتویر      OLIو تطای هندس  تصتویر رنگت    

ETMتطای تصتویر   سب  شد.محا 28/0پانکروماتیک، 
هر  +

بتت   بتتا توجتت . شتتدمحاستتب   OLI ،33/0ثبتتت بتت  تصتتویر 

، ضتر دا مطالعت  بتا نرتایج    آنهتا   و مقایس پیشینمطالعات 

نقشت  و ثبتت تصتویر بت       بتا هر تطبیتق   زیاههقت  توان م 

پیکسل را مؤید هقت مناستب   1/0تصویر با تطای همرر از 

   [.32]هره تلق   پذیرفرن و 

 تصحیح اتمسفریک

 3نتا  هتاه  تیرگت  پدیتده     ب  2چاوز هر این مطالع  از رو 

هر ایتن رو   . برای تصتحیحات راهیومرریتک استرااهه شتد    

  هتای  پیکستل  توان م   هر هر باند از تصویر هشوه  م فرض 

بت  ایتن    .استت یافت ه  مقاهیر آنها صار یا نزهیک بت  یتک   

صورت یک مقدار ثابتت   ب ترتیب اثر اتمساری تاب  انحراف  

 بترای همین هلیتل   ب . شوه م هر هر باند اضاف   ها یکسلپب  

هر بانتد از  های  پیکسلارز   ددذف تطای راهیومرریک بای

 منظتور  بت  ینتد  افرمربوت ب  باند هم شتوه. ایتن    DN دداقل

 [.31] پخ  اتمساری بر روی تصویر است تثثیراتهاه  

 وگرافیپوتصحیح ت

توپتتوگراف ، تصتتحیز ستتازی  نرمتتالپتتوگراف  یتتا وتصتتحیز ت

هلیتل شتکل نتامنظم منطقت       بت  روشنای  مخرلف تورشید 

است. این اثر موجب تیییترات زیتاهی هر انعکتا  هریتافر      

و  همانعکا   ،ه  هر سای  طوری ب  ،شوه  م  سنجنده توس

بتا توجت  بت      [.33] هاریتم  زیتاهی هر مناطق آفراب  انعکا  
                                                           
1. Room Mean Square error 
2. Chavez 
3. Dark Object Subtraction 

بخشت  از   و هوهستران  بتوهن   منطقت  تحقیتق  وسعت زیاه 

پتتتوگراف  روی تصتتتاویر چندبانتتتدی وتصتتتحیز تمنطقتتت ، 

OLI ،ETMی ها هسنجند
شتده از   تهیت   DEMبا اسرااهه از  +

رقوم  و زوایتای آزیمتوت و    1:50000اف  پوگروی تها نقش 

الگتتوریرم  هتتارگیری بتت و همچنتتین  4ارتاتتاع تورشتتیدی 

Topographic Normalize   گرفتانجا. 

  ویراروی تصبر  منطقة تحقیقجداسازی 

آبخیتز   دوضت  از هل  روه زاینده  روهتاناصل    شاتابردا  

اصتل     شتات هیلومرر اطراف  70جدا و یک بافر  روه زاینده

یجاه شد. سپس بر  تصتاویر پتس از اعمتال تصتحیحات     ا

 منطق  تحقیقهیلومرر بر روی تصویر  70یک بافر  ۀانداز ب 

بتتا مستتادر  دتتدوه   منطقتت  تحقیتتق صتتورت گرفتتت و  

 هکرار از تصویر اصل  جدا شد. 2330216

 ای ماهوارهپردازش تصاویر 

   5تصاویر رنگی کاذب تهیة

رنگ  هاذب استرااهه   تصاویری مناسب ساتت ها رو یک  از 

تتوان   این شاتص م  براسا . استشاتص مطلوبیت عامل از 

ه  همرترین همبسترگ  و بیشتررین    را بهررین ترهیب باندی 

آمتده هاشتر  باشتد،     هستت  ب واریانس را هر بین تما  ترهیبات 

ETMو  OLIتصتتاویر  بتترای [.15] هتترهانرختتاب 
 ترتیتتب بتت  +

ان بهرتترین ترهیبتتات عنتتو بتت  3:4:5و  4:5:6بانتتدی  اتترهیبتت

 OIF6شاتص  براسا  باندی

 انرخاب شدند. 6

 7ی اصلیها هآنالیز مؤلف

ستتت هتت  هر متتوره تصتتاویر  ا آمتتاری روشتت  ،ایتتن آنتتالیز

بتا هتدف هشتف تیییترات پوشت  زمتین یتا        ای  چندزمان 

. یکت  از  شتوه  مت  هتار گرفرت      هاربری و پوش  اراض  بت 

 ،صتاویر ت  این است ه  هر مجموعت  PCAرو  های  ویژگ 

هر نریج  واریتانس   هند و م اصل  را ظاهر های  همبسرگ 

هر . [29]رستاند   مت  ی اولی  را ب  دداقل ها ههاه موجوه هر

دتذف اطالعتات مشتررک و بهبتوه      منظتور  بت  مطالع   این

ETMو  OLIهیایت تصاویر 
بارزسازی اطالعتات   منظور ب  +

  ؤلات ماز آنتالیز   طیا  این تصاویرهای  باندغیرمشررک هر 

 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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 رنگ فضای تبدیل 

قتاهر   ی بارزسازی تصاویرها رو عنوان یک  از  ب این شیوه 

 RGBرنگت    ماهتو  را هت  هر   هتا  پدیتده است جزئیات  از 

ر ایتن مطالعت  از   ه [.38، 42] هنتد نامشخص باشند آشکار 

رنگت  و  هتای   ترهیبتاسیر  قابلیتبهبوه  برای IHSتبدیل 

 اسرااهه شد. ها هبارزسازی پدید

 1شده نرمالشاخص اختالف گیاهی 
 

معرفت   و همکتاران    2رو نخسترین بتار    رااین شاتص  

هتا   شتاتص هر مقایس  بتا هیگتر   این شاتص [. 41] هرهند

بیشررین دساسیت را  و استهارای بهررین توان هینامیک 

جوی و  تثثیراتو هر مقابل  هارهب  تیییرات پوش  گیاه  

هر موارهی ه  پوش  گیاه  هم باشتد،   جز ب تاک،   زمین

هستت    زیر ب  رابطاز  NDVI [.34] دساسیت همرری هاره

 [.15، 37] آید م 
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برای جداسازی برت   NDVIهر این مطالع  از شاتص 

 نقش  پوش  اراض  اسرااهه شد. تهی از طبقات سبز هر 

 ای   هوارهماتصاویر  بندی طبقه

نشتتده،  نظتتارتازجملتت   بنتتدی طبقتت مراتتاوت ی هتتا رو 

اصل  و مصتنوع   های  باندبر روی  بندی طبق شده و  نظارت

را تتری   هقیتق د نرتایج بهرتر و   توانت  م  ها رو و تلایق این 

هاشر  پ  ی هاربری و پوش  اراض  هر ها نقش  تهی برای 

اضت  از  و پوش  ار نقش  هاربریی ها  الی تهی باشد. برای 

شتده   نظارت بندی طبق نشده،  نظارت بندی طبق ی ها رو 

ترهیبتات   هیگتر  بنتدی  طبق دداهثر ادرمال و نیز  رو با 

بانتتدی اصتتل  و مصتتنوع  استترااهه شتتد هتت  داصتتل آن   

ی هاربری ها نقش  تهی نهای  با رو  هیبرید و  بندی طبق 

هیبرید نسبت بت    بندی طبق . قابلیت استو پوش  اراض  

نشتتده و  نظتتارت بنتتدی طبقتت   ور هواهه از هتتر استترا

 [.9، 20] است بیشررتنهای ،  ب شده  نظارت

 بندی طبقه تعیین دقت و صحت

از مرادتتل مهتتم   بنتتدی طبقتت ارزیتتاب  و بررستت  نرتتایج  

میزان صتحت   ۀههند نشانه   شوه م محسوب  بندی طبق 

 تترین  مرداولیک  از  [.23]است گرفر   انجا  بندی طبق هر 

                                                           
1. Normalized difference vegetation index. 
2. Rouse 

متاتریس تطتای    تهیت  ، بنتدی  طبقت  ی بیان هقت ها رو 

ی مرجتع  هتا  هبین هاه  رابطاست. ماتریس تطا  بندی طبق 

یتتک  ربتت  ذی)دقتتایق زمینتت ( و نرتتایج   شتتده شتتناتر 

هنتد   م صورت رهه ب  رهه مقایس   ب توههار را  بندی طبق 

ی هتتاربری و هتتا نقشتت بتتدین منظتتور بعتتد از تولیتتد [. 39]

، صتحت  1392و  1382هتای   ستال پوش  اراضت ، بترای   

 برایی تولیدشده با رو  ماتریس تطا برآوره شد. ها نقش 

از تصاویر رنگت    1382ی تولیدی سال ها نقش تعیین هقت 

ال ؤی موضوع  و هاربری اراض  موجوه و سها نقش هاذب، 

هنرترل زمینت      نقط 83منطق ، اسرااهه شد و ن اساهناز 

  تتت انرختاب و نقشت   طور تصاهف  و با پراهنتدگ  یکنوا  ب 

 نقشت  هتاربری  شتد. هر نهایتت بترای    تهی  واقعیت زمین  

زمتان  از تتاری      فاصلبا رعایت دداقل  1392اراض  سال 

 90برهاشت تصویر، با بازهید میتدان  از منطقت  و انرختاب    

و استرااهه از   GPSتوست    آنهاهنررل زمین  و ثبت   نقط

جتاه و هقتت   واقعیتت زمینت  ای    نقشتصاویر رنگ  هاذب، 

 شتد ستع    هتا  ستال  همت  . هر شتد نقش  مربوط  محاستب   

هرصتد از هتل    4 تا 3 هم هستمجموع نقات هنررل زمین  

 [.8] مسادت هر طبق  از پوش  موره نظر را هر برگیره

 3آشکارسازی تغییرات

ی هتا  نقشت  بعد از دصتول اطمینتان از هقتت قابتل قبتول      

 بنتدی  طبقت  هاربری و پوش  اراضت  تولیدشتده بتا رو     

هیبرید، هر این مردل  با استرااهه از رو  مقایست  پتس از    

بتا   1382هاربری و پوش  اراض  ستال    نقش، بندی طبق 

آمتده   وجوه ب مقایس  و ماتریس تیییرات  1392سال   نقش

مرادل مطالع   2هر شکل  .شدسال  بررس   هه هورۀهر این 

 .نشان هاهه شده است

 ها هیافت

 اراضی ی پوشش ها نقشه ةتهی

بعد از اعمال تصحیحات هندس ، اتمساریک و توپتوگراف ،  

 ای متاهواره و پوش  اراض  داصل از تصاویر  نقش  هاربری

، مراتتع،  هیتم اراض  هشاورزی، جنگل،  شامل طبق  10هر 

اراض  بایر و پوشت  پراهنتده، روهتانت ، منتاطق شتهری،      

تولیتد شتد.    زارهتا  شورهی اصل ، رتنمون سنگ  و ها هجاه

نشده بر تصاویر اعمال شد و پتس از   نظارت بندی طبق ابردا 

                                                           
3. Change Detection.  
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از ی مخرلف با استرااهه  ها هشناسای  طبقات و بازتاب پدید

توپتتوگراف  و بازهیتتدهای میتتدان  بهرتترین    یهتتا نقشتت 

شتده   نظتارت  بنتدی  طبق ی تعلیم  انرخاب و برای ها  نمون

 OIF. هر پرهاز  تصاویر، مطابق با شتاتص  شدنداسرااهه 

 5 و 4 ،3و بانتدهای   OLIبترای تصتویر    6و  5 ،4دهای بان

ETMبرای تصویر 
 تهیت   بترای عنتوان بهرترین بانتدها     بت   +

 بنتدی  طبقت  تشخیص هاهه شتدند. ستپس از    FCCتصویر 

با  NDVIشده با الگوریرم دداهثر ادرمال و شاتص  نظارت

ی مناستتب بتترای جداستتازی اراضتت    هتتا  تعریتتف آستتران 

راتتع و تعیتین مترز بتین ایتن      هشاورزی، جنگل، هیتم و م 

اسرااهه شتد. همچنتین    OLI سنجندۀها هر تصویر  هاربری

اراضت  هشتاورزی،    NDVIی مجتده شتاتص   بند هال با 

ETM ستنجندۀ جنگل، هیتم و مراتتع بترای تصتویر     
جتدا   +

هتای  شتده روی بانتد   نظارت بندی طبق شدند. با اسرااهه از 

راض  بایر و ا 9و  5 ،4با ترهیب باندی IHSو  FCCتلایق  

ETMاز تصتتویر  زارهتتا شتتورهپوشتت  گیتتاه  پراهنتتده و 
+ 

شتده   نظارت بندی طبق روهتان  نیز با   اسرخرا  شدند. الی

ی متتذهور بتتا هقتتت هتتا هروی تصتتاویر رنگتت  هتتاذب هر هور

هو  و  ،ی اولهتا   مناسب تاکیک شدند. همچنتین از مؤلات  

و  زارهتا  شتوره برای جداسازی رتنمون سنگ ،  PCAسو  

ی اطالعات  هیگر هر تصاویر اسرااهه شد. از ها  ت  از الیبر

 بنتدی  طبقت  ی ها نقش ها از  فیوژن تصاویر و تااضل هاربری

 شتکل اسرااهه شد.  ها هالی  مناطق شهری و جاه تهی برای 

انتواع هتاربری و پوشت  اراضت  را هر طتول       بندی طبق  3

 .ههد م نشان  1392تا  1382های  سال

 است. 1شده براسا  جدول  ی ارائ ها راهنمای نقش 
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 بندی طبقهتعیین دقت و صحت 

 هتا  گیتری  یمتصمو  ها یزیر برنام هر  تیییراتنقش   آنجا ه از

صتحت و هقتت    بایتد ، شوه م اسرااهه  ها هپروژهربارۀ اجرای 

چندزمانت    ای متاهواره شده از تصتاویر   هی تی هاربری ها نقش 

بنابراین اعرماه ب  صحت و هقت اطالعات  [.28] شوهارزیاب  

هتای آن هاره. بترای ایتن    هر هتاربره زیاهی تثثیر شده،  هسب

 ای متاهواره و تصاویر 1:50000ی توپوگراف  ها نقش منظور از 

میدان  همزمان با برهاشتت تصتویر    یدهایبازهو  1382سال 

منظتور   بت  و شتد  ی واقعیت تهیت   ها نقش ، 1392سال  برای

شاتص ی تولیدی اسرااهه شد. ها نقش تعیین صحت و هقت 

ETMو  OLIهاپا بترای تصتاویر   
و  83/0و  89/0 ترتیتب  بت   +

و  OLIتصتاویر   بندی طبق ی ها نقش میزان صحت داصل از 

ETM
   .شدمحاسب   45/88و  43/91 ترتیب ب  +

 تغییراتبزرگی و درصد  ةمحاسب

ای از افزای  یا هتاه  هر مستادت   هرج  ،بزرگ  تیییرات

 ۀههند نشانمنا  های  ارز . استهاربری و پوش  اراض  

افتزای    ۀههنتد  نشتان مثبتت  های  ارز هاه  مسادت و 

 هاربری و پوش  اراض  هسرند. های  هال مسادت 

   :شوه م ریاض  زیر محاسب  رابط  ( از Kبزرگ  تیییرات )

(1) K F I   

 : شوه  م( نیز از فرمول زیر محاسب  Aهرصد تیییرات) 

(2) *
F I

A
I

 
  
 

100 

 و ،1اولهاهۀ  :  F: هرصد تیییرات، A: بزرگ  تیییرات،  Kه  

                                                           
1. first date  

 کاربریطبقة  ردیف کاربریطبقة  ردیف

 روهتان  6 اراض  هشاورزی 1

 مناطق شهری 7 جنگل 2

 ها جاهه 8 هیم 3

 رتنمون سنگ  9 مرتع 4

 زار شوره 10 اراض  بایر و پوش  پراهنده 5

 ب الف
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 I : هتای  هتال  مستادت   2هر جدول  [.40] است 1هو هاهۀ 

هر یک از هاربری و پوش  اراض  و بزرگ  و هرصد تیییرات 

نیتز هرصتد تیییترات     4ارائت  شتده استت. شتکل      هتا  هال 

 .  ههد م هاربری و پوش  اراض  را نشان  های هال 


 های کاربری و پوشش اراضی ات کالسدرصد تغییر .4شکل

  ها کالسکاربری و پوشش اراضی و بزرگی و درصد تغییرات هر یک از  های کالسمساحت . 2جدول 

ی کاربری ها کالس

 شش اراضیو پو

 درصد تغییرات بزرگی تغییرات 1392 1382

 % هکتار % مساحت)هکتار( % مساحت)هکتار(

 2/19 89/47401 62/12 294207 59/10 11/246805 اراض  هشاورزی

 -43/15 -33/7212 69/1 39501 2 33/46713 جنگل

 3/68 15681 65/1 1/38637 98/0 03/22956 هیم

 -71/42 -132994 65/7 178394 36/13 311388 مراتع

اراض  بایر و 

 پراهنده پوش 
1336250 34/57 1285360 16/55 50890- 8/3- 

 -17/42 -3060 18/0 16/4196 31/0 16/7256 روهتان 

 07/11 4/5516 37/2 55321 13/2 6/49804 مناطق شهری

 02/36 1/3686 59/0 13918 43/0 9/10231 ی اصل ها جاهه

 0 0 19/7 167555 19/7 167555 رتنمون سنگ 

 84/92 121871 86/10 253127 63/5 131256 زارها شوره

 

                                                           
1. Reference date 
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 ی تولیدیها نقشه ةمقایس

ی هتا  نقش   مقایسبرای  بندی طبق مقایس  پس از  رو از 

آشکارسازی تیییترات استرااهه شتد. ایتن      منظور ب تولیدی 

، ههتد  مت  بر اینکت  بزرگت  تیییترات را نشتان      عالوهرو  

هیگتر را نیتز نشتان      طبقت تیییرات از یک طبق  ب  ماهیت 

 یهتا  نقشت  پیکستل بت  پیکستل      مقایس منظور ب . ههد م 

و  بنتدی  طبقت  های پس از آنالیزهاربری و پوش  اراض  از 

نیتز   وو همکتاران   هتاف  . شتد استرااهه  مرعامد  های جدول

 بنتدی  طبق و همکاران از رو  مقایس  پس از  یاسین طاها

هاهه هر  رخآشکارسازی تیییترات   برایعامد مر های جدول و

 [.35، 43] ندهرهمطالعات توه اسرااهه 

 گیری نتیجهبحث و  

 1382-1392های  سالتغییرات پوشش اراضی بین 

نیم  از اراض  هشاورزی بدون  از بی  سال  هه هورۀهر این 

هرصد از این اراضت  بتا    23مانده است و ددوه  تیییر باق 

آمتده هر ایتن هوره بت      وجتوه  بت   هتای   سال تشکتوج  ب  

 بیشترر . بتا توجت  بت  اینکت      انتد  هاراض  بتایر تبتدیل شتد   

میتان  و   ۀمحتدوه ی هشاورزی اسران اصتاهان هر  ها زمین

، ایتن تیییترات بیشترر هر    انتد  هواقع شتد  روه یندهزا  داشی

و هر این مدت افتزای    شدشرق  اصاهان مشاهده   منطق

هرصتد از اراضت     24ین همچنت  .انتد  هاشتر  هرصدی  2/19

تولیتدات  اصتل   جنتوب غترب هت  مرهتز      جنگل  غترب و 

هشاورزی و باغ  است تخریب شده استت هت  از آب چتاه    

 و هرهننتد   مت  اسرااهه  شده یبتخری ها زمینبرای آبیاری 

هاستر   هتای غترب   هرصد از وسعت جنگل 43/15 مجموع

هرصتد   37شده است. بتا افتزای  تقاضتا بترای هشتاورزی      

هت  ایتن    انتد  هب  اراض  هشتاورزی تبتدیل شتد    مهیهشت 

هت  یکت    شوه  م توب  مشاهده  ب هر بخ  غرب   ها زمین

غربت  و    منطقهر ی هشاورزی ها زمیناز هالیل آن همبوه 

هت  ستبب    است منطق  تحقیقهمبوه آب هر بخ  شرق  

غربت     منطقت ی هیم ب  هشتت آبت  هر   ها زمینشده است 

هر  یرزمینت  زی هتا  آباز  اترصاص پیتدا هننتد و استرااهه   

از هل مصارف آب هر  .مصارف بخ  هشاورزی افزای  یابد

هرصتد نیتاز آبت  هشتاورزان را      80بخ  هشاورزی ددوه 

از  مانتده   باقهرصد  20هند و تثمین م  یرزمین زی ها آب

 [.  2] شوه م سطح  تثمین  یها آب

ی هیتم مربتوت بت  هشتت     هتا  زمینهرصد افزای   68

ی هشتاورزی هر بخت  شترق     هتا  زمتین ز نشدن بسیاری ا

 و بازتتاب  شتبی  هیتم    اند هرههه  پوشش  اندک پیدا  است

هرصد هاه  یافر   43هارند. مراتع نیز هر این هوره ددوه 

هرصتد از اراضت  مرتعت  هت  هر قستمت شترق        40است. 

قترار هاشترند هر ایتن     روه ینتده زاشترق     داشیاصاهان و 

د ه  از جمل  هالیتل اصتل    هوره ب  اراض  بایر تبدیل شدن

همجوار بوهن بی  از نیم  از اسران بتا   توان م این تیییر 

هتای   تشکسال و اندک بزرگ و بارندگ  های  بیابانهویر و 

 هر پت   را نتا  بتره.   زیاهو همچنین تبخیر و تعرق  یا هوره

و افتزای  وروهی بت     روه زاینتده از سد مخزن   یبرهار بهره

و  2 و 1هتای هوهرنتگ   ری از تونتل بترها مخزن سد با بهره

 توستع  و های اقرصاهی اسران رشتد  چشم  لنگان، فعالیت

زیتتاهی یافتتت و هر نریجتت  نیازهتتای آبتت  استتران افتتزای  

بت  تشکستال     بتا توجت   [. 12، 14] هتره چشمگیری پیدا 

برابر  8/1و هاه  منابع آب ب  میزان 1389-90اتیر سال 

آب از یتک ستو و   و محدوهیت منابع  1382نسبت ب  سال 

استران هر پت  رشتد جمعیتت و      روزافزونهای افزای  نیاز

های اقرصاهی از سوی هیگر، اسران با تهدید فعالیت توسع 

هر است. ایتن   شدهمنابع آب مواج   ینتثم هر زمین جدی 

بت    روه ینتده زا  روهتانت هرصد از  24ه  ددوه  است  دال

هت  هر   اند هب  اراض  بایر تبدیل شدهرصد  21هشاورزی و 

  روهتانت هرصتد از مستادت هارای آب    44مجموع دتدوه  

هرصتد بت     56مانده استت و   باق  1392هر سال  روه یندهزا

هشتداری بترای    دتوان م  ه  اند  انرقال یافر ها یهاربر هیگر

شتهرها هر ایتن    گیران منطقت  باشتد.   تصمیمو  یزانر برنام 

ر این ها هشهر توسع نداشر  است و  هوره رشد چشمگیری

 10 ههورهر ایتن  [. 13] استت هرصد بتوهه   11مدت ددوه 

هرصد از اراض  شهری ب  اراض  بایر تبدیل شده است هت   

 ستنجندۀ نستبت بت     OLI سنجندۀ زیاهب  توانای   با توج 

ETM
 هر هنگتا   شتد هر جداسازی مناطق شهری موجب  +

 ستنجندۀ تاکیک مناطق شهری و اراضت  بتایر هر تصتاویر    

ETM
هاشتر    تداتل بازتتاب  با شهراراض  بایر   گاه زنی  +

ب  بازتاب مشاب  اراض  بایر  2003هر سال  1ائوگژا و باشد. 

 انتد  ههرهاطراف مناطق شهری با توه مناطق شهری اشاره 

هرصتتد  90نیتز هر ایتن متدت بتی  از      زارهتا  شتوره  [.45]

بیشترر هر شترق و شتمال      توستع و این اند  یافر گسرر  
                                                           
1. Zha & Gao 
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را ها  هاربریتبدیل   نقش 5. شکل شوه م ده اصاهان مشاه

هر همچنتین   ههتد  مت  نشان  1392و 1382 های سالبین 

ی هتا  ستال رونتد تیییترات پوشت  اراضت  بتین       3 جدول

هر ایتن   بر دستب هکرتار ارائت  شتده استت.     1392-1382

طور ه  بیان شد، تیییر یا عد  تیییر هریک از  جدول همان

 است.طبقات ب  طبقات هیگر آورهه شده 



 
 1392تا  1382 یها سالتغییرات بین  ةنقش .5شکل 

 برحسب هکتار 1382-1392 یها سالروند تغییرات پوشش اراضی بین  .3جدول
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1392 

294207 75/10275 0 0 52/4025 41/1705 01/68003 08/55504 14/8500 51/11010 34/135182 
اراض  

 هشاورزی

 جنگل 46/5840 47/18898 88/29 34/11693 43/2693 12/177 69/57 0 0 88/110 39501

 هیم 3/9600 39/204 96/5358 98/7399 57/14694 03/177 8/739 0 0 15/462 1/38637

 مرتع 57/20769 66/5532 8/577 1/110609 22/38759 45/306 56/421 0 0 86/1417 178394

1285360 31/20444 0 0 06/5241 11/1492 6/1063623 44/122860 96/4935 71/10153 74/56608 
اراض  بایر و 

 پوش  پراهنده

 روهتان  73/539 42/102 62/1 07/83 8/253 06/3153 08/28 0 0 38/34 16/4196

 مناطق شهری 07/4520 98/226 05/139 63/558 39/10644 41/31 3/38409 0 0 01/791 55321

 ها جاهه 84/400 28/95 9/15 44/223 08/2424 97/11 93/487 9/10231 0 37/26 13918

167555 0 167555 0 0 0 0 0 0 0 0 
رتنمون 

 سنگ 

 زار شوره 95/13342 88/488 69/3396 92/2455 9/135153 6/201 66/393 0 0 29/97693 253127

 جمع 11/246805 33/46713 03/22956 311388 1336250 16/7256 6/49804 9/10231 167555 131256 2330216

 



 1394، بهار 1ۀ ، شمار2اکوهیدرولوژی، دورۀ  34

و 1382هاای  آب مصرفی کاربری کشاورزی در سال مقدار

 و بررسی روند تغییرات آن 1392

غرب ، مرهزی  بخ  س   ب منطق  تحقیقای این منظور بر

غربت  از باالهستت    بخت  (. 6) شتکل   و شرق  تقسیم شد

بخت   این  .استآهن  ذوب  هارتان اطراف تا روه یندهزاسد 

استت.   با هشتت فشترهه   تولیدات باغ  و زراع  اصل مرهز 

اطتراف آن را   های یهشاورزشهری و   مرهزی منطقبخ  

شرق  نیز همجواری با بخ  گیره و هلیل انرخاب هر بر م 

مستادت   .استت آبت    هویر و هاه  اراضت  تحتت هشتت   

ی هتا  نقش با اسرااهه از بخ   س هاربری هشاورزی هر هر 

 .محاستب  شتد   ای متاهواره هاربری اراض  داصل از تصاویر 

های  سالمروس  آب مصرف  هاربری هشاورزی برای  مقدار

ی ها هبا اسرااهه از هاهبخ  هر هر س   1392و  1382آب  

 مقتدار نهایتت  هر و  شتد منابع آب  اسران اصاهان محاسب  

هستت    هتر بخت  بت   شده هاربری هشاورزی هر  مصرفآب 

مستتادت هتتاربری هشتتاورزی، مروستت   4آمتتد. هر جتتدول 

مصتترف  آب هتتاربری  مقتتدارو بختت  مصتترف آب هر هتتر 

  هشاورزی هر هر سال ارائ  شده است.

آب مصرف  اراضت  تحتت هشتت آبت  هر ستال       مقدار

بترآوره   میلیون مرر مکعتب  900میلیاره و  2ددوه  1382

آب مصترف  هر پتت  شترای  تشکستتال     مقتتدار. ایتن  شتد 

ه  اسران هر تن  آبت    1387-88و  1378-79های  سال

تشک بوه، از  هامالً روه زایندهروهتان  شدید قرار هاشت و 

هی بت  ستد بستیار    وجوی و دجم آب ورهای  ریز مقدار 

ین نیاز آب  توه اقتدا  بت    تثمو هشاورزان برای  بیشرر بوه

ستبب  هتار  نتد هت  ایتن    هرهچاه هر منتاطق مخرلتف   دار 

ی هتا  آبو تشدید هاه  افتت ستطز    ها هافزای  تعداه چا

ی هت  دتدوه   ا گونت   ب زیرزمین  هر این منطق  شده است. 

ی هتتا آبهرصتتد از هتتل مصتتارف آب هر دوضتت  از  92/79

هرصد از منابع آب سطح   08/20زیرزمین  و فق  ددوه 

آب هر این هوره مربوت بت   . بیشررین مصرف شد  مین تثم

میتان   دوضت  و پتس از آن زیر  روه زاینتده پایاب  دوض زیر

جنتوب   دوضت  و همررین مصرف مربتوت بت  زیر   روه زاینده

 تاالب گاوتون  بوهه است.

آب مصرف  اراضت  تحتت هشتت آبت  هر ستال       مقدار

 بترآوره میلیون مرتر مکعتب    100میلیاره و  3ددوه 1392

هر  روه زایندهب  مخزن سد  هیو. با هاه  دجم آب ورشد

هتای آبت     هر ستال  1379-80 تا 1377-78ی آب  ها سال

 هتا  سالاما پس از این  ،این مقدار افزای  یافت 89-1384

هتا، دجتم آب وروهی بت      هر پ  وقتوع تشکستال    باز هم

هت  هر ستال    طتوری   هاه  یافت، بت  روه زایندهمخزن سد 

ر مکعتب  میلیتون مرت   943این میتزان بت     1389-90آب  

هی بت   وهرصتد مروست  دجتم ور    65دتدوه  هر ه   رسید

مخزن سد بوهه است. روند تیییرات ستطز هاشتت آبت  هر    

 1384-85 تا 1380-81های  سال  اسران اصاهان هر فاصل

شتده بترای    هاهه و پس از آن سطو  اترصتاص  بوهافزایش  

بت  همرترین    1387-88هاشت آب  هاه  یافت و هر سال 

-89هزار هکرار(. این مقدار هر سال  229) رسیدتوه  دد

هزار هکرار افزای  یافت و بت  ستطح  معتاهل     27 ،1388

هزار هکرار رسید. روند تیییرات سطز هاشتت آبت  هر   257

 1388-89 تا 1380-81های سال  اسران اصاهان هر فاصل

 [.12ارائ  شده است ] 7 هر شکل

 

 زون شرقی (ج زون مرکزی   (بزون غربی   (الف .6شکل 

 الف   ب
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 .1388-89 تا 1380-81های  سالة فاصلروند تغییرات سطح کاشت آبی در استان اصفهان در  .7شکل

بیشتررین   شتوه   مت مشاهده  4جدول طور ه  هر  همان

و  مصتترف رستتیده استتتغربتت  بتت   بختت آب هر  مقتتدار

قترار هارنتد و هر    بخت  بیشررین اراض  هشاورزی هر ایتن  

و هر طت  ایتن    استت بیشترر  بخ   هر این آب  نیازنریج  

شرق  همرترین مصترف را بترای هاشتت آبت       بخ   ،هوره

هشتاورزی  هتای   زمینهاشر  است و این مربوت ب  افزای  

هت  نیازمنتتد آب   استت نستبت بت  شترق      غربت  بخت   هر

. یک  از هالیل ایتن تیییتر   اند هبیشرری برای هشاورزی بوه

از پیشتتروی هتتویر  تتتوان  متتهشتتت از شتترق بتت  غتترب را 

ی زیرزمینت   هتا  آبروی ی شرق  دوض  و نیز پیشها  جبه

شتیرین و   یهتا  آبطرف  ب هویر شرق  دوض    داشیشور 

شترق    دوضت  ی هتا  زمتین همچنین شور شدن بسیاری از 

آبیاری و توج  ب  منتابع   بازهههانست. با افزای   روه یندهزا

 آنهتا نیمت  از  از هت  هر دتال داضتر     یرمرعتارف غی ها آب

مصترف بخت  هشتاورزی     تتوان  مت   شتوه  مت  ری برها بهره

هننتده را هتاه  هاه. هتاه      تترین مصترف   عنوان بزرگ ب 

  آبت   اراضت  توستع  و عد   بازههمصرف هر صورت افزای  

 [.12] بوهتحت هشت، اجرای  تواهد 

 1392و  1382آبی  یها سالآب مصرفی کاربری کشاورزی در  مقدار .4جدول 

 زون

مساحت اراضی 

زون کشاورزی هر 

(ha) 

مجموع مساحت 

رزی در هر کشاو

 (ha) سال

متوسط 

 مصرف

(m
3
/h) 

آب مصرفی  مقدار

 در هر زون

(m
3) 

آب  مقدار

مصرفی در هر 

m) سال
3) 

 130511 1382زون غرب  
 

11/246805 

11731 1531024541  

2910935215 

 

 1208435476 12150 71/99459 1382زون مرهزی 

 171475198 10186 4/16834 1382زون شرق  

 176066 1392زون غرب  
 

294207 

10629 1871405514 
 

3107380103 
 967928489 10769 89881 1392زون مرهزی 

 268046100 9485 28260 1392زون شرق  
 

اتیتر استرااهه از ستنج  از هور و سیسترم      یها هر سال

ی هتا  نقشت   تهیت  اطالعات جیرافیای  هر مطالعات هشاورزی و 

نقشتت   تهیتت پیتتدا هتترهه استتت. ضتتوع  گستترر  فراوانتت  مو

/ پوش  اراض  و تاکیک اراض  از اطالعات بسیار مهم هاربری

و ازآنجتا هت  هر    استت محیطت    زیستبرای مدیریت و نظارت 

صتورت متداو  شتاهد تیییترات ایتن اراضت         ب زندگ  روزمره 

گون  تیییرات بتا هقتت پتای      ایناست ه   مهم، بسیار یمهسر

ناهرستتت از استترااهۀ عکتتو  بتت  نرتتایج م  تتتوجه بتت  .شتتوند

انستان و  بتالقوۀ  هاه  رفاه  سببو تخریب آنها، ها  اهوسیسرم

هتتای واقعتت  نگهتتداری از ایتتن    ینتت هزهمچنتتین افتتزای   

مطالعتت   یتتنهر ا .شتتوه متت  بلندمتتدتهر هتتا  اهوسیستترم

آب  مقتدار وتحلیل تیییرات هاربری و پوشت  اراضت  و    تجزی 
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عنتوان   بت   روه زایندهروهتان  ورزی اطراف مصرف  هاربری هشا

. ایتن  گرفتت هر اسران اصاهان انجا   ارزشمند اهوسیسرمیک 

ترین مناطق هشاورزی ایران است و موضتوع   نادی  یک  از مهم

این گزار  بررس  تیییرات این نادی  هر چند ستال گذشتر    

بترای   بنتدی  طبق مقایس  پس از رو  . هر این مطالع  از است

ازی تیییرات اسرااهه شد. نرایج این تحقیق نشتان هاه  آشکارس

و استت  وجوهآمتده هر منطقت  چشتمگیر بتوهه      ب ه  تیییرات 

هرصتد( هت     40)بتی  از   روه ینتده زاروهتانت   تشک شتدن  

زیتاهی را از  هتای   هتاربری  استت شریان اصل  این شهر بزرگ 

افتزای    . همچنینه استهرهآب با بحران مواج   ینتثملحا  

هشتتاورزی،  بتترایو مرعاقتتب آن افتتزای  تقاضتتا   جمعیتتت 

. هنتد  مت  هدایت  یرزمین ز یها آبهشاورزان را ب  اسرااهه از 

تخریب اهوسیسرم تاالب  سبب اتیرهه  چند های  تشکسال 

 زیرزمینتت  ستتبب یهتتا آباستترااهه از  همچنتتین وگتتاوتون  

هرصدی( شتده استت.    92) افزای   زارها شورهافزای  وسعت 

و نیتاز   روه زاینتده  دوضت  آب  هر  همحران ناش  از ب  ب با توج 

 ینتده فزا توستع  ب  منابع آب  هر پ  رشد جمعیت و  روزافزون

هشتاورزی و صتنعت هت  مستبب ناپایتداری هر      های  بخ هر 

بتزرگ نظیتر   هتای   مقیا ویژه هر  ب مدیریت سنر  منابع آب 

ی آبخیز و تحت شعاع قرار گرفرن اراضت  هشتاورزی   ها  دوض

 :شوه م ت، پیشنهاه شده اس

 یکپارچت ضترورت متدیریت    ،مقابل  با بحران آب برای  

 .هرنظر گرفر  شوه روه یندهزا دوض منابع آب هر 

 از  آبتتاه بهشتتت  روهتانتتانرقتتال آب از  طتتر  اجتترای

 تتازگ   بت  ، هت   روه ینتده زای هتارون بت    ها  سرشات

 ؛محیط  زیستت همراه با مالدظات اس شدهمطر  

  مخرلتتف هر محتتی  فیزیکتت ،  ی هتتا هلحتتا  هیتتدگا

دات    منظتور  بت  اقرصتاهی، بیولتوژیک     -اجرماع 

 آنها؛ ارتباطاتمحی  و  یاجزاتعاهل 

  آبت   با نیاز های  هشتتیییر الگوی هشت و اسرااهه از

 .مقابل  با تن  آب هم برای 

ریتزان   برنام مناسب  برای   زمیند توان م نرایج تحقیق 

ها ارز  واقعت    یهاربرمحی  زیست باشد تا قبل از تیییر 

 ؛گرفرت  از آنهتا را بشناستند    نشتثت و تدمات ها  اهوسیسرم

 یا رابطت  د توانت  مت  هتا   تحلیتل  و تجزیت  ین نرایج این نهمچ

میان هاربری و پوش  اراضت  و فراینتدهای ستطز     ای پای 

 .هند فراهمو فرسای   تیزی یلسزمین مانند 

 منابع

ی ها رو ب  ، ارزیا1389، یعقوب صالز؛ نیازی، آرت ، [.1]

مخرلف سنج  از هور بترای پتای  تیییترات هتاربری     

استران ایتال (،    -شهر هره دوض مورهی   اراض  )مطالع

پژوهشتت  تحقیقتتات مرتتتع و بیابتتان  -علمتت   فصتتلنام

 .74-93 ، :1 ۀ، شمار17ایران، جلد 

آمای  سرزمین و سند راهبترهی توستع  استران اصتاهان،      [.2]

یتزی، بختت   ر برنامت  ، استرانداری اصتاهان، معاونتتت   1392

منتتابع آب، هانشتتکده مهندستت  عمتتران، هانشتتگاه صتتنعر  

 اصاهان.

، 1390باعقیده، محمد؛ علیجان ، بهلتول؛ ضتیائیان، پرویتز،     [.3]

هر  NDVIبررس  امکان اسرااهه از شاتص پوش  گیتاه   

های اسران اصاهان، مطالعات جیرافیتای   تحلیل تشکسال 

 .1-16مناطق تشک، سال اول، شماره چهار ، : 

ی هتا  ه، معرف  نسل جدید متاهوار 1392، عل بیاتان ،  [.4]

گتروه  ، معتدن  علو  زمین و  (، مجل8)لندست  لندست

هرشتافات معتدن    شناست  و ا  هورسنج  سازمان زمین

 .25-30، : 88هشور، شماره 

پو ، علیرضا،  ادمد؛ محلوج ، مهرهاه؛ مامن جعاری، [.5]

  هر برآوره راندمان آبیاری و مقتدار آب مصترف  ، 1386

هشاورزی اسران اصتاهان، نهمتین ستمینار سراستری     

 .ایران .86آبیاری و هاه  تبخیر، هرمان، بهمن 

، مدیریت 1389دسین؛ شبانکاری، مهران،  دلبیان، امیر [.6]

هتای انرقتال    منابع آب هر ایران ) مطالع  مورهی : چال 

روه(، چهتتارمین هنگتتره  آبتتاه بتت  زاینتتده  آب از بهشتتت

نان جهان استال ، زاهتدان، فترورهین    الملل  جیرافیدا بین

 .، ایران1389

، عوامتل  1392دسین؛ تلیل  ورزن ، رضا،  دلبیان، امیر [.7]

ای فتالت مرهتزی    نابوهی تاالب گاوتون  نگتین فیتروزه  

ایران و تثثیرات آن هر ایجاه بحران آب هر شرق اصاهان، 

اولین همتای  ملت  بحتران آب، هانشتگاه آزاه استالم       

 .، ایران92اهان، ارهیبهشت ماه وادد توراسگان، اص

بتترآوره صتتحت ، 1377صتتات، علتت  اصتتیر،  هرویتت  [.8]

، پنجمین همتای   GISی موضوع  پایگاه هاهه ها نقش 

 ، تهران، ایران.اطالعات جیرافیای   ساالن
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روسرا، زهرا؛ منوری، ستید مستعوه؛ هرویشت ، مهتدی؛      [.9]

های ستنج  از هور   ، هاربره هاهه1391فالدر ، فاطم ، 

(RSو س ) ( یسرم اطالعات جیرافیایGIS   هر استرخرا )

آمتای     های هتاربری اراضت  شتهر شتیراز، مجلت      نقش 

 .149 -164سرزمین، سال چهار ، شماره ششم، : 

آشنای  با فن ، 1390 علیرضا،مجد،  محموه؛زبیری،  [.10]

سنج  از هور و هاربره آن هر منابع طبیع  )اطالعتات  

اپ نهتم،  چت هتای هتوای ، فیتای ،     ماهواره ای ، عکس

 .تهران، انرشارات هانشگاه تهران

روه و  ، ادیتا  زاینتده  1392دستین،   سیددسین ، سید [.11]

مقابلتت  بتتا بحتتران تشکستتال  بتتا اجتترای طتتر  جتتامع   

آبخیزهاری شهری، اولین همای  مل  بحران آب، هانشگاه 

آزاه اسالم  وادد توراستگان، اصتاهان، ارهیبهشتت متاه     

 . ایران.92

، استرانداری  1389اصتاهان،  آمای  اسران   طر  پای [.12]

ریزی و بوهجت ،   ریزی، هفرر برنام  اصاهان، معاونت برنام 

منتابع طبیعت  و     شناتت وضع موجتوه و رونتد گذشتر   

محی  زیست، منابع آب، ویرای  اول، معاونت پژوهشت   

 هانشگاه صنعر  تواج  نصیرالدین طوس .

، اسرانداری 1389طر  پای  آمای  اسران اصاهان،  [.13]

ریزی، بخ  هو ، شناتت وضتع   معاونت برنام اصاهان 

موجوه و روند گذشتر  نظتا  ستکونرگاه  و جمعیتت،     

ویرای  اول، معاونت پژوهش  هانشگاه صنعر  تواجت   

 رالدین طوس .ینص

، اسرانداری 1389آمای  اسران اصاهان،   طر  پای [.14]

ریزی، بخ  سو ، شناتت وضع  اصاهان معاونت برنام 

های اقرصاهی، هشتاورزی   ژگ موجوه و روند گذشر  وی

و اشتتریال، ویتترای  اول، معاونتتت پژوهشتت  هانشتتگاه  

 رالدین طوس . یصنعر  تواج  نص

اصتول ستنج  از هور    ،1391،سیدهاظم پناه، علوی [.15]

، هتای هتوای    ای و عکتس  نوین و تاسیر تصاویر ماهواره

 ، تهران. انرشارات هانشگاه تهران

ع آب و ، بررست  منتاب  1381، ستیدهاظم  پناه، علوی [.16]

های بیابان لوت بتا استرااهه    رطوبت سطز االرض هلوت

های جیرافیای ، شماره  های ماهواره ای، پژوه  از هاهه

47 : ،69-57. 

، بررست  بحتران آب   1390علویزاهه، سید امیرمحمتد،   [.71]

هر بختت  هشتتاورزی اثتترات و راهکارهتتای مقابلتت  بتتا آن  

مطالع  مورهی ههسران اسارجان )شهرسران شهر رضتا(،  

ی بحتتران آب و تشکستتال ، اصتتاهان، ا منطقتت همتتای  

 .ایران

ستتنج  از هور  ،1390فرتتاد ، محمتتد مهتتدی،   [.18]

ی موضتوع  از  هتا  نقشت   تهیت  هاربرهی اصتول علمت    

تصاویر ماهواره ای )هاربره هر علتو  هشتاورزی، منتابع    

چتاپ اول، انرشتارات متترز   "یستتت(طبیعت  و محتی  ز  

 تهران. ، هان 

، 1392؛ ارشد، صتالز،  ن، فرشید؛ مرید، سعیدفرحیا [.19]

ارزیاب  رونتد تیییترات هتاربری اراضت  بتا استرااهه از       

سنج  از هور و ارتبات آن با رونتد جریتان روهتانت  )    

، شرق هریاچت  ارومیت (   های مطالع  مورهی : زیردوض 

، 27آب و تتاک)علو  و صتنایع غتذای (، جلتد       نشری

 .642-655: ، 3ۀ شمار

ازی تیییتترات ، آشکارستت1387، ستتامرهفالدرکتتار،  [.20]

پوش  اراض  اصاهان با استرااهه از ستنج  از هور و   

GIS،  ،هانشتتکده منتتابع طبیعتت ،    هارشناستت  ارشتتد

 .157هانشگاه صنعر  اصاهان،   

هار، آزاهه؛ هاظم ، بهتاره؛ یتاوری،    قربان ، ساره؛ زرع [.21]

برآوره تسارت عملکتره دااظتت از   ، 1392ادمدرضا، 

 نج  از هورمنتتابع آبتت  هر جنگتتل بتتا استترااهه از ستت 

هتاربره    هتای چتالو (، مجلت    )مطالع  مورهی: جنگل

هر علتتو  منتابع طبیعتت ، ستتال   GISستنج  از هور و  

 .27-37:، 1چهار ، شماره

گاریزی، آر ؛ شی  وادد، بترهی؛ ستعدالدین، امیتر؛     [.22]

زمان   –سازی مکان   ، شبی 1391ماهین ، عبدالرسول، 

 چتای استران   تیییرات گسترره جنگتل هر آبخیتز چهتل    

هتای توههتار و    گلسران با اسرااهه از مدل تلایق  سلول

پژوهشت  تحقیقتات    -زنجیره مارهوف، فصتلنام  علمت   

 .  273-285، : 2، شماره 20جنگل و صنوبر ایران، جلد 

هتتای  راهنمتتای تهیت  نقشتت   ،1383متالمیران، دمیتتد،  [.23]
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ای، انرشتتتارات ستتتازمان  موضتتتوع  از تصتتتاویر متتتاهواره

 .تهران شریبان  نیروهای مسلز،جیرافیای  وزارت هفاع و پ

، پتترهاز  هتتامپیوتری تصتتاویر  1388میرتتر، پتتاول ا .،  [.24]

سنج  از هور، ترجمت  جتالل امینت ، انرشتارات هانشتگاه      

 تهران.

بینت    پی ، 1383میثاق ، فرهاه؛ محمدی، هور ،  [.25]

روه بتا استرااهه از    تیییرات هیایت آب روهتان  زاینتده 

نس ملت   هومتین هناترا   عصتب  مصتنوع ،   های شبک 

هشتتاورزی،  ۀهانشتتکد هانشتتجوی  منتتابع آب و تتتاک،

 هانشگاه شیراز، ایران.

نصیری، مهران براهران؛ آبکار، عل  اهبر؛ صتاهق  نتائین ،    [.26]

پوش  اراضت     ، تهی  نقش1385زاهه، محموه،  عل ؛ عبداهلل

هتای زمتان  تصتاویر متاهواره      هشوری بتا استرااهه از ستری   

TERRA  ستتنجندۀMODISالت همتتای  ، مجموعتت  مقتتا

 .برهاری هشور، تهران ژئوماتیک، سازمان نقش 
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