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ABSTRACT
Surface and groundwater resources are of the most important issues in the development of rural
communities. Because in these areas, water resources have a significant impact on economic
development, especially agricultural activities. Meanwhile remote sensing technology and
geographic information system (GIS) are used to prepare extensive and on-time land use maps. The
aim of this study was to study the role of water resources and these challenges on the trend of
changes in rural settlements and in in Sari County. In order to apply the remote sensing technology
in this research, Landsat 8 satellite images were used in 2014, 2017 and 2019 then the radiometric
calibration were done and land use map was obtained for each of the years. According to the land
use map in 2014, 2017 and 2019, agricultural - rural land use in Sari County was 306.25, 290.83
and 300.38 square kilometers, respectively. Also, the results showed that surface and groundwater
resources changes in selected years and the reduction of these resources have reduced the
agricultural - rural land use areas. Therefore, the nnecessity for less dependence of farmers and
rural community on water resources with the creation and development of infrastructure related to
other agricultural activities such as rural tourism and agro- tourism with low dependence on water
resources has been proposed.
Keywords: Surface and groundwater resources, Land use, Landsat 8 satellite, Geographic
Information System (GIS).
Introduction and objectives
The existence of quality water resources is one of the main pillars of sustainable development.
Water resource management leads to the best use of available water and economic, social and
environmental benefits. Nowadays, the protection of water resources and its optimal use has
become an important global issue. Since, there are the many interdependencies between rural and
agricultural development, it is necessary to study the effective elements in improving the
agricultural and rural productive situation. Using satellite imagery to study how land cover changes
over time is an effective solution given the widespread changes in land use and the destruction of
natural resources in recent years. Therefore, geographic information system is an effective way to
manage and analyze spatial data and solve these problems and the combination of this system with
remote sensing technology is effective in achieving sustainable agricultural development. In the
present study, an attempt has been made to study the trend of changes in rural areas and the role of
water resources and related challenges in the process of changes in rural development in Sari
county of Mazandaran province using these new methods.
Methodology
In this research, Sari County was selected as the studied case because of its suitable
geographical extent and many land use changes in recent years. In this county, Tajan basin is the
most important surface water source that the agricultural activities depend on the water regime of
this river. Also, well discharge information in the study area was used as groundwater resources.
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Landsat 8 satellite images were used in 2014, 2017 and 2019 to investigate land use changes in the
study area. The images were pre-processed using ENVI 5.3 and ArcMap 10.2 software, and then
classified based on five uses, including agricultural / rural land, urban residential areas, water areas,
landless vegetation, and forest areas.
Finding and Discussion
Land use maps from Landsat 8 satellite images showed that the water areas that represented the
Shahid Rajaei Dam Lake, water hole and fen had largest area corresponding to it, agricultural /rural
lands have developed and expanded in 1393 in comparison1396 and 1398 in Sari County. Also, the
changes in the Tajan River discharge in 1396 compared to the other two years have been shown to
have decreased due to the decrease in rainfall in 1396. In addition, the information obtained from
the measurement of observation wells in Sari plain indicated that the groundwater level (relative to
sea level) in Sari plain in 1393, 1396 and 1398, respectively – 5.24, -5.16 and -2.4 meter that was
in a lower level in 1393 and 1396 than in 1398.
Conclusion and suggestions
Water, as the most important factor, has a great impact on agricultural production. Also, due to
the dependence of rural settlements development on natural resources, especially water resources,
any change in these resources will have a significant impact on the area of agricultural land and
rural production. Nowadays, remote sensing technology has helped researchers to study land use
changes by providing extensive maps. According to previous research, whenever sufficient water
resources are made available to rural people, the area covered by agricultural-rural land use
increases. Therefore, the following are suggested:
- Basic resources for sustainable rural development should be maintained by taking appropriate
policy, increasing the productivity of production factors, preventing the waste of water resources
and saving surface water.
- Side agricultural activities and reducing the dependence of agricultural products on water
should be developed by selecting suitable crops in each region.
- The plans to be complied to prevent changes in the agricultural land use, which will lead to
physical changes in the village, such as the reduction of rural housing and agricultural activities.
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بررسی نقش منابع آب بر توسعه سکونتگاههای
روستایی (مورد مطالعه :شهرستان ساری)
فاطمه جعفری صیادی 1و فاطمه شفیعی*2
 ،1دانشجوی دکتری گرایش آبیاری و زهکشی ،رشته مهندسی آب ،دانشکده مهندسی زراعی،
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری ،ایران
 ،2استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده علوم زراعی،
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری ،ایران
(تاریخ دریافت -99/3/11 :تاریخ تصویب)99/5/20 :

چکیده

منابع آب سطحی و زیرزمینی یکی از مسایل مهم در توسعه جوامع روستایی بهشمار
می روند .زیرا در این مناطق ،منابع آب در توسعه اقتصادی و بهویژه فعالیتهای کشاورزی
تأثیر بسزایی دارد .در این بین ،فن سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی در تهیه
نقشههای گسترده و بههنگام تغییرات کاربری اراضی مورد استفاده قرار میگیرد .پژوهش
حاضر با هدف بررسی نقش وضعیت منابع آب و چالشهای مربوط به آن در روند تغییرات
محدوده سکونتگاه های روستایی در شهرستان ساری انجام شده است .در این پژوهش ،از
تصاویر ماهواره لندست  8در سالهای  1396 ،1393و  1398استفاده شد و پس از انجام
تصحیحات اتمسفریک ،نقشه کاربری اراضی برای هر یک از سالها بهدست آمد .با توجه به
نقشه کاربری اراضی در سالهای  1396 ،1393و ، 1398کاربری کشاورزی/روستایی در
محدوده شهرستان ساری بهترتیب مساحتی برابر  290/83 ،306/25و  300/38کیلومترمربع
داشتند .همچنین ،یافتهها نشان داد که با تغییرات منابع آب سطحی و زیرزمینی در سالهای
منتخب و کاهش در میزان این منابع ،مساحت تحت پوشش کاربری کشاورزی/روستایی هم
کاهش یافتهاند .بنابراین ،ضرورت وابستگی کمتر کشاورزان و روستاییان به منابع آبی با ایجاد
و توسعه زیرساختهای مرتبط با دیگر فعالیتهای کشاورزی مثل گردشگری روستایی و
کشاورزی با وابستگی کم به منابع آبی پیشنهاد شده است.
واژههای کلیدی :منابع آب سطحی و زیرزمینی ،کاربری اراضی ،ماهواره لندست  ،8سامانه
اطالعات جغرافیایی.
مقدمه
آب ،عامل و محرك اصلی کشاورزي در جهان به-
شمار میرود .علیرغم محدوديت منابع آبی در بیشتر
مناطق گزارشها حاکی از آن است که فعالیتهاي
کشاورزي حدود  70درصد آب مصرفی در سطح جهان

را به خود اختصاص داده است (
 .)2014مطالعات نشان میدهد که در ايران هم از ديرباز
همواره مشکل کم آبی وجود داشته و اين مساله مربوط
به نسل يا دورهاي خاص نیست و در مناطق روستايی
بهدلیل انجام فعالیتهاي کشاورزي بهعنوان مهمترين
Kazemeyeh et al.,
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بخش مصرفکننده منابع آبی از اهمیت بیشتري
برخوردار است ( .)Aghapour Sabbaghi et al., 2012در
اين بین ،وجود منابع آب باکیفیت يکی از پايههاي اصلی
توسعه پايدار بهشمار میرود .مديريت منابع آب منجر
می شود بتوان از مقدار آب موجود بهترين استفاده را
کرده و سودمنديهاي اقتصادي ،اجتماعی و
زيستمحیطی ايجاد کرد .استفاده بهینه و اقتصادي از
منابع آب ،نیاز به داشتن اطالعات کاملی از خصوصیات
هیدرولوژيک و هیدروژئولوژيک حوضههاي آبريز دارد تا
بتوان با شناخت پتانسیلهاي موجود و مديريت صحیح
از اين منابع آبی بهرهبرداري و از هدر رفتن و آلودگی
منابع آب جلوگیري کرد (.)Boochani et al., 2017
منابع آب سطحی و زيرزمینی يکی از مسايل مهم در
توسعه جوامع روستايی بهشمار میروند ،زيرا در اين
مناطق منابع آب در توسعه اقتصادي و بهويژه
فعالیتهاي کشاورزي تأثیر بسزايی دارد .تالش بهمنظور
کاهش فقر و تامین رفاه اجتماعی براي عموم مردم در
قالب اجراي برنامههاي رشد و توسعه در نواحی
جغرافیايی يک سرزمین از اولويتهاي مهم در رسیدن
به توسعه پايدار ملی است .بنابراين ،توجه به عرصههاي
روستايی کشور و تأمین خدمات و تسهیالت کافی به
منظور فعالسازي واحدهاي روستايی ،چه بهدلیل
ضرورت گسترش فعالیتها و چه بهدلیل سازماندهی
صحیح امکان تثبیت جمعیت در عرصههاي مختلف و
هم مرتبط کردن سکونتگاههاي روستايی به شبکه عام
نظام سکونتگاهی کشور و توسعه پايدار ،امري جدي و
اجتنابناپذير است ( Salehian & Rahmani Fazli,
.)2018

بنابراين ،توجه به تأمین زيربناهاي توسعه و آبادانی،
بهويژه عامل حیاتی آب ،زمینهساز رشد و توسعه روستاها
خواهد بود .زيرا وجود آب و استفاده انديشیده از آن
همواره عامل حیات و معیشت انسانها بوده است .اين
عامل مهم در ساماندهی سکونتگاههاي روستايی و
پايداري اين جوامع نقش اساسی ايفا کرده است .در حال
حاضر ،حفاظت از منابع آب و بهرهبرداري بهینه از آن به
يک مسأله مهم جهانی تبديل شده است
( .)Khorrambakht, 2016با توجه به وابستگیهاي
زيادي که بین توسعه روستايی و توسعه کشاورزي وجود

دارد ،مطالعه عناصر موثر در بهبود اوضاع کشاورزي و
تولیدي روستا ضرورت میيابد .عوامل خاص اقلیمی مثل
بارش ،دما و رطوبت بیشترين اثرات را از خود بر جا
میگذارند و در واقع تمام ابعاد زندگی روستايیان مثل
الگوي کشت ،نوع محصول ،تعادل آبی ،چگونگی
پراکندگی جمعیت و جنبههاي ديگر زندگی آنها را در
برمیگیرد (.)Fallahtabar & Bahiraei, 2012
در اين بین ،يکی از مهمترين چالشها در روند
توسعه روستايی محدوديت منابع آب است و چالشهاي
اصلی بخش آب منطقهاي در زمینه محدوديت منابع آب
شامل :بهرهبرداريهاي غیرمجاز و بیرويه از منابع آب،
افت شديد سفرههاي آب زيرزمینی ،رواج الگوهاي
نامناسب کشت و محدوديت عوامل تولید در نواحی
روستايی است .عواملی که منجر به ايجاد چالشهاي
مذکور شدهاند ،عبارتند از :افزايش جمعیت ،باال رفتن
سطح رفاه زندگی و افزايش تقاضاي آب در بخشهاي
مختلف مصرف ( .)Yasoori, 2008همچنین ،طی فرآيند
يادگیري اجتماعی ،کشاورزان به خوبی ياد گرفتهاند که
به دنبال بیشینه بهرهبرداري از منابع آب باشند که اين
موضوع آسیب غیرقابل جبرانی به منابع آبهاي سطحی
و زيرزمینی وارد کرده است (& Akbari, 2020
 .)Alambeigiدر نتیجه ،وابستگی نظام معیشت
روستايی به منابعطبیعی بهويژه منابع آب در بسیاري از
مناطق منجر به کاهش سهم نسبی جمعیت روستايی و
کاهش توان اقتصادي نواحی روستايی شده است.
توان منابع آب در فعالیتهاي کشاورزي بیانکننده
چند مسأله اساسی از جمله محدوديت منابع آب به ويژه
در دهههاي اخیر ،اثر مستقیم افزايش جمعیت در توان
منابع آب کشاورزي براي تولید با توجه به ثابت ماندن
منابع آب يا روشهاي دسترسی به منابع آب ،عدم تغییر
و تحول چشمگیر ابزار ،تجهیزات و روشهاي مصرف
بهینه منابع آب و اضمحالل الگوهاي کهن مصرف منابع
آب مبتنی بر ساختار جغرافیايی ،اجتماعی و اقتصادي
جامعه روستايی در سکونتگاههاي مذکور است
(.)Boochani et al., 2017; Yasoori, 2008

بنابراين ،سامانه اطالعات جغرافیايی يک روش موثر
براي مديريت و تحلیل دادههاي مکانی و حل اين مسائل
بوده و همراهی اين سامانه با فن سنجش از دور در
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دستیابی به توسعه پايدار کشاورزي موثر است .همچنین،
با تغییرات گسترده کاربري سرزمین و تخريب منابع
طبیعی در سالهاي اخیر ،بررسی چگونگی تغییرات
پوشش سرزمین طی دورههاي زمانی با استفاده از
تصاوير ماهوارهاي امري ضروري است ( Joorabian et al.,
 .)2014اين سامانه قادر است نتايج را به صورت
نقشههاي دقیق ارايه دهد ( .)Khorrambakht, 2018در
ادامه ،مروري بر مطالعات پیشین بیان میشود تا
چارچوب مفهومی پژوهش سازماندهی شود.
نتايج مطالعهاي در خصوص پايش تغییرات کاربري
زمین در شهر شهمیرزاد با استفاده از دادههاي سنجش
از دور و سامانه اطالعات جغرافیايی نشان داد که با
گذشت زمان طی سالهاي مورد مطالعه از مساحت
کاربريهاي زراعی و باغی و زمین باير کم شده و
کاربريهاي مسکونی و انسانساز افزايش يافته بودند .با
استفاده از آشکارسازي تغییرات مشخص شد بیشترين
تغییر کاربريها در سالهاي  1999تا  2009مربوط به
تبديل اراضی باغی و زراعی به زمینهاي باير با حدود
 20درصد تغییر و در بازه زمانی سالهاي  2009تا
 2019مربوط به تبديل اراضی باغی و زراعی به اراضی
مسکونی با حدود  16درصد بود .بررسی نتايج حاصل از
آشکارسازي نشان داد در بازه زمانی  10سال اول حدود
 20درصد از اراضی باغی به زمین باير و در بازه زمانی
 10سال دوم حدود  7درصد از اراضی باير به اراضی
مسکونی و انسانساخت تبديل شده بودند
((2013) Farsi & Yusefi .)Kamalifard, 2020
تغییرات کاربري اراضی دشت بجنورد را به روش
آشکارسازي پس از طبقهبندي تصاوير ماهواره لندست 5
در سال  1377و  1385و همچنین ،تصاوير لندست 8
در سال  1392تحلیل کردند .نتايج تحقیق نشان از
کاهش اراضی ديم و مرتع در بازه زمانی مورد مطالعه،
کاهش اراضی کشاورزي آبی و باغات تا سال  1385و
روند افزايشی آن تا سال  1392و اراضی شهري و
انسانساخت هم روند افزايشی داشتندMirkatouli et .
 (2011) al.با استفاده از تصاوير سنجنده  LISSماهواره
 IRSسال  2007و لندست  TMسال  1991به
آشکارسازي تغییرات کاربري اراضی در شهر گرگان
پرداختند .نتايج نشان داد کاربري شهري بیشترين
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توسعه را داشته است و در بسیاري از مناطق به دلیل
توجه نکردن به توان اکولوژيک منطقه و تبديل مناطق
طبیعی به شهر ،آسیب جدي به محیطزيست وارد شده
است )2011( Abdel Kawy & Belal .در غرب دلتاي
نیل مصر به آشکارسازي تغییرات کاربري اراضی با
استفاده از ماهواره لندست در سالهاي ،1999 ،1984
 2005و  2009پرداختند .در اين پژوهش بیشترين
تغییرات کاربري و میزان حساسیت پوششها مشخص و
در نهايت ،مدل تحلیلی ارايه شد تا میزان حساسیت
اراضی نسبت به تغییر کاربري سنجیده شود .با توجه به
نتايج ،مناطق با پوشش گیاهی متراکم بیشترين
حساسیت را به تغییر کاربري داشتهاند چرا که اين
مناطق سودمندي فراوانی براي محیطزيست دارند و با
تغییر کاربري اين مناطق ،تعادل محیطزيست منطقه بر
هم خواهد خورد .از تصاوير ماهواره لندست (-1986
 )1996و مدلهاي رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی
براي مدلسازي تغییرات کاربري سرزمینی در حوضه
کاتامايو استفاده شد .نتايج نشان داد 1استفاده از تصاوير
ماهوارهاي در مدل رگرسیون لجستیک نتايجی با دقت
بیشتر نسبت به مدل شبکه عصبی ارايه میدهد
( .)Sendra & Onate-Valdivieso, 2010در مطالعهاي با
بررسی پتانسیل اندازهگیريهاي چند طیفی مکانی در
تأمین اطالعات مکانی در خصوص منابع طبیعی و
سامانه اطالعات جغرافیايی ( )GISو ادغام اطالعات
مذکور با دادههاي اقتصادي -اجتماعی و ديگر اطالعات
موازي گرفته شده در حوضه آبخیز بلوك چهارخاري
بخش ماهوبا در شمال هند ،براي تولید 3اطالعات در
(IRS-

خصوص منابع طبیعی از ماهواره سنجش از دور
 )1Bو سنجنده ( )LISS-IIاستفاده شد و تصاوير از راه
تفسیر چشمی منظم و ادغام بعدي آن با اطالعات هم
راستا در محیط  GISبراي توسعه برنامه کاربري اراضی
بهینه /برنامه عملیاتی براي توسعه پايدار و منابع زمینی
استفاده شد .از آنجا که پوشش گیاهی دايمی حوضه
آبخیز به دلیل فشار جمعیت در حال کاهش يافتن بود

1. Catamayo Basin
2. Charkhari block
3. Mahoba district
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بنابراين ،نیاز به ايجاد پوشش گیاهی بیشتر مورد تأکید

قرار گرفته بود (.)Dwivedi et al., 2006
نتايج مطالعهاي در خصوص بررسی پتانسیل شرايط
جغرافیايی و طبیعی در ذخیرهسازي منابع آب با استفاده
از  GISدر منطقه شمال کوير حاج علیقلی که داراي
مشکالت افت آبهاي زيرزمینی ،شور شدن آبها،
افزايش تقاضا و پتانسیل منطقه براي افزايش سطح زير
کشت بود نشان داد که ژئومورفولوژي منطقه شامل
کوههاي بلند با تأثیر در میزان بارش و تشکیالت آهکی
تکتوتیزه سهم عمدهاي در تأمین آب منطقه دارد که
همراه با دشتسرهاي گسترده نقش اصلی در تغذيه
سفرهها داشتهاند و موارد مذکور نقش مهمی در توسعه
پايدار روستايی ايفا میکنند (.)Yosfizadeh, 2019
 )2018( Salehian & Rahmani Fazliدر پژوهشی نشان
دادند که تغییرات کاربري اراضی حوضه آبريز رودخانه
زاينده رود ناشی از دستاندازي گسترده فعالیتهاي
انسانی در حوضه بوده و از طرفی به دلیل خشکی
رودخانههاي اصلی موجود در حوضه آبريز ،فشار بر
سفرههاي آب زيرزمینی براي تأمین نیاز آبی کشاورزي
در منطقه ،تشديد شده است .همچنین ،در بخش
پايیندست حوضه بهعلت شدت بیشتر خشکسالی
شاخصهاي زيستمحیطی در وضعیت نامناسبتري
نسبت به کل حوضه قرار داشتند .در مطالعهاي ديگر با
عنوان بررسی تأثیر منابع آب در توسعه پايدار نواحی
روستايی بخش زوماهروي شهرستان الیگودرز ،براي
ارزيابی توان اکولوژيکی منطقه از نقشههاي موجود در
محیط نرمافزار  ArcGISاستفاده شد که نتايج نشان داد
که بیشتر آب سطحی موجود بدون استفاده مناسب براي
فعالیتهاي اقتصادي بهويژه کشاورزي از منطقه خارج
میشود .همچنین ،با توجه به وجود منابع آب غنی
وضعیت مساعدي براي توسعه فعالیتهاي اقتصادي
داشته؛ بهطوريکه که حدود  30درصد از اراضی منطقه
شرايط کامالً مناسب و به نسبت مناسب براي توسعه اين
نوع کاربري را دارد ( .)Boochani et al., 2017با مطالعه
اثرات منابع آب در توسعه منطقه خشک کاشان اين
نتیجه حاصل شد که اگر نسبت به حراست از منابع آب
اقدامی اساسی صورت نگیرد ،مسیر توسعه پايدار اين
منطقه با مهمترين مانع يعنی نبود آب مواجه خواهد شد

( .)Fallahtabar & Bahiraei, 2012با توجه به نتايج
مطالعهاي در خصوص رابطه بین محدوديت منابع آب و
ناپايداري روستاهاي استان خراسان رضوي ،به در نظر
گرفتن برنامهريزي بهمنظور استقرار جمعیت و فعالیت
متناسب با قابلیتهاي منابع آبی مناطق تأکید شد .چرا
که آب بهعنوان مهمترين عامل تولید در اقتصاد روستايی
خراسان بهشمار میرود ( .)Yasoori, 2008در مطالعهاي
ارتباط بین گزينههاي استحصال آب و توسعه کشاورزي
در پاکستان مطالعه و بررسی شد و نتايج نشان داد که
رژيم بارندگی و رواناب تعیینکننده ويژگیهاي مخروط-
افکنه و توان تولید زراعی آنها بوده است ( Oosterbaan,
 .)2010در مطالعهاي ديگر با عنوان کاربرد سنجش از
دور براي منابع آب در منطقه نیمه خشک مديترانهاي
مشخص شد که چگونه سنجش از دور میتواند به بهبود
نظارت و مدلسازي منابع آب در مناطق مذکور کمک
کند .نتايج اين مطالعه شامل توسعه روششناختی براي
بازيابی اجزاي کلیدي چرخه آب در يک منطقه پوشیده
از برف با کمک تصاوير سنجش از دور در مقیاس
کیلومتر بود که منجر به مدلسازي دماي سطح زمین
براي تعیین تبخیر و تعرق غالت مبتنی بر دادههاي
سري زمانی سنجش از دور شد (.)Jarlan et.al, 2015
در جمعبندي میتوان به اين نتیجه رسید که
مطالعات مذکور با فراهم کردن زمینههاي نظري استفاده
از فن سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیايی در
بررسی منابع آبی و توسعه سکونتگاههاي روستايی و
عوامل موثر بر آن ،بستر مناسبی براي کاربرد فن
سنجش دور و سامانه اطالعات جغرافیايی در شناسايی
نقش منابع آب در توسعه سکونتگاههاي روستايی مهیا
کردهاند .از آنجا که امروزه وجود منابع آب با کیفیت
يکی از پايه هاي اصلی توسعه پايدار و به ويژه توسعه
پايدار روستايی بهشمار میرود؛ فن سنجش از دور و
سامانه اطالعات جغرافیايی در پی آن است که ضمن
فراهم کردن زمینه بهره برداري بهینه و اقتصادي از
منابع آب ،اطالعاتی را براي مديريت صحیح از اين منابع
و جلوگیري از هدر رفت و آلودگی آن ارايه دهد .در عصر
حاضر ،میتوان با بهرهگیري از فنون نوين مثل فن
سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیايی
سکونتگاههاي روستايی را به صورت پايداري ساماندهی
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کرد که در اين بین حفاظت از منابع آب و بهرهبرداري
بهینه از آن در اين مناطق از اهمیت ويژهاي برخوردار
است .اين مساله به ويژه در مناطق روستايی و
مزرعههاي کشاورزي مناطق شمالی کشور بیشتر به
چشم میخورد زيرا در اين مناطق با وجود زمینهاي با
کیفیت ،منابع آب متعدد و اقلیم مناسب ،دستاندازي به
طبیعت و تغییر کاربري اراضی کشاورزي به کاربريهاي
مختلف مثل ويالسازي ،هتلداري ،مراکز تجاري و
تفريحی و مراکز صنعتی و تولیدي به شدت مشاهده
میشود (.)Lahmian, 2017; Mirzaei et al., 2019
شهرستان ساري بهعنوان مرکز استان مازندران در طی
دهه اخیر با تغییرات کاربري اراضی فراوان مواجه شده
است و بسیاري از مناطق روستايی اين شهرستان که
مهمترين منابع تولیدات کشاورزي هستند به
کاربريهاي سودآور امّا نامتناسب با طبیعت تبديل شده
است ( .)Raie et al, 2017منابع آبی اين شهرستان به
جاي استفاده در بخش کشاورزي و تولید غذا در
بخشهاي غیرضرور ديگر مورد استفاده قرار میگیرد و
اين مسأله منجر به کاهش کیفیت و کمیت منابع آبی
روستايی و کشاورزي در اين شهرستان شده است
( )Pirnia et al, 2017و اين امر به نوبه خود منجر به
تغییر در سکونتگاههاي روستايی میشود .از اينرو ،در
پژوهش حاضر تالش شده است تا روند تغییرات محدوده
روستايی بررسی شده و نقش وضعیت منابع آب و
چالشهاي مربوط به آن در روند تغییرات توسعه مناطق
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روستايی در شهرستان ساري استان مازندران با استفاده
از اين شیوههاي نوين مورد ارزيابی قرار گیرد.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

شهرستان ساري بهعنوان مرکز استان مازندران با
مساحتی در حدود  3240کیلومترمربع گستردگی
جغرافیايی مناسبی از دامنه رشته کوه البرز تا ساحل
درياي مازندران دارد ( .)Lahmian, 2017همچنین،
شهرستان مذکور از لحاظ وسعت بزرگترين شهرستان
استان مازندران است و از نظر تعداد بخش و آبادي در
رتبه اول استان قرار دارد ( Mirkatouli & Kanani,
 .)2011برابر آخرين تقسیمات کشوري در سال ،1393
شهرستان ساري شامل چهار شهر :ساري ،پايین هوالر،
فريم و کیاسر و شش بخش :مرکزي ،دودانگاه،
چهاردانگه ،کلیجانرستاق ،رودپی ،رودپی شمالی و 15
دهستان است ( .)Lahmian, 2017مهمترين فعالیت
کشاورزي در اين منطقه شامل شالیزار برنج و باغات
مرکبات و سیاهريشه است ( Roshun & Habibnejad,
 .)2018در اين شهرستان تغییرات زيادي در کاربري
اراضی رخ داده است ()Dadashpoor & Salarian, 2015
که با کمک فناوري سنجش از دور به خوبی میتوان
تغییرات کاربري اراضی را مورد بررسی قرار داد .در شکل
( )1موقعیت شهرستان ساري در کشور و در استان
مازندران نشان داده شده است.
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شکل  -1محدوده مورد مطالعه
وضعيت کشاورزي و اقليمی در منطقه مورد مطالعه

شهرستان ساري بهدلیل گستردگی جغرافیايی
مناسب يکی از مهمترين شهرستانها در تولید انبوه
محصوالت زراعی و باغی بوده و با توجه به تنوع اقلیمی
اين شهرستان ،محصوالت مختلفی در آن کشت و از
آنها بهرهبرداري میشود ( ;Hosseini & Keshiri, 2016
 .)Ansari et al., 2015بر اساس گزارش جهاد کشاورزي
استان مازندران در سال زراعی  1396-97در شهرستان
ساري گروههاي غالت ،گیاهان علوفهاي ،محصوالت
صنعتی و سبزي بهترتیب با حدود  5 ،10 ،78و 4
درصد ،بیشترين سطح کشت را به خود اختصاص دادهاند
( Agricultural Jihad Organization of Mazandaran

 .)Province, 2018در جدول ( )1وضعیت کشاورزي و
اقلیمی به تفکیک مراکز دهستانهاي شهرستان ساري
آورده شده است ( Mazandaran province planning
 .)document, 2017با توجه به نتايج مندرج در جدول
( )1تعداد روستاها و بالطبع سکونتگاههاي روستايی
متعلق به مناطق جلگهاي و کوهستانی در حد يکسانی
بودند ،اين در حالی است که مساحت منطقه جلگهاي
حدود سه برابر منطقه کوهستانی بود .همچنین،
بیشترين جمعیت روستايی ،بهرهبردار ،سطح اراضی و
سطح کشت به ترتیب مربوط به مناطق جلگهاي،
کوهستانی و میانبند بود.
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جدول  -1وضعیت کشاورزي و اقلیمهاي آن به تفکیک دهستانهاي منطقه مورد مطالعه ( Mazandaran province planning
)document, 2017

نام مرکز
دهستان

تعداد روستا

جمعیت
(نفر)

بهره بردار
(نفر)

سطح
(هکتار)

آبکسر
پنبه زارکتی
سمسکنده
شويالشت
فريم
کیاسر
هوالر
شهر ساري

66
45
54
34
59
73
53
-

53471
35149
55954
5612
8075
10340
11745
296417

6404
10400
8200
2429
5041
5880
5784
990

10375
14980
13984
6977
9550
14760
10548
-

14581
21481
19551
6200
7050
13560
9348
-

جمع

384

476763

45128

81138

91771

5677

نوع منطقه

مساحت
(هکتار)

وضعیت آب و
هوايی

متوسط
بارندگی

ارتفاع از سطح
***
دريا

کشت غالب

83963

گرم و مرطوب

650-550

20-22

25

7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
و8

10190

معتدل
مرطوب

550-450

19-17

700-300

 7 ،4 ،2 ،1و 8

29165

سرد و خشک

400-350

14-13

2500-750

8 ،6 ،5 ، 4 ،3 ،2
و9

منطقه جلگهاي
پنبه
(آبسکر،
سمسکنده)
منطقه میان بند
(هوالر و بخشی از اراضی مرکز
سمسکنده)
منطقه کوهستانی
(کیاسر ،فريم ،شويالشت)
زارکتی،

و

*

درجه
حرارت

اراضی

**

سطح کشت
(هکتار)

سطح آيش
(هکتار)
777
2500
1200
1200
****

مقیاسها* :میلی متر ** ،سانتی گراد *** ،متر =1**** ،برنج=2 ،گندم =3 ،جو =4 ،دانههاي روغنی =5 ،علوفه =6 ،سبزي و صیفی جات=7 ،مرکبات
 =8سیاه ريشهها =9 ،سويا

وضعيت منابع آب سطحی و زيرزمينی در منطقه مورد
مطالعه

حوضه آبريز رودخانه تجن مهمترين حوضه آبی در
شهرستان ساري است (شکل  .)2رودخانه تجن از
ارتفاعات رشته کوه البرز سرچشمه گرفته و در مسیر
خود پس از عبور از مناطق جنگلی ارتفاعات و دامنهها و
دشتهاي ساحلی به دريا میريزد .رژيم آبدهی اين
رودخانه برفی يا بارانی -برفی بوده و در نواحی کوهپايه و

دشت ،بارانی است (شکل  .)3برداشت و مصرف از منابع
آب سطحی در اين شهرستان از راه سدهاي تنظیمی و
انحرافی ،نهرهاي سنتی و آببندانها صورت میپذيرد و
باالترين رقم مصرف مربوط به نهرهاي سنتی بوده که
تمام آن به مصرف کشاورزي میرسد ( & Management
Planning Organization of Mazandaran Province,
.)2016

شکل  -2حوضه و زيرحوضه آبريز محدوده مورد مطالعه
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شکل  -3رژيم آبدهی ساالنه رودخانه تجن (مترمکعب بر ثانیه)

کمعمق بوده و میزان آبدهی آنها کم و مدت برداشت
آب بسیار کوتاه است .متوسط آبدهی لحظهاي چاهها
 4/3لیتر در ثانیه است (همان) .در جدول ( )2وضعیت
منابع آبهاي زيرزمینی منطقه مورد مطالعه به تفکیک
نوع مصرف آورده شده است .بیشترين مقدار اين منابع
آبی به مصرف کشاورزي رسیده است.

بخش ديگر منابع آبی شهرستان مربوط به منابع آب
زيرزمینی است که اساس تخلیه از منابع آب زيرزمینی
آبخوانهاي آبرفتی شهرستان ساري بهوسیله چاه صورت
میگیرد .منابع آب زيرزمینی در منطقه با توجه به
دسترسی مناسب ،باال بودن سفره آب زيرزمینی و
پراکندگی چاههاي موجود در شمال شهرستان متمرکز
است .بنابراين ،چاهها در اين محدوده بهطور معمول

جدول -2منابع آبهاي زيرزمینی در شهرستان ساري (سند آمايش استان مازندران)1396 ،
نوع مصرف
کشاورزي
شرب شهري
شرب روستايی
صنعت و خدمات
جمع

چاه نیمه عمیق

*

چاه عمیق

**

جمع

تعداد
10977
1
101
193

خروجی آب
136/5
0/02
17/01
7/81

تعداد
497
17
179
52

خروجی آب
32/68
34/86
15/81
4/06

تعداد
11474
18
280
245

خروجی آب
169/18
34/82
32/82
11/87

11272

161/34

745

87/41

12017

248/75

*تا  50متر و **بیش از  50متر

مهمترين مصارف آب در شهرستان ساري در سه
بخش کشاورزي ،شرب و صنعت-خدمات است .بخش
کشاورزي مهمترين مصرفکننده آب بهشمار میرود که
به وسیله چاه ،آبخوانهاي منطقه را تخلیه میکند .در
اين راستا ،حدود  74درصد از کل آبهاي زيرزمینی به
وسیله چاهها تخلیه شده و به مصرف اراضی کشاورزي
میرسد (همان).
تفسیر تصاوير ماهوارهاي و استخراج نقشه کاربري
اراضی

بهمنظور بررسی تغییرات در گستره مناطق روستايی
در شهرستان ساري از تصاوير ماهواره لندست  8در
سالهاي  2017 ،2014و  2019استفاده شد (جدول
 .)3تاريخهاي تصاوير در فصل تابستان انتخاب شدهاند.
زيرا در اين فصل بیشتر زمینهاي کشاورزي تحت کشت
محصوالت زراعی هستند و امکان تفکیک اين کاربري
روستايی /کشاورزي از ديگر کاربريهاي وجود دارد
1. LANDSAT 8
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( ،)Farsi & Yusefi, 2013بهعالوه احتمال وجود مشکل
ابرناکی در تصاوير ماهوارهاي در اين فصل کاهش
میيابد.

(سنجنده  )OLIمورد استفاده در اين پژوهش

1393/05/04
1396/04/27
1398/04/01

استخراج کاربريهاي اراضی مختلف به محیط نرمافزار
 ArcMAP 10.2منتقل شد.
سپس ،با تعريف نقاط تعلیمی براي هر طبقه با
استفاده از دادهبرداري زمینی و نقشههاي بههنگام گوگل
ارث طبقهبندي نظارت شده 2
هر يک از تصاوير با

جدول  -3مشخصات تصاوير ماهواره لندست 8
تاريخ شمسی
تصوير
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تاريخ میالدي
تصوير

اندازه پیکسل
(متر)

درصد
ابرناکی

-07-26
2014
-07-18
2017
-06-22
2019

30

0/48

30

0/03

30

0/87

تمامی تصاوير مورد استفاده در اين پژوهش پس از
دريافت از پايگاه تصاوير ماهوارهاي سازمان هواوفضاي
1
گرفت تا بازتاب خالص
آمريکا مورد پیشپردازش قرار

سطح زمین از تصاوير استخراج شود .براي پیشپردازش
تصاوير لندست  8از نرمافزار  ENVI 5.3استفاده شد و با
کمک دادههاي بخش متاديتا هر تصوير ،بازتاب خالص
سطح زمین هر پیکسل محاسبه و براي طبقهبندي و

استفاده از روش طبقهبندي بیشینه احتمال انجام
گرفت (.)Joorabian et al, 2014 ; Schulz et al, 2010

ارزيابی صحت نقشههاي طبقهبندي شده

بهمنظور ارزيابی صحت نقشههاي طبقهبندي شده
حاصل از تصاوير ماهوارهاي ،ماتريس خطا و ضريب کاپا
با کمک نرمافزار  ArcMAP 10.2براي هر نقشه محاسبه
شده و مطابق جدول ( )4دقت نهايی نقشه حاصل از
طبقهبندي تصاوير ماهوارهاي در هر يک از سالهاي
 1396 ،1393و  1398بهترتیب  0/91 ،0/85و 0/88
است که با توجه به نتايج پژوهشهاي مشابه اين دقت
در نقشههاي طبقهبندي شده مناسب و قابل اعتماد براي
انجام تحلیلهاي بعدي است ( & Tuolabi Nejad
 )Hosseinjani, 2018 ; Kamalifard, 2020در نتیجه،
نقشههاي حاصله از دقت مناسبی براي تحلیل و مقايسه
برخوردار بودند.

)1. EarthExplorer (https://earthexplorer.usgs.gov/
2. Google Earth
3. Maximum Likelihood

جدول  -4ضريب کاپا ،صحت کلی ،صحت تولیدکننده و صحت کاربر براي نقشههاي طبقهبندي شده
تاريخ نقشه

ضريب کاپا

صحت تولیدکننده (درص)

صحت کاربر (درصد)

صحت کلی (درصد)

1393/05/04
1396/04/27
1398/04/01

0/76
0/87
0/76

0/86
0/78
0/77

0/79
0/78
0/76

0/85
0/91
0/88

772

مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران دوره  ،51-2شماره 1399 ،4

نتایج و بحث
نقشهکاربري اراضی

در پژوهش حاضر ،طبقهبندي تصاوير ماهوارهاي در
پنج طبقه اراضی کشاورزي/روستايی ،مناطق مسکونی
شهري ،پهنههاي آبی ،زمینهاي فاقد پوشش گیاهی و

مناطق جنگلی انجام گرفت .در شکلهاي ( )4تا ()6
نقشه رنگ طبیعی و کاربري اراضی شهرستان ساري
براي سالهاي  1396 ،1393و  1398نشان داده شده
است.

شکل  -4نقشه شهرستان ساري و کاربري اراضی در تاريخ ()1393/05/04

شکل  -5نقشه شهرستان ساري و کاربري اراضی در تاريخ ()1396/04/27
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شکل -6نقشه شهرستان ساري و کاربري اراضی در تاريخ ()1398/04/01

از آنجا که مقايسه بصري نقشههاي کاربري اراضی
در تاريخهاي مختلف بهدلیل گستردگی محدوده مورد
مطالعه و کوتاه بودن فواصل زمانی حاکی از عدم تغییر
مشهود در کاربريهاي مذکور بود؛ بنابراين ،براي بررسی
دقیقتر اين تغییرات و تعیین میزان توسعه مناطق
روستايی با استفاده از نقشه کاربري اراضی مساحت هر
يک از کاربريها با استفاده نرم افزار ArcMAP 10.2
محاسبه و در جدول ( )5ارايه شده است که با توجه به
آن ،مساحتهاي محاسبه شده براي هر يک از کاربريها

نشان داد پهنههاي آبی که معرف درياچه پشت سد
شهید رجايی ،آبندانها و زمینهاي آبگیر بودند
بیشترين مساحت و متناظر با آن اراضی
کشاورزي/روستايی هم توسعه و گستردگی بیشتري را
در سال  1393نسبت به سالهاي 1396و  1398در
شهرستان ساري داشته است که با نتايج تحقیقات
 )2020( Kamalifardو (2013) Farsi & Yusefi
مطابقت داشت.

جدول  -5مساحت کاربريهاي مختلف در سالهاي  1396 ،1393و 1398
مساحت (کیلومترمربع)
تاريخ نقشه

کشاورزي/روستايی

مناطق مسکونی شهري

پهنههاي آبی

زمینهاي فاقد پوشش گیاهی

مناطق جنگلی

1393/05/04
1396/04/27
1398/04/01

306/25
290/83
300/38

55/88
63/81
109/17

38/78
30/02
29/83

1080
1094
1080/96

1757/73
1759/99
1717/91

روند تغييرات منابع آب سطحی

با توجه به اطالعات آبدهی رودخانه تجن بهعنوان
اصلیترين منبع آب سطحی استان مازندران که در
جدول ( ) 6آورده شده است ،تغییرات آبدهی اين
رودخانه در سال  1396نسبت به دو سال ديگر مورد

بررسی ،کاهش نشان داده است که علت آن کاهش
مقدار بارندگی در سال  1396بود که با نتايج پژوهش
 (2019) Mojerloo et al.و Ebrahimian & Barari
) (2019مطابقت داشت.
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جدول  -6آبدهی رودخانه تجن در سالهاي  1396 ،1393و
1398
سال آبی

حجم آبدهی (میلیون مترمکعب)

97-98
95-96
92-93

52/89
7/13
31/82

روند تغييرات منابع آب زيرزمنی

مطابق با جدول ( )7اطالعات حاصل از اندازهگیري
چاهکهاي مشاهدهاي در دشت ساري بهوسیله سازمان
آب منطقه اي استان مازندران حاکی از آن است که تراز
آب زيرزمینی (نسبت به سطح دريا) در دشت شهرستان
ساري در سالهاي  1396 ،1393و  1398به ترتیب
 -5/16 ،-5/24و  -2/4متر بود که در سالهاي  93و 96
نسبت به سال  98در تراز پايینتري قرار داشت .اين
نتیجه با توجه به نتايج پژوهش Mojarloo et al.
) (2019قابل تحلیل بود؛ چرا که کاهش بارندگی در
سالهاي  93و  96منجر به افت تراز آب زيرزمینی شده
است.
جدول  -7بررسی تغییرات حجم آبخوانهاي زيرزمینی در
دشت شهرستان ساري در سالهاي  1396 ،1393و 1398
سال
آبی
-98
97
-96
95
-93
92

سطح ايستابی
(متر)

تغییرات حجم مخزن نسبت به 12
ساله (میلیون مترمکعب)

-2/4

2/72

-5/16

-8/9

-5/24

0/035

نتيجهگيري و پيشنهادها

بخش کشاورزي با حدود  11درصد تولید ناخالص
ملی 23 ،درصد اشتغال و تأمین غذاي بیش از  80درصد
افراد جامعه ،نقشی حیاتی در اقتصاد ايران دارد .آب به-
عنوان مهمترين عامل ،در تولید کشاورزي تأثیر بهسزايی
دارد ( .)Kazemeyeh et al., 2014همچنین ،با توجه به
وابستگی توسعه سکونتگاههاي روستايی به منابعطبیعی
و بهويژه منابع آبی ،هرگونه تغییر در اين منابع بر
مساحت زمینهاي کشاورزي و تولیدات روستايی اثر
بهسزايی خواهد گذاشت .بهطوري که تغییرات پوشش

اراضی در مناطق روستايی شهرستان ساري بر طیف
گستردهاي از ويژگیهاي محیطزيست و منابعطبیعی
مثل کیفیت آب ،منابع زمینی و هوايی ،فرآيندها و توابع
اکوسیستم و الگوهاي آبی و هوايی تأثیر گذاشته است.
در بازههاي زمانی مختلف آنچه در اين شهرستان به-
عنوان تغییرات کاربري اراضی شناخته میشود افزايش
مناطق فاقد پوشش گیاهی و کاهش مناطق جنگلی
است ( .)Raie et al., 2017از طرف ديگر ،بررسیها نشان
میدهد که تنش آبی حتی در نواحی روستايی که از نظر
منابع آب در مضیقه نیستند در حال شکلگیري بوده و
بیش از دو سوم استانهاي کشور با اين پديده روبرو
هستند ( .)Fallahtabar, & Bahiraei, 2012از اينرو،
توجه به منابع آبی در سکونتگاهاي روستايی که پايداري
آنها از ابعاد مختلف با تهديدهايی روبرو شده است ،در
بازه زمانی طوالنی مدت اجتنابناپذير است .بنابراين،
الزم است براي تحلیل صحیح توسعه سکونتگاههاي
روستايی و تغییرات کاربري اراضی توجه ويژهاي به
تغییرات و نوسانات در منابع طبیعی بهويژه منابع آب
(سطحی و زيرزمینی) شود.
در اين بین ،فن سنجش از دور با تهیه نقشههاي
گسترده به پژوهشگران و متخصصان در عرصه هاي
مختلف کشاورزي ،منابعطبیعی و محیطزيست ،بهويژه
توسعه روستايی و کشاورزي ،در بررسی تغییرات اراضی
کاربري کمک چشمگیري کرده است .با توجه به پژوهش
انجام شده ،هر زمان که منابع آب کافی در دسترس
روستايیان قرار گرفته است ،مساحت تحت پوشش
کاربري کشاورزي-روستايی افزايش يافته است ( Jarlan
Boochani et ، et.al., 2015; Dwivedi et al., 2006
،Salehian & Rahmani Fazli, 2018 ،al., 2017

.)Yasoori, 2008 ،Kamalifard, 2020
بنابراين ،با توجه به نتايج اين پژوهش پیشنهادهاي
زير کاربردي خواهند بود:
 حفظ منابع پايه توسعه پايدار روستايی با اتخاذتدابیر مناسب ،افزايش بهرهوري عوامل تولید ،جلوگیري
از اتالف منابع آب و ذخیره آبهاي سطحی.
 گسترش فعالیتهاي جنبی کشاورزي و کاهشوابستگی تولیدات کشاورزي به آب با انتخاب محصوالت
مناسب در هر منطقه.
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 توسعه صنايع وابسته و تبديلی و توجه بهارتباطهاي پیشین کشاورزي با ساير صنايع در مناطق
.روستايی و توجه به بازاريابی صنايع دستی روستايی
سپاسگزاري

نويسندگان از همیاري شرکت سهامی آب منطقه اي
استان مازندران براي در اختیار قرار دادن آمار منابع آب
در سالهاي مورد نظر متعلق به اين شرکت قدردانی
.میکنند

 تأکید بر تنوع بخشی اقتصادي روستايی و کاهشوابستگی آن از اقتصاد مبتنی بر فعالیتهاي کشاورزي
درون مزرعهاي صرف و توجه به گردشگري روستايی و
کشاورزي با در نظر گرفتن توان به نسبت باالي منطقه
.مورد مطالعه در جذب گردشگران روستايی و کشاورزي
 تهیه و تدوين برنامههايی براي جلوگیري از تغییرکاربري اراضی کشاورزي که منجر به تغییرات کالبدي
در روستا مثل کاهش مساکن روستايی و فعالیتهاي
.مرتبط به کشاورزي میشود
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