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تگرد به کمک شتراز آب زیرزمینی دشت ه تغییر کاربری اراضی بر تاثیربررسی 

 داده های ماهواره ای و زمینی
 

 فرهاد حمزه 3فاضل ایران منش،2سید ابوذر قاضی میرسعید، 1

 
 alighazi110@yahoo.com،  تهران مرکزآزاد اسلامی واحد ، دانشگاه کارشناس ارشد سنجش از دوردانشجوی 1

 iranmanesh67@yahoo.com  پژوهشگاه حفاظت خاک و آبخیزداری،،و عضو هیات علمی استادیار2

 @myahoo.cogeofarhad77، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، استادیار و عضو هیات علمی 3

ه کیدچ  
دچیار تییییر دشت هشتگرد در نزدیکی شهر هشتگرد و در استان البرز واقع شده است که در چند دهه اخیر به دلیل رشد جمعیت و توسعه شهری کاربری اراضیی 

ابتیدا بهتیرین زمیان  در ایین تقییی  گذاشته اسیت  شده، که این تیییر بر روند بهره برداری از منابع آب موثر بوده و اثرات مهمی را بر منابع آب زیرزمینی، برجای

سیا   ASTERبیا اسیتفاده از تصیاویر سینجنده سیس   مشخص گردید و MODISسنجنده  NDVIمناسب جهت تهیه نیشه کاربری اراضی بر اساس مقصولات 

سیاله بیه  11تیییرات کاربری اراضی در یی  بیازه  شناساییبعنوان سا  هدف اقدام به تهیه و  2012سا   SENTINELبعنوان ساله پایه و تصاویر ماهواره  2001

 QQدر ابتدا با استفاده از نمودار بر اساس اطلاعات چاه های پیزومتری میزان  در مرحله بعدشد  احتما   حداکثر روش پیکسل مبنا بر اساس الگوریتم طبیه بندی

PLOT   تیییرات سطح تراز آب زیرزمینی مشیخص گردیید  نتیایغ تییییر کیاربری نشیان داد واحید روند داده ها به لقاظ همگنی مورد بررسی قرار گرفته و سس

ینیی حیاکی از آن کاربری کشاورزی بیشترین کاهش و واحد کاربری مرتع بالاترین توسعه اراضی را یافته است  از طرفی دیگیر نتیایغ حا یل از اطلاعیات آب زیرزم

متر افت نموده است  نتایغ کلی نشان می دهد که به دلییل تییییر کیاربری  13/6تیییر شدیدی شده و به میزان سا ، تراز آب زیرزمینی دچار 12است که در طی 

 اراضی، توسعه شهری و بهره برداری زیاد از چاه ها، ذخایر آب زیرزمینی کاهش مقسوسی پیدا نموده است   

 Sentinel-2و  Aster ماهواره ای، تصاویر تراز آب زیرزمینی، کاربری اراضی   واژه های کلیدی :

 

 مقدمه 1
ه آب نیشی حیاتی و ا لی را در توسعه پایدار هر منطیه از جهان دارد  دشت هشتگرد بر اساس تیسیمات هیدرولوژیکی کشور، در حوضه آبریز درج

 آب سطقی منابع ر سا  است  کمبودمیلی متر د 320دو دریاچه نم ، از جمله حوضه های آبریز بزرگ کشور واقع شده است، با متوسط بارندگی 

 روزافیزون افیزایش بیا .اسیت شده زیرزمینی آب های سفره سطح شدید افت و جهان نیاط از در بسیاری زیرزمینی آب از رویه بی برداشت سبب

 شناخت منظور به آب تراز تیییرات از آگاهی .اند بوده مواجه جدی با تهدید طبیعی ذخایر این و شده بیشتر منابع این از رویه برداشت بی جمعیت

 آب منیابع در میدیریت آن از توان می زیرزمینی آب سطح نوسانات ارزیابی دارد  با ضرورت آن بهینه مدیریت و زیرزمینی آب های وضعیت سفره

(  آب زیرزمینی یکی از منابع عمده تامین کننده نیاز آب مصرفی جهت مصارف شرب، کشیاورزی و  ینعت Naderian far,2011نمود ) استفاده

عوامل مختلف و بسیاری سبب تیییرات در منابع آب زیرزمینی میشوند  پی بردن به این عوامل که سبب تییییرات در تیراز آب این دشت می باشد  

یریتی موثر و اثر گذار در منطیه حاکم شود و از بروز هر گونه حادثه در آینده جلیوگیری کنید  از زیرزمینی میشوند مسلما کم  خواهد کرد که مد

هری جمله این عوامل تیییرات در کاربری اراضی است که با رشد جمعیت در ایران رخ داده است  این تیییرات  بیان گر توسعه اراضی کشاورزی و ش

از این رو شناخت منابع آب زیرزمینی موجب مدیریت  قیح مصرف و حفظ ایین منبیع پیر هستند، است که بزرگترین مصرف کنندگان منابع آب 

(   از طرفی دیگر تیییر کاربری های غیر ا ولی، بدون برنامه و بدون در نظیر گیرفتن ظرفیتهیای زیسیت مقیطیی 1331ارزش می شود)جواهریان،

آب زیرزمینی موثر بوده و کاملا آن را تقت تاثیر قرار می دهد  در این مطالعه سیعی (  این تیییرات بر روی منابع 1331 ورت گرفته است)مخدوم،

بعنوان سا  هدف اقدام  2012سا   SENTINELبعنوان ساله پایه و تصاویر ماهواره  2001سا   ASTERشد که با استفاده از تصاویر سنجنده 

 از پ  میایسه روش از برای دستیابی به میزان تیییرات کاربری های اراضیشود   ساله 11به تهیه و شناسایی تیییرات کاربری اراضی در ی  بازه 

کلیاس بیه  یی  از نقوه تیییرات تیییرات، مکانی توزیع نمایش بر علاوه این روش  مزیت مهمترین شد  تیییرات استفاده جهت تعیین طبیه بندی

 شده در طبیه بندی است گرفته کار به های  قت نیشه به بسته شده تولید تیییرات کاربری میزان نیشه درستی .را مشخص میکند  دیگر کلاس

سس  بر اساس اطلاعات چاه های پیزومتری میزان و روند تیییرات سطح تراز آب زیرزمینیی  د از آن در این مطالعه بدست آم قبولی قابل نتایغ که

 نی مورد ارزیابی قرار گرفت مشخص گردد  در پایان تاثیر تیییر کاربری اراضی بر تراز آب زیرزمی
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هیای زیرزمینیی در دشیت  آب مقلو  املاح و الکتریکی هدایت تیییرات روند بر اراضی کاربری تأثیر ( به ارزیابی1312فرد و همکاران) اسدی ژیلا

با مصرف کشیاورزی و مرتیع بر اساس  آمار چاه های منطیه پرداختند که نتایغ نشان داده که چاه های  1310تا 1331سروستان در طی سالهای 

 بیا رامسیر شهرسیتان اراضی کاربری تیییرات سازی (  به مد 1313پناه) یمیثاق و سید کاظم علو منطیه دچار شوری شدید شده اند  نورالدین

ته اسیت و سیایر بیشیترین افیزایش را داشی 1313تیا  1323ای پرداختند که نتایغ این مطالعه نشان داد که کلاس شهری از سا   ماهواره تصاویر

 وضعیت زمین بر پوشش /اراضی کاربری تیییرات روند تأثیر ( به بررسی1313کلاسها ی کاربری اراضی کم شده است  مقمد نصرالهی و همکاران )

تقیی  بیان می کند که ای در درشت گیلانیرب با تصاویر ماهواره لندست پرداختند که نتایغ این  ماهواره تصاویر از استفاده با زیرزمینی، آب منابع

 بیا که داد نشان زیرزمینی آب افت میزان است و بررسی داده خود اختصاص به را مساحت بیشترین در د 50 از بیشتر وسعت با مرتعی کاربری

بیگیدلو و  سلمانعلی .است شده افزوده زیرزمینی آب افت میزان بر بایر و دیم و کشاورزی آبی کشاورزی طبیات با مرتعی کاربری طبیه جایگزینی

 1312و  1332دشت زنجان در دو میطع  در زیرزمینی آب سطح افت و اراضی کاربری تیییرات بین ( به بررسی ارتباط1311خانمقمدی ) مهرداد

ه اسیت کیه بر اساس اطلاعات چاه های پیزومتری منطیه پرداختند که نتایغ نشان داد بیشترین تیییرات کاربری در اراضی پوشش درختی رخ داد

 برداشت افزایش به منجر که بوده هایی کاربری به زنجان دشت آبخوان در سا  2 طو  در تیییرات اکثر تبدیل به زراعت آبی شده است  بنابراین

( بیه بررسیی تیاثیر تییییر 1311منطیه شده است  طاهره اسکندری و همکاران) در زیرزمینی آب سطح کاهش نتیجه در و زیرزمینی منابع آب از

با تصاویر لندست و آمیاره هیای چیاه  2011تا  1113کاربری اراضی بر افت سطح آب زیرزمینی با استفاده از تابع آمار منطیه ای در فا له زمانی 

 ط موثری بین تیییر کاربری و افت آبهای زیرزمینی موجود دارد  های پیزومتری  ورت گرفت که نتایغ این تقیی  نشان میدهد که ارتبا

می تواند منبع مناسبی برای تهیه داده ها به منظور تهیه نیشه کاربری  اشت می شود که تصاویر ماهواره ایطب  مطالعات  ورت گرفته، چنین برد

شی مفید و کارآمد است که با دقتیی قابیل قبیو  تییییرات کیاربری اراضی باشد  علم سنجش ازدور برای تعیین و پایش تیییرات کاربری اراضی رو

و کمیت اراضی را برای ی  بازه زمانی بدست آورد  از طرفی دیگر تیییر کاربری اراضی و دخالت انسان در طبیعت تاثیرات بسیار مهمی را بر کیفیت 

 ات آن را بر آب زیرزمینی مشاهده نمود آب های زیرزمینی بر جای میگذارد که می توان با بررسی تیییرکاربری، اثر

 معرفی محدوده مورد مطالعه 2
ه دشت هشتگرد به لقاظ موقعیت جیرافیایی از طرف شما  به سلسله جبا  البرز، از شرق به شهرستان کرج، از غرب به شهر آبی  و از جنوب به ب

به عنوان یکی از زییر حوضیه هیای ا یلی  1101این دشت با کد  رود شور و شهرستان اشتهارد مقدود می شود  در تیسیمات هیدرولوژیکی کشور

  به لقاظ شرایط توپوگرافی و پستی بلندی منطیه بعه نمایش داده شده 1که در نیشه شماره حوضه آبریز )درجه دو( دریاچه نم  شناخته می شود

تیسیم می شود  که غالب منطیه در مقدوده دشیت قیرار کیلومتر مربع  121کیلومتر مربع و ارتفاعات با مساحت  301دو قسمت دشت با مساحت 

اقلیم غالب منطیه خش  است که بیشترین مساحت را در  ایین  مد  ارتفاعی رقومی منطیه نمایش داده شده است  2در نیشه شماره  گرفته است 

نفر است، که  132131معاد   1310ا  کیلومتر مربع دارد  جمعیت شهری و روستایی دشت هشتگرد بر اساس سرشماری س 313مقدوده معاد  

در د جمعییت در منیاط  روسیتایی سیاکن  11نفر یعنی  32203در د جمعیت منطیه شهر نشین هستند و  11نفر یعنی  11133از این میزان 

  است   23332و تعداد خانوار روستایی  23131آبادی وجود دارد  تعداد خانوار شهری  113شهر و  1هستند  در این منطیه 

 
 دشت هشتگرد نسبت به حوضه های آبریز درجه دو موقعیت 1نقشه شماره 
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 مد  ارتفاعی رقومی دشت هشتگرد 2نیشه شماره 

 مورد استفادهی داده ها  3
 بیرای سیا    SENTINEL2تصیویر میاهواره ای  -سازمان فضایی آمریکیا،  MAYماه  2001برای سا     ASTERتصویر سنجندهدر این مطالعه از 

نییاط  -، سازمان فضایی آمریکیا2012و  2001برای سالهای  MODIS ماهواره  NDVIمقصولات ماهانه  -، سازمان فضایی اروپا APRIL ماه 2012

اطلاعیات چیاه هیای بهیره  -مدیریت منیابع آب کشیوراطلاعات و مشخصات چاه های مشاهده ای، شرکت  -GPSکنتر  زمینی جمع آوری شده با 

 برداری، چشمه و قنات، شرکت مدیریت منابع آب کشور مورد استفاده قرار گرفت 

 کار و مراحل روش 4

 بهترین زمان برای تهیه نیشه کاربری اراضی 4-1

ه این هدف میبابست از شاخص های گییاهی بهترین زمان مناسب برای تهیه نیشه کاربری زمان اوج پوشش گیاهی در منطیه است  برای رسیدن ب

برای تعیین بهتیرین زمیان  MODISماهواره  NDVIکه توسط تصاویرماهواره تولید میشوند استفاده نمود  در این تقیی  از مقصولات  NDVIمانند 

، 2001زمان اوج پوشش گیاهی در سیا   1شماره که طب  نمودار  مورد استفاده قرار گرفت  ARCGISبرای تهیه نیشه کاربری اراضی در نرم افزار 

 رخ داده است APRIL در ماه  2012و برای سا   MAYدر ماه 

 
 منطقه یاهیگ پوشش اوج 1نمودار 

 پیش پردازش تصاویر ماهواره ای 4-2
 و انقرافات این و( Lillesand and Chipman 1994)هستند زمین و جو سنسور، فرم، پلت به نسبت انقرافاتی دارای معمولا   ای، ماهواره خام تصاویر

 .شوند ا لاح تصاویر از خروجی تهیه و پردازش از قبل باید ها جابجای

امروزه تصاویر کمتر نیاز به تصقیح هندسی دارند ولی برای اطمینان حتما میبایست کنترلی بر روی تصاویر  ورت پذیرد، در این تصقیح هندسی : 

 با حساسیت بیشتری بجهت قدیمی بودن مورد بررسی و تصقیح مختصاتی قرار گرفت  Asterپژوهش مخصو ا تصاویر 

 رادیومتری به سازگاری دستیابی سنسور، مشاهده زاویه و خورشید زاویه جوی، شرایط جندهها،سن ویژگی در تفاوت به دلیل:  رادیومتری تصقیح 

خطاهای اتمسفری باعث مقو جزئیات تصویر می شوند و  .(Du, Teillet, and Cihlar,2002)است مشکل دور از سنجش دادههای مجموعه میان در

نیاز به تصقیقات رادیومتری  ندارند ولی عملیات تصقیقات  Sentinel-2 تصاویر به این وسیله از قدرت تفکی  مکانی سنجنده نیز می کاهند  

 انجام گرفت   Asterرادیومتری  بر روی تصاویر  

 بازتابندگی مقادیر به تصاویر عددی مقادیر تبدیل 4-3
 بیه .میشیود بازتابنیدگی گفتیه آن سطح، روی بر شده تابیده نور میدار از بخشی به است یافته انعکاس سطح ی  از که نوری میدار کل نسبت به

 است  متفاوت تابشی، موج طو  توزیع به توجه با آن میدار و است که منعک  شده است سطح روی بر شده تابش انرژی کل از بخشی دیگر عبارت

 ASTERدر این تقییی  تنهیا تصیاویر سینجنده    .است تابشی انرژی انعکاس در جسم، آن اثربخشی بیانگر درواقع ی  جسم، سطح از بازتابندگی
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 بازتابندگی، درجه به ماهوارهای تصاویر عددی میدار تبدیل نیازی به این عملیات ندارند  SENTINEL2تبدیل به میادیر بازتابندگی شدند و تصاویر 

 زمان و خورشید ارتفاع خورشید، تابش میدار افزایش و  جابجایی ضریب پارامترهای است  در ورتیکه رادیومتریکی تصاویر تصقیح روشهای از یکی

 RADIMETRIC در این تقییی  بیا کمی  میاژو   .است امکانسذیر بازتابندگی عددی میدار این به دسترسی باشد، موجود متادیتا در اخذ تصویر

CALIBRATION   در نرم افزارENVI  بر روی تصاویر سنجندهASTER   میادیرRADIANCE  رابهREFLECTANCE  تبدیل گردید 

 مشاهداتی و آموزشی نمونه هاییه ته 4-4
 روش و آموزشی نمونه های انتخاب شد  تعدادپوششها و کاربری های مختلف به جهت معرفی به مد   انواع از نمونه هایی کلاسها جهت تفکی 

 مجموعه در شده تعریف کلاس ی  اینکه از اطمینان .هستند مؤثر اجرای طبیه بندی در که هستند پارامتری دو نمونه ها، انتخاب در استفاده مورد

 در باهم ودقت، ها نمونه تعداد که میدهند نشان تقیییات از بسیاری (Jensen,1996)است  مهم بسیار باشد، قابل دسترس آموزشی نمونه های

 آموزشی های نمونه افزایش بعد به ازآنجا و شده دقت افزایش باعث برسد، اشباع سطح ی  به که جایی تا ها نمونه تعداد افزایش و هستند ارتباط

ت آید و حتی در این پژوهش سعی گردید تا پراکندگی و توزیع مناسبی از نمونه ها در نهایت بدس   دارد بندی طبیه روش دقت بر کمی تأثیر

، نیشه های   Google Earthبرای تهیه نمونه ها بیشتر با استفاده از  بعضی از نمونه ها را بعد از اجرای  طبیه بندی نیز ا لاح یا اضافه گردید 

    ورت پذیرفت GPS  موجود و برداشت زمینی با  1:21000

 طبقه بندی تصاویر ماهواره ای 4-5
ترین مرحله پردازش تصاویر مقسوب می شود که بدین روش امکان تبدیل فضای تصویر ) بازتابش های ثبت  طبیه بندی تصاویر به عنوان ا لی

طبیه بندی فرایند دسته بندی  ”شده در باند های مختلف ( به فضای واقعی ) نیشه های پوشش زمین و کاربری اراضی ( ممکن می شود  ا ولا

  نخستین گام طبیه ساس ارزش های بازتابشی ضبط شده در فضای هر تصویر ماهواره ای استپیکسل ها در تعداد مشخصی از دسته بندی بر ا

 بعدی رابطه زیر استفاده می گردد : nاز تابع چگالی نرما  چند متییره  P(x│w)بندی مقاسبه احتما  

 
نماد دترمینا  است  میانگین و  │ │تعداد باند ها و علامت  fمی باشند   wiماتری  کواریان  داده های کلاس ∑ iبردار میانگین،  miدر این رابطه 

 (1331وریان  بر اساس پیکسل های معلوم هر کلاس که در مرحله تمرینی مشخص می شوند ، انجام می پذیرد  )فاطمی و رضایی ، 

به  و با حصو  اطمینان از  قت نمونه هانمونه های آموزشی انتخاب برای و مسکونی ، بایر کاربری کشاورزی، باغ، مرتع کلاس 1 در این مطالعه

  Envi 5.3در مقیط نرم افزار ، به دلیل تئوری قوی آماریالگوریتم های بیشترین شباهت  روش طبیه بندی نظارت شده و طبیه بندی ازمنظور 

 کواریان  ( تقلیل بهتر و دقی  تری از داده های تصاویر بدست آمد استفاده گردید   در روش بیشترین شباهت ) با استفاده از میانگین و ماتری  

 نمایش داده شده است  2002و  2001 هایسالبدست آمده،   یاراض یکاربرنتایغ طبیه بندی و  1و  3در نیشه های  شماره 

 
 2001 سا  یاراض یکاربر نیشه3نیشه شماره 
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 2012 سا  یاراض یکاربر نیشه1نیشه شماره 

 ارزیابی صحت طبقه بندی 4-6
 کاپیا ضیریب تخمیین و خطیا میاتری  بیرآورد ماننید متیداولی روشیهای بیا آنهیا، خطیای بیرآورد بیا بنیدی طبیه از حا له نتایغ سنجی  قت

 تصیویر بیا شیده، تعرییف کلاسیهای پیکسیلهای تمیام ارزشیهای از متشیکل بیرداری نمونیه فاییل خطیا، میاتری  در .اسیت میسیر ودقت کلیی

 بیا را حا یله موضیوعی کلاسیهای نتیایغ میاتری  ایین عبیارتی، بیه .میشیود داده تلیاقی شیده اسیتفاده فایل همان از حا ل شده بندی طبیه

 بررسیی امکیان و مییابنید تلیاقی بنیدی طبییه کلاسیهای بیا شیده بیرداری نمونیه پیکسیلهای تی  تی  و میکند میایسه مشاهداتی های نمونه

 متییرهیا کیه زمیانی و اسیت داده درونیی  یقت ارزییابی بیرای معییاری کاپیا، ضیریب  (1332پنیاه، میگردد )علیوی فیراهم بندی طبیه  قت

 و میکنید خیارج مقاسیبات از توافی  ارزییابی در را تصیادفی مییرود مییادیر بیه کیار شیاخص یی  تعییین برای دوماتری  با دودویی به  ورت

 از بییش شیده تولیید هیای نیشیه چنانچیه  یقت کلیی در اسیت  برخیوردار بیشیتری اعتبیار از توافی  در ید ضریب به نسبت دلیل همین به

بیرای  1شیماره در جیدو   نتیایغ حا یل شیدهدقیت  (Chuanga,2011 ).اسیت اعتمیاد قابیل تولییدی هیای  یقت نیشیه باشید در ید 70

 قابل مشاهده می باشد  2012برای سا   2و در جدو  شماره  2001سا  

                                

 2116 سال یخطا سیماتر 1 جدول

 مسکونی مرتع بایر باغ کشاورزی کلاسها

 0.97 6.8 10.19 1.94 91.07 کشاورزی

 0 4.29 0.04 96.56 5.48 باغ

 0 3.29 68.5 0 0.26 بایر

 0 85.48 20.95 1.5 2.05 مرتع

 99.03 0.14 0.31 0 1.14 مسکونی

 در د32 دقت کلی

 0.75 ضریب کاپا

 

 2111 سال یخطا سیماتر 2 جدول

 مسکونی مرتع بایر باغ کشاورزی کلاسها

 0 0.06 0 3.11 88.48 کشاورزی

 0 0.03 0 96.77 7.43 باغ

 2.01 6.03 96.54 0 1.33 بایر

 0 93.23 1.71 0.1 2.71 مرتع

 97.99 0.65 1.75 0.02 0.04 مسکونی

 در د11 دقت کلی
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 0.9 ضریب کاپا

 

 ترازآب زیرزمینی 4-7
نمیایش  2شماره در ابتدا وضعیت بارندگی منطیه به کم  داده های ایستگاه های هواشناسی مورد بررسی قرار گرفت، روند بارندگی  که در نمودار 

 داده شده است نشان از ی  وضعیت نرما   بارشی در منطیه است و بارندگی عامل ا لی در افت تراز آب زیرزمینی نیست  

 
 مطالعه مورد بازه در بارش  متوسط روند2نمودار 

میزان تیییرات تراز آب زیرزمینی اندازه گیری می شود  در ابتدا میبایست از همگن بودن ، با استفاده از داده های چاه های مشاهده ای )پیزومتری( 

ها نداشته باشیم، میادیر خارج از رده به میادیری اطلاق می شیوند کیه بنیا بیه داده ها اطمینان حا ل شود، یعنی میادیر خارج از رده ای در داده 

کیه QQ PLOTنمیودار  دلایلی به گونه ای چشمگیر، خارج از جامعه ا لی قرار گرفته و خود را جدا از بییه نمونه ها قرار داده اند  به این منظیور از

مورد استفاده قرار گرفت  در این نمودار هرچه میادیر بیه می دهد، مورد میایسه قرارچندک های ی  توزیع تجربی با چندک های ی  توزیع نرما  

درجه فرضی نزدیکتر باشند، می توان اطمینان بیشتری به داده داشته باشیم  در این تقیی  نیز با تعیین میزان تراز آب در هر ماه متوسط  11زاویه 

برای انجام درون یابی در ابتیدا   افت تراز آب با روش درونیابی در سطح آبخوان تعیین گردید  سالیانه هر چاه مشاهده ای تعیین شد و سس  میزان

مورد استفاده قرار  SPLINEاستفاده شد ولی نتایغ این روش ا لا مناسب برای این تقیی  نبود، بنابراین از روش دیگری بنام   KIRIGINGاز روش 

 گرفت که نتایغ آن قابل قبو  بود 

 
 ها داده بودن همگن3ر نمودا

 ج نتای 5

 نتایج تغییرات کاربری اراضی 5-1
 را اطلاعیات گردآوری زیادی حد دور تا از سنجش تکنی  از استفاده اما دارد وجود کاربری اراضی های داده آوری جمع برای مختلفی روش های

 تعییین فرآینید کلیی طیور بیه .کنید را فراهم می سرزمین های کاربری پویایی و تیییرات بررسی متناوب امکان های   برداشت نماید می تسهیل

 می انجام تیییرات نیشه ارائه  قت، ارزیابی آن، واجرای تعیین تیییرات تکنی  انتخاب ها، آن پردازش پیش و ها کسب داده مراحل  در تیییرات

مکیان  یی  در را اراضیی کاربری اطلاعات از بیشتری های میادیر ماهوار دور از سنجش سنتی، زمینی های روش با در میایسه( Lu D.2004شود)

و  Aster  سینجنده هیای  از تصیاویر یتقیدر این  مییاس منطیه ای میرون به  رفه است   در هزینه و زمان نظر از که می کند فراهم جیرافیایی

Sentinel-2  طبییه جهت دستیابی به نیشه های کاربری اراضی این دو زمان از روش ه و قرار گرفت استفادهمورد هدف سا  بترتیب برای سا  پایه و

   استفاده گردید maximum likelihoodو الگوریتم های  )پیکسل مبنا( بندی نظارت شده

و بترتیب به کاربری های مرتع، بایر است شده کاسته کیلومتر مربع از مساحت اراضی کشاورزی  112ساله  11نشان داد که در این بازه زمانی  نتایغ

که در  در این منطیه رخ داده است کیلومتر مربع  131ربری مرتع با اراضی برای کا رشد مساحتبیشترین همچنین شده است و و شهر تبدیل 

   بخوبی این تیییرات نمایش داده شده است   1شماره   و نمودار 3شماره جدو  
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 یبند طبقه جینتا 3 جدول

 واحد های کاربری اراضی مساحت 2111 مساحت 2116   اختلاف

 کشاورزی 352.56 200.31 152.25-

 باغ 120.29 39.17 81.12-

 بایر 137.17 195.92 58.75

 مرتع 553.56 688.70 135.14

 مسکونی 5.97 45.47 39.50

 

 کیلومتر مربع

 

 
 یبند طبقه جینتا 4نمودار 

در د منطیه بطور متوسط دچار تیییر شده است، همچنین نشان می دهد که واحد باغ 12بررسی روند تیییرات منطیه بیانگر این مسئله است که 

بیشترین پایداری را در  2001در د از اراضی سا  33را در خود حفظ کرده و واحد مرتع با حفظ  2001در د از اراضی سا  11در منطیه تنها 

 برابری داشته است  5سا  رشدی  11کاربری اراضی داشته است  واراضی مسکونی در این  واحد های

 نتایج تغییرات تراز آب زیرزمینی 5-2
متر بوده است، کیه بهتیرین  -0321متر و در سا  هدف  -1331بر اساس نتایغ این مطالعات متوسط تیییرات سالانه تراز آب زیرزمینی در سا  پایه 

متوسیط  1شیماره رخ داده اسیت  کیه در جیدو   13-11و بیدترین آن در سیا  آبیی  31-32وضعیت تراز آبی در این بازه مورد مطالعه سا  آبی 

 سالانه تراز آب زیرزمینی در بازه مورد مطالعه نمایش داده شده است   تیییرات

 ینیرزمیز آب تراز سالانه راتییتی متوسط 4 جدو 

 سال آبی
تغییرات 

 تراز)متر(
 سال آبی

تغییرات 

 تراز)متر(
 سال آبی

تغییرات 

 تراز)متر(
 سال آبی

تغییرات 

 تراز)متر(

79-80 -1.39 83-84 -0.78 87-88 -1.75 91-92 -1.34 

80-81 -0.26 84-85 -0.84 88-89 -0.75 92-93 -1.34 

81-82 0.85 85-86 -0.51 89-90 -1.18 93-94 -1.82 

82-83 0.82 86-87 -1.05 90-91 -1.60 94-95 -0.65 

هیدروگراف معرف تیییرات سطح آب زیرزمینی است که از متوسط مجموع سطح آب طولانی مدت چاه های مشاهده ای برای ی  آبخوان رسم می 

گردد و تیییرات عمومی سطح آب زیرزمینی آن آبخوان را در طو  زمان نشان می دهد  با بررسی هیدروگراف ماهانیه ایین منطییه کیه در نمیودار 

نمایش داده شده است به وضوح میتوان روند نزولی و افت تراز آب زیرزمینیی را در ایین منطییه مشیاهده نمیود  کیل تییییرات تیراز آب  1شماره 

متر در سا  بوده است  بر اساس اختلاف تراز مقاسبه شده هیر ایسیتگاه در بیازه  -0331متر و متوسط تیییرات سالانه آن  -1332زیرزمینی منطیه 

متیر در  -032له مورد مطالعه مشخص گردید که تمام ایستگاه ها دچار افت تراز آب شده اند، بصورتی که کمترین اختلاف ایسیتگاهی سا 11زمانی 

ساله تیراز  11متر در ایستگاه سیف آباد خالصه بدست آمده است  نتیجه درونیابی میزان اختلاف  -10چاه مشاهده ای قاسم آباد آقا و بیشترین آن 

 1شیماره وده آبخوان منطیه بیانگر این اتفاق است که بیشترین افت تراز آب در مقدوده شهر جدید هشتگرد رخ داده اسیت  در نیشیه آب در مقد

ساله تراز آب زیرزمینی منطیه نمایش داده شده است  بنابراین میتوان گفت که توسعه کاربری مسیکونی بیشیترین نییش را در  11میزان تیییرات 

 یرزمینی داشته است  کاهش تراز آب ز
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 ینیرزمیز آب تراز دروگرافیه1نمودار 

 
 آب تراز ساله 11 راتییتی زانیم1نیشه شماره 

 مراجع 6
 توسیعه و عمیران زیرزمینیی حوضیه، همیایشامیر گندمکار، مرضیه زرهون،  بررسی کاربری اراضی در حوضه آبی اسکندری و تاثیر آن بر عم  آبهیای   1

 1331پایدار، 

بیه  NOAAمیاهواره   AVHRR  سینجنده هیای داده و زمانه چند بندی طبیه روش از استفاده، عبدالرضا علیمقمدی، عباس سراب، آملی انصاری  2

 1310، 2 شماره - 15 دوره تابستان، ،فضا آمایش و ریزی برنامهمنظور تخمین دقی  سطح زیرکشت مقصو  برنغ در استان گیلان، 

راج زهرا روستا، سید مسعود منوری، مهدی درویشی، فاطمه فلاحتی، به بررسی کاربرد داده های سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جیرافییایی در اسیتخ  3

 1311، 111،  فقه2، شماره 1نیشه های کاربری اراضی شهر شیراز، آمایش سرزمین، سا  

هیای  آب مقلیو  املیاح و الکتریکیی هیدایت تییییرات روند بر اراضی کاربری تأثیر نیا، ارزیابی مقمد موسوی، مهرداد اکبر علی فرد، سید اسدی ژیلا  1

 1312خوراسگان،  واحد اسلامی آزاد دانشگاه آب، بقران ملی همایش زیرزمین، اولین

 ،زمستان و پاییز، خش  مناط  در آب مدیریتافت تراز آب زیرزمینی، ، اثر تیییرات کاربری اراضی بر روی فرامرزی،مرزبان؛یعیوبی،ثریا؛کریمی،کامران  1

1313  

دشیت زنجیان، اولیین همیایش ملیی مقییط  در زیرزمینیی آب سطح افت و اراضی کاربری تیییرات بین خانمقمدی، ارتباط مهرداد بیگدلو، سلمانعلی  2

 1311زیست طبیعی، 

جویبیار، اولیین  -جیرافیایی، جهت برآورد توزیع مکانی اجزاء معادلیه بیلیان در آبخیوان دشیت قائمشیهرجواهریان و مقمدی، کاربرد سیستم اطلاعات   3

 1331همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، گروه مهندسی آب،

 از بیا اسیتفاده طالییان سید احیدا  بیا ارتبیاط در اراضی پوشش تیییرات سعیدی، علیرضا شکیبا و امیرحسین ا ل، ارزیابی متکان، خاطره اکبر علی  3

 1331،جیرافیایی علوم کاربردی تقیییاتدور، از سنجش های تکنی 

 1332تهران  دانشگاه انتشارات خاک، و زمین علوم در دور از سنجش کاربرد  سیدکاظم پناه، علوی  1

 1331مبانی سنجش ازدور، فیزی  و فاطمی و رضایی،   10

 1331، 211آمایش سرزمین، انتشارات دانشگاه تهران، ص مخدوم، شالوده  11

 مقمد حسین فرهودی ، کاکا شاهدی، کریم سلیمانی و مرتضی شعبانی، تیییر کاربری اراضی و اهمیت آن بیر منیابع آب بیا اسیتفاده از تکنیی  هیای  12

GIS  وRS1311ران، سومین همایش ملی جامع مدیریت منابع آب ،: منطیه مورد مطالعه حوضه آبخیز شهر سورک واقع در استان مازند 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 آب منیابع وضیعیت زمیین بیر پوشیش /اراضیی کیاربری تییییرات رونید تیأثیر مقمد نصرالهی، مریم ممبینی، سارا ولی زاده، حسن خسروی، بررسی  13

 1313ای، سسهر، پائیزه  ماهواره تصاویر از استفاده با زیرزمینی،

، دور از سینجش از اسیتفاده با طالیان منطیه کاربری/پوشش تیییرات آشکارسازی بررسیواحد کیانی،جهانگیر فییهی، علی اکبر نظری،افشین علیزاده،   11

 1312، 33سسهر، شماره 

15. Chuanga, W.C., Lina, C.Y., Chiena, C.H., Choub, W.C. 2011. Application of Markov-chain model for 

vegetation restoration assessment at landslide areas caused by a catastrophic earthquake in Central Taiwan. 

Ecological Modelling, 222 (2011): 835- 845. 

16. Giri, Chandra P. 2012. Remote Sensing of Land Use and Land Cover: Principles andApplications. CRC Press. 

17. Jensen, John R. 1996. “Thematic Information Extraction: Image Classification., Introductory Digital Image 

Processing: A Remote Sensing Perspective: 197–256. 

18. Lillesand, T M, R W Kiefer, and J W Chipman. 1994. Remote Sensing and Image Interpretation Wiley, New 

York. 

19. Lu D., P. Mausel, E. Brondizio, E. Moran. 2004. Change detection techniques. INT. J. Remote Sensing. 25: 

2365–2407. 

20. Naderian Far, M., (2011). Assessment of trend of groundwater level fluctuations, changes in catchment 

Nishabor under different climatic conditions, Journal of Irrigation and Water Engineering,First Year, Issue 3, 

Pages 54-41,(in Farsi). 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

