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وصول مقاله 1331/50/55 :تأييد نهايي مقاله1331/12/20 :

چکيده
تغييرات پوشش گياهي و کاربري اراضي در اثر فعاليتهاي انساني يکي از موضوعات مهم در برنامه
ريزيهاي منطقهاي و توسعهاي ميباشد .با توجه به مزيتها و قابليتهايي که دادههاي ماهوارهاي دارند،
اين تکنولوژي ميتواند کمک شاياني به شناسايي و کشف اين تغييرات نمايد .در اين تحقيق جهت
بررسي تغييرات مساحت پوشش زمين حوضهي آبخيز درياچهي اروميه از محصوالت پوشش زمين ساالنه
موديس ( )MCD12Q1با فرمت  HDFو قدرت تفکيک مکاني  555متر استفاده گرديد .اين تصاوير بر
اساس طبقهبندي نوع يک داراي  11کالس پوشش زمين ميباشند .سپس تصوير هر سال ( 2555تا
 )2510توسط مرز منطقهي ماسک و با تبديل به سيستم  UTMمورد تصحيح هندسي قرار گرفت .با
واردکردن جداول اطالعات توصيفي هر سال به نرمافزار اکسل روند تغييرات مساحت پوششهاي زمين در
فاصلهي سالهاي  2555تا  2510تخمين زده شد .نتايج نشان داد که در فاصله سالهاي  2555تا 2510
يشترين افزايش مساحت کاربري به ترتيب مربوط به زمينهاي کشاورزي و زمينها ي باير و يا پوشيده از
پوشش تنک به ترتيب با افزايش 1041و  131و بيشترين کاهش مساحت کاربري به ترتيب مربوط به
پهنههاي آبي و پوشش بياباني با کاهش  1313و  1153کيلومتر مربع است .نسبت مساحت زمينهاي
کشاورزي و پهنههاي آبي در سال  2510نسبت به سال  2555به ترتيب برابر1/33و  5/03ميباشد.
مساحت اراضي زراعي آبي و باغي در نقشهي استخراجي از محصول موديس  5105کيلومترمربع ميباشد.
1ـ استاديار دانشکدهي منابع طبيعي و کويرشناسي دانشگاه يزد ،يزد ،ايران(،نويسندهي مسئول).
E-mail:makavan_ghalibaf@hotmail.com

2ـ دانشجوي دکتري بيابانزدايي دانشکدهي منابع طبيعي و کويرشناسي دانشگاه يزد ،يزد ،ايران.
3ـ استاد دانشگاه دولتي عمران باکو ،باکو ،آذربايجان.
4ـ دانشيار گروه اقتصاد و مالي آکادمي فاينانس روسيه ،روسيه.
5ـ استاديار دانشکدهي منابع طبيعي و کويرشناسي دانشگاه يزد ،يزد ،ايران،
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کلمات کليدي :حوضهي درياچهي اروميه ،پوشش زمين ،MODIS ،کاربري اراضي.

مقدمه
تغييرات پوششگياهي و کاربري اراضي در اثر فعاليتهاي انساني يکي از موضوعات مهم
در برنامهريزيهاي منطقهاي و توسعهاي ميباشد .با توجه به مزيتها و قابليتهايي که
دادههاي ماهوارهاي دارند ،اين تکنولوژي ميتواند کمک شاياني به شناسايي و کشف اين
تغييرات نمايد (سبزقبايي و همکاران .)143 :1330 ،ارزيابي تغييرات کاربري و پوشش
اراضي ،به عنوان يکي از اصليترين تکنيکهاي ارزيابي تغييرات محيطي مطرح بوده و
نقش عمدهاي را در برنامهريزيهاي محيطي ايفا نموده است (شريفي .)33 :2515 ،در
حال حاضر با استفاده از تکنيکهاي پردازش تصوير و مقايسهي چندزمانه دادههاي
سنجش از دور ميتوان تغييرات کاربري اراضي را در طي دورههاي زماني مشخص نموده
و با کسب آگاهي از نسبت تغييرات ،تغييرات پوشش و کاربري اراضي آتي را پيشبيني
کرده و نسبت به مديريت آنها اقدام نمود (فيضيزاده.)21 :1330 ،
آگاهي از انواع پوشش سطح زمين و فعاليتهاي انساني در قسمتهاي مختلف آن و
به بيان ديگر نحوهي استفاده از زمين ،بهعنوان اطالعات پايه براي برنامهريزيهاي
مختلف از اهميت ويژهاي برخوردار است .روشهاي مختلفي براي استخراج نقشهي
کاربري اراضي وجود دارد که در اين ميان تکنيک سنجش از دور به دليل ويژگيهاي
خاص از جمله ديد وسيع ،يکپارچگي ،استفاده از قسمتهاي مختلف طيف انرژي الکترو
مغناطيسي براي ثبت خصوصيات پديدهها ،دورهي بازگشت کوتاه و امکان به کارگيري
سخت افزارها و نرمافزارها و کمهزينه بودن و سريعتر بودن بررسي و نيز فراهم کردن
امکان پايش منطقه از اهميت ويژهاي برخوردار است .در حال حاضر يکي از بهترين
ابزارهاي در دسترس موجود ،براي نمايش محيطي از طريق سنجش از دور در مقياس
جهاني و در فواصل زماني کوتاه دادههاي  MODISميباشد (عباسزاده تهراني و صابري،
 .)21 :1334در زمينهي تعيين کاربري اراضي و پوشش اراضي بررسيهاي بسياري توسط
متخصصان سنجش از دور به عمل آمده است .سبز قبايي و همکاران ( )1330به

آشکارسازي تغييرات کاربري اراضي با استفاده از روشهاي سنجش از دور و سيستم
اطالعات جغرافيايي در شهرستان قائمشهر پرداختند .براي انجام اين پژوهش از تصاوير
سال  1333سنجنده  ETM +و  2514سنجنده  OLIماهواره لندست استفاده شد .نتايج
مشخص کردکه اراضي کشاورزي ،جنگل و پهنهي آبي به اراضي باغي و مسکوني تبديل
شدهاند؛ بهگونهاي که بر وسعت اراضي باغي طي  15سال  21/20درصد افزوده شده است،
در مقابل از اراضي کشاورزي به ميزان  45/32درصد کاسته شده است .کاظمي و همکاران
( )1333به مقايسهي نقشههاي کاربري اراضي توليدي با دادههاي دو سنجنده MODIS
و  IRS-WiFSدر منطقهي سميرم  -بروجن پرداختند .نتايج اين تحقيق نشان داد که
نقشههاي توليد شده با استفاده از دادههاي سنجندهي  WiFSنسبت به نقشههاي توليد
شده با سنجنده  MODISمناسبتر است .عباسزاده تهراني و صابري ( )1334به ارزيابي
الگوي تغييرات فـصلي پوشش اراضي با تحليل دادههاي سنجش از دوري پرداختند .در
اين تحقيق ،پروفيل تغييرات پوششگياهي با استفاده از محصول  MOD11Q1سنجندهي
موديس و محاسبه شاخصهاي  NDVIو  EVIدر طول سال  2511در منطقهي حوضهي
آبخيز انزلي براي  10طبقه کاربري اراضي مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است .نتايج
تحقيق نشان ميدهد که الگوي تغييرات پوششگياهي براي هر طبقهي کاربري متفاوت
ميباشد و به طور کلي افزايش ،ثبات و سپس کاهشي منطقي را در طول بازهي يکساله
نشان ميدهد .هانگ )2555( 1جهت تهيهي نقشهي پوشش گياهي بانکوك با استفاده
از دادههاي  MODISاز روش طبقهبندي دادههاي سري زماني  NDVIبه صورت ماهانه و
بدون ابر استفاده کرد .فرناندو و همکاران )2555( 2تحت مطالعه با عنوان برآورد نقشههاي
پوشش زمين با تصاوير سنجنده  MODISدر آفريقاي جنوبي ،جهت تهيهي نقشهي
پوشش زمين از سه روش طبقهبندي نظارت شده ،آناليز  PCAو آناليز شاخص گياهي
 NDVIاستفاده کردند که روش آناليز  PCAبيشترين دقت را در طبقهبندي نواحي
کشاورزي ،ماندابها و علفزارها و بيشهزارها و جنگلهاي باز از خود نشان داد .چاندرا و
1- Hung
2- Fernando
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همکاران )2555( 1مقايسهاي بين آناليزهاي حاصل از دوسنجنده  GLC2000و MODIS

به کار رفته براي تهيهي نقشههاي پوشش زمين در مقياس جهاني انجام دادند .با تهيهي
نقشهي پوشش زمـين در مقياس جـهاني و مشخص نـمودن تـفاوتها و تـشابهات در
طبقهبندي اليهها ،اطالعات مفيدي در جهت استفاده در مناطقي که داراي طبقات
يکسان بودند و همچنين براي مديريت صحيح نواحي که تحت تأثير تغييرات شديد قرار
ميگرفتند ،به دست آمد .استخراج اطالعات مساحت و توزيع مکاني مزارع برنج در
مناطق مرکزي استان مازندران توسط (عليزاده )2514 ،انجام شده است .در اين مطالعه
از ماهوارههاي  Aquaو  Terraو محصوالت  MOD13Q1و  MOD09A1استفاده گرديد.
شاخصهاي پوشش گياهي به دست آمده از تصاوير لندست )ETM+( 1با شاخصهاي
حاصل از لندست  )OLI( 1توسط (لي )315 :2514 ،2مقايسه شده است .نتايج مقايسهي
آنها نشان داد که  OLIدر مقايسه با  ETM+داراي باالترين مقدار طيفي براي باند
نزديک فروسرخ براي انواع پوشش گياهي و کمترين مقدار براي انواع غيرپوشش ميباشد.
هدف از اين تحقيق بررسي تغييرات مساحت پوشش زمين با استفاده از تصاوير
 MODISدر حوضهي آبخيز درياچهي اروميه ميباشد.
مواد و روشها
ـ معرفي منطقهي مورد مطالعه

حوضهي آبخيز درياچهي اروميه در شمال غربي ايران با مساحت  51110کيلومتر مربع
واقع شده و به لحاظ جغرافيايي مابين استانهاي آذربايجان شرقي ،کردستان و
آذربايجان غربي و در محدودهي ̋ 30° 45تا ̋ 31° 25عرض شمالي و ̋ 44° 55تا ̋40° 15
طول شرقي قرار دارد (سيما و تجريشي .)35 :2513 ،3متوسط بارش حوضه برابر 355
ميليمتر و در ارتفاع  1215تا  3055متر باالتر از سطح دريا قرار گرفته است .متوسـط
دماي ساالنه برحسب ارتفاع بين  0/5تا  13/5درجهي سانتـيگراد متغير است.
1- Chandra
2- Li
3- Sima and Tajrishy

شکل ( )1موقعيت منطقهي مورد مطالعه در استان و ايران

ـ روش تحقيق

در اين تحقيق جهت بررسي تغييرات مساحت پوشش زمين حوضهي آبخيز درياچهي اروميه
از محصوالت پوشش زمين ساالنه موديس ( )MCD12Q1با فرمت  HDFو قدرت تفکيک
مکاني  555متر استفاده گرديد .اين تصاوير بر اساس طبقهبندي نوع يک )Type 1 (IGBP
داراي  11طبقه پوشش زمين يا ( Land coverمواد فيزيکي پوشانندهي سطح زمين)
هستند .سپس تصوير هر سال توسـط مرز منطقهي ماسک و با تبديل به سيستم UTM
مورد تصحيح هندسي قرار گرفت .در اين سيستم طبقهبندي اراضي کشت آبي با طبقهي
پوشش شمارهي  ،12پهنههاي آبي با طبقه شمارهي  5و اراضي شورهزار و باير با طبقهي
شمارهي  10مشخص شدهاند .سپس تصاوير مربوط به سالهاي مورد نظر به فرمت پليگون
تبديل شده ،مساحت پوششهاي مورد نظر محاسبه شد .شايان ذکر است که بازهي زماني
محصول پوشش زمين  MODISتا سال  2510ميباشد .تصاوير پوشش هر سال سپس
مورد طبقهبندي مجدد قرار گرفت و نقشههاي نهايي هر سال به  15طبقه تقليل يافت .در
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ادامه هر تصوير به فرمتبرداري تبديل و مساحت کاربريهاي آن به دست آمد .با وارد کردن
جداول اطالعات توصيفي هر سال به نرمافزار اکسل روند تغييرات مساحت پوششهاي زمين
در فاصلهي سالهاي  2555تا  2510تخمين زده شد .جدول ( )1کالسهاي قديم و جديد
موديس را نشان ميدهد .همانطور که جدول ( )1نشان ميدهد در راستاي کاهش تعداد
طبقهها و سادهسازي روند محاسبات کليهي طبقههاي مربوط به کاربري جنگلي مثل
جنگلهاي پهن برگ ،سوزني برگ ،هميشه سبز ،برگ ريز و مخلوط همگي تحت عنوان
يک طبقه واحد جنگل بررسي شدهاند .همچنين دو طبقه بوتهزارهاي بسته و باز به يک
طبقه بوتهزار تقليل يافتند و انواع ساوانا و ساواناي چوبي نيز در يک طبقه قرار گرفتند.
جدول ( )1کالسهاي قديم و جديد موديس
کالسهاي جديد

)IGBP (Type 1

کالسهاي قديمي

1
2
2
2
2
2
3
3
4
4
5
0
1
1
3
1
15

پهنه آبي
پوشش جنگل
پوشش جنگل
پوشش جنگل
پوشش جنگل
پوشش جنگل
پوشش بياباني
پوشش بياباني
پوشش دشت
پوشش دشت
چمنزار
تاالب دائمي
زمينهاي کشاورزي
پوشش شهري
پوشش طبيعي
پوشش برف و يخ
زمينهاي باير يا با پوششپراکنده

5
1
2
3
4
5
0
1
1
3
15
11
12
13
14
15
10

نتايج و بحث

جدولهاي ( 2و  )3مساحت هر طبقه dپوشش زمين را به تفکيک و به صورت ساالنه و
برحسب کيلومتر مربع نشان ميدهد .اين جدولها از محصوالت پوشش زمين موديس
استخراج گرديدهاند .بررسي جدولهاي (2و )3نشان ميدهد که انواع پوشش در فاصلهي
زماني بين سالهاي  2555تا  2510داراي تغييراتي بعضاً چشمگير هستند .بررسي اجمالي
روند اين تغييرات نشان ميدهد که پهنههاي آبي در سال  2551بيشترين ميزان سطح خود
را تجربه کرده که معادل  4053کيلومترمربع است .مساحت پهنههاي آبي از سال 2553
به بعد داراي روند نزولي ميباشد .پوشش بوتهزار از سال  2555تا  2515روند کاهشي و
از سال  2515تا  2515روند افزايشي دارد .زمينهاي کشاورزي در اين بازهي زماني روند
افزايشي داشته و در سال  2515پوشش سطحي آنها به اوج خود ميرسد .چمنزارها در
فاصله  2555تا  2515مساحت نسبتاً ثابتي دارند و در دو سال آخر روند کاهشي نشان
ميدهند .پوشش شهري در اين بازهي زماني تغييرات مساحتي زيادي نداشته و به نظر
ميرسد که افزايش جمعيت با افزايش تراکم شهري تعديل شده است .همچنين بررسي
مساحت تاالبهاي دائمي در حوضه نشان ميدهد که اين پوشش در سالهاي  2511و
 2512حداکثر مساحت خود را معادل به ترتيب  4و  5کيلومترمربع دارد .بر اساس
جدولهاي  2و  3در بازه سالهاي  2555تا  2510بيشترين نرخ افزايش مساحت مربوط
به زمينهاي باير و زمينهاي با پوشش پراکنده ( )1/04و بيشترين نرخ کاهش مساحت
مربوط به پوشش دشت ( )5/12ميباشد .در حوضهي آبخيز درياچهي اروميه و در فاصله
سالهاي  2555تا  2510بيشترين افزايش مساحت کاربري به ترتيب مربوط به زمينهاي
کشاورزي و زمينهاي باير و يا پوشيده از پوشش تنک به ترتيب با افزايش  1041و  131و
بيشترين کاهش مساحت کاربري به ترتيب مربوط به پهنههاي آبي و پوشش بياباني با
کاهش  1313و  1153کيلومتر مربع ميباشد .محصوالت پوشش زمين موديس نشان
ميدهد که ميزان پوشش جنگلي در حوضهي آبخيز درياچهي اروميه بسيار ناچيز است.

)Hydrogeomorphology, Vol.5, No.18, Spring 2019, pp (97-113

شکلهاي ( 2و  )3نحوهي پراکنش انواع پوشش زمين را در حوضهي اروميه و در
سالهاي  2555و  2510نشان ميدهد .شکلها نمايشي از پوشش ساالنه حوضه بوده و
لذا تـغييرات فصلي آنها را نشان نمـيدهد .اراضي کشاورزي به رنگ سبز نمايش داده
شدهاند و عمدتاً در حاشيه درياچهي اروميه و در مصب رودخانهها قرار دارند .يک
محدودهي کشاورزي نيز در ناحيه شمال شرقي و در فاصله نسبتاً زيادي از درياچه قرار
دارد .مقايسهي چشمي دو تصوير نشان ميدهد که سطح درياچه کاهش چشمگيري
داشته و در سال  2515سطح وسيعي از حاشيهي درياچه با شوره زار و اراضي باير
جايگزين شده است .طبقهي برف و يخ  Snow/Iceدر سالهاي مورد مطالعه سطح بسيار
کمي از حوضه را در مقياس ساالنه به خود اختصاص داده (در حد چند پيکسل) و به
همين دليل در مطالعهي حاضر با طبقه مناطق شهري ادغام شده است.
جدول ( )2مساحت کالسهاي مختلف پوشش زمين )کيلومترمربع ( بين سالهاي  2002تا 2010
رديف

1
2
3
4
5
0
1
1
3
15
11
12
13

نوع پوشش

پهنه آبي
پوشش جنگل
پوشش بياباني
پوشش دشت
چمنزار
تاالب دائمي
زمينهاي کشاورزي
پوشش شهري و يخ
پوشش طبيعي
زمينهاي باير يا با
پوشش پراکنده
پهنه آبي
پوشش جنگل
پوشش بياباني

2002
water
Forest
scrublands
Savannas
Grasslands

permanent Wetlands
Croplands
Urban/ice
Cropland/Natural vegetation

2002

4522 4533
5/0
0
1531 1141
125
101
45134 33543
5
5
4201 4212
513
510
22
01

2002

4053
5/2
152
42
45313
5/21
4413
513
11

Barren or sparsely vegetated

1231

351

311

water

4452
1/2
545

4513
1/5
532

4233
13
351

Forest
scrublands

ادامهي جدول ()2
رديف

14
15
10
11
11
13
25

نوع پوشش

پوشش دشت
چمنزار
تاالب دائمي
زمينهاي کشاورزي
پوشش شهري و يخ
پوشش طبيعي
زمينهاي باير يا با
پوشش پراکنده

2002
Savannas
Grasslands

permanent Wetlands
Croplands
Urban/ice
Cropland/Natural vegetation
Barren or sparsely vegetated

2002

2010

14
1
20
45145 45135 41252
4/33 1/11
5/15
4111 4152 3311
513
513
513
22
33
21
150

1511

113

جدول ( )3مساحت کالسهاي پوشش زمين )کيلومترمربع ( بين سالهاي  2011تا  2012و نسبت
مساحت کاربري سال  2012به 2002

رديف

نوع پوشش

2511

2512

2513

2514

1
2
3
4
5
0
1
1

پهنه آبي
پوشش جنگل
Forest
پوشش بياباني
scrublands
پوشش دشت
Savannas
چمنزار
Grasslands
تاالب دائمي
permanent Wetlands
زمينهاي کشاورزي
Croplands
پوشش شهري و يخ
Urban/ice

4241
15
351
11
45444
4
4141
513
02

4531
12
305
14
45135
5
4131
514
25

4520
24
454
11
45255
1
4331
513
51

3155
22
145
12
45535
1
5105
511
35

1231

313

1351

1131

2012

2012

3342
3

3155
3

water

3

پوشش طبيعي

Cropland/Natural
vegetation

15

زمينهاي باير يا با
پوشش پراکنده

Barren or sparsely
vegetated

رديف

1
2

نوع پوشش

پهنه آبي
پوشش جنگل

Water
Forest

نسبت سال  2012به 2002

5/1
1/5
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ادامه جدول ()3
رديف

نوع پوشش

2012

2012

3
4
5
0
1
1

پوشش بياباني
پوشش دشت
Savannas
چمنزار
Grasslands
تاالب دائمي
Permanent Wetlands
زمينهاي کشاورزي
Croplands
پوشش شهري و يخ
Urban/ice

011
15
31150
5/0
0315
051
43

512
13
33223
5/1
5105
031
30

5/33
5/12
1
1/33
1/1
5/53

1151

2135

1/04

Scrublands

3

پوشش طبيعي

Cropland/Natural
vegetation

15

زمينهاي باير يا با
پوشش پراکنده

Barren or Sparsely
Vegetated

نسبت سال  2012به 2002

شکل ( )2نقشهي پوشش زمين از سنجندهي موديس مربوط به سال 2002

شکل ( )4مساحت پوشش آب را در حوضهي اروميه نشان ميدهد که از سال  2555تا
سال  2510به مقدار  1313کيلومترمربع کاهش داشته است .اين نمودار نشان ميدهد که
بر اساس تصاوير موديس نسبت مساحت پهنههاي آبي سال  2510به سال  2555برابر
 5/03ميباشد .در بين سالهاي  2553تا  2514تغييرات سطح آب شيب تندتري نسبت
به سالهاي قبل از آن نشان ميدهد و از سال  2514اين شيب باز هم تندتر شده است.
مساحت پهنههاي آبي در سال  2551داراي افت جزئي اما محسوسي نسبت به سال قبل و
بعد از خود ميباشد .اين پيک جزئي ميتواند با تغييرات بارندگي يا دماي حوضه مقايسه
شود.

شکل ( )3نقشهي پوشش زمين از سنجندهي موديس مربوط به سال 2012
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شکل ( )4مساحت پهنههاي آبي با استفاده از محصوالت کاربري  MODISسالهاي2002-2012

شکل ( )5مساحت کاربري اراضي کشاورزي را نشان ميدهد .با توجه به اين شکل از
سال  2555تا سال  2510کاربري کشاورزي به مقدار  1041کيلومترمربع افزايش يافته
است .اين نمودار نشان ميدهد که نسبت مساحت زمينهاي کشاورزي در سال 2510
نسبت به سال  2555برابر  1/33ميباشد .همچنين روند تغييرات نشان ميدهد که
مساحت اين بخش بين سالهاي  2553تا  2514روند نسبتاً ثابتي داشته و در سال
 2515به بيشترين حد خود رسيده است .از سال  2515مساحت بخش فعال کشاورزي
کاهش داشته و به نظر ميرسد اين کاهش همچنان تا سال  2510ادامه داشته باشد .در
سال  2514سطح اراضي کشاورزي نيز رو به افزايش است که اين روند افزايشي تنها تا
سال  2515ادامه داشته و بعد از آن دوباره افت ميکند .اين افت ميتواند بنابه سيستمهاي
طبيعي بازخورد منفي حوضه از قبيل پيشروي شورهزار باشد.

شکل ( )2مساحت اراضي کشاورزي با استفاده از محصوالت کاربري  MODISسالهاي2002-2012

شکل ( )2مقايسه اراضي زراعي آبي و باغي از محصوالت کاربري  MODISماههاي ارديبهشت و
مرداد
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شکل( )0اراضي زراعي آبي و باغي را نشان ميدهد که از نقشهي کاربري محصوالت
پوشش زمين موديس سال  2510استخراج شده است .مطابق شکل مساحت اين اراضي
در نقشهي استخراجي از محصول موديس  5105کيلومترمربع ميباشد و اين افزوني
مساحت به اين دليل است که تصاوير موديس به صورت ميانگين ساالنه تهيه ميشود و
زمينهايي که در بخشي از سال محصول دارند و در بخش ديگر فاقد محصول است را به
صورت کلي جزو اراضي کشاورزي به حساب ميآورد .به نظر ميرسد که مساحت اراضي
در  MODISشامل مجموع کشت و آيش است.
نتيجه گيري
آگاهي از نوع و درصد پوشش و کاربري اراضي در هر منطقه به عنوان يک پارامتر
مديريتي مي تواند برنامهريزان بخشهاي مختلف اجراي را در مديريت و توسعهي همه-
جانبه ياري نمايد .در طول زمان ،الگوهاي پوشش زمين و به تبع آن کاربري اراضي
دچار تغيير و دگرگوني اساسي ميشوند و عامل انساني ميتواند بيشترين نقش را در
اين فرآيند ايفا نمايد .در اين تحقيق جهت بررسي تغييرات مساحت پوشش زمين
حوضهي آبخيز درياچهي اروميه از محصوالت پوشش زمين ساالنه موديس
( )MCD12Q1استفاده شد .بر اساس اطالعات تصاوير موديس نسبت مساحت زمينهاي
کشاورزي و پهنههاي آبي در سال  2510نسبت به سال  2555به ترتيب  1/33و 5/03
ميباشد .در فاصلهي سالهاي  2555تا  2510بيشترين افزايش مساحت کاربري به
ترتيب مربوط به زمينهاي کشاورزي و زمينهاي باير و يا پوشيده از پوشش تنک به
ترتيب با افزايش 1041و  131و بيشترين کاهش مساحت کاربري به ترتيب مربوط به
پهنههاي آبي و پوشش بياباني با کاهش 1313و  1153کيلومتر مربع است .که با نتايج
سبزقبائي و همکاران ()1330که نشان دادند از سال  1304تا  1332مساحت مراتع
کاهش يافـته و به مساحت مناطق مسکوني ،زمينهاي کشاورزي و اراضي پوشيده از آب
افزوده شـده مطابقت دارد .بيشترين تغيير در ميان کاربريهاي مورد مطالعه در کل
بازهي  21ساله مربوط به زمينهاي مرتعي ميباشد که ميزان  11355/53هکتار کاهش

داشته است و کمترين تغيير مربوط به مناطق شهري ميباشد که ميزان 2145/31
هکتار افزايش داشته است.مساحت اراضي زراعي آبي و باغي در نقشه استخراجي از
محصول موديس  5105کيلومترمربع ميباشد .با بررسي روند شاخص پوششگياهي در
اراضي کشاورزي در جنوب درياچه اين نتيجه حاصل گرديد که باالترين ماه ارديبهشت
عمدتاً به محصوالت ديم و يا کشت اول (بهاره) محصوالت زراعي مربوط ميشود و در
حالي که در ماه مرداد مربوط به محصوالت زراعي آبي و باغي است .با بررسي روند
تغييرات پوششگياهي در ديمزارهاي جنوب درياچهي اروميه ماه ارديبهشت ماه مناسبي
جهت آناليز تصاوير و استخراج کاربري ديم ميباشد .نتايج تحقيق نشان ميدهد که
تصاوير ماهوارهاي از قابليت بااليي براي تفکيک سريع اراضي زراعي و تهيهي نقشهي
انواع محصوالت در منطقه و تعيين سطح زير کشت با دقت نسبتاً مناسب در مقياس
منطقهاي برخوردار است که با نتايج عليپور و همکاران ( )1333مطابقت دارد .همچنين
دادههاي ماهوارهاي اين قابليت را دارا هستند که با صرف کمترين انرژي و هزينه در
مقياسهاي وسيع نوع و سطح پوشش و کاربريهاي مختلف را با دقت باال به منظور
بررسي تأثير پارامترهاي مديريتي در يک سال خاص و يا سالهاي مختلف را استخراج
کنند.
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