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 يدهچک

های باشد و در دههيشهرستان هوراند م یدرولوژين شبکه هيترآباد مهميز عليآبر یحوضه

 ين پژوهش حاضر سعيرات مخرب کاربری اراضي در امان نبوده است، بنابرايير از بحران تغياخ

 -0101ساله ) 00ن حوضه را در بازه زماني يرات کاربری اراضي اييدارد، کشف و آشکارسازی تغ

ر لندست ين منظور از تصاويمورد مطالعه قرار دهد. به هم يابي مسائل آبي( به منظور ارز0330

محصوالت  یارياز خالص آبيو طرح ن 99ف يو رد 061ر يبا مسOLI) و   (TMیهابا سنجنده

نمونه استفاده  یهابارش و عمق چاه یآمار یهاو داده يدانيران و البته مطالعات ميا یکشاورز

، جنگل متراکم، يکشت آب يق مشخص شد که اراضيها و روش تحقبا توجه به داده د.يگرد

اند در سال کاهش مساحت داشته 00در عرض  ي، بستر رودخانه و مناطق آب0 مرتع درجه

 يش مساحتياز افزا 9و  0 م، جنگل تنک، مرتع درجهيزراعت د ياراض، يباغ يکه اراض يحال

 11/00به  60/1از مساحت  يباغ ين خصوص اراضياند که در ابرخوردار بوده یريچشمگ

از يش نين افزايدرصد بوده است و ا 61زان يش به مين افزايافته که ايش يمربع افزالومتريک

حوضه شده  ينيرزميز یهان رفتن سطح آبييرودخانه و پا يان سطحيباعث حذف جر يمصرف
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 مقدمه

ک يسنجش از راه دور،  یهاکيبا استفاده از تکن نياستفاده از زم ینهيمطالعات در زم

ت منابع يريح در مديصح یريگميتصم یبرا يد اطالعات عقالنيتول یبرا ياتيابزار ح

ن يترياصل يانسان یهاتيشده است که فعال، ثابت یريدر مناطق گرمس است. يعيطب

ا يم يمستق یفشارها انسان عامل ايجاد .است مورد استفاده یهانير در زمييتغعامل 

دخالت  بوده و يدر اراض يعيمستمر منابع طب یکنندهديتهد بر زمين وم يرمستقيغ

هابتامو ) پي دارد را در ين اراضيد به اـازمنيشت افراد نيت معيبر امن ير منفيتأث انسان

 یهاتيل فعاليبه دل يو پوشش اراض یرات در کاربرييتغ(. 0-01: 0101 ،0تکا و همکاران

 يگانيا بايدور حاضر ازسنجش یهابا استفاده از دادهتواند يم يعيا عوامل طبيانسان 

در حال رشد  یامروزه اکثر کشورها(. 3 -09: 0111 ،0و همکاران ژو)شده مشاهده شود 

و سنجش از دور در مطالعات جنگل، مراتع،  یاشرفته جهان از اطالعات ماهوارهيو پ

ر کشت آنها و يو برآورد سطح ز یمحصوالت کشاورز ييو شناسا ياراض یهایکاربر

: 0930 ،یريزب)ند ينمايها استفاده مرودخانه یو شبکه يسطح یهاآب یمطالعه

ن و بالعکس را به صورت يبر پوشش زم یرگذاريتأث يين توانايزم یرات کاربرييتغ (.063

      ر يتأث يآب یهاستميو اکوس يستيبر تنوع ز ياراض یرات کاربرييمتقابل دارد؛ تغ

گذارد و منجر به ير ميت آب تأثيفيز بر کيآبخ یهضر در حويين تغيگذارد و بنابرايم

ن اطالعات يشود؛ بنابرايم ينيرزميز یهاه آبيش مصرف رواناب سطح، کاهش تخليافزا

ت آب مهم يري، نظارت و مدیزيرانتخاب، برنامه یز برايدر سطح آبر ياراض یر کاربرييتغ

و  يانسان یازهاين ین به علت تقاضا برايرات در استفاده از زمييکه تغ یااست به گونه

: 0101 ،9ن هووايکآنگ)ت آب برآورده کند يت و کميفيرفاه را بدون به خطر انداختن ک

00- 0). 

                                                           
1- Habtamu Teka et al.,    
2- Zaho W et al., 
3-Ang Kean Hua  
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ابرکوه را با  یحوضه ياراض یرات کاربرييتغ 0931و همکاران در سال  یموسو

و  يدورسنج یهاکيها و تکنز دادهيق آناليبر تلف يمبتن يلياستفاده از روش تحل

مورد  MSS، +ETM، TM، (OLI) یهالندست با سنجنده یار ماهوارهياستفاده از تصاو

به  يشيرات طبقات افزاييتغ يجه گرفتند که در مجموع روند کليقرار داده و نت يبررس

خواهد بود و از رانگر ياز نوع مخرب و و یرات کاربريين تغيشتريبوده و ب یصورت صعود

ابرکوه و  یل شهرهاياز قب ياطراف مراکز تجمع انسان یمنطبق بر محدوده ييلحاظ فضا

 0931در سال  ينيحسيحاج .(003 -016: 0931، یموسو)باشد يمهردشت م

تا 0331 یهادوره يهلمند را در ط یفرامرز یبر رواناب حوضه ياراض یرات کاربرييتغ

 یهالندست مربوط به سنجنده یار ماهوارهياز تصاو یريگبا استفاده و بهره یالديم 0100

(TM  و+ETMمورد مطالعه قرار داده و نت )انه در يجه گرفت که متوسط آورد سالي

 يحاج) ارد را دارديليم 11/1مقدار  ياراض یکاربر يجيرات تدرييط اعمال تغيشرا

 ياراض یرات کاربريياثرات تغ 0930سال ات در يو ب يکاظم .(19 -16: 0931، ينيحس

 یقرار دادند و برا ينه را مورد بررسيان کميجر یهاز طالقان بر شاخصيدر حوضه آبر

 یهاسال ETM)و  TM) یار ماهوارهيو تصاو 0913سال  ييهوا یهان کار از عکسيا

در سال  يپوشش مرتع يشيجه گرفتند که انطباق روند افزاياستفاده کرده و نت 10و  66

نقش مثبت  یدهندهنه، نشانيکم یهاش شاخصيبا روند افزا 13نسبت به سال  10

: 0936ات، يو ب يکاظم)باشد يمنه يکم یهاش شاخصيمرتع در افزا یش کاربريافزا

 یمنطقه ياراض یرات کاربرييتغ 0100آرزو ارنر و همکاران در سال  .(011 -031

مورد مطالعه  ييايستم اطالعات جغرافيو س یاماهواره ريرا با استفاده از تصاو يچک بيگو

 يزمان یها( در بازهQuickbird) یار ماهوارهيق از تصاوين تحقيا یقرار دادند و برا

چند  یهاداده یتحت نظارت بر رو یبندل طبقهيه و تحليروش تجزو  0113و  0116

مورد مطالعه  ید که منطقهن مطالعه نشان دايج ايمنظوره مورد استفاده قرار گرفت؛ نتا

 یر کرده است و شواهدييتغ يبه طور قابل توجه 0113تا  0116 يزمان یدر طول دوره
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: 0100، 0و همکاران آرزو ارنر)دارد  ياهيو از دست رفتن پوشش گ یاز گسترش شهر

ن با استفاده از ير سطح زميينظارت بر تغ 0101تک در ساليان وي. مار(910 -913

ک يرا با استفاده از  يغرب یقاي( در سراسر آفرMSS/TMلندست ) یاماهوارهاطالعات 

تا  0310 یهان را که در ساليرات پوشش زميي، تغیار ماهوارهينمونه منظم از تصاو

ق نشان داد که در طول يج تحقينمود. نتا يرخ داده است، بررس يغرب یقايدر آفر 0331

 -30/1انه درخت چاه در حدود يخالص سالرات ييزان تغيم 0331تا  0310 یهاسال

 -10/1ار کم )يبس ياهيک پوشش گيير ارقام و در موزايدرصد در سا -91/1درصد، در 

 9ن هووايکآنگ .(061 -616: 0101، 0تک و همکارانيان ويمار)ن زده شد يدرصد( تخم

ر آن بر يماالکا و تأث یاطراف رودخانه یهانيزم ياراض یرات کاربرييتغ 0101در سال 

 یبرا TMسنجنده  0لندست  یار ماهوارهيت آب رودخانه را با استفاده از تصاويفيک

نظارت شده  یبندبا طبقه 0100سال  یبرا 1و لندست  0113و  0110 یهاسال

(Maximum likelihoodمورد مطالعه قرار داد و ب )مناطق ساخته شده با ان داشت که ي

 ياهيت آب دارد؛ پوشش گيفير کييزان را در تغين ميشتريت آب بيفير با کيمتغ 3

باز با  یت فضاين اهميت آب قابل توجه است و کمتريفير با کيمتغ 1ن مورد با يدوم

: 0101ن هووا، يکآنگ) شده است (ANOVA)ت آب که منجر به يفير کيمتغ 1تنها 

را  يوبيجنوب ات ياراض یرات کاربرييتغ 0101در سال  1و همکاران . هاپتوما تکا(0 -00

مورد مطالعه قرار دادند  ياراض ياهيبه همراه ادراکات دامپروران آن منطقه بر پوشش گ

 0119و  0316 ،0319 يزمان یلندست در بازه یار ماهوارهين منظور از تصاويا یو برا

مراتع  يجه گرفتند که پوشش جنگلياستفاده نمودند و نت( ETMو TM ) یهابا سنجنده

(Borana )افته يش يافزا 0119درصد در سال  06/13به  0319درصد در سال  9/00 از

                                                           
1- Arzu Erener et al., 

2-Marian Vittek et al.,   

3-Ang Kean Hua  

4-Habtamu Teka et al., 
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دولت، از رانندگان  فيضعاست يت و سيش جمعيد، افزايشد ين خشکسالياست و بنابرا

 هاپتوما تکا و همکاران،) باشديممورد مطالعه  یدر منطقه ياراض یرات کاربرييتغ ياصل

 یدرولوژيه ین شبکهيترآباد مهميز عليآبر ینکه حوضهيبا توجه به ا .(00-0: 0101

رات مخرب کاربری اراضي يير از بحران تغيهای اخباشد و در دههيشهرستان هوراند م

کي از يرات به عنوان يين تغيابي ايش، بارزسازی و رونديدر امان نبوده است، لزوم پا

ن ي؛ بنابراباشدين منطقه مورد توجه ميط در ايت محيرين فاکتورهای مديمهمتر

ن حوضه را در يرات کاربری اراضي اييدارد، کشف و آشکارسازی تغ يپژوهش حاضر سع

آن از  يابي مسائل آبي( به منظور ارز0330 -0101) یهان ساليساله ب 00زماني  یبازه

رودخانه را با  يرات آن بر دبيمورد استفاده در باغات حوضه و تأث يزان آبيل برآورد ميقب

 ييايستم اطالعات جغرافيو س 0و  1ای لندست ر ماهوارهيهای تصاواستفاده از داده

(GIS) ل آن مورد مطالعه قرار دهد. يد جهت تحليجد ياضيک تابع ري یو با ارائه 

 هامواد و روش

 ييايدر مختصات جغراف يشرقشمال -يغربآباد هوراند با روند جنوبيز عليآبر یحوضه

03 11- 09 11 و يطول شرق 01 91- 10 91 در قسمت شمال يعرض شمال 

شهرستان هوراند قرار گرفته است و  يشرقو بخش جنوب يشرقجانياستان آذربا يشرق

داغ و يسز قلعهيق ،سرورت، هشتييليکوهستان  دآباد ويهوراند، مج یهاشامل دشت

مربع لومتريک 060/011ز حدود  يلحاظ مساحت نباشد و از يانگرد م یارهيزنج یهاکوه

باشد که ين حوضه مين رود ايترآباد مهميبه خود اختصاص داده است. رود علرا 

ن يترنجار مهميدوجاخ، هوراند و ا یهادهد و روديمنطقه را انجام م يستم زهکشيس

 (.0گردند )شکلين رود ملحق ميهستند که به ا يياهشاخه
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 يچاآباديز عليآبر يحوضه ييايت جغرافي( موقع1شکل)

ر لندست که شامل ين مطالعه عبارتند از تصاويتفاده در اـهای مورد اسداده

متر به  91 يک مکاني، با قدرت تفک99فيو رد 061ر يبا مس OLI) و  (TM یهاسنجنده

که  يزان آبيبه دست آوردن م یبرا  باشد ومي 0101و 0330های ب مربوط به ساليترت

 یارياز خالص آبيشد از طرح نيمصرف م یتوسط باغات تازه احداث شده در حوضه

شده است  ((NETWATبا نام  یافزارل به نرميران که تبديا یمحصوالت کشاورز

 یهارودخانه و آب يباغات بر کاهش دب یرات کاربريير تغيد؛ و جهت اثبات تأثشاستفاده 

 استفاده شد. ((SPSSافزار رسون با نرميک پيپارامتر یحوضه از آزمون آمار ينيرزميز

حات اتمسفری و يش پردازش از تصحيپ یر لندست در مرحلهيتصاو يابيجهت ارز

استفاده شد  ،باشديم یحات اتمسفرين روش تصحيتریکه قو (FLAASH)ک يومتريراد

( RESCAALات )يعمل ،حاصل شود يدقت کاف ینکه در بحث محاسبات عدديا یو برا
ش دقت يافزا یبرا 0101ر سال يافت. ضمناً در تصويح شده انجام ير تصحيتصاو یبر رو
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افته يک انجام ير پنکروماتياسپکچرال با تصوير مالتيتصاو یسازوژني، روش فیبندطبقه

 نيير جهت آشکارسازی و تعيافت. پردازش تصاويمتر ارتقا  00به  يک مکانيو قدرت تفک

بندی نظارت شده و از طبقه یهاق روشيزماني از طر یدر دو بازه ينوع کاربری اراض

به علت پردازش بهتر و عدم  ((Maximom likelihood ، روشیبندن چهار نوع طبقهيب

در  ياراض کاربری یهيت اليمجهول مورد انتخاب واقع شد و در نها یهاکسليوجود پ

 1010ک )يشامل جنگل درجه يميتعل یهادوازده کالس با انتخاب تعداد نمونه

ک يکسل(، مرتع درجهيپ 0660) يباغ يکسل(، اراضيپ 9301دو )کسل(، جنگل درجهيپ

 يکسل(، اراضيپ 1011کسل(، زراعت )يپ 91191دو )کسل(، مرتع درجهيپ 90111)

 061) يآب با کشت يکسل(، اراضيپ9001ش )يآ یهانيکسل(، زميپ 0300) يمسکون

 111کسل( و بستر رودخانه )يپ090) يکسل(، مناطق آبيپ 0990ر )يبا يکسل(، اراضيپ

ها در تياز فعال يمشخص کردن برخ یق انجام شد. برايکسل( بر حسب هدف تحقيپ

 يياس، مشاهدات صحراير بزرگ مقيبر لزوم استفاده از تصاون، عالوهيسطوح مختلف زم

لذا مشاهدات  ؛(019: 0930،یريزب)خواهد بود  یز ضرورين يده از اطالعات جانبو استفا

ه يافت. جهت تجزيانجام  ياراض یکاربر یبندت در صحت طبقهيز جهت تقوين ييصحرا

در پس پردازش و  ری شد.يگبهره ENVI)و  (ArcGISافزارهای ها از نرمل دادهيو تحل

 نيتروجود دارد که متداول يمختلف یهاراه ،یبندطبقهج ينتا يو بررسر يصاوابي دقت تيارز

معلوم و  یکسل نمونهيپ یانتخاب تعداد یبندج طبقهيکل صحت نتا يابيارز یروش برا

ا ي ينيت زميمعلوم را واقع یهان دادهياست که ا یبندج طبقهيها با نتاآن یسهيمقا

: 0930پناه، یند )علويگويم ((reference data نامند که اصطالحاًيمرجع م یهاداده

 ن خصوص مورد استفاده قرار گرفت که عبارتند از:ي(. دو شاخص در ا003-000

 یبندطبقه يکه به درست ييهاکسلي: عبارت است از نسبت پيشاخص صحت کل -0

 .(090: 0930، ی)راهدار معلوم یهاکسلياند به کل پشده

 (0)ی رابطه
N

Eiii

AO

c
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:C  ها، تعدادکالس :N معلوم،  یهاتعداد کل پيکسل :Eii ماتريس خطا  یقطر یاعضا

 .برحسب درصد ريدقت کلي تصو:  A.O(Accuracy Overal)و

س خطا به يباشد که از ماتريم یآمار یهاگر از شاخصيد يکيب کاپا: يضر -0

 يکامالً تصادف یبندک طبقهيرا نسبت به  یبندب صحت طبقهين ضريد و ايآيدست م

باشد قابل  10/1ش از يب کاپا بيزان صحت آن در ضريکه م یبندطبقه کند.يم يبررس

 (.011: 0936، يي)سبزقبا است صدن صفر تا يب بين ضريقبول بوده و عدد ا

 (0)ی رابطه

2

( )

1( )

1
k

xii

k

N i i xi xi

Kapa

i xi xiN

   



  

 



 

Xii :ف يتعداد مشاهدات در ردi و ستونi ، N :خطا، سيتعداد عناصر ماتر xi : به

 ر ي: دقت تصوkapaس، يها در ماترفي: تعداد ردi ، kام و ستون iب مجموع سطر يترت

 يمل یپروژه یهاران از مجموعه طرحيا یمحصوالت کشاورز یارياز خالص آبيطرح ن

مربوط به  یهاباشد که دادهيران ميا یآب کشاورز يمصرف مل یسازنهي)توتک( به

 ياهيب گيو ضرا يو باغ يرشد محصوالت زراع یطول دوره خ کاشت و برداشت ويتار

ران يا یکشاورز یهااکثر دشت یانجام شده و بر رو ييها بر اساس مطالعات صحراآن

تابع  ،يزان مصرف آب حوضه در امور باغيجهت برآورد مده است. شدشت( برآورد  601)

ث ساخته شد و بر اساس يمانت -پنمن -توسط نگارندگان با اقتباس از تابع فائو یديجد

تاً مصرف تک تک درختان يدرختان محاسبه شده و نها یزان مصرف ساالنهين تابع ميا

: 0930و همکاران،  یرموسوي)مبه دست آمد  يکل یساالنه ين مصرفيانگيبه صورت م

 .(1و  9) هایرابطه  (.01

n (1و  9)ی هارابطه

xj m
j=1

xj yi

i=1

ET

ETc= ×S; ET = ET
N
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ETc : زان مصرف آب ساالنه درختان در هکتاريمن يانگيم- ETxj: زان مصرف آب يم

تعداد  : N -ک ماهيک درخت در طول يزان مصرف آب يم :ETyi -ک درختيساالنه 

 د احداث به هکتار.يمساحت باغات جد : S -کل درختان

 ج و بحثينتا

ب کاپا يو ضر يق شاخص صحت کلير به طريتصاو یبندج طبقهيصحت و نتا يابيارز

 یبندت قابل قبول نشان داد که طبقهيب به دست آمده با وضعيزان ضريافته و ميانجام 

ق قابل استناد يمراحل تحق یادامه یر برايافته و تصاوير به نحو مطلوب انجام يتصاو

 (.0باشد )جدوليم

 2112و  1992 يهاسال 8و  5ر لندست يتصاو يبرا ياراض يزان صحت کاربري( م1) جدول

 يب شاخص صحت کليضر ب کاپايضر ريسال تصو

0330 1060/1 0030/10 

0101 3101/1 0111/31 

 0330 يزمان یدر هر دو بازه یآباد چايز عليآبر یحوضه ياراض یکاربر یهادر نقشه

 ي، اراضيکشت آب ي، اراضيباغ ي، اراضيکالس شامل مناطق مسکون 00به  ياراض 0101و 

مناطق  در سه درجه، يمرتع يدر دو قسمت، اراض يجنگل يش، اراضيآ يم و اراضيزراعت د

 یاسهيباشد. بر اساس مقايآباد مديمج یاچهيکه شامل در يمناطق آب ،بستر رودخانه

 ، جنگل متراکم، مرتع درجهيکشت آب ي(، اراض9و0افت )شکلين دو نقشه انجام يکه در ب

 ياند در حالسال کاهش مساحت داشته 00در عرض  يبستر رودخانه و مناطق آب ک،ي

ش يافزااز  سهدرجهو  دومرتع درجه ،جنگل تنک ،ميزراعت د ياراض ،يباغ يکه اراض

 60/1 از مساحت يباغ ين خصوص اراضياند که در ابرخوردار بوده یريچشمگ يمساحت

 يباغ يساحت اراضش ميافته و در واقع افزايش يلومترمربع افزايک 11/00لومترمربع به يک

 يمناطق جنگل ياز حواش يدرصد بوده است. بخش 61زان يبه م 0101تا  0330از سال 
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با تصرف  يباغ يافزوده شده است و اراض يمرتع يحوضه به اراض يشرقمتراکم در جنوب

 (.1و شکل 0)جدول بر مساحت خود افزوده است يمرتع یهاهيبستر رودخانه و حاش

 مربعلومتريبه ک 2112و  1992 يزمان يدر بازه ياراض يمساحت کاربر (2) جدول

 تفاضل 2112سال 1992سال نوع اراضي

 0 0/1 0/1 اراضي مسکوني

 00/0 11/00 60/1 اراضي باغ

 -13/0 10/1 91/1 اراضي کشت آبي

 09/1 00/00 13/01 اراضي آيش زراعت ديم

 -19/1 91/91 00/90 اراضي زراعت ديم

 10/1 63/9 10/9 جنگل انبوه

 11/3 00/00 11/09 جنگل تنک

 -33/1 01/93 09/11 0مرتع درجه

 30/1 00/001 03/010 0مرتع درجه

 -10/1 19/00 01/91 9مرتع درجه

 -6/0 0/1 11/0 بستر رودخانه

 -11/1 19/1 11/1 مناطق آبي

 
 1992آباد هوراند يز عليآبر يحوضه ياراض ي( کاربر2) شکل
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 2112آباد هورانديز عليآبر يحوضه ياراض ي( کاربر3) شکل

 
 1992 -2112 يآبادچايز عليحوضه آبر ياراض يرات کاربرييتفاضل تغ (4شکل)
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  یچاآباديز عليدر حوضه آبر يزمان یر دو بازهيج به دست آمده از تصاويبر اساس نتا

 00/0حدوداً ( 0ساس )جدولافته بر ايش يافزا يباغ يد که مساحت اراضيمشخص گرد

 یاريآب 0330جه بود که تا سال ين نتيبر ا يدانيمطالعات م يباشد و طيمربع ملومتريک

شهرستان احداث  يکه در باالدست باغات توسط اهال ييهابر اساس دهنه يباغ ياراض

انتقال آب و امکان استحصال آب به  یورود موتورهاگرفته و با ي، انجام مشدنديم

قرار داده و  یکاره باغات را مورد درختيباغداران مراتع حاش ،باغات یهيارتفاعات حاش

بر اساس  يباغ يش اراضيگر در افزاياند. عامل دخود افزوده يباغ يبر مساحت اراض

ز يه سررـباشد که قبالً به رودخانيـموجود در حوضه م یهاچشمه، يدانيطالعات مـم

ل به باغات يها تا حد توان مراتع را تبدن چشمهيده و امروز ساکنان در اطراف اشيم

  .باشديالس ميزردآلو و گ ،بيس ،اند که شامل درختان گردووه نمودهيم

 حوضه يش باغات بر کاهش دبير افزايثأت يرسون( در بررسي)پ يآزمون همبستگـ 

 يب همبستگيضر ،یريدو متغ يهمبستگ ین کاربرد شاخص آماريتراحتماالً گسترده

دهد که تا چه اندازه ياستفاده شده و نشان م یپارامتر یهاکه در آزمونرسون است يپ

ن ين از ايبنابرا (؛013: 0931، يکرم) وجود دارد يخط یرابطه يکم یرهاين متغيب

ل بوده يحوضه دخ يباغات حوضه کاهش دب یش کاربريا افزاين که آيآزمون در جهت ا

بارش  یساله 00از آمار  ،اتفاق افتادهن يحوضه ا يرات بارشيين که بر اثر تغيا ايو 

بستر رودخانه و  يکيموجود در نزد یهاساله عمق چاه 01ن آمار يانگيحوضه و م

 د. ي( ارائه گرد9جه آزمون طبق )جدولياستفاده شد و نت یرات کاربرييتغ

 هاش عمق چاهيش مساحت باغات و افزاين افزايک، نشان داد که بين آزمون  پارامتريا

ن يوجود دارد و ا یار قوي( بس390/1مثبت با رابطه ) يحوضه( همبستگ ي)کاهش دب

گردد که يباشد و مشخص ميبرخوردار م ييباال یداري( از سطح معن11/1sigرابطه با )

ها جهت استحصال آب عمق چاه ،ياراض یش مساحت باغات در بحث کاربريبا افزا

رات بارش و عمق يين تغيکه ارتباط ب يدر حالابد؛ ييش ميشتر از بستر حوضه افزايب
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( sig 113/1( بوده و ضمناً با )-011/1) يمنف يحوضه( به صورت همبستگ ي)دب هاچاه

دارد و ـحوضه( وجود ن ي)دب هامق چاهـو ع يرات بارشيين تغيب یداريعنـارتباط م

سال مورد  00 يدر ط يحوضه به علت نوسانات بارش يتوان اثبات کرد که کاهش دبينم

 .(66-61: 0939، ياني)بل استق بوده يتحق

 (spss)مستخرج از  حوضه يدر کاهش دبرسون يج آزمون پي( نتا3جدول )

 هامتغير عمق چاه بارش کاربري

 ضريب همبستگي 0 -011/1 390/1
 عمق چاه

 داریسطح معني - 113/1 11/1

 ضريب همبستگي -011/1 0 -919/1
 بارش

 داریسطح معني 113/1 - 013/1

 ضريب همبستگي 390/1 -919/1 0
 کاربری

 داریسطح معني 11/1 013/1 -

 زان مصرف خالص ساالنه آب در باغات يم يمحاسبهـ 

محصوالت  یارياز خالص آبيبر اساس طرح ن ،محصوالت موجود در باغات تازه احداث

 ،ساخته شده توسط نگارندگان ياضيت با استفاده از تابع ريران و در نهايا يو باغ يزراع

 ( و مشخص0و جدول 1ی اين محصوالت مورد محاسبه قرار گرفت )جدولنياز آبي ساالنه

 يله درختان گردو با ميزانبه وس یارين مصرف آب در فصل اول آبيشتريد که بيگرد

به  متر مکعب مربوط 019ن مصرف با مقدار يمکعب در هکتار بوده و کمترمتر 011

 100ان مصرف با زين ميشتريب یاريدر فصل دوم آبباشد. درختان سيب و گيالس مي

متر مکعب  030تان گردو و کمترين ميزام مصرف با مکعب در هکتار مربوط به درخمتر

 باشد. هکتار مربوط به درختان زردآلو مي در
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 NETWATافزار درختان مورد کشت در شش ماهه اول با نرم ياز آبي( ن4جدول )

 وريشهر مرداد ريت فصل بهار خرداد بهشتيارد نيفرورد نوع درخت
فصل 

 تابستان

 930 019 091 000 019 30 11 1 بيس

 100 003 061 010 011 013 00 01 گردو

 030 09 001 000 000 16 00 09 زردآلو

 911 13 091 000 019 30 11 1 السيگ

 0013 961 013 036 600 911 000 93 نيانگيم

 ساالنه درختان مورد کشت با تابع ساخته شده ياز آبين ي( محاسبه5) جدول

 لومترمربع(يساالنه )مترمکعب در ک ياز آبين نوع درخت

 161111 بيس

 116311 گردو

 131111 زردآلو

 631111 السيگ

 111100 درختان ين مصرفيانگيم

 00/0د احداث در يدر باغات جد يزان کل مصرفيم

 لومترمربعيک
9،613،391 

د يآب در باغات جد يزان کل مصرفيد که مشافته مشخص يطبق محاسبات انجام

 يان آبيق جريباشد که از طريمترمکعب در سال م 9،613،391احداث حوضه در حدود 

گردد. به علت يستم چاه انجام ميو س یارودخانه یهاآباد به صورت بنديرودخانه عل

محروم  یارودخانه يآباد هوراند تا به حال از امکانات مطالعاتيز عليآبر ینکه حوضهيا

رودخانه در  يو آثار دب يدانيوجود ندارد لذا با مطالعات م یارودخانه يبوده و آمار دب

متعلق به  يک مورد چاه باغيو  يسنگ یهاکناره یمورد مطالعه بر رو یهاسال يط

( 6ده ساله برخوردار است مورد اثبات قرار گرفت. در )شکل یهانگارنده که از داده

 یهارودخانه کاسته شده و داغاب سال يزان دبيگردد که با مرور زمان از ميمشخص م
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ها سطح ن ساليا يشده است و ط يرودخانه حکاک يسنگ یهاوارهيد یگذشته بر رو

ان يبه جر چهارمدر مقطع داده و امروزه يان خود ادامه ميمقطع به جر سهرودخانه در 

( 1باشد. در )شکليرودخانه ملموس م يدهد و در هر مقطع کاهش دبيخود ادامه م

شود مورد توجه يکاسته م یاريرودخانه در فصول آب ينکه چه قدر دبيبستر رودخانه و ا

 يمورد تصرف اراض يبستر رودخانه به علت کاهش دب يگردد که حتياست و مشخص م

ز ين انتقاالت نيوه که بخش اعظم ايم آب به باغات ميقرار گرفته است. انتقال مستق يباغ

گردد که از يو باعث م استر و مرداد ي، تخرداد یها( مربوط به ماه9بر اساس جدول )

رودخانه به حداقل  يدب ،افتدياتفاق ب ين بارندگيکه اول ياواخر بهار تا مهرماه و تا زمان

الل و ـرودخانه را دچار اخت يکيولوژيو ب يکيو اکولوژ يکينامـيد ده و تعادليخود رس

 د. ينمايم ينظميب

 
 رودخانه ير دبيگذشته وکاهش چشمگ يرودخانه در سال ها ي( مقاطع مختلف آثار دب6شکل )
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 و تصرف بستر ياريرودخانه در فصول آب ير دبيکاهش چشمگ( 2شکل )

ل به عمل آورده بود يبرز یکامبور که از رودخانه يشر و همکارانش در مطالعاتيف

ت آب حوضه مدنظر قرار داده و متوجه يفير کييحوضه را بر تغ ياراض یر کاربرييتغ

آن را دچار  یر گذاشته و اجزايثأز تيت آب نيفيبر ک ياراض یرات کاربرييشدند که تغ

اصل  0936ال در س خواهيو عل (0-09: 0101 ،0شر و همکاران ي)فکند يتحول م

-يل را مطالعه نموده و متوجه ميـز کفتاره اردبيآبر یحوضه يرات پوشش اراضييـتغ

حوضه  ين آب قبليمأمنابع ت عالوه بر .باعث شده است ياراض یر در کاربرييگردد که تغ

حوضه  یافزوده شده در کاربر يآب یهان آب کشتيتأم یبرا ييهاچاه ،ساکنان یبرا

حوضه گردد  يعيات طبيح یبرا يستيز يرات منفيروند باعث تأثن ياحداث شود و ا

د اذعان نمود که يقات مذکور بايبا در نظر گرفتن تحق(. 10-33: 0936خواه، ي)عل

 يز کفتاره را با مرور زمان طيمشابه حوضه آبر يبير روند آسيآباد نيز عليآبر یحوضه

                                                           
11- Jonathan R. B. Fisher  
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ن خصوص به علت يخواهد بود. در ا ريناپذرد جبرانيکند که اگر مورد توجه قرار نگيم

سازمان آب استان  یهان منطقه بر اساس دادهيدر ا يتوجه قابل يکه نوسانات بارشنيا

مشخص  يدانيگر با توجه به مطالعات ميشود و از طرف ديمشاهده نم يشرقجان يآذربا

 يکيموجود در نزد یهارودخانه اغلب چشمه يان سطحيجر یکنندهنيشود که تأميم

 يمتر( از مرزبرف عموم9111نکه ارتفاع منطقه )يبستر رودخانه است و ضمناَ به علت ا

رات آن بر ييرات برف و تغيثأباشد، لذا تيمتر( کمتر م1011ران )يا يبخش شمال شرق

 (. 19-11: 0911، يوضيع ی)جداررودخانه مدنظر قرار نگرفت  يدب

 يريگجهينت

بروز است که باعث  امروزین مسائل جهان يتراز مهم يکي ياراض یرات کاربرييتغ

ه و يتجز ،ق حاضريدر تحق .ن شده استيسطح زم یهاستميدر س یاديز مشکالت

ن يهوراند انجام شد. ا یآباد چايز عليحوضه آبر ياراض یرات پوشش کاربرييل تغيتحل

شود و يمحسوب م يشرق جانياستان آذربا یو دامپرور یه از مناطق مهم کشاورزيناح

ر با افت ياخ یهاآب در سال یکنندهنيمأبه عنوان تنها منبع ت یآباد چايعل یرودخانه

ر يق از تصاويل به هدف تحقين یدر فصول گرم سال مواجه بوده است. برا يد آبيشد

 یبندد. طبقهياستفاده گرد OLIبا سنجنده  1و  TMبا سنجنده  0ماهواره لندست 

 یکنندهن مصرفيترش باغات حوضه که مهميزازان افيمنطقه بخصوص م ياراض یکاربر

 یبندانجام شد و پس از طبقه (Maximim Likelhood) باشند به روشيآب رودخانه م

د. بر يارائه گرد ،ياراض یرات پوشش و کاربريين تغييتع یک روش کارآمد برايبه عنوان 

د احداث يش مساحت باغات جديافزا رسد که باين به نظر ميج حاصله چنياساس نتا

باعث شده است که  ،ن باغات از رواناب منطقهيا يسنت یاريسال و آب 00شده در طول 

بوده و در فصول گرم سال که  يانيجر يش از دبيمنطقه از آب رودخانه ب يتوان مصرف

ان رودخانه خشک شده و يگردد جريابد باعث مييش ميز افزايزان مصرف درختان نيم

ستم چاه شود و تعادل يبه صورت س ينيرزميز یهامجبور به استفاده از آب يتح

 يکيژئومورفولوژ یهاتيو توقف فعال ينظميمنطقه دچار اختالل و ب يکيدرولوژيه
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نظم شدن يا بين دست رودخانه و ييدر پا یش و حمل و بارگذاريل فرسايمنطقه از قب

 یرات کاربرييتغ ،حوضه يکاهش دب ن که عامليا يبررسگردد. جهت ان حوضه يجر

استفاده شده و  SPSSافزار رسون در نرميک پياز آزمون پارامتر ؛باغات بوده است

-رات عمق چاهييتوجه به تغباغات با  یرات کاربرييساله حوضه و تغ 00 يرات بارشييتغ

 يوضه و کاهش دبح يرات بارشيين تغيها مورد آزمون قرار گرفت و مشخص شد که ب

باغات  یرات کاربريين تغيب یدارين معنيوجود ندارد و بلکه ا یداريه ارتباط معنحوض

ر ين دو متغين ايب یقو يليمثبت خ يحوضه وجود داشته و همبستگ يو کاهش دب

 (193-109: 0931) ا و همکارانينفرخج يق منطبق با نتاين تحقيج اينتاوجود دارد. 

تحت  ياراض 0916تا  0966 یهان ساليدر ب ن نشان داد کهين محققيج ايباشد نتايم

هزار  061و  091ب در حدود يه به ترتياچه اروميز دريم در سطح حوضه آبريو د یاريآب

ن يش باغات حوضه و هم چنيرات عمده شامل افزاييافته است که تغيش يهکتار افزا

 يتابستانه و اراض يمرتع، کشت آب یهایزه بوده که عمدتاً از کاربرييپا يکشت آب ياراض

ن يج مطالعات محققيو نتا قين تحقيج اينتان با توجه به يبنابرام برداشت شده است. يد

دا کرده يپ يشير افزايل آن باغات سيرات مراتع و تبدييدهد که روند تغيمختلف نشان م

طح ـها و کاهش سهـرودخان يآب و فشار آن بر دب یش مصرف بااليکه عالوه بر افزا

زان يش مياز افزا یشماريب مراتع شده که مشکالت بيباعث تخر ينيرزميز یهاآب

ط يجه آن خواهد بود و با توجه به شراينت يمنف یامدهاير پيش و رسوب و سايفرسا

 یاريآب نه نشود ويبه صورت به ياراض یرات کاربرييتغ روند ار حساس منطقه، اگريبس

روند  ؛آب انجام نگردد یسازرهيت ذخيرينشود و مد يو عمل يباغات دچار تحوالت علم

 يميدچار اختالل در فصول سال شده و با خشک شدن دا يرودخانه به طور کل يانيجر

خود را از دست خواهد داد  يکيو اکولوژ يکيژئومورفولوژ یهاتيدر فصول گرم سال فعال

    ر ساکنان منطقه خواهد شد. يگبانيآن گر يو اثرات منف
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