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*********
چكیده 

در دهه هاي اخیر، تغییرات سریع کاربري اراضي به ویژه در مناطق دارای اکوسیستم حساس با پیامد تخریب منابع طبیعي 
همراه بوده است. متأسفانه بخش مهمي از این تغییرات، غیر اصولي و خارج از برنامه  بوده که اطالع از این تغییرات برای 
برنامه ریزان اهمیت بسزایی دارد. در این مطالعه تغییرات پوشش اراضي در دو دورۀ قبل و بعد از بهره برداری از شبكه های 
آبیاری سد کرخه به دشت عباس در استان ایالم مورد ارزیابی قرار گرفت. از تصاویر سنجنده  های لندست ETM+ ،TM و 
OLI به ترتیب برای سال  های 1368، 1382 و 1392 و همچنین نقشه  هاي توپوگرافي و پوشش منطقه استفاده گردید. تصاویر 

هر سه مقطع زمانی به پنج طبقۀ کاربری مرتع، اراضی کشاورزی، اراضی مسكونی، بستر رودخانه و اراضی بایر و تپه ماهور 
طبقه  بندی شدند. همچنین به منظور تعیین دقیق تر تغییرات افزایشی کاهشی مساحت  ها برای دو دوره بدست آمد. نتایج نشان داد 
که در طول دو دوره کاربری بایر و تپه ماهور بیشترین مساحت از منطقه را در بر گرفته است، به طوریكه دوره اول 12344/1 
هكتار و دوره دوم 17370/5 هكتار بوده است. همچنین طی دو دوره طبقه مرتع با تخریب مواجه بوده با این تفاوت که در 
دورۀ دوم، 14/3% بیشتر از دورۀ اول بوده است. همچنین در دورۀ دوم به دلیل بهره برداری کشاورزان از سیستم  های آبیاری 
تغییرات کاربری ها بیشتر به سمت تبدیل به کاربری کشاورزی بوده است، به طوری که طی 10 سال 3671/8 هكتار %550 
به این اراضی افزوده شده است. بیشترین تبدیل کاربری به کاربری کشاورزی مربوط به کاربری اراضی بایر و تپه ماهور بوده 
است. این اراضی به علت اینكه در بین اراضی کشاورزی و در فاصله کمی نسبت به سیستم های آبیاری واقع گردیده اند، توسط 
ساکنان منطقه بیشتر دستخوش تغییر قرار گرفته اند. با مشخص نمودن حریم براي اراضی کشاورزی مي توان تا حدود زیادي از 

تغییرات کاربری اراضی در دشت مذکور جلوگیري نمود.
واژه های کلیدی: کاربری اراضی، آشكارسازی تغییرات، ضریب کاپا، سد کرخه، دشت عباس
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1-مقدمه
اطالع از انواع پوشش سطح زمین و فعالیت هاي انساني 
براي  پایه  اطالعات  عنوان  به  مختلف،  قسمت هاي  در 
برنامه ریزي هاي مختلف از اهمیت ویژه اي برخوردار است 
)علوي پناه و مسعودی، 1380؛ 66(. به منظور حفظ منابع طبیعی، 

مطالعه  و  شناخت  ارزشمند،  منابع  این  توسعه  و  مدیریت 
مستمر آن ها ضروري است )براتی قهفرخی و همكاران، 1388؛ 350(.  
اطالع از تغییر کاربري اراضي جهت بررسي عوامل و علل 
برنامه ریزان  توجه  مورد  مي  تواند  زماني  دوره  یک  در  آنها 
را  آن ها  نیاز  مورد  تصمیمات  اتخاذ  در  و  باشد  مدیران  و 
همكاران،  و  جونز1   ،93 1383؛  همكاران،  و  فرد  )زاهدی  دهد  یاری 
مهمترین  تاریخی  نظر  از   .)12 2006؛  ویجانارتو2،  1347؛  2009؛ 

بردن  میان  از  داده،  انجام  انسان  که  اراضی  کاربری  تغییر 
به اراضی کشاورزی و سکونتگاه  ها  آنها  جنگل ها و تبدیل 
تغییرات  به طورکلی   .)2 2002؛  هرزوگ3،  و  )الوسچ  است  بوده 
مهمترین عوامل  اقتصادی  و  تکنولوژیکی  اقلیمی و عوامل 
تعیین کننده در تغییر کاربری در مقیاس های مختلف مکانی 
دور  از  استیلول4، 2007؛ 2(. سنجش  و  )کومن  زمانی هستند  و 
یک فناوري کلیدي جهت ارزیابي وسعت و میزان تغییرات 
جمله  از   .)2365 2004؛  همكاران،  و  )لو5  است  اراضي  پوشش 
کاربري  نقشه  تهیه  ماهواره اي  داده هاي  و  تصاویر  کاربرد 
دوره هاي  طي  اراضي  کاربري  تغییرات  بررسي  و  اراضي 
مختلف مي باشد . در زمینه تعیین کاربري و پوشش اراضي و 
بررسي تغییرات کاربري ها مطالعات زیادي در ایران و جهان 

صورت گرفته است. 
راوت و کومار6 )2015؛ 77( در پژوهشی به منظور پایش 
تصاویر  از   2010 تا   1990 دوره  گیاهی  پوشش  کاربری/ 
حداکثر  شده  نظارت  بندی  طبقه  تکنیک  و   TM سنجنده 
احتمال استفاده نمودند، نتایج نشان داد که طبقه پوشش و 
1-  Jones

2-  Wijanarto

3-  Lausch & Herzog

4-  Koomen & Stillwell

5-  Lu

6-  Rawat & Kumar

مسکونی به ترتیب 3/5% و 3/55% افزایش و کاربری های 
ترتیب  به  آبی  منابع  و  پوشش  بدون  اراضی  کشاورزی، 
1/52%، 5/46% و 08/% کاهش یافته  اند.  ویجیساندارا و 
کاربري  بر  بزرگ  سدهاي  تأثیرات   )211 )2011؛  دایاوانسا7 
اراضي را در استرالیا با استفاده از تصاویر ماهواره اي مطالعه 
سدهاي  که  بود  این  بیانگر  ایشان  مطالعات  نتایج  نمودند. 
یک  در  اراضي  کاربري  تغییرات  در  مهمي  نقش  بزرگ 
منطقه دارند. ژاو8 و همکاران )2010؛ 852( تأثیر ساخت سد 
لنکانگ  اراضی رودخانه  کاربری  زمانی  مکانی  تغییرات  بر 
بررسی  مورد  را   2004 و   1991  ،1974 دوره  در  در چین 
سدسازی  از  بعد  که  بود  آن  از  حاکی  نتایج  دادند.  قرار 
ساختار کاربری اراضی به طور چشمگیری تغییر کرد. نتایج 
زراعی  و  گراسلند  به  جنگلی  اراضی  تبدیل  که  داد  نشان 
در دوره 1991-1974 و به طور بیشتری در دوره 2004-

1991 اتفاق افتاد. دویوان9 و همکاران )2005؛ 317( تغییرات 
از تصاویر چند زمانه  استفاده  با  را  اراضی  پوشش/کاربری 
TM برای دوره  های 1986، 1991، 1998 و 2002 را برای 

منطقه مینسوتا مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که 
در دوره 2002-1986 مناطق شهری از 23/7% به %32/8 
افزایش داشته درحالیکه پوشش کشاورزی، جنگل و تاالب 
از 69/6% به 60/5% کاهش داشته است. در خارج از کشور 
 ،2509 2008؛  همكاران،  و  )گونلو10  جمله  از  دیگری  تحقیقات 
دونتری11، 2003؛ شالبی و تاتیشی12، 2007؛ 28، آسپینال و هیل13، 2008؛ 

5( در این زمینه انجام شده است. شتایی و عبدي )1386؛ 129( 
در تهیۀ نقشه کاربري اراضی در مناطق کوهستانی زاگرس با 
استفاده از داده هاي ETM میزان صحت کلی 91% و ضریب 
کاپاي 87% را به دست آوردند و نتایج نشان دهنده قابلیت 
داده هاي ماهواره اي در تهیۀ کاربري اراضی می باشد. متکان 
تغییرات  ارزیابي  جهت  تحقیقی  در   )1389( همکاران  و 
7-  Wijesundara & Dayawansa
8-   Zhao
9-  Yuan
10-  Gunlu
11-  Dontree
12-  Shalaby. & Tateishi
13-  Aspinall & Hill
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از تصاویر  با احداث سد طالقان  ارتباط  در  اراضي  پوشش 
ماهواره ای در سه دوره 1366، 1381 و 1386 استفاده کرد. 
نتایج نشان داد که  سطح مراتع تقریباً ثابت بوده اماّ کیفیت 
آن ها تا حدودي افت داشته است که علت آن تبدیل مراتع به 
اراضي زراعي و چراي دام مي باشد. همچنین، سطح اراضي 
بازگشت مجدد  به علت مهاجرت و  دیم  آبي و  کشاورزي 

مردم به منطقه در این فاصله داراي نوسان بوده است. 
تغییرات  تحقیقی  در   )23 )1394؛  همکاران  و  ایرانمهر 
مکانی زمانی پوشش اراضی را با تأکید بر مقدار مصرف آب 
کشاورزی در محدوده زاینده رود مورد بررسی قرار دادند 
بدین منظور از تصاویر ETM سال 1382 و OLI سال 1392 
استفاده نمودند، نتایج حاکی از آن بود که اراضی کشاورزی 
19/2 درصد توسعه یافته اند و همچنین بیش از 40 درصد 
زاینده رود خشک شده است. هادیان و جعفری  رودخانه 
و بشری و رمضانی )1392؛ 101( در تحقیقی به بررسی آثار 
سد بر تغییرات کاربری اراضی پرداختند. براي این منظور 
سه تصویر ماهواره اي لندست در دوره 35 ساله استفاده شد 
حداکثر  شده  نظارت  طبقه بندي  روش  از  استفاده  با  سپس 
تحقیق  یافته هاي  نمودند.  تعیین  را  اراضی  پوشش  احتمال 
افزایش  باعث  مدت  کوتاه  در  که سدسازي  بود  آن  بیانگر 
سال   15 از  بعد  ولي  است  شده  آبي  کشت  اراضي  سطح 
یک کاهش شدید در سطح این اراضي مشاهده گردید که 

مي  تواند به علت افزایش جمعیت و مصرف آب در بخش 
مسکوني، تجاري و صنعتي در منطقه باشد. 

پروژه هاي  عمده  اهداف  از  یکي  که  این  به  توجه  با 
سدسازي تأمین آب بخش کشاورزی و آبرسانی به دشت های 
پایین دست و مجاور می باشد، این تحقیق باهدف بررسي 
تأثیر سیستم آبیاری سد کرخه بر وسعت و روند تغییرات 
پوشش و کاربري اراضي دشت عباس صورت گرفته است.

2- مواد و روش  ها
2-1- منطقه مورد مطالعه

دشت عباس یکی از دشت های استان ایالم است که در 
شهرستان دهلران واقع  شده و وسعتی بالغ بر 34104 هکتار 
 UTM این منطقه بر اساس سیستم مختصات تصویر  دارد. 
)نگاره1(.  است  گرفته  قرار  شمالی  نیمکره   38 قطاع   در 
در  که  است  گونه ای  به  مذکور  دشت  قرارگیری  موقعیت 
حداکثر  دارد.  قرار  کرخه  سد  غربی  جنوب  کیلومتری   16
در  متر   230 مطالعه  مورد  منطقه  در  دریا  سطح  از  ارتفاع 
قسمت جنوب غربی منطقه و حدقل آن 105 متر در شمال 
نظر  مورد  دشت  ساالنه  بارندگی  میانگین  مي باشد.  غربی 
در  دومارتن  طبقه  بندی  اساس  بر  که  بوده  میلی متر   207
میانگین  همچنین  می گیرد.  قرار  نیمه خشک  اقلیم  محدوده 
دماي بلندمدت ساالنه 26/1 درجه سانتی گراد است. در 15 

نگاره 1: نقشه موقعیت منطقه مورد 
مطالعه در استان ایالم
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کیلومتری شرق دشت عباس سد کرخه واقع شده که یکی 
از بزرگ ترین سدهای خاکی دنیا و بزرگ ترین سد خاکی 

ایران و خاورمیانه است. 
یکی از اهداف احداث این سد تأمین و تنظیم آب جهت 
آبیاري 320 هزار هکتار از اراضی پایین دسِت دشت عباس 
و چندین دشت مهم دیگر بود که پروژه انتقال آب به دشت 
رسید.  بهره  برداری  به   1384 سال  اردیبهشت ماه  در  عباس 
پای  ایستگاه  محل  در  حوضه  اي  سطح  با  کرخه  رودخانه 
مترمکعب   176 آبدهی  متوسط  و  کیلومترمربع   42239 پل 
بر ثانیه در بخش شرقي دشت عباس، قرار دارد )کالنتری و 
سامانی، 1387(. سد کرخه بر روي رودخانه کرخه و در شمال 

شرق دشت مورد مطالعه واقع شده است.

2-2- روش تحقیق
به منظور آشکارسازی تأثیرات سیستم آبیاری سد کرخه 
بر تغییرات کاربری اراضی دشت مذکور از تصاویر ماهواره ای 
لندست مربوط به سنجنده  هاي TEM+، TM و OLI مربوط به 
استفاده گردید. مشخصات  سال  های 1368، 1382 و 1392 
تصاویر در جدول 1 نشان داده شده است. همچنین به منظور 
عنوان  به  اراضی  کاربری  نقشه های  دقیق تر  چه  هر  تولید 
 1:250000 گیاهی  پوشش  نقشه  های  از  جانبی  اطالعات 
سازمان جنگل  ها و مراتع تولیدشده در سال 1377، نقشه  هاي 
توپوگرافی، نظر کارشناسان و داده  های حاصل از بازدید میدانی 

استفاده گردید )کریمی و کمكی، 1394؛ 78(.

2-3- پیش پردازش تصاویر
و  تجزیه  در  ماهواره  ای  داده  های  به کارگیری  از  پیش 

از نظر وجود خطای هندسی،  تحلیل رقومی، کیفیت آن ها 
پرتوسنجی مانند راه راه شدگی، زیر هم قرار نگرفتن خطوط 
اسکن، پیکسل  های تکراری، خطاهای اتمسفری مانند وجود 

لکه  های ابر مورد بررسی قرار گرفت. 

2-4- استخراج نقشه کاربری
نقشۀ  داشتن  اختیار  در  حاضر،  تحقیق  اجرای  الزمۀ 
کاربری اراضی صحیح از سه مقطع زمانی است. با توجه به 
نبود این نقشه  ها، برنامه ریزی الزم برای تهیۀ هرچه دقیق  تر 

این اطالعات انجام گرفت. 
به این ترتیب که با توجه به کاربری  های موجود در منطقه، 
اهداف تحقیق و قابلیت  های کم و بیش شناخته شدۀ تصاویر 
مورد استفاده از جمله میزان اندازه سلول تصاویر و قدرت 
تفکیک  پذیری باندهای سنجنده  ها در استخراج اطالعات مفید 
به ویژه تهیۀ نقشۀ کاربری اراضی، پنج کاربری اراضی شامل 
مرتع، اراضی کشاورزی، اراضی مسکونی، بستر رودخانه و 

اراضی بایر و تپه ماهور مد نظر قرار گرفت. 
در این طبقه  بندی پدیده  های روستا و تأسیسات صنعتی 
به عنوان یک طبقۀ کاربری و انواع زمین  های کشاورزی اعم 
از آبی و دیم به عنوان طبقۀ کشاورزی در نظر گرفته شد. 
براي روش طبقه بندی از الگوریتم بیشترین شباهت1 )اوزسمی 
و باور2، 2002؛ 381( در نرم افزار سنجش از دور، استفاده شد. 

این روش با استفاده از میانگین و ماتریس کوواریانس 
مانند  طبقه  بندي  دیگر  روش  هاي  از  تعلیمی3  سایت  های 

1-  Maximum Likelihood

2- Ozesmi & Bauer

3-  Training Sites

جدول 1. مشخصات تصاویر ماهواره ای استفاده شده در تحقیق

گذرردیفسنجندهماهوارهتاریخ شمسیتاریخ میالدی

TM38166لندست 124/ مرداد / 19891368

ETM38166لندست 267/ خرداد / 20031382

OLI38166لندست 158/ مرداد / 20131392
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طبقه  بندي کمترین فاصله1 از داده  هاي تصویر تحلیلي بهتر 
به دست آمد )ریچارد و زوپینگ2، 2006؛ 26؛ علی  محمدی و همكاران، 

1389؛ 120(.

2-5- ارزیابی صحت تصاویر طبقه بندی شده
واقعیت  با  تهیه شده  نقشه های  صحت  ارزیابی  براي 
تصادفی  نقاط  برداشت  و  زمینی  واقعیت  های  از  زمینی، 
استفاده شد.  موقعیت یاب جهانی  دستگاه  توسط  منطقه  در 
اراضی صحیح  کاربری  نقشه  های  تولید  منظور  به  همچنین 
برای هدف تحقیق تفسیر چشمی داده  های موجود )مقایسه 
نقشه  های  با  زمینی  واقعیت  در  موجود  بارز  کاربری  های 
تولید شده( بر اساس شناخت محقق که بر پایه بازدیدهای 
داده  دخالت  طبقه  بندی  روند  در  که  کنترلی  نقاط  میدانی، 
 Google Earth نشده  اند )کریمی و کمكی، 1394؛ 78( و تصاویر
بدلیل برخورداری از قدرت تفکیک مکانی باال )1 متر در 
دیگر(  در طیف  های  متر   4 و  پانکروماتیک  محدوده طیف 
)عبدالعلی زاده و ابراهیمی، 1394؛ 23. علی  محمدی و همكاران، 1389؛ 

120( به کار گرفته شد.

2-6- آشكارسازي تغییرات کاربری اراضی
در میان روش  های مختلفی که برای آشکارسازی تغییرات 
عدم  دلیل  به  طبقه  بندی  از  پس  مقایسه  روش  دارد،  وجود 
مشکالت مربوط به تصحیح رادیومتریک و اتمسفری از استقبال 

زیادی برخوردار بوده است )فالحتكار و همكاران، 1388؛ 388(. 
به  سلول  مقایسه  ی  دلیل  به  آشکارسازی  روش  این 
سلول نقشه  های پردازش شده توانسته است جهت تغییرات 
نشان  بخوبی  را  طبقات  سایر  به  پوشش سرزمین  کاربری/ 
دهد )یان3 و همكاران، 2005؛ 322(. براي درك تغییرات منطقه 
مورد  دورۀ  دو  طي  کالس  ها  مساحت  کاهش  و  گسترش 
هم  با   GIS نرم  افزار  در  شده   طبقه  بندي  نقشه  هاي  مطالعه، 
محاسبه  و  مشخص  کالس  هر  تغییرات  و  گردید  مقایسه 

1-  Minimum Distance

2-  Richards & Xiuping

3-  Yuan

طبقات  تغییرات  دقیق تر  تشخیص  منظور  به  همچنین  شد. 
 Idrisi Andes کاربری راضی از یکدیگر با استفاده از نرم  افزار
v.15 جداول افزایشی کاهشی طبقات کاریری اراضی برای 

دو دورۀ مورد مطالعه بدست آمد )کریمی و کمكی،1394؛ 79، 
عسگریان، 1392؛ 63(.

3- نتایج
هندسی  کنترل  و  رادیومتری  کیفیت  بررسی  نتایج 
تصاویر نشان داد که هر سه تصویر مورد مطالعه از کیفیت 
مطلوب برخوردار بوده و هیچ یک از خطاهای شناخته شدۀ 
الیه  های  با  تصاویر  همچنین  نداشتند.  را  رادیومتریکی 
وکتوری جاده  ها و آبراهه  ها کاماًل همخوانی مکانی داشتند و 

به تصحیح هندسی مجدد نیاز نبود. 

3-1- دقت طبقه بندی تصاویر
جدول  در  طبقه  بندي  ها  دقت  برآورد  به  مربوط  نتایج 
کلي  به طور  طبقه  بندي  ها  دقت  است.  ارائه شده   2 شماره 
بیش از 87 درصد بوده است که نشان دهنده دقت باال در 

طبقه بندی است.
جدول 2: دقت کلي و شاخص کاپا براي سه تصویر مورد 

استفاده
نقشه کاربری تهیه شده سال

دقت کلی شاخص کاپا

90/43 87/72 1368
92/28 89/01 1382
94/76 90/41 1392

                                   
3-2- آشكارسازي تغییرات

 نتایج حاصل از طبقه بندی کاربری های اراضی سال های 
1368، 1382 و 1392 بر حسب مساحت )هکتار( و درصد 
مساحت تعیین شد )جدول 3(. همچنین در نگاره  های شماره 
حداکثر  روش  به  تغییرات  آشکارسازی  نتایج  نیز   4 تا   2

احتمال برای  سه سال مذکور ارایه گردید. 
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جدول 4: مقدار تغییرات به هكتار و نسبت تغییرات در دوره 
بعد از کانال کشی به قبل از آن

% تغییرات 92-821382-1368کاربری
665/53606/8541کشاورزی

797/613/8-*5748-مرتع
57/9-2912-5026/4بایر و تپه ماهور

7/600-بستر رودخانه
63/7102/8161/3مناطق مسکونی

* اعداد منفی نشان دهنده کاهش مساحت طبقه کاربری است. 

نگاره 2: نقشۀ کاربری اراضی حاصل از روش حداکثر 
احتمال در سال  1368

 1382 تا   1368 دوره  به  مربوط  آمده  دست  به  نتایج 
)دورۀ قبل از کانال کشی( بیشترین افزایش وسعت مساحت 
ماهور  تپه  و  بایر  طبقه  به  مربوط  درصد   14/74 مقدار  با 
تعیین  با 5026/4 هکتار  برابر  افزایش  این  داد که  نشان  را 
و  بایر  طبقه  از  بعد  کشاورزی،  طبقه  و4(.   3 )جداول  شد 
دوم  جایگاه  در  درصد   1/95 افزایش  مقدار  با  ماهور  تپه 
قرار گرفت، طی این دوره کاربری مرتع با بیشترین کاهش 
اراضی  از  هکتار   5748 معادل  درصد(،   16/85( مساحت 
منطقه، مواجه بوده است. بستر رودخانه نیز با کاهش 0/02 

درصدی )7/59 هکتار( روبه رو بوده است.

نگاره 3: نقشۀ کاربری اراضی حاصل از روش حداکثر 
احتمال در سال  1382

جدول 3. مساحت طبقات کاربری اراضی طی سه سال مورد بررسی
مناطق مسکونیبستر رودخانهبایر و تپه ماهورمرتعکشاورزی

1368
11099/110346/112344/1145/5169/8مساحت)هکتار(

32/530/32.360/40/5درصد

1382
11764/64598/117370/5137/9233/5مساحت)هکتار(

34/513/550/90/40/7درصد

1392
15371/43800/514458/5137/9336/3مساحت)هکتار(

45/111/142/40/41درصد
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در دوره بعد از بهره  برداری از سیستم آبیاری در دشت 
عباس )1382 تا 1392( مشاهده گردید که بیشترین افزایش 
با کاربری کشاورزی به مقدار 10/6 درصد  وسعت مرتبط 
بوده که مساحتی برابر با 3606/8 هکتار از منطقه را دربر 

گرفته است. 

نگاره 4: نقشۀ کاربری اراضی حاصل از روش حداکثر 
احتمال در سال 1392

کمی  فاصله  در  که  بایر  و  مرتع  کاربری های  همچنین 
نسبت به سیستم آبیاری قرار داشته اند نیز به طبقه کشاورزی 
تغییر پیدا نموده اند )نگاره 5(. نسبت افزایش طبقه کاربری 

آن   از  قبل  دورۀ  به  کانال کشی  از  بعد  دورۀ  در  کشاورزی 
برابر 541% برآورد گردید. همچنین نسبت کاهش مساحت 
که  یافته  افزایش  13/8درصد  دوم  دوره  در  مرتع  طبقه 
بعد  دورۀ  در  است.  بوده  این طبقه  افزایش تخریب  بیانگر 
آبیاری نسبت به دورۀ قبل از آن  از بهره برداری از سیستم 
مساحت طبقۀ بایر و تپه ماهور به صورت کاهشی بوده به 
طوری که 2912 هکتار از این اراضی کاسته شده است که 
آن را می توان به تغییر کاربری بایر و تپه ماهور به کشاورزی 
دوم  دورۀ  در  مساحت  تغییر  نسبت   .)4 داد)جدول  نسبت 

برای این کاربری 57/9- محاسبه گردید.
در  عباس  دشت  اراضی  کاربری  تغییرات  روند  نمودار 

طی دوره زمانی مورد بررسی در نگاره 5 ارائه شده است.
  

3-3- پایش تغییرات طبقات کاربری اراضی 
پس از محاسبه وسعت طبقات کاربری، میزان تغییر هر 
به  سلول  مقایسۀ  اساس  بر  دیگر  طبقات  به  کاربری  طبقۀ 
سلول و تبدیل به نمودارهای افزایشی و کاهشی کاربری  ها 
 ،)6 )نگاره  برای سال  های 1367-1382  هکتار  به صورت 
1392-1382 )نگاره 7( و 1392-1367 )نگاره 8( محاسبه 

گردید. 

4- بحث و نتیجه گیری
در تحقیق حاضر، تغییرات کاربری اراضی دشت عباس 

نگاره 5. روند تغییرات سطح 
کالس  ها در دورۀ 1368 تا 1392         
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به وسعت 34104 هکتار در دو دورۀ قبل و بعد کانال کشی 
ارزیابی  لندست  از تصاویر ماهواره ای  با استفاده  به منطقه 
شد. براي  شناسایي  نوع  تغییرات  رخ  داده  در   دوره 14 
ساله  قبل از کانال کشی از سنجنده هاي TM و ETM استفاده 
شد و دقت  کلي  نقشه ها برای این دوره 91/35 درصد به 
دورۀ  دو  در  اراضی  کاربری  نقشه  های  مقایسۀ  آمد.  دست 

یادشده نشان دهندۀ تغییر سطح همه کاربری  ها است.
ماهور  تپه  و  بایر  طبقه   )1368-1382( دوره  این  در 

بیشترین درصد را نسبت به طبقات دیگر داشته و در طول 
به  است  بوده  برخوردار  افزایشی  روندی  از  مذکور  دورۀ 
 )3 )جدول  هکتار   5026/4 با گذشت 14 سال  که  طوری 
تبدیل کاربری های  از  ناشی  افزوده شده که  اراضی  این  به 

مرتعی و کشاورزی به بایر و تپه ماهور بوده است. 
است.  شده  داده  نشان  هم   6 نگاره  در  موضوع  این 
همانطور که مالحظه می  شود حدود 13000 هکتار به اراضی 
بایر و تپه ماهور افزوده شده که این افزایش ناشی از کاهش 

نگاره 6: افزایش و کاهش 
مساحت به هكتار بین 
سال های 1368 تا 1382

نگاره 7: افزایش و کاهش 
مساحت به هكتار بین 
سال های 1382 تا 1392

نگاره 8: افزایش و کاهش 
مساحت به هكتار بین 
سال های 1368 تا 1392
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13000 هکتاری اراضی مرتعی و در مرحله بعد به کاهش 
اراضی کشاورزی به مقدار 4000هکتار مربوط بوده است. 
آهنگ افزایش مساحت این طبقه برابر با 359 هکتار در سال 
دومین  کشاورزی  کاربری  طبقه  دوره  این  طی  است.  بوده 
کاربری با بیشترین مساحت برآورد گردید که در طی دوره 
)جدول  هکتار   665/5  )1368-1382( کشی  کانال   از  قبل 
وسعت  افزایش  این  است.  شده  افزوده  اراضی  این  به   )3
ناشی از تبدیل کاربری  های مرتعی و تپه ماهور به کاربری 
نمودار   6 نگاره  در  که  طوری  به  است.  بوده  کشاورزی 
افزایشی کاهشی مساحت کاربری  ها در دوره 1368-1382 
نشان داده می  شود، به طور ناخالص بالغ بر 5200 هکتار به 
اراضی کشاورزی افزوده شده که ناشی از کاهش دو تیپ 
کاربری مرتعی با کاهش ناخالص 13000 هکتاری و تیپ 
بوده  هکتاری   3000 ناخالص  کاهش  با  ماهور  تپه  و  بایر 
است. افزایش کاربری کشاورزی در طول 14 سال مساحتی 
افزایش ساالنه  بوده است که آهنگ  با 665/4 هکتار  برابر 
47/5 هکتاری را به دنبال داشته است. در این دوره اراضی 
مرتعی روندی کاهشی در پی داشته که برابر با  14/7 درصد 
از اراضی مذکور بوده است.، به طوریکه در طول 14 سال 
مقدار 5748 هکتار از این اراضی به کاربری های تپه ماهور 
مرتع  طبقه  کاهشی  آهنگ  است.  شده  تبدیل  کشاورزی  و 
مناطق  گردید.  برآورد  سال  در  هکتار   410/6 با  برابر  نیز 
مسکونی نیز با افزایش 0/19 درصدی که معادل 63/7 هکتار 
از منطقه بوده سومین کاربری اراضی است که در دورۀ قبل 
از کانال کشی با افزایش مساحت مواجه بوده است. آهنگ 
افزایشی این کاربری معادل 4/55 هکتار در سال است که با 
توجه به اینکه مناطق مسکونی موجود در دشت مورد مطالعه 
بیشتر مناطق روستایی می  باشد کم بودن آهنگ به دست آمده 

را توجیه می  کند.  
در دورۀ بعد از کانال کشی )1392-1382( و بهره برداری 
از سیستم آبیاری به منظور ارزیابی  نوع  تغییرات رخ  داده  
از تصاویر سنجنده های ETM و OLI بهره گرفته شد که دقت 
این دوره 93/5 درصد  به دست  آمد.  برای  کلي  نقشه ها 

طی این دوره به دلیل بهره برداری کشاورزان از سیستم  های 
به  شدن  تبدیل  به سمت  بیشتر  کاربری ها  تغییرات  آبیاری 
سال   10 طی  طوریکه  به  است  بوده  کشاورزی  کاربری 
3606/8 هکتار )جدول 3( به این اراضی افزوده شده است. 
همین امر موجب گردیده که روند افزایشی این طبقه نسبت 
بدست  نتایج  که   )4 )جدول  شود  برابر   5/4 قبل  دورۀ  به 
آمده با نتایج هادیان و همکاران )1392؛ 109( همخوانی دارد. 
آهنگ افزایش طبقه مذکور به صورتی بوده که ساالنه به طور 
متوسط 360/6 هکتار بر این اراضی افزوده شده است که با 
توجه به وسعت دشت مقدار قابل توجهی می  باشد. در سال 
1392 مساحت طبقه کشاورزی 15371/4 )45/16 درصد( 
بوده است. بر اساس نتایج بدست آمده از نگاره 7 مشاهده 
می شود بیشترین تبدیل کاربری به کاربری کشاورزی مربوط 
بالغ  تپه ماهور بوده که در طی 10 سال  بایر و  به کاربری 
بر 8000 هکتار کاهش مساحت ناخالص داشته است. این 
اراضی به علت اینکه در بین اراضی کشاورزی و در نزدیکی 
منطقه  ساکنان  توسط  گردیده اند،  واقع  آبیاری  سیستم های 
از  بهره برداری  با  قرار گرفته اند. همچنین  تغییر  مورد  بیشتر 
برای  کافی  آب  وجود  دلیل  به  کرخه  سد  آبیاری  سیستم 
امور کشاورزی و سهل الوصول بودن دسترسی به آن اراضی 
کشاورزی که قباًل کشت شده و به دلیل کم آبی رها شده 
مورد توجه قرار گرفته و دوباره تحت کشت قرار گرفته  اند. 
به طور کلی مقدار کاهش مساحت طبقه بایر و تپه ماهور 
به  نسبت  که  است  بوده  هکتار  با 2939  برابر  دوره  دراین 
این  در  آمده  بدست  نتایج  می باشد.  برابر   0/58 قبل  دورۀ 
خصوص با نتایج ایرانمهر و همکاران )1394؛ 25( همخوانی 
دارد که دلیل آن را می  توان به استفاده کشاورزان محدوده 
زاینده رود از منابع آب زیرزمینی و در نتیجه توسعه 19/2 

درصدی این اراضی در بخش غربی نسبت داد.
طبقۀ کاربری مرتعی نیز طی این دوره روند کاهشی در 
اول  دورۀ  به  نسبت  آن  روند  که  تفاوت  این  با  داشته  پی 
به طوری که در طی 10  داشته است  12/8 درصد کاهش 
سال مقدار 825/6 هکتار از این کاربری کاسته شده است. بر 
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اساس نتایج بدست آمده از نگاره 7 می  توان اظهار نمود که 
کاهش تیپ پوششی مذکور از تبدیل شدن نواحی حاشیه  ای 
تیپ پوششی مرتعی به کاربری  های کشاورزی و بایر و تپه 

ماهور منتج شده است.
دوره  دو  طی  در  نیز  مسکونی  اراضی  کاربری  وسعت 
سیر صعودی داشته و به میزان 137/4 هکتار افزایش یافته 
است. در این بین کمترین نسبت تغییرات ساالنه در دورۀ 
بیشترین  و  سال  در  هکتار   4/5 با  برابر  کانال کشی  از  قبل 
آن بعد از کانال کشی برابر با 10/2 هکتار در سال به وقوع 
پیوسته است. به طور کلی روند رشد این کاربری در دورۀ 
دوم نسبت به دورۀ اول 1/6 برابر محاسبه گردیده که علت 
آن توسعه مناطق روستایی و صنایع موجود در منطقه ناشی 
از تبدیل کاربری  های کشاورزی، بایر و تپه ماهور و مرتعی 
بوده است که دلیل آن را می  توان به مجاور بودن کاربری  های 

مذکور با کاربری مسکونی نسبت داد. 
براساس نگاره 5 که روند تغییرات کاربری اراضی دشت 
عباس را در طی دو دوره مورد بررسی نشان می  دهد می  توان 
با بیشترین  اظهار نمود که طبقه کاربری اراضی کشاورزی 
با  برابر  افزایش  این  است،  بوده  روبرو  مساحت  افزایش 
12/72 درصد از کل دشت بوده که مساحتی بالغ بر 4247/2 
و  ژاو1  نتایج  با  آمده  بدست  نتیجه  دربرمی  گیرد.  را  هکتار 
افزایش  و  احداث سدسازی  بر  مبنی  )2010؛ 856(  همکاران 
تغییرات  روند  دارد.  همخوانی  کشاورزی  طبقه  مساحت 
به  بوده  افزایشی  به صورت  نیز  ماهور  تپه  و  بایر  کاربری 
طوری که مساحت 2087/4 هکتار )4/12 درصد( را به خود 
اختصاص داده است. مناطق مسکونی نیز با روندی تقریبًا 
در طول  افزایش  این  که  است  افزایش  در حال  یکنواخت 
دیگر  از طرف  است.  بوده  هکتار   156/6 با  برابر  سال   24
کاربری اراضی مرتعی با مقدار 19/27 درصد از منطقه دارای 
بیشترین کاهش مساحت بوده که وسعتی برابر با 6573/6 
هکتار را شامل می  شود. بستر رودخانه نیز در طی 24 سال 
مورد بررسی کاهشی در حدود 9 هکتار داشته است که با 

1-   Zhao

توجه به مساحت دشت می  توان روند تغییرات آن را صفر 
در نظر گرفت. 

کرخه  سد  احداث  اهداف  از  یکی  اینکه  به  توجه  با 
آبرسانی به دشت های مجاور از جمله دشت عباس بوده و از 
طرفی دشت مذکور یکی از حاصل خیزترین دشت  های استان 
ایالم بوده و از نظر کشاورزی از شرایط مساعدی برخوردار 
بیشتر  کاربری و رشد  تغییرات  عامل موجب  است، همین 

طبقۀ کشاورزی شده است. 
نیازهاي  از  یکي  تغییرات  ساختن  آشکار  که  آنجایي  از 
از  و  است  طبیعي  منابع  ارزیابي  و  مدیریت  در  اساسي 
تغییرات  زماني  بازه  این  در  عباس  دشت  اراضي  طرفي 
بررسي حاضر  در  اراضي کشاورزي  مثاًل  داشته اند  عمده ای 
داراي افزایش روند حدود 5/5 برابر نسبت به دورۀ قبل از 
براي  زنگ خطري  مي تواند  امر  این  است.  بوده  کانال کشی 
مدیران و برنامه ریزان منابع طبیعي باشد به طوریکه در صورت 
عدم تغییر مدیریت حاکم بر منطقه و برنامه ریزی الزم، با ادامه 
روند موجود تغییرات فاحشی در منطقه ایجاد خواهد شد که 
دنبال  به  خود موجبات تغییر شرایط اکوسیستم را می  تواند 

داشته باشد.
 با مشخص نمودن حریم براي اراضی کشاورزی مي توان 
تا حدود زیادي از تغییرات کاربری اراضی در دشت مذکور 

جلوگیري نمود.
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