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   دور و سیستم اطالعات جغرافیایی از ارزیابی تغییرات کاربري اراضی با استفاده از سنجش
  چاي نازلو در زیرحوضه
  

  2زاده کامران زینال*و  1نژاد رضا اسماعیل

  دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه2مهندسی آب، دانشگاه ارومیه،  ارشد گروه دانشجوي کارشناسی1
  12/06/1398؛ تاریخ پذیرش:  26/02/1398تاریخ دریافت: 

  
  1چکیده

توجهی در سطح آب مواجه شده است. با ادامه این  دریاچه ارومیه با کاهش قابلهاي اخیر،  در دهه هدف: سابقه و
منطقه خواهد شد. عوامل انسانی مانند تغییر در محیطی  له مهم زیستأطور کامل خشک و یک مس هشرایط، دریاچه ب

بحران است. از طرفی، براي مدیریت بهینه آب و گیري و تشدید این ترین عوامل در شکل کاربري اراضی، یکی از مهم
ي ضرورت دارد. خاك و تولید پایدار در حوضه آبریز، شناخت دقیق از تغییرات کاربري و توسعه اراضی کشاورز

ساله، در زیرحوضه نازلوچاي  26زمانی  زمانی کاربري اراضی در یک بازه ، بررسی تغییراتپژوهشهدف اصلی این 
و  GISاي، ابزارهاي  باشد. براي این منظور، تصاویر ماهوارهآبریز دریاچه ارومیه می ي مهم حوضههایکی از زیرحوضه

  هاي زمینی براي تشخیص و تحلیل تغییرات مورد استفاده قرار گرفت. داده
  

، سالاستفاده شد. اولین  1397و  1392، 1371هاي سال درلندست  این مطالعه، از تصاویر ماهواره در: ها مواد و روش
تر  ، شروع جدي1392که سال  انتخاب شد. با توجه به این 1371پیش از شروع دوره کاهش سطح آب دریاچه، سال 

حوضه این و تغییر کاربري اراضی در کشاورزي هاي ممنوعیت توسعه ها براي احیاء دریاچه ارومیه و سیاست فعالیت
تر  سال بعد از شروع جدي 5( 1397نیز سال  سالعنوان دومین سال انتخاب گردید. سومین  مذکور به باشد، سال می

هاي  پردازش پیشبري اراضی انتخاب شد. با انجام رهاي بازدارنده توسعه) براي ارزیابی آخرین وضعیت کا سیاست
 3/5نسخه   Enviافزار اراضی در نرمهاي کاربري شده)، نقشه روش حداکثر احتمال (نظارتبا بندي  طبقهالزم و 

 دست آمدند. هب
  

، هکتار 18049) دیمزار 1392تا  1371سال (از  21دهد در طول هاي کاربري اراضی نشان می بررسی نقشه ها: یافته
اند.  هکتار افزایش یافته 639زار  هکتار و شوره 11048هکتار، سنگزار  1559آبی  هکتار، زراعت 3997باغات 
 1392(از اخیر سال  5چنین، تغییرات کاربري در طول  اند. هم هکتار کاهش پیدا کرده 38001 حدود که، مراتع درحالی

رو شده  هکتار) روبه 5444هکتار) و سپس در دیمزارها (حدود  7143ترین افزایش در باغات (حدود  )، با بیش1397تا 
 5417آبی (حدود  هکتار) و زراعت 4902(حدود  ، سنگزارهکتار) 2725کاهش در مراتع (حدود است. در مقابل، 

   شود. هکتار) مشاهده می
                                                

 k.zeinalzadeh@urmia.ac.irمسئول مکاتبه:  *
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سال، تغییرات کاربري اراضی زیادي در زیرحوضه مورد مطالعه اتفاق افتاده  26نتایج نشان داد که در طول گیري:  نتیجه
ضمن ادامه این روند تر براي جلوگیري از توسعه اراضی کشاورزي،  توجه بیش بر خالفسال اخیر نیز،  5است. در 

درصد) داشته  50ترین تغییرات را در منطقه مورد مطالعه (در حدود  افزایشی، تغییر اراضی زراعی به باغات، بیش
نظر در مدیریت آب و خاك  ، بیانگر ضرورت تجدید1392است. این افزایش قابل تامل در توسعه باغات پس از سال 

هاي آبریز و موضوعات اجتماعی و  ریت یکپارچه منابع آب و خاك حوضهثري مانند مدیؤحوضه و توجه به عوامل م
 باشد. اقتصادي می

  
   کاربري اراضی سنجش ازدور، ،توسعه کشاورزي، دریاچه ارومیه، غربی آذربایجان هاي کلیدي: واژه

  
 مقدمه

هاي  ترین اکوسیستم یکی از مهم دریاچه ارومیه
و  آب شور ایران، دومین دریاچه شور بزرگ در جهان

جایگاه ملی و از ، بیوسفرمهم عنوان یک ذخیرگاه  به
هاي اخیر، . در دههمهمی برخوردار استالمللی  بین

این دریاچه با کاهش شدید آب مواجه بوده است 
کاهش یافته اي از سطح آن بخش عمدهکه  طوري هب

خصوص تغییر در رژیم هتغییرات اقلیمی ب .است
زایش و توسعه اراضی کشاورزي و اف )23( بارش

از  )25 و 8( هابرداشت آب از جریان رودخانه
بیان  دریاچه ارومیهترین عوامل خشک شدن  مهم
کشاورزي  هايفعالیتکه  شوند. با توجه به این می

دریاچه آبریز  در حوضهترین مصرف آب را  بیش
و  کاربري توان انتظار داشت که تغییر، میارومیه دارند

توسعه اراضی کشاورزي از عوامل اصلی کاهش 
اسچیلینگ و  باشد.دریاچه این جریان آب ورودي به 

ثیر أبیان کردند که تپژوهشی ) در 2010همکاران (
تر و بارزتر از تغییرات آب و هاي کشاورزي مهم فعالیت

شناخت ). 24باشد (ها میهوایی در جریان آب رودخانه
 و پوشش گیاهی اراضی کاربري تغییرات زمانی کافی از

سزایی در مدیریت پایدار این  هتواند نقش بمی
  .اشته باشدداي و جهانی مهم منطقهاکوسیستم 

 GISدور و  از هاي سنجشروش هاي اخیر،سالدر 
بینی تغییرات  بررسی و پیش توانمندي درابزار عنوان  هب

از ). استفاده 4( اندکاربرد فراوان یافتهمحیطی  زیست
 کاربري امکان مطالعه تغییرات ،دور از اطالعات سنجش

  با هزینه کم و دقت ترین زمان،  کمرا در  اراضی
 تصاویر دسترسی به .)14( میسر ساخته است باال

کارگیري  هبو  باال وضوحبا  هاي پیشرفته ماهواره
سازي  نظارت و مدل ، تحول زیادي درGIS ابزارهاي

ایجاد نموده  پوشش گیاهی والگوهاي کاربري اراضی 
بررسی با  )2018(و همکاران  گابامکان ).21( است

  در مجارستان تغییرات الگوي استفاده از زمین 
بر روي  کاربري اراضی تغییرات اثر دادند که نشان

و همکاران  االگوز .)15(باشدمیجدي  ها اکوسیستم
 ششو پو کاربري اراضیارزیابی تغییرات  با )2018(

بیان  ،سال 28 در طولبراي دلتاي نیل مصر  گیاهی
 و مناطق کشاورزي گسترش مداوم اراضی نمودند
آبی و مراتع رخ  زمان با کاهش در پیکره ، همشهري

 با کاربرد )2017(هاخو و باساك  .)5( داده است
تغییر در بنگالدش گزارش نمودند  ايماهواره هاي داده
رویه اراضی  و توسعه بی کاربري اراضیمالحظه  قابل

گسترده  تخریبموجب  سال 30کشاورزي در طول 
و همکاران  بیرهان .)12( شده استها و مراتع  جنگل

 اتیوپی درسال  29نشان دادند در مدت  )2018(
 در مقابل، اراضی یافته و مراتع کاهشها  جنگل
  .)2( شده افزایش یافته است کشت
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 حوضهگزارش نمودند  )2017(امینی و همکاران 
تغییرات کاربري شدیدي  با ارومیه آبخیز دریاچه

ها نشان داد که اراضی  نتایج آن رو بوده است. روبه
ترین تغییر و تخریب را بین اراضی دیگر  مرتعی بیش
در  )2015(جاللیان و همکاران  .)1( داشته است

اي به بررسی تغییرات کاربري و پوشش اراضی  مطالعه
دهد  نتایج آنان نشان می .در شهرستان ارومیه پرداختند

هاي  در سالکه سطح اراضی کشاورزي و فضاي سبز 
نیا و  فرخ. )13( کرده استکاهش پیدا  2013تا  2001

 در اراضی کاربريتغییر مطالعه با )2018(همکاران 
 1386-1366 بازه ارومیه طی دریاچه آبریز حوضه

و درصد  32 که اراضی زیر کشت آبی با ندنشان داد
هاي اول و دوم  ترتیب رتبه بهدرصد  23با  دیماراضی 

این  .اند را داشتهوسعت ترین نرخ افزایش  بیش
در دوره  را درصدي 5/8کاهشدرحالی است که مراتع 

قدوسی و همکاران  .)7( نشان دادند مورد مطالعه
اثر تغییرات کاربري اراضی بر هیدرولوژي  )2014(

 دریاچه ارومیهچاي و ورودي آن به  آبریز آجی حوضه
 طی بازهبیانگر این بود که نتایج  .را بررسی نمودند

 میزان حجم آب خروجی از حوضه به ،1976-2008
 13میزان  و تبخیر وتعرق واقعی بهکاهش  درصد 51

که  ها گزارش نمودند آن افزایش داشته است.درصد 
هاي اخیر بر کاهش تراز  تغییر کاربري اراضی در دهه

  .)10( یه نقش مهمی داشته استآب دریاچه اروم
 مطالعاتدهد که گذشته نشان می منابعبررسی 

 پژوهشگرانمورد توجه همواره تغییرات کاربري اراضی 
 این مطالعات در مناطق بحرانی بسیاري بوده است.

). 17 و 4( بسیار توصیه شده است محیطی زیست
بحران خشک شدن دریاچه ارومیه نیز موجب افزایش 

وضعیت تغییر کاربري اراضی و توسعه توجه به 
 ،قبلیدر مطالعات  اراضی در این حوضه شده است.

ي اراضی این در بررسی تغییرات کاربر پژوهشگران
از سال  .اند داشته ، اهداف گوناگونیحوضه آبریز

المللی  ملی و بین اقدامات، میالدي) 2013( 1392
ه زیادي در راستاي احیاي دریاچه ارومیه صورت گرفت

در مورد توسعه  هاي بازدارنده سیاست اتخاذاست. 
. باشد ها می ترین آن کاربري از مهمو تغییر اراضی 

غییرات کاربري ت ، بررسیپژوهشاین هدف اصلی 
در سه مقطع ، ساله 26زمانی  اراضی در یک بازه

در میالدي)،  2018تا  1992( 1397تا  1371از  زمانی
 حوضه هاي مهم از زیرحوضهحوضه نازلوچاي زیر

ش حاضر تال پژوهشدر  .باشد میآبریز دریاچه ارومیه 
منطقه مانی کاربري اراضی گردد روند تغییرات ز می

هاي زمینی مناسب، قبل و بعد از  با تدقیق دادهطرح 
  گردد.و تحلیل  ، بررسی1392سال 

  
  ها مواد و روش

حوضه نازلوچاي در زیر طرح،منطقه  :طرحمنطقه 
 طولغرب ایران و در غرب دریاچه ارومیه در  شمال

عرض و شرقی  45°15'تا  44°24'جغرافیایی 
با مساحتی شمالی  37°58' تا 37°29'جغرافیایی 

این  ).1باشد (شکل هکتار می 188093حدود 
 گراد سانتی درجه 6/5 االنهحوضه با دماي متوسط سزیر

 متر میلی 8/450 بارندگی درازمدت ساالنه متوسط و
منطقه مورد  .است مرطوب سرد نیمه داراي اقلیم

هاي کشاورزي استان مطالعه جایگاه مهمی در فعالیت
 ،یز نازلوچايآبر حوضهزیرروي رودخانه اصلی  بر دارد.

در حال ساخت بود که با شروع یک سد مخزنی 
ساخت این سد  ،بحران خشک شدن دریاچه ارومیه

و جهت جلوگیري از روند توسعه اراضی کشاورزي 
  .شده استمتوقف تر آب  مصرف بیش
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ایران (سمت در دریاچه ارومیه (سمت چپ) و نسبت به  غربی و استان آذربایجان در مورد مطالعهمنطقه موقعیت جغرافیایی  -1شکل 
  .راست)

Figure 1. Geographical location of the study area in West Azarbaijan Province and relative to Urmia Lake 
(left) and in Iran (right). 

  
بررسی  براي ،در این مطالعه: هاي مورد استفاده داده

از  ،لندست تصاویر ماهواره تغییرات کاربري اراضی از
 شناسی ایاالت متحد هاي سازمان زمین پایگاه داده

)http://earthexplorer.usgs.gov/(، مقطع  سه در
ترتیب  به( 1397و  1392، 1371 هاي سالزمانی 

 بهره گرفته شدمیالدي)  2018و  2013، 1992
. بررسی نوسانات سطح آب دریاچه ارومیه )1(جدول 

 میالدي) 1996( 1375 از سال بیانگر این است که
دریاچه آغاز شده است این روند افت سطح آب 

اولین مقطع زمانی مورد مطالعه  ،). بنابراین2 (شکل
براي تعیین وضعیت کاربري و پوشش گیاهی 

از دوره کاهش سطح  پیش ،مورد مطالعه زیرحوضه
انتخاب شد. با  1371سال  ،)2 (شکل هآب دریاچ

هاي  تر فعالیت جدي شروع، 1392که سال  توجه به این
 مطالعاتی و اجرایی براي احیا دریاچه ارومیه و اعمال

 هاي ممنوعیت توسعه و تغییر کاربري اراضی سیاست
سال  زمانیدومین مقطع باشد،  می حوضه آبریزدر این 

 زمانی سومین مقطع ،نهایت . درانتخاب شد 1392
هاي  تر سیاست جدي سال بعد از شروع 5( 1397سال 

ارزیابی آخرین وضعیت کابري  براي) بازدارنده توسعه
از تصاویر ماه  ،پژوهشدر این . گردیداراضی انتخاب 

دلیل حداکثر بودن  هب اوایل مرداد) تاتیر  (اواخر جوالي
 در مقاطع زمانی مورد مطالعه، پوشش گیاهی منطقه

استفاده شد. تالش گردید در این ماه از تصاویر مربوط 
  هاي آفتابی و بدون پوشش ابر استفاده گردد. به روز

  
  .مشخصات تصاویر انتخاب شده براي تحلیل تغییرات کاربري اراضی -1 جدول

Table 1. Specification of selected images for analysis of land use change. 
  ماهواره

Satellite 

 سنجنده

Sensor 
 عبور
Row 

 گذر
Path 

  زمان
Time 

LANDSAT_5 TM 34 169 1992-07-23 
LANDSAT_8 OLI_TIRS 34 169 2013-07-17 
LANDSAT_8 OLI_TIRS 34 169 2018-07-31 
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  .دریاچه ارومیهدر تغییرات سطح آب  -2 شکل

Figure 2. Water level changes in Urmia Lake. 
  

 مربوط به هاي پژوهشدر : پردازش تصاویر پیش
از  سازي تغییرات کاربري اراضیبررسی و آشکار

اکثر  شود. استفاده می هاي کاربردي مختلفی افزار نرم
و  )DEM( هاي رقومیها به نقشهافزار نرماین 

هاي فرعی جهت آشکارسازي دقیق و واقعی  داده
 ترین رایجیکی از  Envi .تغییرات کاربري نیاز دارند

 افزار در این مطالعه نیز از نرم باشد.ها میافزار نرم این
Envi  .براي  ،حاضر پژوهشدر استفاده شده است

ها و پردازشپیش ،هاي کاربري اراضیاستخراج نقشه
  Enviافزار اي در نرم تصحیحاتی روي تصاویر ماهواره

  به شرح زیر انجام شد. 3/5نسخه 
 هایی انحراف داراي ايماهواره تصاویر، معموالً

 عنوان به توانند نمی تصاویر گونه این که طوري به هستند
، ها انحراف این جمله از گیرند. قرار استفاده مورد نقشه،

 سرعت سکوي و ارتفاع در تغییرات به توان  می
 بلندي و پستی و جابجایی زمین، انحناي سنجنده،

را جبران  هاانحراف این هندسی تصحیح .کرد اشاره
اي  تصاویر ماهوارهروي تصحیحات هندسی . نماید می

در این مطالعه  ،با این وجود لندست اعمال شده است.
تصحیح  ،صورت نیازتا در کنترل گردیدند تصاویر 

کدام  باشد که هیچ ذکر می هب الزم .هندسی انجام شود
    نداشتند. هندسینیاز به تصحیح  ،از تصاویر

 به مربوط ،ايتصاویر ماهواره که توجه به این با
باشند  می مختلف ارتفاعی و زوایاي ها زمان

 بر روي ایننیز  و اتمسفري رادیومتریک تصحیحات
 اي مجموعه ،تصحیح رادیومتري .ضرورت دارد تصاویر

هاي پردازش تصویر شامل اصالحات از روش
خورشید،  زاویه و موقعیت دید، زاویه تأثیر تحت

 فلش مدل .)6است ( اتمسفري شرایط و توپوگرافی
)FLAASHتصحیح  رایجهاي ) یکی از روش

 طول در دور از هاي سنجشداده آنالیز اتمسفري در
. )11(است میکرومتر  1 تا گستره مرئی با هایی موج
 فراطیفی و طیفیتصاویر چند بر روي تر بیش مدل این

با استفاده از حاضر  پژوهشدر  .شودگرفته می کار هب
اطالعات با  ،نظرمورد تصویراز انتخاب  پس ،مدلاین 

 ماهواره و سنجنده مورد استفاده،نام ورودي شامل
که از طریق نقشه (متوسط ارتفاع منطقه مورد طرح 

 و انتخاب مدل اتمسفري )آیددست می ه) بDem( رقومی
)Tropical, Mid-Latitude Summer, …( ) که با

آب) یا  بخار -(دما داشتن اطالعات هواشناسی
هاي مختلف تعیین مختصات جغرافیایی براي ماه

انجام  Enviافزار  ، تصحیح اتمسفري در نرم)شود می
  .گرفت
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هاي  مطالعات بسیاري روش: تصاویربندي  طبقه
بندي و ارزیابی تغییرات کاربري اراضی را مقایسه  طبقه

روش  ها بیانگر برتري نسبی اند که نتایج آن نموده
 احتمال است. مطالعات معتبر متعددي از حداکثر

بندي تصاویر ماهواره  احتمال براي طبقه روش حداکثر
مطالعه در ). 21 و 20، 18 ،16، 8( اند استفاده کرده

روش ، زیرحوضه نازلوچاي براساس نیز حاضر
 مسکونیبه هشت کالس شامل:  احتمال حداکثر

هاي تولیدي)،  ها وکارگاه(اراضی مسکونی، کارخانه
تراکم)،  گیاهی متراکم و کم(اراضی با پوشش مرتع
ها سنگزارآب)،  ها، مخازن و منابع (رودخانه آبی پیکره

(نمکزارهاي اطراف  زار شورهها و سنگزارها)،  (سنگ
هایی که آبیاري  (زراعت آبی ارومیه)، زراعت دریاچه

 هاي (زراعت دیمزارو  باغات)ها و  (باغچه شوند)، باغ می
 ،ها از کالس بدون آبیاري) تقسیم شد. براي هر یک

یابی به  جهت دستگردید. هاي تعلیمی انتخاب  نمونه
نمونه تعلیمی  450 ، ازدر تصاویر استخراجیدقت باال 

هاي  و بخشی از داده Google Earthتصاویر از 
 .شدبراي تعلیم استفاده  ،زمینی

بندي  طبقه براي افزایش دقتزمینی:  کنترل هاي داده
از  بازدیدهاي متعددي ،هاي کاربري اراضی نقشه

از  کنترلی نقطه 83منطقه طرح انجام گرفت و 
ها  مکانی آنهاي مختلف انتخاب و اطالعات  کاربري

 براي نقاطاین  دستی برداشت شد. GPSبا استفاده از 
هاي کاربري  بندي کالس سنجی طبقه آموزش و صحت
  گرفت.مورد استفاده قرار 

  

هدف از  :هاي استخراجی سنجی نقشه صحت
دست آمده  هبررسی کمی و کیفی نتایج ب سنجی،  صحت
). 22( باشد هاي واقعی موجود در طبیعت می با داده

هاي  ترین روش روش ماتریس خطا از رایج
این  در باشد. هاي کاربري می نجی نقشهس صحت
 دقت ) وPA( کننده تولید هاي دقت شاخص از ،روش
 تعداد نسبت بیانگر UA. شوداستفاده می )UA( کاربر

کل  تعداد از هر کاربري به شده بنديطبقهنقاط درست 
 نقاط کنترلینظر در مجموعه ربري موردنقاط واقعی کا

بندي  درست طبقهنقاط  نسبت بیانگرنیز   PA باشد. می
شده  نقاط استخراج کل تعداد به از هر کاربري شده

). 3( باشد نظر در مجموعه نقاط کنترل می کاربري مورد
هاي  براي ارزیابی دقت نقشه ،پژوهشدر این 

، با استفاده از نقاط کنترل زمینی Enviاستخراجی در 
)GPS و (تصاویرGoogle Earth  )مربوط به سال 

نقطه انتخاب گردید.  131طور تصادفی  به ،)1397
اشتباهات  از روش ماتریس خطا براي ارزیابی ،سپس

دو پارامتر  چنین، همبندي نهایی استفاده شد.  در طبقه
در بررسی کلی و ضریب کاپا  صحتشاخص مهم 
شاخص  .کاربرد زیادي دارند ،هاي کاربري نقشهدقت 

ت هاي درس سلپیک دادنسبت تع بیانگر ،صحت کلی
هاي درست  شده یک طبقه به کل پیکسل بندي طبقه
 ،چنین . همباشد شده در تمامی طبقات می ديبن طبقه

بندي چقدر  دهنده آن است که طبقه نشان کاپا ضریب
 عبارت دیگر ضریب هب ،هاي واقعی توافق دارد با داده

 در موجود حالت با کلی صحت توافق دهنده نشان کاپا
را دامنه تغییرات ضریب کاپا  2 جدول .است طبیعت

  . )19( دهد نشان می
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  .)19دامنه تغییرات ضریب کاپا ( -2جدول 
Table 2. Kappa coefficient variation range (19). 

  درجه توافق
Degree of agreement  

  (درصد) کاپاضریب 
Kappa coefficient (percent) 

 40تر از  کم ضعیف یا خیلی ضعیف

 55تا  40  متوسط

 70تا  55  خوب

 85تا  70  بسیار خوب

  85تر از  بیش  عالی

  
  و بحثنتایج 

در مورد مطالعه  زیرحوضهکاربري اراضی بررسی 
مقطع زمانی اول نشان ی تصاویر بررس: 1371 سال
هاي  کاربريوسعت را در ترین  دهد مرتع بیش می

در سال ) هکتار 123782مورد مطالعه (حدود  منطقه
نقشه کاربري اراضی  3شکل  ).3جدول ( دارد 1371

نشان  آبریز نازلوچاي زیرحوضهدر  1371را در سال 
 دیمزارهامساحت ، 3 دهد. براساس نتایج جدول می

 هاي )، زراعتهکتار 8456( باغات )،هکتار 19461(
 مسکونی هکتار) 7806( ، سنگزار)هکتار 25086( آبی

پیکره و  هکتار) 1105(زارها  شوره ،هکتار) 1974(
  .باشند مینظر  در سال موردهکتار)  419( یآب

  

  
  

  .1371نازلوچاي در سال  زیرحوضهنقشه کاربري اراضی  -3 شکل
Figure 3. Land use map of Nazlou Chai sub basin in 1992. 

  
در  مورد مطالعه زیرحوضهبررسی کاربري اراضی 

در سال  را بري اراضیرنقشه کا 4شکل : 1392سال 
بیانگر این  3جدول بررسی نتایج  .دهد نشان می 1392
در فاصله این دو مقطع  وسعت اراضی مرتعکه  است
کاهش  هکتار 38001) حدود 1392الی  1371( زمانی

دهد که  می نشانها  بررسی چنین یافته است. هم
وسعت اراضی با کاربري کشاورزي در منطقه طرح در 

ها  مساحت کاربريسال افزایش یافته است.  21طول 
)، هکتار 85781مرتع ( صورت به 1392در سال 

)، هکتار 12454( )، باغاتهکتار 37510( دیمزارها
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 18855( سنگزار ،)هکتار 26646( آبی هاي زراعت
 1744(زارها  شوره و )هکتار 5099( مسکونی ،)هکتار
آبی در تصاویر  ، پیکره1392در سال  .باشند می )هکتار

دلیل شرایط  هتواند ب ماه جوالي مشاهده نشد. این می
  خشکسالی در منطقه طرح باشد.

 

  
  

  .1392نازلوچاي در سال  زیرحوضهنقشه کاربري اراضی  -4 شکل
Figure 4. Land use map of Nazlou Chai sub basin in 2013. 

  
در مورد مطالعه  زیرحوضهبررسی کاربري اراضی 

 سال اراضی بريرنقشه کابا بررسی : 1397سال 
آبی  پیکره، 1392سال  همانندشود  مشاهده می 1397

تواند  این امر می )5 (شکل وجود ندارد نقشهاین در 
مالحظه  کاهش قابل بیانگر ادامه وضعیت خشکسالی و

 توزیع ،در این سال نیزها باشد.  جریان رودخانه

 دیمزارها ،)هکتار 83055( تعامر شاملکاربري اراضی 
 هاي )، زراعتهکتار 19597( )، باغاتهکتار 42955(

، )هکتار 13952( سنگزار ،)هکتار 21229( آبی
 )هکتار 1951( زارها شورهو  )هکتار 5350( مسکونی

  ).3(جدول د نباش طرح می منطقه در

 

  
  

  .1397نازلوچاي در سال  زیرحوضهاضی نقشه کاربري ار -5 شکل
Figure 5. Land use map of Nazlou Chai sub basin in 2018. 
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  .هاي اراضی در مقاطع زمانی مورد مطالعه (هکتار) کاربري -3جدول 
Table 3. Land use in the studied periods (ha). 

  کاربري اراضی  1371سال   1392 سال 1397سال 
Land use 

5350.41 5099.94 1974.42 
 مسکونی

Building 

19597.5 12454.38 8456.94 
 باغ

Orchard 

42955.38 37510.74 19461.15 
 دیمزار

Rainfed 

83055.87 85781.34 123782.94 
 مرتع

Rangeland 

1951.83 1744.65 1105.02 
 زار شوره

Salt  

13952.97 18855.9 7806.96 
  سنگزار
Stone 

21229.29 26646.3 25086.51 
  آبی زراعت

Irrigated land 

0 0 419.31 
  پیکره آبی

Water body 

  
گیاهی  و پوشش اراضی تغییرات کاربريارزیابی 

 :مورد مطالعه هاي سال درآبریز نازلوچاي  زیرحوضه
بیانگر وقوع تغییرات  6و شکل  3 جدول تایجن

 زیرحوضه مورد مطالعهمالحظه در کاربري اراضی  قابل
باشد.  ) می1392 تا 1371سال (از سال 21در طول 

 38001که، اراضی مرتعی در این مدت حدود  طوري هب
 دهد نشان میاین پژوهش نتایج  .یافتهکتار کاهش 

ترتیب  هاي آبی در طی این مدت به دیمزارها و زراعت
اند.  هکتار افزایش پیدا کرده 1559و  18049در حدود 

دهد توسعه اراضی  نشان می 6 بررسی نتایج شکل
 تا 1371آبی به باغات از سال  باغی و تبدیل مزارع

صد) رد 6درصد به  4اي (از  هظمالح رشد قابل 1392
 مورد مطالعه کاهش سطح مراتع طی بازه داشته است.

دلیل تغییرات اقلیمی و  هتواند ب ) می1392تا  1371(

ها به اراضی  آنتبدیل  ) و23ها ( کاهش بارش
ها حدود سنگزاردر این مدت وسعت  ها باشد.سنگزار
این وسعت  هکتار افزایش یافته است. عالوه بر 11048

دلیل کاهش سطح آب و پسروي آب  هبنمکزارها 
افزایش پیدا کرده است. هکتار  639دریاچه، حدود 

دلیل رشد جمعیت در این  هباشد که بذکر میشایان 
هکتار در منطقه  3125 نیز حدود مسکونیاراضی  ،بازه

نشان  3 جدولبررسی  طرح افزایش داشته است.
اراضی باغی  ،1397تا  1392 زمانی در بازهکه  دهد می

هکتار  5444و  7143ترتیب  هب افزایش سطحو دیمزار 
در این فاصله زمانی، وسعت اراضی زراعی  .اند داشته

 کاربري دلیل تغییر هتواند ب که این می یافته استکاهش 
دهد  ها نشان میبررسیآن به باغات تازه تاسیس باشد. 

افزایش وسعت در  درصد 13/57اراضی باغی با 
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در  چاينازلو زیرحوضهترین تغییر را در  بیش ،حوضه
این افزایش قابل تامل  .)6(شکل  دارند سال اخیر 5

بیانگر  ،1392در وسعت اراضی باغی پس از سال 
نظر در راهکارهاي مقابله با توسعه  ضرورت تجدید

باشد.  در منطقه طرح می اراضی و تغییر کاربري
دهد که اغلب باغات تازه هاي میدانی نشان می بررسی

شلیل  و دار مانند هلوتاسیس مربوط به درختان هسته
 شوند. محسوب میباشد که جزو درختان پرمصرف  می

 افزایش سطح زیرکشت این درختان و تغییر ،عبارتی هب
سمت  گندم و جو به الگوي کشت از مزارع عمدتاً

در افزایش برداشت از منابع آب و کاهش  ،باغات میوه
ثیرگذار بوده است. در این أورودي به دریاچه ارومیه ت

 51/14نباید از افزایش دیمزارها با افزایش حدود  ،بین
اضی دیم نیز در غافل شد. این توسعه ار درصد

افزایش تبخیروتعرق و کاهش آب خروجی از 
 عالوه بر. تواند داشته باشندثیر مهمی میأت زیرحوضه

مناطق  ،زمانی افزایش اراضی کشاورزي در این بازه
سال  5در این هکتاري را  250 مسکونی نیز افزایش

توان  یکی از عوامل این افزایش را می .دهدنشان می
چنین  . همدانستمندي مردم منطقه براي ویالسازي  عالقه

 ،دریاچه ارومیهآب با توجه به کاهش شدید سطح 
 207یش ازارهاي اطراف این دریاچه نیز افزشوره

مورد  زیرحوضهدر اخیر  سال 5هکتاري را در طی 
سنجی  نتایج ارزیابی و صحت دهد. نشان میمطالعه 

آبریز نازلوچاي شده حوضه  هاي کاربري استخراج نقشه
 4 در جدولخطا صورت ماتریس  به 1397براي سال 

قبول  بررسی نتایج این جدول بیانگر قابل شود.ارائه می
  باشد. هاي استخراجی می بودن نقشه

  

  
  

  .هاي اراضی در مقاطع زمانی مورد مطالعه تغییرات کاربري درصد -6شکل 
Figure 6. The percentage of land use change in the time period studied. 
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  .1397 سال در حوضه مورد مطالعه براي اراضی کاربري نقشه خطاي ماتریس -4 جدول
Table 4. Error matrix of the land use map for the study basin in 2018. 

دقت 
  کاربر
UA 

دقت 
  کنندهتولید

PA  
         

 هاي اصلی داده
Reference Data 

% % 
 مجموع
Total 

 آبی زراعت
Irrigated land  

  سنگزار
Stone  

  زار شوره
Salt  

  مرتع
Rangeland  

  دیمزار
Rainfed  

  باغ
Orchard  

  مسکونی
Building  

 بندي طبقههاي  داده
Classified Data 

100 100 10       10 
  مسکونی

Building 

96.97 91.43 33 1     32  
  باغ

Orchard 

94.74 90 19    1 18   
  دیمزار

Rainfed 

92.59 80.65 27 1   25 1   
  مرتع

Rangeland 

85.71 100 7  1 6     
  زار شوره

Salt 

73.33 91.67 15  11  4    
  سنگزار
Stone 

75 88.24 20 15   1 1 3  
  آبی زراعت

Irrigated land 

   131 17 12 6 31 20 35 10 
  مجموع
Total 

  
هاي کاربري استخراج کلی نقشه صحت، چنین هم

ترتیب  به 1397و  1392، 1371هاي شده براي سال
و  درصد 78/92و  درصد 04/97، درصد 14/94

، 8608/0 ترتیب به ي مذکورها مقادیر کاپا براي سال
توجه به دامنه  با .تعیین شد 9011/0و  9226/0

دست  هبمقادیر کاپا  ،)2 جدول( تغییرات ضریب کاپا
عالی قرار دارد و آمده در این مطالعه در وضعیت 

هاي استخراجی بندي نقشهدقت طبقه دهد که نشان می
  قبول است. قابل

  
  گیري نتیجه

سال گذشته،  26در دهد که  این مطالعه نشان می
گیاهی در زیرحوضه  کاربري اراضی و پوشش

توجهی تغییر کرده است.  طور قابل بهنازلوچاي 
اي از مراتع به اراضی  که، بخش عمده طوري هب

 پژوهشنتایج است.  تغییر یافتهدیم و آبی کشاورزي 

توسعه زمان با افزایش  هم که است حاضر بیانگر این
ي و تغییر الگوي کشت از اراضی زاراضی کشاور
 نیز کاهش سطح آب دریاچه ارومیه ،زراعی به باغی

  ) نیز، 1397تا  1392( هاي اخیردر سالیافته است. 
تر به بحران دریاچه ارومیه و  توجه بیش بر خالف

، توسعه تر بازدارنده بیشهاي اعمال سیاستگذاري
خود را  یچنان روند افزایش اراضی کشاورزي هم

در تغییرات صورت گرفته داشته است. نکته قابل تامل 
ایش بسیار زیاد و ، افزدر زیرحوضه مورد مطالعه

در توسعه اراضی باغی درصد)  50چشمگیر (بیش از 
. این تغییرات کاربري اراضی و توسعه باشد می

از یک طرف کشاورزي در زیرحوضه نازلوچاي، 
آب و تشدید مصرف افزایش تقاضا براي  موجب

خواهد شد و از ارومیه  هبحران خشک شدن دریاچ
هاي  نشبروز تمنجر به تواند می، طرف دیگر
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دست  خصوص بین باالدست و پایین ه، باجتماعی
رو، جهت  از این شود.مورد مطالعه  رودخانه و حوضه

مدیریت بهینه آب و خاك و تولید پایدار در منطقه، 
هاي بازدارنده ضروري است که تدابیر و سیاست

بخشی در مقابل تغییرات کاربري و  منسجم و اثر
زده  ین حوضه بحرانتوسعه اراضی زراعی و باغی در ا

  اتخاذ و اجرا گردد. 
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Abstract2 
Background and Objectives: In recent decades, Urmia Lake has been faced with a significant 
reduction in the water level. With the continuation of these conditions, the lake will be 
completely dry and an important environmental issue in the region. Human factors such as land 
use change are one of the most important factors in the formation and intensification of this 
crisis. On the other hand, for the optimal management of water and soil and sustainable 
production in the catchment area, it is necessary to know the exact changes in land use and 
agricultural land development. The main purpose of this research is to investigate the temporal 
changes of land use in a 26-year period in the Nazlou Chai sub basin, one of the important  
sub basins of Urmia Lake catchment area. For this purpose, satellite imagery, GIS tools and 
land-based data were used to detect and analyze the changes.  
 
Materials and Methods: In this study, Landsat satellite images were used in 1992, 2013 and 
2018. The first year, before the beginning of the lake water level reduction, was selected in 
1992. Considering that 2013 is the beginning of more serious activities for the restoration of 
Urmia Lake and the policy of banning agricultural development and land use change in this 
catchment area, this year was selected as the second year. The third year was also selected in 
2018 (5 years after the more serious start of development inhibitory policies) to assess the latest 
state of the land use. Using the necessary pre-processing and classification with the maximum 
likelihood (supervised) method, land use maps were obtained in Envi version 5.3. 
 
Results: Investigating land use maps shows that during the 21 years (from 1992 to 2013), 
rainfed 18049 ha, orchards 3997ha, irrigated agriculture 1559ha, stone 11048ha, and salt 639ha 
have increased. While, the rangeland has decreased by 38001 ha. Also, changes in land use over 
the past 5 years (from 2013 to 2018) has been faced with the highest increase in orchards (about 
7143ha), then, rainfed (about 5444 ha). By contrast, there is a decrease in rangeland (about 
2725ha), stone (about 4902ha) and irrigated land (about 5417 ha). 
 
Conclusion: The results showed that a lot of land use changes in the sub basin have occurred 
during 26 years. In the last 5 years, despite increasing attention to preventing the development 
of agricultural lands, while continuing this incremental trend, land use change in orchards  
has had the highest change in the study area (about 50%). This significant increase in the 
development of orchards after 2013 indicates the need for revision of water and soil 
management in the basin and attention to effective factors such as integrated management of 
water and soil resources in the catchment areas and socio-economic issues. 
 
Keywords: Agricultural development, Land use, Remote sensing, Urmia Lake, West Azerbaijan  
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