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 چکيده
 هاي انساني يکي از موضوعات مهم در برنامهاثر فعاليتکاربري اراضي در پوشش گياهي و تغييرات 

اي دارند، هاي ماهوارههايي که دادهها و قابليتباشد. با توجه به مزيتاي مياي و توسعههاي منطقهريزي
در اين تحقيق جهت  تواند کمک شاياني به شناسايي و کشف اين تغييرات نمايد.اين تکنولوژي مي

 پوشش زمين ساالنه محصوالت اروميه از يآبخيز درياچه يزمين حوضه پوشش مساحت بررسي تغييرات
 بر تصاوير اين گرديد. متر استفاده 555مکاني  تفکيک قدرت و  HDF فرمت با (MCD12Q1موديس )

 تا 2555هر سال ) تصوير باشند. سپسزمين مي پوشش کالس 11 داراي يک نوع بنديطبقه اساس
گرفت. با  قرار هندسي تصحيح مورد UTM سيستم به تبديل با و ماسک يمنطقه مرز توسط (2510

در  زمين هايپوشش مساحت تغييرات روند اکسل افزارنرم به هر سال توصيفي اطالعات واردکردن جداول
 2510 تا 2555 هايسال فاصله شد. نتايج نشان داد که در زده تخمين 2510 تا 2555 هايسال يفاصله

 از پوشيده يا و باير ي هازمين و کشاورزي هايزمين به مربوط ترتيب به کاربري افزايش مساحت يشترين
 به مربوط ترتيب به کاربري مساحت کاهش بيشترين و 131 و1041 افزايش با ترتيب به پوشش تنک

 هايزمين است. نسبت مساحت مربع کيلومتر 1153 و 1313 کاهش با بياباني و پوشش آبي هايپهنه
 باشد.مي 03/5و 33/1به ترتيب برابر 2555 سال نسبت به 2510 در سال آبي هايو پهنه کشاورزي
 .باشدمي کيلومترمربع 5105 موديس محصول از استخراجي ينقشه اراضي زراعي آبي و باغي در مساحت
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 ، کاربري اراضي.MODISزمين،  اروميه، پوشش يدرياچه يحوضهکلمات کليدي: 

 مقدمه

از موضوعات مهم  يکي يانسان يهاتيدر اثر فعال ياراض يکاربرو  ياهيگپوششرات ييتغ

که  ييهاتيها و قابلتيباشد. با توجه به مزيم ياو توسعه يامنطقه يهايزيردر برنامه

 نيو کشف ا ييبه شناسا يانيتواند کمک شايم ين تکنولوژيدارند، ا ياماهواره يهاداده

و پوشش  يرات کاربرييتغ يابيارز .(143: 1330و همکاران،  يي)سبزقبا ديرات نماييتغ

مطرح بوده و  يطيرات محييتغ يابيارز يهاکين تکنيترياز اصل يکي، به عنوان ياراض

در (. 33: 2515، يفيشر) فا نموده استيا يطيمح يهايزيررا در برنامه يانقش عمده

 يهاچندزمانه داده يسهير و مقايپردازش تصو يهاکيحال حاضر با استفاده از تکن

مشخص نموده  يزمان يهادوره يرا در ط ياراض يرات کاربرييتوان تغيسنجش از دور م

 ينيبشيرا پ يآت ياراض يرات پوشش و کاربرييرات، تغيياز نسبت تغ يو با کسب آگاه

 .(21: 1330زاده، )فيضي ت آنها اقدام نموديريو نسبت به مد کرده

 و آن مختلف هايدر قسمت يانسان هايتيفعال و نيزم سطح پوشش انواع از يآگاه
 هايزييربرنامه براي هيپا اطالعات عنوانبه ن،يزم از استفاده يهنحو گريد انيب به

 ينقشه استخراج براي مختلفي هايروش است. برخوردار ايژهيت وياهم از مختلف
هاي ويژگي دليل به دور از سنجش کيتکن انيم نيا در که وجود دارد ياراض کاربري
 الکترو انرژي طيف هاي مختلفقسمت از استفاده يکپارچگي، وسيع، ديد ملهج از خاص

 رييکارگ به امکان و کوتاه بازگشت يدوره ها،دهيات پديخصوص ثبت براي يسيمغناط
 فراهم کردن زين و يبررس بودن ترعيسر و بودن نهيهزکم و افزارهانرم افزارها و سخت
 نيبهتر از يکي حال حاضر در است. برخوردار ايژهيو تياهم از منطقه شيپا امکان

 اسيمق در دور از سنجش قيطر از يطيش محينما براي موجود، دسترس در ابزارهاي
 صابري،و  يزاده تهران)عباس باشديمMODIS  هايداده کوتاه يفواصل زمان در و يجهان

 توسط هاي بسياريبررسي اراضي پوشش و اراضي کاربري تعيين يزمينه (. در21: 1334
( به 1330) و همکاران ييسبز قبا است. آمده عمل به دور از سنجش متخصصان



 
   

 

ستم يسنجش از دور و س يهابا استفاده از روش ياراض يرات کاربرييتغ يآشکارساز
ر ين پژوهش از تصاويانجام ا يبرا پرداختند. شهرشهرستان قائمدر  يياياطالعات جغراف

 نتايج .ماهواره لندست استفاده شد OLIسنجنده  2514و  ETM+  سنجنده 1333سال 
 ليتبد يو مسکون يباغ يبه اراض يآب ي، جنگل و پهنهيکشاورز يمشخص کردکه اراض

 درصد افزوده شده است، 20/21سال  15اي که بر وسعت اراضي باغي طي گونهاند؛ بهشده

 کاظمي و همکاران درصد کاسته شده است. 32/45مقابل از اراضي کشاورزي به ميزان در 
 MODIS سنجنده  دو هايبا داده توليدي اراضي کاربري هاينقشه ي( به مقايسه1333)

 که داد نشان تحقيق اين بروجن پرداختند. نتايج  -سميرم يهدر منطق IRS-WiFSو 

 توليد هاينقشه به نسبت WiFS يسنجنده هايداده از استفاده با شده هاي توليدنقشه

 ( به ارزيابي1334زاده تهراني و صابري )تر است. عباسمناسبMODIS با سنجنده  شده

 پرداختند. در يدور از سنجش يهاداده ليتحل با ياراض پوشش يصلـف راتييتغ يالگو
 يسنجنده  MOD11Q1 محصول با استفاده از گياهيپوشش تغييرات پروفيل تحقيق، اين

 يحوضه يمنطقه در 2511 سال طول در  EVIو  NDVI هايشاخص محاسبه و موديس
 جينتا .است گرفته قرار يبررس و ليتحل مورد ياراضي کاربر طبقه 10 يبرا يانزل آبخيز

 متفاوت يکاربر يطبقه هر يبرا ياهيگپوشش راتييتغي الگو که دهديم نشان قيتحق

 کسالهي يبازه طول را در يمنطق يکاهش سپس و ثبات ش،يافزا يکل طور به و باشديم
 استفاده با بانکوك ياهيگپوشش  يهنقش يهيته جهت (2555) 1هانگ دهد.يم نشان

 و ماهانه صورت بهNDVI ي زمان سري هايندي دادهبطبقه روش از MODIS هايداده از
 هاينقشه عنوان برآورد مطالعه با ( تحت2555) 2همکارانفرناندو و کرد.  استفاده ابر بدون

 ينقشه يهيته جهت ،يجنوب قاييدر آفرMODIS  سنجنده ريتصاو با نيزم پوشش

 ياهيشاخص گ زيو آنال PCA زيشده، آنال نظارت بنديروش طبقه سه از نيزم پوشش
NDVI زيآنال روش که کردند استفاده PCA ينواح بنديطبقه در را دقت نيشتريب 

 و چاندرا. داد نشان خود از باز هايجنگل و زارهابيشه و و علفزارها هامانداب کشاورزي،

                                                           
1- Hung 

2- Fernando 
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 MODISو  GLC2000 دوسنجنده از حاصل آناليزهاي بين اي( مقايسه2555) 1همکاران
 يتهيه با .انجام دادند جهاني مقياس در زمين پوشش هاينقشه يبراي تهيه رفته به کار
 در شابهاتـت و هافاوتـت مودنـن و مشخص يهانـج اسيمق در نيـزم پوشش ينقشه
طبقات  داراي که يمناطق در استفاده جهت در دييمف ها، اطالعاتهيال بنديطبقه

 قرار ديشد راتييتغ ريتحت تأث که ينواح حيصح تيريمد براي نيهمچن و بودند کساني

 مزارع برنج در يع مکانيمساحت و توزاستخراج اطالعات  .آمد ستد به گرفتند،يم
 ن مطالعهيدر ا ( انجام شده است.2514زاده، يعل) استان مازندران توسطي مناطق مرکز

 د.ياستفاده گردMOD09A1 و  MOD13Q1 و محصوالت Terraو  Aquaي هااز ماهواره
 يها( با شاخص+ETM) 1ر لندستيبه دست آمده از تصاو ياهيپوشش گ يهاشاخص
 ي( مقايسه شده است. نتايج مقايسه315: 2514، 2لي( توسط )OLI) 1از لندست حاصل 

براي باند  يفين مقدار طيباالتر يدارا+ETM سه با يدر مقا OLIآنها نشان داد که 
باشد. يم گياهي و کمترين مقدار براي انواع غيرپوشش نزديک فروسرخ براي انواع پوشش

  رياستفاده از تصاو با نيزم پوشش مساحت راتييتغ يبررسق ين تحقيهدف از ا

MODIS باشد.يه مياروم يهاچيدر آبخيز يهضدر حو 

 هامواد و روش

 مورد مطالعه يمعرفي منطقهـ 

لومتر مربع يک 51110با مساحت ران يا يغرب ه در شمالياروم يهاچيدر خيزآب يهضحو
، کردستان و يجان شرقيآذربا يهان استانيماب ييايبه لحاظ جغرافو واقع شده 

 40° 15̋تا  44° 55̋عرض شمالي و  31° 25̋تا  30° 45̋  يو در محدوده يجان غربيآذربا

 355(. متوسط بارش حوضه برابر 35: 2513، 3يشيما و تجريس)قرار دارد  يطول شرق
ط ـتوسمگرفته است.  ا قراريمتر باالتر از سطح در 3055تا  1215متر و در ارتفاع يليم

 ر است. يگراد متغيـسانت يدرجه 5/13تا  5/0ن يساالنه برحسب ارتفاع ب يدما

                                                           
1- Chandra 

2- Li 

3- Sima and Tajrishy 



 
   

 

 
 رانيمورد مطالعه در استان و ا يت منطقهي( موقع1شکل )

 روش تحقيق ـ

 اروميه يآبخيز درياچه يزمين حوضه پوشش مساحت در اين تحقيق جهت بررسي تغييرات

 کيتفک قدرت و HDF فرمت با (MCD12Q1) سيمود ن ساالنهيپوشش زم محصوالت از
  Type 1 (IGBP)يک  نوع بنديطبقه اساس بر تصاوير اين گرديد. متر استفاده 555 مکاني
 زمين( سطح يپوشاننده فيزيکي مواد) Land cover زمين يا پوشش طبقه 11 داراي

 UTM ستميس به ليتبد با و ماسک يمنطقه مرز طـتوس سال هر ريتصو سپس هستند.

 يطبقه با يآب کشت ياراض يبندطبقه ستميس نيا گرفت. در قرار يهندس حيتصح مورد

 يطبقه با ريبا و زارشوره ياراض و 5 يشماره طبقه با يآب يها، پهنه12 يشماره پوشش
 گونيپل هاي مورد نظر به فرمتسال به مربوط تصاوير سپس .اندشده مشخص 10 يشماره

ي زمان يبازه که است ذکر انيشا د.ش محاسبه نظر مورد يهاپوشش مساحت شده، ليتبد

 سال سپس هر پوشش ريتصاو .باشديم 2510 سال تا MODIS نيزم پوشش محصول

در  .افتي طبقه تقليل 15 به هر سال نهايي هاينقشه و گرفت قرار مجدد بنديطبقه مورد
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با وارد کردن  دست آمد. به آن هايکاربري مساحت و تبديل برداريفرمت به تصوير هر ادامه
 زمين هايپوشش تغييرات مساحت روند اکسل افزارنرم به هر سال توصيفي اطالعات جداول

 جديد و قديم هاي( کالس1شد. جدول ) زده تخمين 2510 تا 2555 هايسال يدر فاصله
 تعداد کاهش يراستا در دهديم نشان( 1) جدول که دهد. همانطوريم را نشان سيمود

 مثل يجنگل يکاربر به مربوطي هاطبقه يهيمحاسبات کل روند يسازساده و هاطبقه

 عنوان تحت يهمگ و مخلوط زير برگ شه سبز،يهم برگ، يسوزن پهن برگ، يهاجنگل
زارهاي بسته و باز به يک . همچنين دو طبقه بوتهاندشده يبررس جنگل واحد طبقه کي

 انواع ساوانا و ساواناي چوبي نيز در يک طبقه قرار گرفتند.زار تقليل يافتند و طبقه بوته

 سيد موديم و جديقد يهاکالس (1جدول )

 هاي قديميکالس IGBP (Type 1) هاي جديدکالس

 5 يپهنه آب 1
 1 پوشش جنگل 2
 2 پوشش جنگل 2
 3 پوشش جنگل 2
 4 پوشش جنگل 2
 5 پوشش جنگل 2
 0 يابانيپوشش ب 3
 1 يابانيپوشش ب 3
 1 پوشش دشت 4
 3 پوشش دشت 4
 15 چمنزار 5
 11 يتاالب دائم 0
 12 يکشاورز يهانيزم 1
 13 يپوشش شهر 1
 14 يعيپوشش طب 3
 15 خيپوشش برف و  1
 10 پراکندها با پوششير يبا يهانيزم 15

 

 



 
   

 

 و بحث نتايج

 و ساالنه صورتبه  و کيتفک به ن رايپوشش زمd طبقه هر مساحت( 3و  2)هاي جدول
 سيمود نيزم پوشش محصوالت از هاجدول نيا .دهديم نشان مربع لومتريک برحسب

 يفاصله در پوشش انواع که دهدينشان م( 3و2)هاي جدول يبررس اند.دهيگرد استخراج

 بررسي اجمالي .هستند چشمگير بعضاً تغييراتي داراي 2510 تا 2555 هايسال بين زماني

 خود بيشترين ميزان سطح 2551 سال در آبي هايپهنه که دهدمي نشان تغييرات اين روند
 2553 سال ازي آبي هاپهنه . مساحتاست لومترمربعيک 4053 معادل که کرده را تجربه

 و يکاهش روند 2515 تا 2555 سال از زاربوته باشد. پوششيم يروند نزول يدارا بعد به
 روند يزمان يبازه نيا در يکشاورز يهانيدارد. زم يشيافزا روند 2515 تا 2515 سال از

 در زارهاچمن. رسديم خود به اوج آنها يسطح پوشش 2515 سال در و داشته يشيافزا
 نشان يروند کاهش آخر سال دو در و دارند يثابت نسبتاً مساحت 2515 تا 2555 فاصله

 نظر به و نداشتهي اديز يمساحت راتييتغ يزمان يبازه نيا در يشهر پوشش. دهنديم
 يبررس نياست. همچن شده ليتعد يشهر تراکم شيافزا با تيجمع شيکه افزا رسديم

 و 2511 يهاسال در پوشش نيا که دهديم نشان حوضه در يدائم يهاتاالب مساحت
 اساس دارد. بر لومترمربعيک 5و  4 بيترت به معادل را خود مساحت حداکثر 2512
 مساحت مربوط شيافزا نرخ نيشتريب 2510 تا 2555 يهاسال بازه در 3 و 2 هايجدول

 مساحت کاهش نرخ نيشتريب و (04/1) پراکنده پوشش با يهانيزم و ريبا يهانيزم به
 فاصله در و هياروم ياچهيدر زيآبخ يحوضه باشد. دريم (12/5) دشت پوشش به مربوط

 يهانيزم به مربوط بيترت به يکاربر مساحت شين افزايشتريب 2510 تا 2555 يهاسال
 و 131 و 1041 شيافزا با بيترت به پوشش تنک از دهيپوش اي و ريبا يهانيزم و يکشاورز

 با يابانيب و پوشش يآبي هاپهنه به مربوط بيترت به يکاربر مساحت کاهش نيشتريب
 نشان سيمود نيزم پوشش محصوالت. باشديم مربع لومتريک 1153 و 1313 کاهش

  است. زيناچ اريبس هياروم ياچهيدر بخيزآ يحوضه در يجنگل پوشش زانيم دهد کهيم
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 در و هياروم يحوضه در را نيزم پوشش انواع پراکنش ينحوه( 3و  2)ي هاشکل

 و بوده حوضه ساالنه پوشش از يشينما هاشکل دهد.يم نشان  2510و  2555 يهاسال
 داده شينما سبز رنگ به يکشاورز ياراض دهد.ـينم نشان را آنها يفصل راتييغـت لذا

 کي دارند. قرار هامصب رودخانه در و هياروم ياچهيدر هيحاش در عمدتاً و اندشده

 اچه قراريدر از ياديز نسبتاً فاصله در و يشرق شمال هيناح در زين يکشاورز يمحدوده

ي ريچشمگ کاهش اچهيدر سطح که دهديم نشان ريتصو دو يچشم يسهيدارد. مقا

 ريبا ياراض و شوره زار با اچهيدر يهيحاش از يعيوس سطح 2515 سال در و داشته

 اريبس سطح مورد مطالعه يهاسال درSnow/Ice  خي و برف يطبقه است. شده نيگزيجا

 به و (کسليچند پ حد در) داده اختصاص خود به ساالنه اسيمق در را حوضه از يکم

 .است شده ادغام يشهر مناطق با طبقه حاضر يمطالعه در ليدل نيهم

 2010 تا 2002  يهاسال نيب )لومترمربع يک(ن يزم پوشش مختلف يهاکالس مساحت (2) جدول

 2002 2002 2002 نوع پوشش رديف

 water 4533 4522 4053 پهنه آبي 1

 Forest 0 0/5 2/5 پوشش جنگل 2

 scrublands 1141 1531 152 پوشش بياباني 3

 Savannas 101 125 42 پوشش دشت 4

 Grasslands 33543 45134 45313 چمنزار 5

 permanent Wetlands 5 5 21/5 تاالب دائمي 0

 Croplands 4212 4201 4413 زمينهاي کشاورزي 1

 Urban/ice 510 513 513 پوشش شهري و يخ 1

 Cropland/Natural vegetation 01 22 11 پوشش طبيعي 3

15 
هاي باير يا با زمين

 پوشش پراکنده
Barren or sparsely vegetated 1231 351 311 

 water 4452 4513 4233 پهنه آبي 11

 Forest 2/1 5/1 13 پوشش جنگل 12

 scrublands 545 532 351 پوشش بياباني 13



 
   

 

 (2جدول ) يادامه

 2010 2002 2002 نوع پوشش رديف

 Savannas 20 1 14 پوشش دشت 14

 Grasslands 41252 45135 45145 چمنزار 15

 permanent Wetlands 15/5 11/1 33/4 تاالب دائمي 10

 Croplands 3311 4152 4111 هاي کشاورزيزمين 11

 Urban/ice 513 513 513 پوشش شهري و يخ 11

 Cropland/Natural vegetation 21 33 22 پوشش طبيعي 13

25 
هاي باير يا با زمين

 پراکندهپوشش 
Barren or sparsely vegetated 150 1511 113 

و نسبت  2012 تا 2011 يهاسال نيب )لومترمربع يک(ن يزم پوشش يهاکالس مساحت (3) جدول

 2002به  2012سال  يمساحت کاربر

 2514 2513 2512 2511 نوع پوشش رديف

 water 4241 4531 4520 3155 پهنه آبي 1

 Forest 15 12 24 22 پوشش جنگل 2

 scrublands 351 305 454 145 پوشش بياباني 3

 Savannas 11 14 11 12 پوشش دشت 4

 Grasslands 45444 45135 45255 45535 چمنزار 5

 permanent Wetlands 4 5 1 1 تاالب دائمي 0

 Croplands 4141 4131 4331 5105 هاي کشاورزيزمين 1

 Urban/ice 513 514 513 511 پوشش شهري و يخ 1

 Cropland/Natural پوشش طبيعي 3

vegetation 
02 25 51 35 

15 
هاي باير يا با زمين

 پوشش پراکنده
Barren or sparsely 

vegetated 

1231 313 1351 1131 

 2002به  2012نسبت سال  2012 2012 نوع پوشش رديف

  Water 3342 3155 1/5 پهنه آبي 1

  Forest 3 3 5/1 پوشش جنگل 2
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 (3ادامه جدول )

 2002به  2012نسبت سال  2012 2012 نوع پوشش رديف

  Scrublands 011 512 33/5 پوشش بياباني 3

  Savannas 15 13 12/5 پوشش دشت 4

  Grasslands 31150 33223 1 چمنزار 5

  - Permanent Wetlands 0/5 1/5 تاالب دائمي 0

  Croplands 0315 5105 33/1 هاي کشاورزيزمين 1

  Urban/ice 051 031 1/1 پوشش شهري و يخ 1

 Cropland/Natural پوشش طبيعي 3

vegetation 
43 30 53/5  

15 
هاي باير يا با زمين

 پوشش پراکنده
Barren or Sparsely 

Vegetated 

1151 2135 04/1  

 
 2002 سال به مربوط سيمود يسنجنده از نيزم پوشش ي( نقشه2شکل )



 
   

 

 تا 2555 سال از که دهديم نشان هياروم يحوضه در را پوشش آب مساحت( 4) شکل
 که دهديم نشان نمودار نيااست.  داشته کاهش لومترمربعيک 1313 به مقدار 2510 سال

 برابر  2555 سال به 2510 سال يآب يهاپهنه نسبت مساحت سيمود ريتصاو بر اساس

 نسبت يتندتر بيش سطح آب راتييتغ 2514 تا 2553 يهاسال نيب باشد. دريم 03/5
شده است.  تندتر هم باز بيش نيا 2514 سال از و دهديم نشان آن از قبل يهاسال به

 و قبل سال به نسبت يمحسوس اما يجزئ افت يدارا 2551 سال در يآب يهاپهنه مساحت
 سهيمقا حوضه يدما اي يبارندگ راتييتغ با توانديم يجزئ کيپ نيباشد. ايخود م از بعد

  شود. 

 
 2012 سال به مربوط سيمود يسنجنده از نيزم پوشش ي( نقشه3شکل )
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 2002-2012يهاسال MODIS يکاربر محصوالت از استفاده با يآب يهاپهنه ( مساحت4شکل )

 از شکل نيا به توجه دهد. بايم نشان را يکشاورز ياراض يکاربر مساحت( 5) شکل

 افتهي شيافزا لومترمربعيک 1041 مقدار به يکشاورز يکاربر 2510 سال تا  2555 سال

 2510 سال در يکشاورز يهانيزم مساحت نسبت که دهديم نمودار نشان نيا است.

 که دهديم نشان راتييتغ روند نيچنهم باشد.يم 33/1 برابر 2555 سال به نسبت

 سال در و داشته يثابت نسبتاً روند 2514 تا 2553 يهاسال نيب بخش نيا مساحت

ي کشاورز فعال مساحت بخش 2515 سال از است. دهيرس خود حد نيشتريب به 2515

 در داشته باشد. ادامه 2510 سال تا همچنان ن کاهشيا رسديم نظر به و داشته کاهش

تا  تنها يشيافزا روند نيا که است شيافزا به رو زين يکشاورز ياراض سطح 2514 سال

 هاييستمسبنابه  تواندمي افت اين کند.مي افت دوباره بعد از آن و داشته ادامه 2515 سال
 .باشد زارشوره يشرويپ ليقب از حوضه يمنف بازخورد يعيطب



 
   

 

 
 2002-2012يهاسال MODIS يکاربر محصوالت از استفاده با يکشاورز ياراض ( مساحت2شکل )

 
 و بهشتيارد يهاماه MODIS يکاربر محصوالت از يباغ و يآب يزراع ياراض سهي( مقا2شکل )

 مرداد
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 محصوالت يکاربر ينقشه از که دهديم نشان را يباغ و يآب يزراع ياراض( 0)شکل

 ياراض نيا مساحت شکلمطابق  است. شده استخراج 2510 سال سيمود نيزم پوشش

ي افزون نيا و باشديم لومترمربعيک 5105 سيمود محصول از ياستخراج ينقشه در

 و شوديم هيته ساالنه نيانگيم به صورت سيمود ريتصاو که است ليدل نيا به مساحت
 به را است محصول فاقد گريد بخش در و دارند محصول سال از يبخش که در ييهانيزم

 ياراض مساحت که رسديم نظر آورد. بهيم به حساب يکشاورز ياراض جزو يکل صورت
 . است شيو آ کشت مجموع شامل  MODIS در

 يريجه گينت

 پارامتر کي به عنوان منطقه هر در ياراض پوشش و کاربري درصد و نوع از يآگاه

-همه يتوسعه و تيريمد در را اجراي هاي مختلفبخش زانيربرنامه تواند يم يتيريمد

 ياراض ين و به تبع آن کاربريپوشش زم يالگوها در طول زمان،د. ينما اريي جانبه

 نقش را در ترينشتواند بيو عامل انساني مي شونديم ياساس ير و دگرگونييدچار تغ

زمين  پوشش مساحت راتييتغ يجهت بررس قين تحقيد. در اينما  فايند اين فرآيا

 سيمود ن ساالنهيپوشش زم محصوالت ه ازياروم ياچهيدر آبخيز يحوضه

(MCD12Q1) ي هانيزم مساحت نسبتس ير موديد. بر اساس اطالعات تصاوش استفاده

 03/5و  33/1ب يبه ترت 2555 سال به نسبت 2510 سال درهاي آبي و پهنه يکشاورز

 به يکاربر مساحت شين افزايشتريب 2510 تا 2555 يهاسال يفاصله در باشد.يم

 به پوشش تنک از دهيپوش اي و ريبا يهانيزم و يکشاورز يهانيزم به مربوط بيترت

 به مربوط بيترت به يکاربر مساحت کاهش نيشتريب و 131 و1041 شيافزا با بيترت

ج ينتاکه با است.  مربع لومتريک 1153 و1313 کاهش با يابانيب و پوششي آب يهاپهنه

مساحت مراتع  1332تا  1304از سال ند نشان داد(که 1330) و همکاران يسبزقبائ

راضي پوشيده از آب و ا يکشاورز يهاني، زميته و به مساحت مناطق مسکونـافيکاهش 

 مورد مطالعه در کل يهايان کاربرير در ميين تغيشتري. بمطابقت داردده ـافزوده ش

هکتار کاهش  53/11355زان يباشد که ميم يمرتع يهانيساله مربوط به زم 21 يبازه



 
   

 

 31/2145زان يباشد که ميم ير مربوط به مناطق شهريين تغيترداشته است و کم

 از ياستخراج نقشه در يو باغ يآب يزراع ياراض مساحت.هکتار افزايش داشته است

 در ياهيگپوشش شاخص روند يبررس باباشد. يم لومترمربعيک 5105 سيمود محصول

ارديبهشت  ماه باالترين د کهيگرد حاصل جهينت نيا اچهيدر جنوب در يکشاورز ياراض

 در و شوديمربوط م يزراع محصوالت )بهاره( اول کشت اي و ميد محصوالت به عمدتاً

 روند يبررس با .است يباغ و يآب يزراع محصوالت به مربوط مرداد ماه در که يحال

ي ماه مناسب ارديبهشت ماه هياروم ياچهيدر جنوب يزارهاميد در ياهيگپوشش راتييتغ

 دهد کهيم ق نشانيج تحقيباشد. نتايم ميد يکاربر استخراج و ريتصاو زيآنال جهت

 ينقشه يهيو ته يزراع يع اراضيک سريتفک يبرا ييت باالياز قابل يار ماهوارهيتصاو

اس ير کشت با دقت نسبتاً مناسب در مقين سطح زييانواع محصوالت در منطقه و تع

ن ي. همچن( مطابقت دارد1333که با نتايج عليپور و همکاران ) برخوردار است يامنطقه

 در نهيهز و ن انرژييکمتر صرف با که هستند دارا را تيقابل نيا ايماهواره هايداده

 منظور به باال دقت با را هاي مختلفپوشش و کاربري سطح و نوع عيوس هاياسيمق

 استخراج را مختلف هايسال اي و خاص سال کيدر  يتيريمد پارامترهاي ريتأث يبررس

 کنند.
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