
 
  برسد مارون تأثیراحداث ارزیابی 

 دستپایینتغییر کاربری اراضی رودخانه و  ژیومرفول

 االنبیا بهبهاندانشجوی کارشناسی ارشدآبخیزداری، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم ؛اعظم طیبی 

 االنبیا بهبهاناستادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم ؛*محمد فرجی 

 االنبیا بهبهانمربی گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم ؛شهرام یوسفی خانقاه 

 
 چکیده

 از اسيياداد  با دسيي پایيناطراف رودخانه در مناطق  اراضيي  كاربري تغييرات مارون بر سييد احداث تأثير بررسيي  هدف با مطالعه این

شامل  ساله 61 دور  در لندس  ايماهرار  ویراتصي  سيري  از دو ارزیاب  اثر سيد  منظرربه صيررت ررتاه اسي     GIS و دور از سينش  

هندسيي  و  تاتصيیيی با اعمال   6: 40111رقرم  ت ترپرررا هاينقشيه و  4162 سيال  OLIو  6111 السيي TM  سينشند  هايداد 

نقشه  ،حداكثر احامال شد نظارت بنديطبقهروش  و ENVI اتزارنرممرحله بعد با اسياداد  از  سيس  در    رردیداتمسيدري اسياداد    

و  %70  كل  با دقّ ترتيب بهنخلساان و بایر  ،(روساامسکرن  )، باغات و زاربيشهرودخانه، مرتع، كشاورزي،  طبقه 7 در كاربري اراض 

و باغات، مناطق  زاريشهباراض  كشاورزي،  هاييكاربرمساح  به عل  احداث سد،   ناایج نشان داد كه ط  این دور  تهيه رردید 61%

ه بيشارین تغيير كاربري مربرط بو سطح رودخانه روند كاهش  داشاه اس    و مساح  بایر یاتاه ی اتزا و مرتع روسياای ، نخلسياان  

  باشييدهکاارم  61/1 معادلكمارین تغيير تبدیل بایر به روسيياا  وهکاار  471/4670باشييد كه معادل م  مرتع به تبدیل كشيياورزي

 4162 سال در ول  ؛اس  برد  مار 61/611 ،6111 سال در بسار عرض ميانگينكه  دهدم  نشاننيز  رودخانه عرض  بسيار  تغييرات

 و بسييار عرض كاه  دهند نشييان تغييرات این  اسيي  یاتاهكاه  مار 71/7 حدود مارسيي  طرربه و اسيي  رسيييد  ارم 61/660 هب

 اس   برد  4162 سال در رودخانه انیناي

  RS&GIS ايماهرار  تصاویركاربري اراض ، سدمارون، بهبهان،  :کلید واژگان

  

 

 Email: mfaraji31@yahoo.com + 161617761041: شمار  تماس * نریسند  مسئرل:

 18/11/1395 :یافتدر یختار

 28/03/1395: یبتصو یختار
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 مقدمه. 1
اسييياان خرزسييياان بيييا برخيييررداري از  ریيييان     

هيياي دايميي  و بييزر ، نقيي  مهميي  در  رخيي  رودخانييه

در  تير ه  قابيل نميرد  و سيه     ایديا   كشيرر حيات  آب 

بخييي  آب و كشييياورزي را بيييه خيييرد اخاصييياص داد  

اس   این منابع عظيي  آبي  از سيری  داراي حشي  آبي       

مطميييئن وقابيييل موحظيييه بيييرد  و از سيييري دیگييير،  

هياي مخيرب و بيزر  را    مخاطرات  نظيير وقيرس سييوب   

ایيين  بهايير ييهبييه دنبييال دارنييد كييه بييراي مييدیری  هيير 

 بييرلققابييل حليي را  عنييرانبييهمنييابع، احييداث سييد   

 ةرشيييد تزاینيييد   [0]  اسييي قرارررتايييه مرردتر يييه

هياي اخيير و بيه تبيع آن نيياز بيه        معي  در طي  دهيه  

 هياي زميين داشياه تيا    مراد غياای  و آب، بشير را بير آن   

كشييي  و زرس و اسييياداد  از آن   بيشييياري را در  هييي

نيياز بيه    هيا زميين الطبع ایين  بي   تی  تسل  خرد درآورد

 هياي آبكنايرل   وسييله بيه كه این امر بيشيار   ؛دارند آب

  شييردميي  رسييدها ميسيي بييا احييداث هييارودخانييه يياري 

را بييا  ايرودخانييه هييايمیييي  ، آبيي هييايسيياز احييداث 

در   كنييدميي  روروبييه يادیييز و منديي مثبيي   راتييييتغ

بيرد    بيار زیيان  اريبسي  تراننيد مي  آثار  نیاز مرارد ا  برخ

و   يمسييياق تيييأثير هييياانسيييان هيييايزنيييدر  يو رو

از  يري لييرر يبييرا نیبنييابرا داشيياه باشييند  غيرمسيياقي 

 زييين و امييدهايآثييار، پ  تمييام  سيياینيياررار با يامييدهايپ

  [6] شييرند  ترسيي  سييدها، بررسيي ایشادشييد  راتييييتغ

سييدها در  و منديي مثبيي   تييأثيراتبييا در نظيير رييرتان  

كييه   منديي تييأثيراتكييه  شييردميي مشييخ   عيي ،يطب

از مييرارد  ياريدر بسيي راارنييدميي  عيي يسييدها بيير طب 

  تبعييات منديي   زييين اسيي  و  هيياآن دیيي از ترا شيياريب

 نيماننييد مهييا رت سيياكن  هيياآن و ا اميياع  ياقاصيياد

  عيرتيان سيطح وسي    آب ریي ز ليي روسااها به شهر به دل

 يمييرارد احييداث مخييزن سييد، درنايشييه منطقييه کیيياز 

 الشيعاس تیي  را  سدسيازي  ديي مد هياي  نبيه هساند كه 

 .[7] دهندم قرار 

 عنراننيز به دور از سيينش در حال حاضيير تکنرلر ي 

اراضييي  و  هييايكيياربريابزار در  هيي  پييای   ترینمه 

در مطالعه . [2] ررددم  مدیری  منابع طبيع  میسييرب

 ريكارب تغييرات لندس  ماهرار  تصاویر از اسياداد   با اي

 ساله 41 زمان  باز  یک در طالقان سد حرز  در را اراضي  

  ند و زمانه  قبل، در لندسيي  تصييریر 7 از اسيياداد  با

 هك داد نشان هاآن ناایج  كردند بررس  احداث از بعد سال

 اس  شد  منطقه رياه  پرش  تخریب مر ب سدسازي

 و مها رت دليل به دی  و كشيياورزي اراضيي  سييطح و

 تر ه قابل اتزای  اما ؛برد  نرسان داراي مردم بازرشي  

 اطراف در هاتدر گا  ساخ  دليل به مسيکرن   مناطق در

 كاربري تغييرات پای   [66] اس  ایشادشد  ماكرر سيد 

 اسدراین شهر آبخيز حرز  در سد احداث از حاصل اراضي  

 هايسنشندِ تصاویر از اساداد  با 6766 تا 6706 سال ازرا 

TM, MSS  دور  این ط  كهندداد نشييانو كردند بررسيي 

 در منطقه مراتع و باغات بهارین از هکاار 66/16 ساله 71

  اندشييد داد  كاربري تغيير و رتاه بين از سييد احداث اثر

 و دنج روسييااي رتان زیرآب به باعث كاربري تغيير این

 مر بات رياه  پرش  تخریب بر عوو  كه شد  آن باغات

 كرد  تراه  نيز را شييهر به روسيياا این سيياكنان مها رت

 بر حنا سييد احداث تاثير بررسيي  هدف با  [62] اسيي 

 تصيياویر از اسيياداد  با اراضيي  و پرشيي  كاربري تغييرات

 هايیاتاهكه  ،اس  شد  انشام ايمطالعه لندسي   ماهرار 

 مدتكرتا  در سييدسييازي كه برد آن بيانگر حاضيير تیقيق

 زا و بعد اس  شد  آب  كش  اراضي   سيطح  اتزای  باعث

 مشاهد  اراض  این سطح در شيدید  كاه  یک سيال  60

تغييرات پرشييي  و كاربري  ن  دیگرامیقق  [1] رردیيد 

را با اسيياداد  از  در  ين Xuzhouاراضيي  در شييهرسيياان 

 بررسييي  مررد لندسييي  ند زمانه  ايماهرار تصييياویر 

 هايسييال  نايشه این مطالعه نشييان داد كه ط  قراردادند

اتزای  داشاه و در  وترربهرشيد شيهري    4117تا  6167

  [1] اندداشاهكشياورزي كاه  بسياري   هايزمينمقابل،

 منظرربه ايمطالعه در هاي انشام شيييد پژوه  دیگر از

برآورد تغييرات پرشيي  و كاربري اراضيي  با اسيياداد  از   

در حرز  آبخيز تنگ بسياانک شيراز از   RSو  GISتکنيک 
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 4110تا  6166در باز  زمان   ايماهرار و تصيياویر  هاداد 

ميودي اسييياداد  كردند  ناایج نشيييان داد اراضييي  بایر و 

 زیراشييکربدیمزارها اتزای  و در مقابل اراضيي   نگل  با 

 رودخانه مارون  [61] اسييي  یاتاهكاه مرتع مارسييي  

برق  ديترل و يآب شييرب، كشيياورز  نيدر تام  نق  مهم

 شهرساان بهبهان يدر ترسعه اقاصاد  سيه  مهم دارد و 

 شادیمارون باعث ا  احداث سيييد مخزن انيم نیدر ا دارد 

س  د نیيپا  اراضي  يكاربر بسيار رودخانه و  در  راتييتغ

 در  مند تراند اثرات مثب  و  له مامس نیشد  اس  كه ا

ل از حاص راتييبا شناخ  تغ نیمنطقه داشياه باشد  بنابرا 

احداث سيد مارون، با اساداد  از تنرن و ابزارهاي سنش   

تران  ، م(GIS( و سيسا  اطوعات  غراتيای )RSاز دور )

در مررد تغييرات  و ردبييه نیر  این تغييرات اشييييار  ك

هدف این های  صيييررت داد  بين احاميال  بعيدي، پي   

اطراف رودخيانه    اراضييي يكياربر  راتييتغ  یپيا تیقيق 

خانه رود بسارتغييرات   بررسو  دس  سد نیيپا درن مارو

از میل خرو   رودخانه  يبعد از احداث سد مارون بر رو

  باشدم ب    ماه يتا روسااسد 

 شناسی. روش2

 . معرفی منطقۀ مورد مطالعه2.1
كه  باشييدم  اسيياانمه   هايرودخانهاز رودخانه مارون 

حش  آب وسييع  را به سيم  دشي  خرزساان     سياله  همه

با مسييياحا  برابر  مرردمطيالعيه  میيدود     سيييازدم روانيه  

01هکاييار و مخاصيييات  غراتيييای   6/27724
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تييا  

01
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40´  74 
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71طرل شييرق ،  
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´ 
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71تا  
° 

77
´ 
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"

 

بخ   و درعرض شيمال  در  نرب شيرق  اساان خرزساان   

 مارون  مخزن سيييدمركزي شيييهرسييياان بهبهان، قرار دارد  

 يلرماريك 61رودخانه مارون در تاصله  يبر رو 6777درسال

 720مار، طرل تاج  671 از پ  شيمال شرق بهبهان با ارتداس 

 6411مارو حش  كييل مخزن حييداكثر  60مار، عرض تيياج 

 ردمر طرح رسار  در  اس  د یاحداث ررد مارمکعب رنيليم

)كراترنري(، رچساران، لهبري،  عهد حاضر هايسيازند  مطالعه

 و آغا اري كنگلرمراي بخاياري، آسييماري، ، ميشييان،پابد 

 د دار رخنمرن ایوم سروک

 
 موردمطالعه همحدود. 1 شکل
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 . روش تحقیق2.2

 مورداستفادهی هاداده. 2.2.1
 ،Arc Gis10.2ي اتييزارهييااز نييرمدر ایيين پييژوهيي   

ENVI 4.8، Google Erath،  لندسييي  ايمياهرار  تصييياویر 

 OLI سنشندِي هاداد  و 6116سيال   TM د سينشن ي هاداد 
 و 6: 40111 رقرم  ترپرررات هيياينقشيييه، 4162سيييال 
 منطقه اساداد  رردید  6: 41111ی  سراسريهرا يهاعک 

 ایماهوارهپردازش تصاویر . 2.2.2
تصييریر خام دریات  شد   خطاهايبراي رتع نقای  و 

 شييد انشاماي تصيياویر ماهرار  پردازشپي   ،سيينشندِاز 

كه هدف آن تصیيح خطاهاي سيساماتيک، حاف   اسي  
در مرحله   باشدم كمبردهاي تصيریر   و  بران هاپارازی 
، خطاهاي ايماهرار تصييياویر هاي خام داد پردازش پي  

براي انشام تصیيح هندس    شداتمسدري رتع  هندسي  و 
با اساداد  از نقاط كنارل  يررترن  شد  OLIر تصيری  ابادا

و سيس  از روش تصيریر به تصييریر براي تصييیيح تصریر   

TM    اسيييادياد  شيييد  براي تبدیل مخاصيييات تصيييریر
در ه اول  از تابع نشييد تصييیيحبه تصييریر  شييد تصييیيح

مشييدد ارزش  ريرينمرنييه يابر واسيييايديياد  رردیييد  
 تریننزدیکتصييریرتصييیيح نشييد  از روش   هايپيکسييل

 ايماهرار همسيایه اسياداد  شيد  هر ند بيشييار تصاویر    

زمين مر ع هسياند اما براي دق  بيشار در این   لندسي  
این  منظرربهزمين مر ع شيييدند   مشيددا   تصييياویر ،امر

قطه كنارل  با پراكن  مناسيييب بروي دوازد  ن ،تصيييیيح
به تصييیيح هندسيي  تصيياویر  اقدام وتصييریر اناخاب شييد 

 روش از اتمسيييدري تصيييیيح انشام  ه   [61] رردید

 تدریق عارضه تاریک اساداد  شد 

 ایماهوارهی هاداده بندیطبقه. 2.2.3
و  شييد نظارت صييررتبه بنديطبقهدر مطالعه حاضيير 

روش حييداكثر احامييال اسييياديياد  رردیييد  در ترآینييد  
 اسيي : شييد انشامسييه مرحله زیر  شييد نظارت بنديطبقه
طبقه كه شيييامل  7تعيين طبقيات كه در این تیقيق   -6

،كشاورزي،  باغات و زاربيشيه رودخانه ،روسياا، نخلسياان،   
، مشيييخ  و مررد ارزیيياب  قرار بيياشيييدم مرتع و بييایر 

ر این تیقيق از د مناسيييب كه داناخياب بياني    -4ررتي   
براي  7،2،0و باندهاي  TM د سنشنبراي  4،7،2باندهاي 
با تر ه به ضييریب همبسيياگ  بين باندها  OLI  سيينشند
هدف اصل  :  تعليم  هاينمرنهاناخاب  -7رردید اساداد  

و اطوعييات  آوري معتعليم ،  هيياينمرنييهتيعييييين     

یک مشمرعه آماري اسييي  كه الگري انعکاس  بنديطبقه
 بنديطبقهطيد  هریک از انراس پرشييي  زمين  را  ه  

  با تر ه به شناخا  كه از [67] نمایدم تصيریر ترسيي    
  و بررستعليم  كه اناخاب شدند  هاينمرنه منطقه برد و

 نظر از و اسييياديياد هيياي مر رد در منطقييه يكيياربير 

از قابلي  تصيياویر  آراه و كارشييناسييان، بررسيي  ميدان  
كشيياورزي،  رودخانه، روسيياا، نخلسيياان،  مررداسيياداد 

 مرردبایر در منطقه اراضييي  ، مرتع و و بياغات  زاربيشيييه
  ابیارز يبراقرار ررتاند  در این تیقيق  مدنظر مطيالعيه  

کيک تد  ابیاز روش ارز  ميتعل يهانمرنه يریپاکيي تدک

  از شيييياخ  تبييدیييل شييييد   پييایري كوسييييه هييا 
Jeffries-Matusita  ميزان  این شاخ   اساداد  شد  اس

  دهدم نشيييان  1-4را در دامنه هاكوس پایريتدکييک 
 1-6دامنييه  ،پييایريتدکيييکصيييدير بييه معن  عييدم  

 پایريتدکيک 6-1/6خيل  ضيييعيد، دامنه پایريتدکيک

 4عييدد خرب و پييایريتدکيييک 4تييا  1/6از  ضيييعيد و
  دباشم  هاكوسكامل بين  پایريتدکيک دهند نشان

 کاربری اراضی هاینقشه ۀتهی .2.2.4
   وهندس تصيیيیات در تیقيق حاضير پ  از اعمال  

تهيه نقشيه كاربري اراضي  از تصاویر    منظرربهاتمسيدري،  
تركيب رنگ  مناسيييب  كه به  ENVIر د ابادا ايماهرار 

 از ملهاسيي  منطقه  هايپدید  دهند نشيياننیر بارزي 

( در سيييسييا  OLI) 0،2،7 ( وTM) 2،7،4تركيب باندي 
در مرحله بعدي پ  از اناخاب   سياخاه شدند  RGB رنگ
با  4162و  6111 هايسييالتعليم  از تصيياویر  هاينمرنه

حداكثر احامال در میي   بنديطبقهاسيييادياد  از روش  
 تصاویر اقدام شد  بنديطبقهبه  ENVIر اتزانرم
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 نقشه تغییرات عرضی بستر رودخانه ۀتهی .2.2.5
 21 اسييي ،كيلرمار  21با تر ه به طرل رودخانه كه 

رودخانه به تراصييل مسيياوي اناخاب و در هر  بر روينقطه 

شييد سييس  عرض بسييار  ريريانداز نقطه عرض رودخانه 
 عوو   رردید تیليل و تشزیهمخالد  هايدور رودخانه در 

نقطه عرض بسييار  21بر این در عمليات صييیرای  همان 
 شد  ريريانداز  GPSتعل  با اساداد  از 

 بندیطبقهفیلتر کردن نتایج . 2.2.6
 هايارزشنرع  تغيير  درواقعتيلار كردن یک تصریر، 

طيد  اس ، كه در آن ارزش هر پيکسل با تر ه به ارزش 
و تصيييریري  دید با  كندم مشاور تغيير  هياي پيکسيييل

  [41] شردم كناراسي  ماداوت با تصيریر اصل  تشکيل   
داراي  بنديطبقهحاصيييل از  هياي نقشيييهدر این تیقيق 

 هاپيکسلحاف این  يابر  باشندم پراكند   هايپيکسيل 

 Majorityاز تيلار  بندي،هاي حاصل از طبقهو بهبرد نقشه
  شداساداد   7*7به ابعاد

 بندیطبقهت نتایج صحّارزیابی  .2.2.7
 كاربري هاينقشييه ترليد از پ  ارزیاب ، مطالعه این در

 زمين  كنارل نقاط از اساداد  با شد نظارت روش با اراضي  

 يهاداد  عنرانبه هرای  هايعک  و صييیرای  بازدید از كه
، رردید برداشيي  تصييادت  طرربه كاربري هر براي رترن 

دو دور  با  شيييد بنديطبقه  تصييياویر انشام ررت   صييی  
نقطييه  411اسييياديياد  از برداشييي  نقيياط كنارل زمين  )

  به دسيي  آمد  دقّ بنديطبقه  دقّ تصييادت ( و صييررتبه
با اسييياداد  از  شيييد بنديطبقهبراي تصييياویر  بنديطبقه

شييياخ  كياپيا ارزیياب  رردید  یک  از معيارهاي كه براي    

ضریب كاپاس    رودم به كار  بنديطبقهمیاسيبه صيی    
 صررتهبرا نسب  به حالا  كه یک تصریر  بنديطبقهدق  
ریب ض  كندم میاسبه  شردم  بنديطبقهتصيادت    كامو 

مقدار صدر براي كاپا بدین معن  اس   اسي    6و 1كاپا بين 
 شييد انشامتصييادت   بدون ضييابطه و كامو  بنديطبقهكه 

  ردندداني  تدسير قابل بنديطبقهاس   در این حال  ناایج 
 و دهدم سطی  از دق  را نشان  ،یک صيدرتا مقادیر باالي 

 كامو  بنديطبقهشيييرد بيه معن  یک   6كياپيا برابر بيا     ارر
براي   باشييدم  شييد ررتاه هاينمرنه بر اسيياسصييیيح 

  [6]میاسبه ضریب كاپا از ترمرل زیر اساداد  شد: 

K =
−دق  مشاهد  شد  دق  تصادت 

1 دق  تصادت −
 

 عملیات تکمیلی .2.2.8
، ايميياهرار بعييد از انشييام عمليييات تدسيييير تصييياویر  

كاربري اراض  مربرط به هر دو سال  هاينقشه سازيیکسيان 

(، عمليات تکميل  شيييامل اخاصييياص رنگ 4162و  6111)
، حاف مرز مشييارک و پل  هانقشييه بنديطبقهمناسييب به 

یکسان و اخاصاص كد ماناسب با هر طبقه، میاسبه  ايررنه
و  شد انشام GIS  اتزارنرمترليدي در  هاينقشهمسياح ، در  

كاربري اراضي  و نقشيه تغييرات عرض     هاينقشيه  درنهای 

  رردیدنشام ا GIS در شد تهيهبسار رودخانه 

 

 نتایج. 3
 تغییرات کاربری اراضی. 3.1

 یريپاتدکيک و باندها همبسيياگ  با تر ه به ضييریب
 براي و 2،7،4 اندهايب TM تصریر تعليم  براي هاينمرنه
  تشيخي  داد  شد  مناسيب  0،2،7 اندهايب OLI تصيریر 

 منيياسييييب، تعليم  هيياينمرنييه بر اسيييياسهمچنين 
 ایريپتدکيک معيار از اسييياداد  با باندها پایريتدکيک
 ااماترسي –  در ی  معيار همچنين و شد تبدیل واررای 

  ررت  قرار مرردبررس  كاربري كوس 7 با بنديطبقه در
حاصيييل از  هاينمرنهبا  شيييد اناخابتعليم   هاينمرنه

و بردند مقایسييه  شييد برداشيي  GPSبا  ميدان  كهبازدید 
منطقه  هايكاربري درنهای  شييد وتایيد  هانمرنه درسييا 

 و زاربيشهطبقه كه شيامل روسياا، مرتع، نخلسياان،     7به 
 دند ش بنديتقسي  اس ؛، كشاورزي، بایر و رودخانه باغات
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 از شدهاسهتررا   اراضهی  کاربری هاینقشهه . 3.2

 ایماهواره تصاویر

 مالاحا حداكثر بنديطيقه با بنديطبقه انشام از پ 

 اراضييي  كاربري هاينقشيييه ENVIر اتزانرم میي  در
  شيييکييل) آمييد دسييي  بييه 4162و6111 هييايسيييال

  (7 و 4 شمار 

 

 1111 سال اراضی کاربری نقشه . 2 شکل

 

 

 2112 سال اراضی کاربری نقشه -3شکل
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 بندیطبقه تصحّ ارزیابی .3.3
 اپاك ضریب از هانقشه بنديطبقه  صيی   ارزیاب  براي

 تصيياویرنشييان داد كه  آمد دسيي به ناایج .شييداسيياداد 

 و %70 ايكاپ ضييریب بابه ترتيب   OLIو TM ايماهرار 

 آشيکارسازي  قابلي   مناسيب  هسياند و   داراي دقّ 61%

 هساند  دارا را تغييرات

 تغییرات پایش .3.4
كاربري اراضيي   هاينقشييه با روي ه  قرار رااشييان

 ،GIS میي  در( 6111-4162) زمان  دور  دو به مربرط

 كاربري تغييرات 2ل شييک  آمد به دسيي  تغييرات نقشييه

 را 6111و  4162ل سا هاينقشه مقایسه از حاصل اراض 

  دهدم  نشان

 

 1111و  2112ل سا هاینقشه مقایسه از حاصل اراضی کاربری تغییرات. 2 شکل

 

 مرتلف هایکاربری تغییر مساحت .3.5
 مخالد هايكاربري تغيير مساح  6 شمار  در  دول

 زمان  باز  در ماكرر  دول به تر ه با  اسيي  شييد  آورد 

 تغيير دسييياخرش مخالد هييايكيياربري 4162-6111

 یلتبد به مربرط تغيير بيشيييارین كهطرريبه ،انيد برد 

 كمارین و هکاار 471/4670معادل مرتع به كشييياورزي

 كه دباشييم  روسيياا به بایر اراضيي  تبدیل به تغيير مربرط

 اس   آمد دس به هکاار 61/1 معادل
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 1111-2112هایمساحت تغییرات کاربری ارضی سال. 1جدول 

 درصد مساحت )هکتار( مساحت کاربری

17/1661 بدون تغييركشاورزي   62/07 

 1/22 461/10 به بایركشاورزي 

 6/61 664/61 و باغات زاربيشهكشاورزي به 

 1/41 621/10 كشاورزي به نخلساان

 1/17 4670/471 كشاورزي به مرتع

 1/12 44/72 كشاورزي به رودخانه

 1/41 640/61 كشاورزي به روساا

 4/47 6106/74 بایر به كشاورزي

 1/76 601/07 بدون تغييربایر 

 1/44 617/66 و باغات زاربيشهبایر به 

 1/174 60/21 بایر به نخلساان

 1/71 777/16 بایر به مرتع

 1/111 2/76 بایر به رودخانه

 1/1112 1/61 بایر به روساا

 1/62 716/24 به كشاورزي و باغات زاربيشه

 1/116 2/47 به بایر و باغات زاربيشه

 1/16 274/74 و باغات زاربيشهبه  و باغات زاربيشه

 1/00 417/16 به نخلساان و باغات زاربيشه

 6/62 071/71 به مرتع و باغات زاربيشه

 1/11 22/02 به رودخانه و باغات زاربيشه

 1/11 22/62 به روساا و باغات زاربيشه

 1/16 24/46 نخلساان به كشاورزي

 1/41 621/77 و باغات زاربيشهنخلساان به 

 1/61 244/111 تغييربدون نخلساان 

 1/67 14/64 نخلساان به مرتع

 1/167 1/71 نخلساان به رودخانه

 1/16 6/61 نخلساان به روساا

 0/67 4711/66 مرتع به كشاورزي

 6/77 626/11 مرتع به بایر

 1/61 767/17 و باغات زاربيشهمرتع به 

 1/10 41/64 مرتع به نخلساان

 00/61 41171/11 بدون تغييرمرتع 

 1/66 07/07 مرتع به رودخانه

 1/72 616/72 مرتع به روساا

 1/76 662/11 رودخانه به كشاورزي

 1/111 2/11 رودخانه به بایر

 1/26 616/17 و باغات زاربيشهرودخانه به 

 1/66 04/00 رودخانه به نخلساان

 1/16 746/62 رودخانه به مرتع

 1/17 227/11 بدون تغييررودخانه 

 1/61 0/67 رودخانه به روساا

 1/110 77/71 روساا به كشاورزي

 1/116 4/06 روساا به بایر

 1/116 1/04 و باغات زاربيشهروساا به 

 1/117 6/16 روساا به نخلساان

 1/61 27/16 روساا به مرتع

 1/66 261/76 بدون تغييرروساا 
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 4 شمار   دول در هاكاربري از هریک خال  تغييرات

 مسيياح  كه دهدم  نشييان  دول ناایج  اسيي  مد آ

 كه ،اس  برد  هکاار 41/6664 ،6111 سيال  در رودخانه

 سييال در هکاار 47/176 به درصييدي 11/04 كاه  با

 76/02 اتزای  با روسيياا كاربري  اسيي  رسيييد  4162

 701/17 به 6111 سييال هکاار در 211/70 از درصييدي

 سطح  اس  داشاه مساح  اتزای  4162 سيال  در هکاار

 كه برد  هکاار 42/166 ،6111 سال در نخلساان كاربري

  اسيي  یاتاه رسييارش هکاار 77/146 به 4162 سييال در

و  زاربيشه كاربري  اس  داشاه اتزای  درصد71/70 یعن 

 به هکاار116/6746 از درصيييد 71/4 ميزان به بياغات 

 كاربري مساح  داشياه،  سيطح  اتزای  هکاار 66/4622

 به هکاار 12/66676 از درصد 64/42 ميزان به كشاورزي

 ميزان  اسيي  داشيياه مسيياح  اتزای  هکاار 27/66212

 برد  هکاار اتزای  01/62 مرتع كاربري خال  تغييرات

 سييال در بایر كاربري  نينه  و درصييد127/1 حدود كه

 سيييال در هکاار0/6462 هکاار به 66/6760 از 6111

 درصييد 66/41 كاه  دهند نشييان كه رسيييد  4162

 خال  تغييرات نمردار 0 شييکل  اسيي  برد  مسيياح 

  دهدم را نشان  (6111-4162) هايسال در هاكاربري

 هاکاربری از هریک خالص تغییرات. 2 جدول

 زمان

 كاربري

 خال  كاربريميزان تغييرات  4162 6111

 درصد هکاار درصد هکاار درصد هکاار

 -11/04 -47/176 17/074 46/6 41/6466 01/4 رودخانه

 76/02 74/411 17/701 01/6 70/211 17/6 روساا

 71/70 21/421 77/146 12/6 42/166 22/6 نخلساان

 71/4 76/411 66/4622 07/2 116/6746 10/7 زار و باغاتبيشه

 64/42 66/261 27/66212 16/42 12/66676 00/47 كشاورزي

 127/1 01/62 7/71747 10/12 61/71767 66/12 مرتع

 -66/41 -16/011 0/6462 01/4 66/6760 14/7 بایر

 

 
 (1111-2112) هایسال در هاکاربری خالص تغییرات نمودار .5 شکل
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 رودخانه مرفولوژی تغییرات .3.6

 ال خ تغييرات از رودخانه عرض  بسار تغييرات ميزان

 كهاس   آمد دسي  به دور  دو در رودخانه كاربري سيطح 

 ،6111 سييال در بسييار عرض ميانگين دهدم  نشييان

 61/660 به 4162 سييال در كه اسيي  برد  مار 61/611

 مار كاه  71/7 حدود مارس  طرربه و اس  رسيد  مار

 و ربسا عرض كاه  دهند نشان تغييرات این  اس  یاتاه

 تغييرات نقشه  اس  برد  4162 سيال  در رودخانه انیناي

 اننش 1شمار   شکل در دور  این در رودخانه بسار عرض 

  اس  شد داد 

 

 رودخانه بستر عرضی تغییرات نقشه. 6 شکل
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 گیرینتیجهو  بحث. 4

 اراضی کاربری ییرتغ .4.1

 مررد منطقه در اراضيي  كاربري تغيير بررسيي  ناایج

  هييايسيييال ط  در كييه دهييدم  نشيييان مطييالعييات 

و  ارزبيشه نخلساان، روساا، كاربري سطح( 4162-6111)

 ،21/421 ،74/411 ترتيب به مرتع و كشييياورزي ،باغات

 كهدرحال  ،یاتاهاتزای  هکاار 01/62 ،66/261 ،76/411

 این ط  در  اسيي  یاتاهكاه  هکاار 16/011بایر كاربري

 ميزان به روسييياای  مناطق مسييياح  مطالعات ، دور 

 ترانم  را آن عل  كه اسيي  یاتاهاتزای  هکاار 74/411

 ی و اتزا مسکن به ساكنين نياز و روساا  معي  اتزای 

ا ب ريرينايشه این  دانسيي  باغات و كشيياورزي هايزمين

 خرد تیقيقات در هاآن  دارد مطابق [ 66] و[41]ناایج 

 ینا به ،پرداخاندم  اراضيي  كاربري تغيير بررسيي  به كه

 و باغات كشاورزي، هايزمين اتزای  با كه رسيدند نايشه

  بایدم  اتزای  مسکرن  منطقه بایر، اراض  كاه 

 هکاييار21/421 ميزان بييه نخلسييياييان مسيييياحيي 

 همنطق در ترسعه باعث سد احداث زیرا اس ، یاتاهاتزای 

 و باغات اتزای  و كشييياورزي براي آب مينتأ بخ  در

 به باغات و زاربيشييه  اسيي  شييد  روسييااها مها رپایري

 عل   اس  داشاه مسياح   اتزای  کااره 76/411 ميزان

 دیگر هايكاربري تبدیل ترانم  را مسيياح  اتزای  این

 و درآمد براي  معي  اتزای   نينه  و كاربري این به

 ،دارد مطابق  ،[1] و[ 60] ناایج با كه برد نام رردشييگري

 اتزای   علّ را  معي  اتزای  خرد مطالعه در هاآن زیرا

  اندكرد  معرت  كاربري این

 آب مينتأ تقاضا، اتزای  آن دنبال به و  معي  رشيد 

 و آن به دسييارسيي  سييهرل  و كشيياورزي براي نياز مررد

 ترسعه و رشد باعث كه كشاورزي شيدن  مکانيز   نينه 

 د ش كاربري این به اراض  سایر كاربري تغيير و كشاورزي

 كشاورزي( هکاار66/261) مساح  اتزای  از دالیل اس ،

علّ    خرد مطالعات در نيز[، 64[ و ]1[، ]41]  باشييدم 

  كردند معرت   معي  رشد را كشاورزي كاربري اتزای 

 01/62) یاتاهاتزای  اندك  مرتع پرشييي  سيييطح

 اتاهی بهبرد حدودي تا نيز مراتع پرشيي  كيدي  و (هکاار

 تبيدیل  ترانم  را تغييرات این دالیيل  از یک   اسييي 

 در[ 67[ و ]61]  دانس  كاربري این به دیگر هايكاربري

 اصييل  دليل و كردند اشييار  مراتع اتزای  به خرد تیقيق

 كاه  و زارهادی  و  نگل كاربري تبدیل را اتزای  این

  كردند ذكر كاربري این به دام تعداد

 كاه  هکاار 16/011 ميزان به بایر اراضيي  مسيياح 

 رشد  معي ، اتزای تران م  را آن  علّ كه  اسي   یاتاه

 هاريكارب دیگر به بایر تبدیل و مرتع  اراض  و كشياورزي 

 .دانس 

 رودخانه مرفولوژی .4.2

 ش سن كمک با رودخانه بسار عرض  تغييرات بررس 

 نشييان مرردمطالعه دور  در ميدان  بازید و GIS و دور از

 47/176 ميزان به رودخانه مساح  سد، احداث با دهدم 

 دانعبارت سطح كاه  این علل  اسي   یاتاهكاه  هکاار

 بدون و منظ  رودخانه، دب  سيييوب،كاه   كاه :  از

 ربسا در كه مساعد اراض  و رودخانه مسير شدن انینادار

 برد  كشيي  زیر به غيرقانرن  صييررتبه رودخانه حاشيييه

[ 7[ و ]4[، ]60[، ]66[، ]66[، ]67] ناایج با كه شييدند 

 مرترلر ي بررسيي  با خرد پژوه  ها درآن  دارد مطابق 

 باعث سد احداث كه یاتاند دسي   نايشه این به رودخانه،

 پ   شردم  رودخانه مسير شدن مسياقي   و دب  كاه 

 ريرينايشه ترانم  ،شييد انشام هايبررسيي  به تر ه با

 اطراف اراض  كاربري نرس در تغيير باعث سيد  احداث كرد

 دور  ط  در مارون رودخانه عرض  بسار تغيير ورودخانه 

و اثرات مثب  آن شييامل  اسيي  شييد  6111-4162زمان 

ها و اراض  ترسعه نخلساان ،كاه  سيطح بسيار رودخانه  

  اس رودخانه حاشيه كشاورزي 
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