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******** 
چکیده

ارتباط میزان تغییرات کاربری اراضی با نوسانات سفره آب زیرزمینی یکی از روش های مستقیم تأثیرات کاربری بر وضعیت 
به منظور  بهینه منابع طبیعی یاری دهد. در این تحقیق  هیدرولوژیکی هر منطقه ای است که می تواند مدیران را در مدیریت 
 MSS،بررسی اثرات تغییرات کاربری اراضی بر میزان افت آب زیر زمینی دشت گیالنغرب، از تصاویر ماهواره ای سنجنده  های
TM و ETM برای سال های 1364، 1379 و 1389 استفاده گردید. پس از پردازش و تحلیل تصاویر، کاربری های منطقه در پنج 

طبقۀ جنگل، مرتع، کشاورزی دیمی و بایر، کشاورزی آبی و مناطق مسکونی طبقه بندی گردیدند. برای بررسی خیزش و افت 
سفره منطقه نیز از آمار کمی چاه های پیزومتری موجود در دشت طی دوره 89-1378 استفاده گردید و الیه های بدست آمده 
نیز طبقه بندی شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که کاربری مرتعی با وسعت بیشتر از 50 درصد بیشترین مساحت را به خود 
اختصاص داده است به طوریکه  در سال 1364، 61/81 درصد )9927 هکتار( و در سال 1379، 67/15 درصد)10782 هکتار( 
از منطقه را تشکیل داده است. در دوره 1379 تا 1389 کاربری مذکور با کاهش مساحت مواجه بوده به طوریکه در سال 1389، 
50/23 درصد از مساحت )8066 هکتار( منطقه را پوشش داده است. بررسی کاربری کشاورزی دیمی و بایر نیز نشان داد که 
طی دوره 1364 تا 1379 با کاهش مساحتی معادل 0/84)130 هکتار( درصد روبرو بوده است اما این تغییرات در دوره 1379 
تا 1389 بصورت افزایشی بوده بطوریکه طبق محاسبات انجام شده این افزایش مساحت 1429 هکتار)8/9 درصد( از منطقه را 
شامل شده است. بررسی میزان افت آب زیرزمینی نشان داد که با جایگزینی طبقه کاربری مرتعی با طبقات کشاورزی آبی و 
کشاورزی دیم و بایر بر میزان افت آب زیرزمینی افزوده شده است. این تغییرات موجب گردیده است که در سال 1389، 83/93 
درصد از منطقه افت آب بیشتر از 50 سانتی متر در سال را داشته به طوریکه مساحت این منطقه در سال 1379، 43/85درصد 

از منطقه بوده است. بدون شک مداخالت انسانی از مهمترین عوامل تخریب در منطقه مذکور می باشد.

واژه های کلیدی: تغییرات کاربری؛ تصاویر ماهواره ای؛ افت آب زیر زمینی؛ پهنه بندی؛ دشت گیالنغرب.
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مقدمه
درک  نیازمند  منطقه  یک  طبیعی  منابع  بهینه  مدیریت 
چرخه  روی  بر  زمین  پوشش  کاربری/  تغییرات  تأثیرات 
 .(Scanlon et al., 2005)است منطقه  آن  آب های  هیدرولوژیکی 
روش های گوناگونی برای ارزیابی تأثیرات تغییرات کاربری 
که  دارد  وجود  زیرزمینی  آب های  هیدرولوژی  بر  اراضی 
یک روش مستقیم مربوط به ارتباط تغییرات کاربری اراضی 
است  زمینی  زیر  آب  نوسانات سفره  با  پوشش سرزمین   /
(Scanlon et al., 2005) . آب هاي زیرزمیني در قیاس با آب هاي 

و  باالتر  کیفیت  مانند  مختلفي  هاي  مزیت  داراي  سطحي 
آلودگي کمتر هستند )راحلی نمین و سلمان ماهینی، 1392(. مطالعه 
کمیت و کیفیت این منابع و رابطه خاص آن با ویژگي هاي 
سطح زمین، کمترین و حداقل تالش در مورد حفاظت از این 
تغییرات   .(Thomas & Tellam, 2005)بود ارزشمند خواهد  منابع 
کاربري اراضي، بهره برداري بیش از حد خاک، استفاده مداوم 
از منابع آب سطحي و زیرزمیني اثرات منفي معني داري بر 
محیط زیست دارد(Vito et al., 2003) . روش های مختلفی برای 
جمع آوری داده های کاربری اراضی وجود دارد اما استفاده 
از تکنیک سنجش از دور تا حد زیادی گردآوری اطالعات را 
تسهیل می نماید  (Gautam et al., 2003). در مقایسه با روش های 
از  بیشتری  از دور ماهواره ای مقادیر  زمینی سنتی، سنجش 
اطالعات کاربری اراضی را در یک مکان جغرافیایی فراهم 
می کند که از نظر زمان و هزینه در مقیاس منطقه ای مقرون 
 (Kachhwala, 1985, Rogan and Chen, 2004; Yuan etبه صرفه است
از  انسان  استفاده  نحوه  اراضی  کاربری  نقشه های   al., 2005).

زمین را در فعالیت های کشاورزی، جنگلداری و مرتعداری 
... نشان می دهد. در زمینه بررسی و ارزیابی تأثیر تغییرات 
کاربری اراضی بر خصوصیات منابع آب زیرزمینی مطالعات 
مختلفی صورت گرفته که در ذیل به بعضی از آن ها اشاره 

شده است:
سینگ و همکاران )2010( در تحقیقی به منظور تغییرات 
کاربری اراضی / پوشش سرزمین برمنابع آب زیرزمینی از 
تکنیک های سنجش از دور و GIS بهره گرفتند. نامبردگان 

 IRS در جهت نیل به اهداف خود از تصاویر سنجنده های
و LISS  و اطالعات کمی و کیفی آب زیرزمینی در طول 
17 سال استفاده نمودند. نتایج نشان داد که کمیت و میزان 
آب زیرزمینی با استفاده از شارژ طبیعی و مصنوعی به علت 
)افزایش  الگوی پوشش زمین  از زمین و  استفاده  تغییر در 

زمین های آیش( افزایش یافته است. 
بررسی  هدف  با  پژوهشی  در  همکاران)2008(  و  چن 
در  زیرزمینی  آب  منابع  بر  اراضی  کاربری  تغییرات  تأثیر 
سال  هوایی  عکس های  از  سونگ  سانگ  بیابانی  منطقه 
ETM سال های 1987 و  TM و  1978، تصاویر ماهواره ای 
1998و اطالعات هیدرولوژیکی استفاده نمودند. نتایج کار 
پژوهشگران نشان داد که در طول دوره مورد بررسی سطح 
آب زیر زمینی کاهش داشته است که علت آن را به مناطق 
دیگر  مطالعات  جمله  از  داده اند.  نسبت  صنعتی  و  شهری 
 (Sonada et صورت گرفته در این زمینه می توان به تحقیقات
( Chen, 2002؛ Kamopell et al., 2003؛ Honisch, 2002 ؛al., 2001 اشاره 

پوشش   / اراضی  کاربری  تغییرات  اینکه  به  توجه  با  نمود. 
تأثیر مستقیم بر کمیت  انسانی  گیاهی ناشی از فعالیت های 
و کیفیت سطوح آب زیر زمینی دارد (Dams et al., 2008)از این 
رو هدف از تحقیق حاضر ارزیابی تأثیرات تغییرات کاربري 
اراضي و پوشش زمین دشت گیالنغرب بر میزان نوسانات 

سفره آب زیرزمینی است. 

مواد روش ها
معرفی منطقه

دشت گیالنغرب، در استان کرمانشاه و در جنوب غربی 
شهر کرمانشاه واقع شده است.منطقه مذکور از شمال به کوه 
بیابانی  منطقه  به  از جنوب  سریوان،  کوه  به  از شرق  پشته، 
سومار و از غرب نیز به شهرستان قصرشیرین محدود مي شود. 
مساحت منطقه مورد بررسی حدود 16061 هکتار مي باشد. 
متوسط ارتفاع دشت مذکور در ارتفاع 810 متری از سطح 
دریا است. بارندگی دراز مدت 384 میلی متر بوده و دارای 
اقلیم نسبتاً گرم ونیمه خشک می باشد. بیشینه دما در منطقه 



فصلنامه علمی - پژوهشي اطالعات جغرافیایي )          (  
بررسی تأثیر روند تغییرات کاربری اراضی / پوشش زمین ... /  91 

مورد مطالعه 33 درجه سانتیگراد است که در مرداد ماه اتفاق 
افتاده و کمترین دما نیز 11 درجه سانتی گراد در بهمن ماه رخ 
داده است. در نگاره 1 موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان 

و ایران به نمایش گذاشته شده است. 
 

نگاره 1: موقعیت منطقه مورد بررسی در کشور و استان کرمانشاه

روش ها
به منظور دستیابی به تغییرات رخ داده در منطقه مورد 
مطالعه از تصاویر ماهواره ای لندست مربوط به سنجنده هاي 
مربوط  ترتیب  به  که  گردید  استفاده   +ETM و   MSS، TM

بودند. همچنین  به سه دوره زمانی 1364، 1379 و 1389 
از نقشه های پوشش گیاهی 1:250000 سازمان جنگل ها و 
داده های  و  کارشناسان  نظر  توپوگرافی،  نقشه هاي  مراتع، 
حاصل از بازدید میدانی به عنوان اطالعات جانبی استفاده 
منطقه  براي  پوشش  نقشه هاي  بهترین  نهایت  در  تا  گردید 

مورد مطالعه تهیه شود )کریمی و همکاران، 1392(. 
پردازش و تحلیل تصاویر ماهواره ای در محیط نرم افزار 
از  پردازش ها  و  تحلیل  این  جهت  شد.  انجام   ENVI 4.5

باندهای )B(2) G(3) R(4 مربوط به سنجنده ETM ماهواره 
لندست 7 استفاده شد. به منظور تهیه نقشه تغییرات کاربری 
حداکثر  روش  شده1و  نظارت  طبقه بندی  روش  از  اراضی 
و  میانگین  از  بهره گیری  با  این روش  استفاده شد.  احتمال2 

1-  Supervised Classification

2-  Maximum Likelihood 

دیگر  روش هاي  از  آموزشی3  داده هاي  کوواریانس  ماتریس 
داده هاي  از  فاصله4  کمترین  طبقه بندي  همچون  طبقه بندي 
. (Richards & Xiuping, 2006) تصویر تحلیلي بهتر به دست مي دهد
روش طبقه بندی بیشترین احتمال، واریانس و کواریانس 
طبقه ها را ارزیابی می کند. برای این کار فرض می شود همة 
نرمال برخوردارند. در حقیقت  پراکنش  از  مناطق آموزشی 
باشند،  طبقه  آن  معرف  باید  آموزشی  طبقه های  نمونه های 
بنابراین تا حد امکان باید از تعداد نمونه های بیشتری استفاده 
شود تا تغییرهای گوناگون ویژگی های طیفی در این گسترة 
تصادفی  و  نرمال  توزیع  شرط  بنابراین  گیرد.  قرار  پیوسته 
بودن نمونه های تعلیمی در روش بیشترین احتمال اهمیت 

.) Fatemi and Rezaei, 2005   خاصی دارد )علوي پناه، 1391؛
نمونه هاي  عنوان  به  انتخاب شده  پیکسل های  تعداد 
حسب  بر  بررسی  مورد  سال های  از  یک  هر  در  تعلیمی 
اینکه  به  توجه  با  و  شدند  انتخاب  کاربری ها  وسعت 
نمونه هاي تعلیمی به عنوان نسبتی از کل تصویر، نمایانگر 
یک تا پنج درصد پیکسل ها هستند  (Richards and Jia, 1999)در 
مجموع 5 تا 10 درصد از کل پیکسل های تصویر به عنوان 
نمونه هاي تعلیمی انتخاب شدند و سپس طبقه بندی تصویر 
صورت گرفت. پس از طبقه بندی، تمامی کاربری های منطقه 
مورد مطالعه به پنج طبقه )جنگل، مرتع، کشاورزی دیمی و 
تقسیم بندی شدند  مناطق مسکونی(  آبی و  بایر، کشاورزی 
و صحت انواع کاربری ها به دست آمد. در نهایت الیه های 
بدست آمده  برای محاسبه مساحت کاربری ها و تهیه نقشه 
خروجی مناسب به نرم افزارArc GIS 10.1  انتقال داده شدند.

به منظور بررسی وضعیت سفره آب زیرزمینی، خیزش 
و افت سفره منطقه مورد مطالعه نیز از آمار کمی چاه های 
پیزومتری موجود در دشت طی دوره 89-1378 به صورت 
ماهانه استفاده گردید. اطالعات مربوطه از سازمان مدیریت 
مرتب سازی  از  پس  شدند.  دریافت  )تماب(  آب  منابع 
تراز آب در طی دوره زمانی  آماری هیدروگراف  داده های 
به  گردید.  ترسیم   2013  Excel نرم افزار  محیط  در  مذکور 
3- Training Data
4- Minimum Distance
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منظور بررسی میزان افت سفره آبخوان به صورت ساالنه از 
داده های ماه های تغذیه و تخلیه استفاده گردید. بدین ترتیب 
برای هر سال می توان یک الیه بدست آورد که میزان افت را 
بیان می کند. در نهایت به منظور تهیه نقشه کیفی و پهنه بندی 
ایرانی  مدل  در  موجود  جدول  از  سفره  افت  میزان  شده 
بیابان زدایی IMPDA استفاده گردید)جدول 1( )خسروی، 1383؛ 
مسعودی، 1389؛ شاکریان و همکاران، 1390( و درصد و مساحت 

تشکیل دهنده هر طبقه از افت بدست آمد.

نتایج
آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی

کاربری  تغییرات  بررسی  منظور  به  حاضر  تحقیق  در 

اراضی از تصاویر ماهواره ای لندست طی سه دوره 1364، 
و  تصاویر  طبقه بندي  همچنین  شد.  استفاده   1389  ،1379
تهیه نقشه هاي کاربري سرزمین، به روش بیشترین احتمال 
که یک روش طبقه بندي نظارت شده است، انجام گرفت. در 
این طبقه بندی، نمونه هاي تعلیمي اساس طبقه بندي را تشکیل 
مي دهند که در این مطالعه، از روش نمونه برداري تصادفي 
جهت طبقه بندي کاربری ها استفاده گردید. نمونه ها با توجه 
به بازدیدهاي محلي از منطقه مورد بررسی و با بهره گیری از 
سیستم موقعیت یاب جهانی تعدادي چند ضلعی )پلي گون( 
به روش تصادفي از هر گروه از کاربري اراضي ثبت شد. 
در انتخاب نمونه هاي تعلیمي سعي گردید که ضمن معرف 
بودن براي طبقه مورد نظر از پراکنش خوب نیز برخوردار 

IMDPA جدول 1: طبقات میزان تغییرات سطح سفره آب زیر زمینی در مدل
بسیار شدید شدید متوسط کم ناچیز شاخص ارزیابی

50>50-3030-2020 - 0خیزش سفرهافت آب زیرزمینی)سانتی متر(

جدول 2: دقت طبقه بندي  حاصل از پردازش تصاویر ماهواره ای

نقشه کاربری تهیه شده سال 1389  نقشه کاربری تهیه شده سال 
1379

نقشه کاربری تهیه شده سال  
1364 طبقات کاربری

دقت کاربر دقت تولید کننده دقت کاربر دقت تولید کننده دقت کاربر دقت تولید کننده

98/01 98/75 98/21 99/70 90/32 89/24 کشاورزی آبی

93/07 90/81 92/41 92/73 92/09 89/13 کشاورزی دیم و بایر

89/15 85/97 94/49 95/05 91/4 88/59 مرتع
97/18 94/77 93/49 92/02 94/3 93/14 جنگل
90/95 94/09 98/25 88/24 88/87 80/65 مناطق مسکونی

92/13 86/32 97/92 85/28 87/25 83/02 باغ 
93/99 92/69 90/59 دقت کلی
89/66 90/99 88/01 شاخص کاپا

جدول 3: مساحت طبقه هاي مختلف کاربري ها در سال هاي مورد بررسی
136413791389کاربری

درصدمساحت)هکتار(درصدمساحت)هکتار(درصدمساحت)هکتار(
742/434/62450/192/81518/589/45کشاورزی آبی

2194/313/662063/3612/853492/3921/75کشاورزی دیم و بایر
9927/7661/8110782/9567/158066/2550/23مرتع
2949/318/362436/3815/172459/2815/31جنگل

246/481/53328/32525/243/27مناطق مسکونی
123/780/77160/7512541/58باغ
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باشند. برای بررسي دقت طبقه بندي تصاویر، از نمونه هاي 
ماتریس  از  بهره گیری  با  به محاسبه دقت  آزمایشي، نسبت 
خطا و محاسبه شاخص های آماري دقت کل، ضریب کاپا، 
 .)2 )جدول  شد  اقدام  بهره یردار  دقت  کننده  تولید  دقت 
سپس فیلتر بیشینه1 براي به دست آوردن تصویر یکنواخت 
از  حاصل  تصویرهاي  بر  پراکنده  پیکسل هاي  حذف  و 
طبقه بندي اعمال شد، که نتایج به دست آمده از طبقه بندي 

در نگاره های 3 تا 5 ارائه شده است. 
بر اساس جدول 3 که آمار مربوط به مساحت را نشان 
می دهد، و مقدار تغییرات به وقوع پیوسته در جدول شماره 
دو، و روند تغییرات که در نگاره شماره 2 نشان داده شده 
مطالعه  مورد  در هر سه سال  که  نمود  بیان  می توان  است؛ 
کمترین وسعت کاربری مربوط به کاربری باغ بوده است که 
در سال 1364 برابر با 0/77 درصد از مساحت منطقه بوده 
و در سال 1389 به مقدار 1/58 درصد )254 هکتار( رسیده 
کاربری   1389 سال  تا   1364 سال  از  کلی  طور  به  است. 
مذکور با روند مشخصی رو به افزایش بوده است. در طی 
دوره زمانی مورد بررسی کاربری با پوشش مرتع بیشترین 
وسعت مساحت را به خود اختصاص داده است به طوریکه 
بالغ بر 50 درصد منطقه را اراضی با پوشش مرتعی در بر 
از  هکتار(   9927( درصد   61/81 در سال 1364،  می گیرد. 
منطقه و در سال 1379، 67/15 درصد از منطقه را کاربری با 
پوشش مرتعی تشکیل داده است که برابر با 10782 هکتار از 
منطقه می باشد. بررسی این دو سال بیانگر روند رو به رشد 
کاربری مذکور بوده است. در دوره 1379 تا 1389 در منطقه 
بوده  مواجه  مساحت  کاهش  با  مذکور  کاربری  نظر  مورد 
است به طوریکه در سال 1389، 50/23 درصد از مساحت 
)8066 هکتار( منطقه را پوشش داده است. بررسی کاربری 
کشاورزی دیمی و بایر نشان داد که طی دوره 1364 تا 1379 
کاربری مذکور با کاهش مساحتی معادل 0/84 درصد روبرو 
بوده که برابر با 130 هکتار بوده است. این تغییرات در دوره 
با  به طوریکه کاربری مذکور  بوده  متفاوت  تا 1389   1379
افزایش مساحت روبرو بوده است. طبق محاسبات انجام شده 

این افزایش مساحت برابر با 1429 هکتار بوده که 8/9 درصد 
از منطقه را شامل شده است. 

نگاره 2: روند تغییرات سطح طبقه ها در دورة 1364 تا 1389

نگاره 3: نقشۀ کاربری اراضی حاصل از پردازش تصاویر 
ماهواره ای در سال 1364

طبقه کاربری با پوشش جنگل در سال 1364 با مساحت 
2949 هکتار به مساحت 2436 هکتار در سال1379 رسیده 
است که بیانگر کاهش مساحت کاربری با طبقه جنگل با کاهش 
مساحت مواجه بوده که برابر با 3/19 درصد از مساحت منطقه 
می باشد. این رخداد نشان دهنده وجود تخریب در منطقه در 
شرایط   1389 تا   1379 دوره  در  است.  بررسی  مورد  دوره 
از  پیدا کرده و  تغییر  نظر تخریب کاربری مذکور  از  منطقه 
میزان تخریب کاسته شده به طوریکه وضعیت این کاربری به 
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حالت پایدار و میزان تخریب به صفر رسیده است.

نگاره 4: نقشۀ کاربری اراضی حاصل از پردازش تصاویر 
ماهواره ای در سال 1379

نگاره 5: نقشۀ کاربری اراضی حاصل از پردازش تصاویر 
ماهواره ای در سال 1389

نگاره 6 نمودار روند تغییرات سطح تراز آب و افت آب 
زیرزمینی دشت گیالنغرب را در طی 11 سال مورد بررسی 
نشان می دهد. بر اساس جدول 6 مشاهده می شود که از سال 

1378 تا سال 1383 به طور متناوب بر سطح تراز آب افزوده 
شده که حدود 3/5 متر برآورد گردید. از سال 1383 تا سال 
1389 وضعیت آبخوان دشت مذکور با تنش مواجه بوده به 
طوریکه در طول 6 سال حدود 8 متر از سطح آب دشت 
آب  تراز  سطح  کاهش  شدت  بیشترین  است.  شده  کاسته 
زیرزمینی دشت در سال 87-1386 اتفاق افتاده به طوریکه 
در طول یک سال 5 متر از ارتفاع آب آبخوان کاسته شده 
که گویای فشار شدید بر منابع آب زیرزمینی است. به طور 
موضوع  این  بیانگر  آب  سطح  نمودار  تغییرات  روند  کلی 
است که طی دوره مورد بررسی، میزان سطح آب زیرزمینی 
منطقه مذکور با کاهش مواجه بوده است که در سال 1389 

از کمترین سطح آب برخوردار بوده است.

نگاره 6: نمودار روند تغییرات سطح تراز آب زیر زمینی 
دشت گیالنغرب

آب  سفره  افت  طبقات   8 و   7 نگاره های  و   4 جدول 
به  توجه  با  می دهند.  نشان  را  گیالنغرب  زمینی دشت  زیر 
نتایج بدست آمده مشاهده می شود که در سال 1389 دشت 
مورد نظر با افت بیشتری نسبت به سال 1379 مواجه بوده 
است که عوامل متعددی در این رخداد دخیل می باشند. در 
بیشتر  ساالنه  افت  از  منطقه  از  درصد   43/85  ،1379 سال 
از 50 سانتی متر برخوردار بوده که بیشتر مربوط به جنوب 
این طبقه حدود 7043  و جنوب شرقی منطقه بوده است. 
هکتار از منطقه را در بر می گیرد. در سال 1389 از وسعت 
طبقات افت آب کمتر کمتر کاسته شده و جای خود را به 
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طبقه با بیشتری افت داده اند به طوریکه وسعت این طبقه به 
13480 هکتار رسیده که 83/93 درصد از مساحت منطقه را 

پوشش داده است. 

نگاره 7: نقشه پهنه بندی افت آب در سال 1379

از طرف دیگر از درصد مناطقی که خیزش آب داشته اند 
هم کاسته شده است به طوریکه در سال 1379، 9/98 درصد 
از مساحت منطقه که معادل 1861 هکتار بوده با خیزش آب 
زیر زمینی مواجه بوده و در سال 1389 مساحت این طبقه به 
7/64 درصد رسیده است. اما در دوره 89-1379 این طبقه 
بیشترین مساحت منطقه بوده است به طوریکه 28/7 درصد 
از مساحت منطقه را به خود اختصاص داده که معادل 4609 

هکتار از منطقه می باشد. 
مورد  منطقه  در  سالیانه  افت  میزان  افزایش  مجموع  در 
مطالعه بیانگر افزایش برداشت آب از منابع آب زیرزمینی و 
افزایش شدت تخریب می باشد که با ادامه این روند وضعیت 

آبخوان با مشکالت جدی مواجه می شود.

بحث و نتیجه گیری
کاربری  داده های  آوری  برای جمع  مختلفی  روش های 
دور  از  سنجش  تکنیک  از  استفاده  اما  دارد  وجود  اراضی 
در  می نماید.  تسهیل  را  اطالعات  گردآوری  زیادی  حد  تا 
مقایسه با روش های زمینی سنتی، سنجش از دور ماهواره ای 
مقادیر بیشتری از اطالعات کاربری اراضی را در یک مکان 
جغرافیایی فراهم می کند که از نظر زمان و هزینه در مقیاس 

منطقه ای مقرون به صرفه است. 
گسترش روز افزون فن آوری های GIS، RS و بهره گیری 
روند  بررسی  منظور  به  آنها  مکانی  زمانی-  داده های  از 
تغییرات می تواند به مدیران و استفاده کنندگان برای مدیریت 
کمک  پایدار  توسعه  سیاست های  کاربرد  و  برنامه ریزی  و 

کند.
عنوان  به  گیالنغرب  دشت  منطقه  حاضر  تحقیق  در 
یکی از دشت های مهم شهرستان گیالنغرب بوده و به دلیل 
دخالت های انسانی و شرایط حاکم بر منطقه که دستخوش 

تغییرات است، مورد مطالعه قرار گرفت. 
به منظور بررسی تغییرات از تصاویر ماهواره ی لندست 
برای سال های   ETM MSS، TM و  به سنجنده های  مربوط 

جدول 4: مساحت  و درصد مساحت طبقه هاي مختلف سطح سفره آب زیرزمینی

)cm(افت
137913891379-89
درصدمساحت)هکتار(درصدمساحت)هکتار(درصدمساحت)هکتار(

<507043/5243/8513480/4883/931512/369/41

30-504149/125/83583/543/633639/6922/66
20-301403/838/742871/781840/6311/46
0-201861/111/58282/8434454/7827/74

1604/379/981227/457/644609/7628/7افزایش سطح آب
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منظور  به  همچنین  شد.  استفاده   1389 و   1379  ،1364
بررسی تغییرات سطح سفره زیر زمینی از داده های کمیت 
برای  ساالنه  سفره  افت  نقشه های  و  گردیده  استفاده  آب 
سال های 1379 و 1389 بدست آمد و در نهایت نقشه های 
تهیه شده بر اساس جدول 1 در طبقات مشخص پهنه بندی 
گردید. بر اساس نتایج بدست آمده می توان گفت که یکی 
از دالیل اصلی افت آب در سال  1389 نسبت به سال 1379 
بوده  زیرزمینی  آب  سفره های  از  حد  از  بیش  بهره برداری 

است. 

نگاره 8 : نقشه پهنه بندی افت آب در سال 1389

از طرف دیگر افزایش تخریب و فعالیت های انسانی در 
آن  دنبال  به  و  اراضی  کاربری های  تغییرات  موجب  منطقه 
مطالعه شده  مورد  منطقه  زیرزمینی  افت سطح آب  تشدید 

است. 
این فعالیت های انسانی منجر به کاهش16/92 درصدی 
به  گردیده  مرتعی  پوشش  کاربری  با  طبقه  مساحت  از 
هکتار  به 8066  در سال 1379  هکتار  از 10783  طوریکه 
در سال 1389 رسیده است که تغییر رخ داده طی 10 سال 

چشمگیر می باشد. 
و  آبی  کشاورزی  کاربری  با  مناطق  دیگر  طرف  از 

کشاورزی دیم و بایر با افزایش مساحت روبرو بوده است. 
افزایش  نماینده  ای  منطقه  هر  در  مذکور  طبقات  افزایش 
تخریب و وضعیت ناپایدار حاکم بر آن منطقه می باشد که 
بدون شک از عوامل مستقیم تأثیرگذار بر وضعیت آبخوان 

دشت گیالنغرب می باشد. 
از  کشاورزان  بیشتر  استفاده  موجب  داده  رخ  تغییرات 
را طی دوره 89- افت سفره  که  زیرزمینی شده  منابع آب 
1379 به دنبال داشته است. این استفاده بیش از حد مجاز 
به اندازه ای بوده که طی دوره مذکور 4/5 متر از سطح تراز 
میانگین دشت کاسته شده است. با مقایسه نتایج بدست آمده 
یا نتایج دیگر محققین در این زمینه، همسو بودن یافته های 
نتیجه گیری  بیان کننده صحت  تحقیق آشکارتر می شود که 

در تحقیق می باشد. 
یزد  استان  بیابان زایی دشت مرودست  بررسی روند  در 
نتیجه نشان داد که که اراضی مرتعی کاهش یافته و به اراضی 
کشاورزی افزوده شده، استفاده نامناسب از اراضی به منظور 
کشاورزی نشان دهنده بیابان زایی در این منطقه است. به دلیل 
آب های  از  بیشتری  برداشت  آبی  و  دیمی  اراضی  افزایش 
سرکارگراردکانی،  و  )گیوه ای  است  گرفته  صورت  زیرزمینی 
مشهد  دشت  در  زیرزمینی  آب  تراز  سطح  بررسی   .)1391

حاکی از این بود که علت اصلی افت سطح آب را برداشت 
بی رویه، افزایش جمعیت، افزایش سطح زیر کشت و تعداد 
 .)1388 همکاران،  و  است)اکبری  برداشت شده  چاه های  زیاد 
ترابی در بررسی روند شور شدن دشت کاشان نشان داده که 
متوسط سطح ایستابی در طی سال های 1344 و 1374 تقریبًا 
16 متر افت داشته وی برداشت بیش از حد مجاز را عامل 

 (Torabi, 1999).این امر دانسته است
ارزیابی طبقات کاربری و نرخ تغییرات کاربری اراضی 
/ پوشش سرزمین همبستگی آن با منابع آب زیرزمینی برای 
درک صحیح مشکالت محیطی موجود در منطقه ضروری 
در  تحقیق  این  رویافته های  این  از   (Singh et al, 2010)است
درک مشکالت موجود در منطقه و شناسایی گزینه های مؤثر 

مدیریتی در منطقه مذکور مفید می باشد.
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