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چكیده 

بدلیل افزایش تغییرات مخّرب کاربري اراضي که عمدتًا بوسیله فعالیت هاي انساني انجام مي گیرد، کشف و بارزسازي تغییرات 
و ارزیابي اثرات زیست محیطي آنها جهت برنامه ریزي و مدیریت آتي منابع ضروري است. بنابراین هدف از این پژوهش، پایش 
و روندیابي تغییرات کاربري اراضي حوضه ي کویر ابرکوه در بازه زماني 38 ساله )2014-1976( به منظور ارزیابي و مدیریت 
مسائل زیست محیطي از قبیل فشار انسان بر زمین بدون لحاظ نمودن ظرفیت تحمل، و بررسي روند تغییرات مساحتي کاربري ها 
 MSS در جهت شناخت مناطق داراي تنش محیطي مي باشد. در این راستا از داده هاي تصاویر ماهواره اي لندست، سنجنده هاي
)1990( TM ،)1976(، ETM+ )2000 و 2006( و OLI )2014(؛ و تكنیک هاي دورسنجي نظیر طبقه بندي نظارتي و ارزیابي 
دقت پس از طبقه بندي براي شناسایي نوع کاربري ها، و اعمال توابع تحلیل مؤلفه مبنا، تسلدکپ و تفاضل تصاویر براي پایش 
تغییرات استفاده شده است. نتایج طبقه بندي حاکي از بارزسازي هفت نوع کاربري شامل اراضي شهري، زراعي، بایر، صخره اي، 
مرتعي، جلگه رسي و کویر مي باشد که سال 2014 با مقادیر ضریب کاپا 82/18 درصد و دقت کل 0/76 باالترین دقت را دارد. 
نتایج روندیابي تغییرات کاربري ها بیانگر سیر صعودي سطح اراضي مرتعي )5/65 %(، صخره اي )2/52 %(، بایر )3/63 %( و 
کشاورزي )1/04 %(، و سیر نزولي مساحت اراضي شهري )4/33 %(، جلگه رسي )6/89 %( و کویر )6/03 %( مي باشد. از 
منظر توابع تحلیل مؤلفه مبنا و تسلدکپ، به ترتیب 1/748 % )306/4912 کیلومترمربع( و 3/989 % )699/961 کیلومترمربع( 
از سطح منطقه مطالعاتي با تغییرات افزایشي کاربري روبرو بوده، و در مجموع روند کلي تغییرات طبقات افزایشي، صعودي 
است. بیشترین تغییرات کاربري از نوع مخرب و ویرانگر بوده و از لحاظ فضایي منطبق بر محدوده اطراف مراکز تجمع انساني 
مانند شهرهاي ابرکوه و مهردشت مي باشد. بدیهي است که در اثر تداوم این روند، حوضه ابرکوه در آینده اي نزدیک، تبدیل به 

یک اکوسیستم غیرفعال مرده مي گردد که فاقد هر گونه پتانسیل تولید اکولوژیک و بیولوژیک است.

واژه های کلیدی: آشکارسازي تغييرات، پايش، رونديابي، کاربري اراضي، سنجش از دور، حوضه ابرکوه.
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مقدمه
یکي از مخاطرات محیطي و بحران هاي اکولوژیکي که 
امروزه جهان با آن روبرو است پدیده تغییر کاربري اراضي 
می باشد. کاربري اراضي، استفاده خاصي است که انسان از 
زمین مي کند. این کاربري ها در طول زمان در حال تغییر بوده 
و این تغییرات منجربه افزایش تخریب سرزمین و نابودي 
اکوسیستم به ویژه در مناطق خشك و نیمه خشك مي شود. 
بنابراین براي مهار و مبارزه با بحران تغییرات کاربري نیاز 
به شناخت و درك صحیح از عوامل و فرآیندهاي موجد و 
روند آتي آن مي باشد. در حال حاضر تغییر کاربري زمین به 
صورت غیر اصولي از مهمترین معضالت اقصي نقاط کشور 
ایران است، چرا که تغییر اکثر کاربري ها غالبًا بي برنامه و 
بدون در نظر گرفتن محدودیت هاي زیست محیطي صورت 
مي گیرد. رشد بي رویه شهرها و افزایش آلودگي منابع، از 
زمین هاي  فرسایش  جنگل ها،  از  وسیعي  سطح  رفتن  بین 
و  کویرها  گسترش  مخرب،  سیل هاي  وقوع  کشاورزي، 
اصولي  غیر  تبدیل  از  ناشي  غالبًا  بیاباني  اکوسیستم هاي 
پوشش اراضي و اعمال روش هاي نادرست بهره برداري از 
کاربري مي باشد )بنیاد امیر و حاجي قادري، 1386: 627(. تغییرات 
در کاربري معموالً به دو صورت طبیعي و انساني و در اثر 
بهره برداري نابخردانه انسان از منابع ایجاد مي گردد. عوامل 
طبیعي مانند اقلیم، سیل، آتش سوزي و زلزله در این میان 
نقش اساسي را بازي مي کنند که باعث خشك شدن رودها، 
اراضي  پوشش هاي  تبدیل  و  تغییر  و  دریاها  آب  نوسان 
مي شوند(Helming et al., 2008: 452) . در نوع غیرطبیعي، انسان 
گسترده اي  تغییرات  باعث  که  دارد  برعهده  را  اصلي  نقش 
بیشترین  تغییرات  این  معموالً  و  مي گردد  زمین  سطح  در 
آسیب را به محیط طبیعي وارد ساخته و باعث مي شود که 
به  و  رفته  بین  از  کشاورزي  زمین هاي  و  مراتع  جنگل ها، 
ایجاد  مثل جاده ها و شهر  انسان ساخت  اراضي  آنها  جاي 
گردد (Lausch and Herzog, 2002: 3) . از آنجایي که رخداد تغییر 
مسائل زیست محیطي  مهمترین  از  یکي  عنوان  به  کاربري 
عصر حاضر، در مقیاس هاي کالن زماني و مکاني صورت 

در  کاربري  تغییرات  پایش  و  بارزسازي  بنابراین  مي گیرد، 
جهت شناخت اولیه و ارزیابي روند تغییرات آنها مي تواند 
به عنوان ابزاري سودمند در جهت مدیریت و برنامه ریزي 

محیط مفید واقع گردد )موسوي و همكاران، 1392: 86(.
با توجه به اینکه حوضه ابرکوه در دهه هاي اخیر از بحران 
نبوده است، لزوم  امان  اراضي در  تغییرات مخرب کاربري 
پایش، بارزسازي و روندیابي این تغییرات به عنوان یکي از 
مهمترین فاکتورهاي مدیریت محیط و فشار وارده بر زمین 
در این منطقه تأیید می گردد. لذا هدف از این پژوهش، کشف 
و آشکارسازي تغییرات کاربري اراضي حوضه ي ابرکوه در 
بازه زماني 38 ساله )2014-1976( به منظور ارزیابي مسائل 
زیست محیطي آن از قبیل فشار انسان بر زمین بدون لحاظ 
مساحتي  تغییرات  روند  بررسي  و  محیطي  ظرفیت  نمودن 
کاربري ها در جهت شناخت مناطق داراي تنش مدیریتي، با 
استفاده از داده هاي تصاویر ماهواره اي لندست و تکنیك هاي 
بنابراین  است.  جغرافیایي  اطالعات  سیستم  و  دورسنجي 
کاربري  تغییرات  نوع  بر  بیشتر  حاضر  پژوهش  فرضیات 

اراضي، روند آتي و موقعیت مکاني آنها تأکید دارد. 
سطح  عوارض  تغییرات  دقیق  و  موقع  به  تشخیص 
زمین، پایه و اساسي براي درك بهتر روابط و تعامالت بین 
پدیده هاي انساني و طبیعي به منظور مدیریت بهتر و استفاده 
بهینه از منابع طبیعي را فراهم مي آورد )قرائتي جهرمي و همكاران، 
1393: 129(. پایش تغییرات عمومًا جهت ارزیابي فرایندهاي 

علل  از  ناشي  که  اقلیم  مدت  بلند  اثرات  قبیل  از  طبیعي، 
فرایندهاي کوتاه مدت که شامل  نجومي است و همچنین 
است  ژئومورفولوژیکي  فرایندهاي  و  گیاهي  پوشش  توالي 
ارزیابي  جهت  تغییرات  پایش  همچنین،  مي گیرد،  صورت 
جنگل زدایي،  قبیل  از  انساني  فعالیت هاي  از  ناشي  اثرات 
کشاورزي و شهرسازي مورد استفاده قرار مي گیرد )آرخي و 
همكاران، 1390: 81(. در نتیجه با پایش تغییرات کاربري اراضي 

مسائل زیست  روند  به  مي توان  متعدد  زماني  دوره هاي  در 
و  اکولوژیك  توان  کاهش  سرزمین،  تخریب  نظیر  محیطي 
)قرائتي  برد  پي  اکوسیستم  توده  بیولوژیك و کاهش زیست 



فصلنامه علمی - پژوهشي اطالعات جغرافيايي )           (  
پایش و روندیابی تغییرات کاربری اراضی حوضه ابرکوه ... /  131 

جهرمي و همكاران، 1393: 129(. 

زمانه  چند  داده هاي  کاربرد  شامل  تغییرات  بارزسازي 
جهت آنالیز کّمي در اثر گذشت زمان بر روي پدیده ها است. 
بطور کلي، فرایند شناخت  تفاوت ها در وضعیت یك شئ یا 
پدیده با مشاهده آن در زمان هاي مختلف، پایش تغییرات1 نام 

  (Singh, 1989: 989).دارد
به عبارتي، بارزسازي تغییرات شامل استفاده از مجموعه 
داده هاي چند زمانه براي تجزیه و تحلیل کّمي اثرات موقتي 
یك پدیده است (Lu et al., 2004: 2366) . روش هاي متعددي براي 
بارزسازي تغییرات محیطي به کار گرفته مي شود که از مهمترین 
قضاوت هاي  مستقیم،  ارزیابي  و  مشاهده  به  مي توان  آنها 
تکنیك هاي  از  استفاده  و    (Sonneveld, 2003: 347) کارشناسانه
 (Wesselsدورسنجي و سیستم اطالعات جغرافیایي اشاره نمود
 (et al. 2004: 47; Jabbar and Zhou, 2011: 1 . این روش ها خود به 

دو دسته تقسیم مي شوند: دسته اول روش هایي هستند که 
اطالعاتي از ماهیت تغییرات در اختیار قرار نمي دهند و در 
بوده  باینري  بصورت  که  مي شود  حاصل  تصویري  نهایت 
دسته  مي کند.  تغییرات مشخص  غیر  از  را  تغییرات  تنها  و 
دیگر روش هایي هستند که ماهیت تغییرات را نیز مشخص 
مي سازند )عبداللهي و همكاران، 1386: 289(. علم سنجش از دور 
نحو  به  مي تواند  دارد  که  متعددي  قابلیت هاي  به  توجه  با 
مورد  محیطي  مطالعات  مختلف  بررسي هاي  در  فزاینده اي 

استفاده قرار گیرد. 
دوره اي  تغییرات  مي تواند  دور  از  سنجش  به طورکلي 
نظیر  مواردي  در  و  دهد  نشان  را  زمین  سطح  پدیده هاي 
بررسي تغییر کاربري، مسیر رودخانه ها، حد و مرز پیکره هاي 
آبي چون دریاچه ها، دریاها و اقیانوس ها، مورفولوژي سطح 
مزیت  با  دورسنجي  داده های  است.  کارآمد  بسیار  زمین 
رادیومتریك  مکاني،  زماني،  طیفي،  تفکیك  در  که  باالیي 
کاربري  تغییرات  بررسي  براي  دارند،  اطالعات  فضائي  و 
اراضي و پوشش زمین بسیار مناسب می باشند. همچنین به 
دلیل تعدد باندهاي مورد استفاده بوسیله سنجنده و قابلیت 

1-. Change Detection

آنالیز داده های آن در سیستم های کامپیوتري امکانات باالیي 
را جهت تمایز و تشخیص بهتر پدیده ها و منابع از طریق 
تجزیه و تحلیل هاي کامپیوتري ایجاد مي کنند و دقت نتایج 
خروجي را تا حد مطلوب افزایش می دهند )فاطمي و رضایي، 

 .)9 :1391

پیشینه پژوهش
اندازه گیري و  مطالعات و بررسي هاي متعددي پیرامون 
پایش تغییرات کاربري و پوشش اراضي در دوره هاي زماني 
مختلف با استفاده از سنجش از دور صورت گرفته است، به 
تغییرات  پایش  گونه اي که: سینگ2 )1989( جهت بررسي 
تفاضل  تکنیك های  هند،  شرقي  شمال  منطقه  در  جنگل 
تصویر، نسبت گیري تصویر، تفاضل شاخص پوشش گیاهي 
نرمال شده، مقایسه پس از طبقه بندي را با هم مقایسه نمود 
بیشترین  تصویر  تفاضل  روش  که  رسید  نتیجه  این  به  و 
را  بندي کمترین دقت  از طبقه  مقایسه پس  دقت و روش 
در این منطقه نشان می دهد. رید و لیو3 )1998( با استفاده 
از داده هاي TM ماهواره لندست، روش های تفاضل تصویر، 
رگرسیون تصویر، تبدیل کاث توماس4 و تبدیل تسلدکپ5 و 
روش تبدیل کا اسکوئر را جهت بررسي پایش تغییر کاربري 
اراضي شهري مقایسه نمودند و دریافتند که روش تفاضل 
همکاران  و  آمیسا-آرتور6  است.  روش  بهترین   TM باند3 
اسپات  سنجنده  ماهواره اي  داده هاي  از  استفاده  با   )2000(
و تلفیق آنها با داده هاي بیوفیزیکي کیفیت خاك و داده هاي 
تراکم  زمین،  از  استفاده  شدت  نظیر  اقتصادي  اجتماعي- 
جمعیت و تشدید کشاورزي به مطالعه و ارزیابي وضعیت 
و  سوجاتها7  پرداختند.  آفریقا  ساحل  در  اراضي  تخریب 
همکاران )2000( داده هاي ماهواره اي MSS و TM را جهت 
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کار  به  هند  پرادش1  اوتار  منطقه  در  اراضي  تخریب  پایش 
چند زمانه اي  تصاویر  از  بصري  تفسیر  براساس  و  گرفتند 
منطقه، تخریب زمین را ناشي از ورود آب شور و متعاقبًا 
و  داکال2  نمودند.  بیان  اراضي  شدن  قلیایي  و  شورشدن 
همکاران )2002( روش تفاضل تصویر، تجزیه مؤلفه اصلي 
و آنالیز برداري تغییر را براي پایش مناطق متأثر از سیالب 
و فرسایش با استفاده از داده های چند زمانه TM در منطقه 
مرکزي نپال مقایسه کرده و دریافتند که روش آنالیز برداري 
است.  کرده  ارائه  را  بهتري  نتایج  درصد   88 دقت  با  تغییر 
شاخص هاي  از  استفاده  با   )2002( همکاران  و  هابودانه3 
منطقه اي  الگوهاي  پدیده ها،  طیفي  پاسخ  و  رفتار  توصیف 
شرقي  جنوب  در  گوآدالنتین4  حوضه  در  زمین  تخریب 
اسپانیا را مورد مطالعه قرار داده و توزیع فضایي آنها را به 
با   )2004( همکاران  و  لي5  نمودند.  ترسیم  نقشه  صورت 
استفاده از تصاویر TM، تغییر کاربري اراضي را در شمال 
غربي چین در طول سال های 1996 و 2000 مطالعه نموده 
بایر  و نشان دادند که کاهش معني داري در سطح اراضي 
به علت تبدیل شدن به علفزار رخ داده است و زمین های 
تبدیل علفزار  از  افزایش داشته که  کشاورزي 3/39 درصد 
و اراضي بایر است. کوپین6 و همکاران )2004( روش هاي 
داده هاي  از  استفاده  با  را  اکوسیستم  تغییرات  شناسایي 
چندطیفي و چندزمانه ماهواره اي مورد مطالعه قرار داده و 
بیان نمودند که جهت پایش تغییرات اکوسیستم استفاده از 
تصاویر ماهواره اي از کارایي باالیي برخوردار است. واکیل7 
و همکاران )2005( به کمك داده های ماهواره لندست در 
دوره 1967 تا 1997 به بررسي تغییرات کاربري زمین در 
منطقه هیمالیاي هند اقدام نموده و بیان داشتند که پوشش 
کشاورزي  فعالیت های  جمعیت،  فشار  افزایش  با  جنگلي 

1- Uttar Pradesh

2- Dhakal

3- Haboudane

4- Guadalentin

5- Li

6- Coppin

7- Wakeel

و  گائو8  است.  کرده  تغییر  خام  مواد  استخراج  همچنین  و 
از  با استفاده  همکاران )2006( تغییرات کاربري اراضي را 
در سالهاي 1995،   +ETM TM و  لندست  تصاویر ماهواره 
1990 و 2000 در شمال شرقي چین پایش نمودند و نتیجه 
یافته  کاهش  علفزار  و  کشاورزي  اراضي  که سطح  گرفتند 
و سطح مناطق شهري، نواحي آبي و جنگلي افزایش یافته 
نواحي  مناطق شهري و  به  اراضي کشاورزي عمدتًا  است. 
به  علفزار  و  جنگي  مناطق  و  یافته اند  تغییر  جنگلي  و  آبي 
اراضي کشاورزي تبدیل شده اند. ویرك و کینگ9 )2006( 
و  در سال هاي 1986   +ETM و   TM تصاویر  از  استفاده  با 
2003، تکنیك های پایش تغییرات مقایسه پس از طبقه بندي، 
تفاضل NDVI و PCA2، و شاخص سبزینگي کاث توماس 
را جهت تهیه نقشه تغییر جنگل در کاناتاکاي هند مقایسه 
کرده و بیان داشتند که روش هاي تفاضل NDVI و مقایسه 
و   PCA2 به  نسبت  بیشتري  دقت  داراي  طبقه بندي  از  پس 

KT-G هستند. 

جبار و ژو10 )2011( با استفاده از تکنیك هاي دورسنجي 
و سیستم اطالعات جغرافیایي به پایش تغییرات اکو محیطي 
استان بصره در جنوب عراق در بازه زماني 2003 – 1990 
شهرنشیني،  شوري،  زایي،  بیابان  فرایندهاي  و  پرداخته 
عنوان  به  را  تاالب ها  نابودي  و  گیاهي  پوشش  تخریب 
عوامل تخریب اکومحیطي منطقه شناسایي نمودند. یانلي11 
و همکاران )2012( با استفاده از تصاویر ماهواره اي TM و 
ETM+ تغییرات محیطي بخش هاي شمالي استان شاآنکسي12 

در کشور چین را مورد بررسي قرار داده و بیان داشتند که 
این منطقه با 28/4 درصد تغییرات محیطي شدید، 34/2 درصد 
محیطي  تغییرات  37/4 درصد  و  متوسط  محیطي  تغییرات 
دارد.  قرار  باال  ریسك  با  محیطي  تغییرات  معرض  در  کم 
شرق  مناطق  محیطي  مطالعات  )2012( جهت  ال رواشده13 

8-  Gao

9- Virk and King

10-  Jabbar and Zhou

11-Yanli

12- Shaanxi

13- Al Rawashdeh
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اُردن با استفاده از تصاویر  لندست در بازه 2004- 1983 به 
بررسي پایش تغییرات براساس شاخص NDVI  پرداخت و 
بیان داشت که کارایي این روش در شناسایي تغییرات مناطق 
تخریب شده به واسطه افزایش شوري در نتیجه پمپاژ بي رویه 
آب هاي زیرزمیني مفید مي باشد. آرولباالجي و گروگنانام1 
)2014( با استفاده از سنجش از دور در یك بازه زماني 16 
ساله اقدام به پایش تغییر کاربري اراضي در محدوده سالم2 
در جنوب هند نمودند و بیان داشتند که بیشترین تغییرات 
توسعه  سناریوي  و  داده  رخ  مطالعاتي  محدوده  مرکز  در 
اجتماعي- اقتصادي این منطقه که تأثیرگذار بر منابع آب و 
منابع معدني است، عامل این تغییرات می باشد. مادوراپروما3 
و  دورسنجي  داده های  از  استفاده  با   )2015( همکاران  و 
روش طبقه بندي نظارت شده در بازه زماني 1976 تا 2011 
حوضه  در  اراضي  کاربري  تغییرات  شناسایي  مطالعه  به 
بیان مي دارد  پیپستن کریك4 در داکوتاي شمالي پرداخته و 
که داده هاي دورسنجي الگوي تغییرات پوشش زمین را به 
عنوان یك ورودي  به  درآورده و مي تواند  رقومي  صورت 

ضروري در سیاست هاي مدیریت اراضي لحاظ شود. 
علوي پناه و مسعودي )1380( براي طبقه بندي تصاویر 
سنجنده TM ماهواره لندست جهت تهیه نقشه کاربري اراضي 
منطقه موك استان فارس از روش حداکثر احتمال استفاده 
نمودند. نتایج حاصل ارزیابي دقت طبقه بندي کارایي روش 
مذکور را در تولید نقشه کاربري اراضي نشان داد. ابطحي 
در  کاربري  تغییرات  روند  بررسي  در   )1381( پاك پرور  و 
سال های  در  لندست  تصاویر  از  استفاده  با  کاشان  منطقه 
1355 و 1377 با ترکیب باندهاي 3، 4، 5 و روش حداقل 
فاصله نتیجه گرفتند که داده های رقومي لندست جهت پایش 
با   )1383( حقیقي  است.  مناسب  اراضي  کاربري  تغییرات 
استفاده از طبقه بندي نظارت شده تصاویر ماهواره لندست 
جلگه اي  جنگل هاي  تغییرات  احتمال،  حداکثر  روش  به 

1- Arulbalaji and Gurugnanam

2- Salem

3- Madurapperuma 

4- Pipestem Creek

را   2000 تا   1991 زماني  دوره  دو  طي  در  گیالن  غرب 
بررسي نمود و بیان کرد که جنگل در منطقه مورد مطالعه 
و  برخورداري  است.  یافته  کاهش  هکتار   1441/15 معادل 
همکاران )1384( به منظور تهیه نقشه پوشش اراضي حوضه 
سد استقالل میناب از تصاویر ماهواره اي لندست )سا ل هاي 
1976 و 1988 و 2002( و تلفیق دو روش شاخص گیاهي 
بیان داشتند که  استفاده کرده و  بندي نظارت شده  و طبقه 
سطح اراضي مرتعي )مرتع خوب و متوسط( و بیشه زارهاي 
 8 1976به  سال  در  حوضه  سطح  درصد   45 از  جنگلي 
درصد در سال 2002 کاهش یافته است. ربیعي و همکاران 
)1384( تغییرات و تحوالت پوشش اراضي منطقه اصفهان 
سال های  فاصله  در   TM سنجنده  تصاویر  از  استفاده  با  را 
1990 تا 1998 از طریق الگوریتم حداکثر احتمال و روش 
مقایسه پس از طبقه بندي بررسي نموده و نتیجه گرفتند که 
به  کشاورزي  اراضي  کاربري  وسیع  تغییر  نوع  از  تغییرات 
منطقه مسکوني در طول هشت سال بوده و مقدار ضریب 
کاپا به ترتیب براي سال های 1990و 1998، 99 و 96 درصد 
می باشد. رفیعیان و همکاران )1385( با استفاده از تصاویر 
بین  شمال  جنگل های  گسترده  تغییرات  تعیین  به   +ETM

با  شده  طبقه بندي  نقشه  که  پرداختند   80 تا   73 سال های 
با صحت  احتمال،  الگوریتم حداکثر  و  نظارت شده  روش 
کلي 94/56 درصد و ضریب کاپا 0/92 نشان داد 8/2 درصد 
از سطح اولیه جنگل های بابل بین سال های 73 تا 80 از بین 
قابلیت  ارزیابي  با   )1386( همکاران  و  لطیفي  است.  رفته 
پوششي جنگل،  طبقات  نقشه  تهیه  جهت   +ETM داده های 
اراضي درختچه اي و مرتع در حوضه ظالم رود نکا، عنوان 
نمودند که این داده ها جهت نمایش طبقات پوشش سه گانه 
مذکور داراي قابلیت متوسط هستند. شتایي و عبدي )1386( 
کوهستاني  مناطق  در  اراضي  کاربري  نقشه  تهیه  منظور  به 
سرخاب  در حوضه   +ETM تصاویر  از  استفاده  با  زاگرس 
متوازي  احتمال،  حداکثر  الگوریتم های  لرستان،  آباد  خرم 
السطوح و حداقل فاصله از میانگین را مقایسه نموده و به 
این نتیجه رسید که روش طبقه بندي حداکثر احتمال نتایج 
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مزیدي  و  یماني  دارد.  دیگر  دو روش  به  نسبت  دقیق تري 
یزد  استان  تغییرات پوشش گیاهي کویر سیاهکوه   )1387(
را با استفاده از داده های TM و ETM+ در سال های 1369 
و 1379 با روش های طبقه بندي و NDVI بررسي نموده و 
بیان داشتند که براي بررسي پوشش گیاهي، نتایج شاخص 
NDVI به مراتب دقیق تر از روش طبقه بندي است. آرخي 

و همکاران )1390( به مطالعه مقایسه تکنیك های مختلف 
پایش تغییرات کاربري اراضي و پوشش گیاهي با استفاده از 
RS و GIS پرداخته و به این نتیجه رسیدند که روش تفاضل 

NDVI با دقت کل 98/5 و ضریب کاپاي 97 درصد بیشترین 

دقت، و روش نسبت گیري باند قرمز با دقت کل 72/5 و 
ضریب کاپاي 50 درصد کمترین دقت را در پایش تغییرات 
و  خسرواني  داشته اند.  گیاهي  پوشش  و  اراضي  کاربري 
همکاران )1391( اقدام به پهنه بندي کاربري اراضي منطقه 
شرق اصفهان با استفاده از تصاویر ماهواره اي IRS-P6 نموده 
و نتیجه گرفت که داده های این سنجنده براي تفکیك انواع 
کاربري های مطالعه شده به خصوص در رقومي سازي جاده ها 
توانایي باالیي دارد، بدین ترتیب داده های این سنجنده براي 

کاربرد  می تواند  توپوگرافي   1:25000 نقشه های  تصحیح 
داشته باشد. موسوي و همکاران )1392( با استفاده از داده ها و 
تکنیك های دورسنجي به پایش وضعیت تخریب اکوسیستم 
پرداخته  زماني 1987-2006  بازه  در  قلي  علي  کویر حاج 
کیلومترمربع  تخریب 748  با  منطقه  این  که  نمودند  بیان  و 
بازه زماني 20 ساله، در معرض  از کل مساحت منطقه در 
ریسك باالي تخریب اراضي قرار دارد. مظاهري و همکاران 
)1392( به پایش تغییرات زماني کاربري اراضي با استفاده 
از تکنیك های دورسنجي و سیستم اطالعات جغرافیایي در 
بیان می دارد که عدم توجه و مدیریت  و  پرداخته  جیرفت 
نهادهاي  تأمین  منطقه،  هیدرولوژي  وضعیت  در  مناسب 
عوامل  از  اقتصادي،  ثبات  وضعیت  فقدان  و  کشاورزي 
مؤثر بر روند تغییرات کاربري اراضي می باشد. سنجري و 
برومند )1392( اقدام به پایش تغییرات پوشش اراضي در 
منطقه  در  تکنیك دورسنجي  از  استفاده  با  سه دهۀ گذشته 
زرند کرمان نموده و نشان داد که کارایي تصاویر ماهواره اي 
تغییرات  پایش  و  اراضي  کاربري  نقشه های  تهیه ي  براي 
آنها، جهت تسهیل در برنامه ریزي مدیریت منابع محیطي 

نگاره 1: موقعیت جغرافیایي حوضه ابرکوه
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نگاره 2: نقشه کاربري اراضي منطقه مورد مطالعه در بازه مطالعاتي 1976 تا 2014
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امري ضروري مي باشد. قرائتي جهرمي و همکاران )1393( 
به  دورسنجي  تکنیك هاي  و  لندست  تصاویر  از  استفاده  با 
بررسي تغییرات کاربري اراضي حوضه کاشان در بازه 36 
اراضي  که  مي دارند  بیان  و  پرداخته   )2010-1975( ساله 
برابر  بازه حدود 9  شهري، به صورت کاماًل خطي در کل 
اول  16سال  در  مرتعي  اراضي  همچنین  و  یافته،  افزایش 
ثابت  نسبتًا   2010 سال  تا  پس  آن  از  و  افزایش  24درصد 
باقي مانده است. اراضي کشاورزي و باغات نیز در 16 سال 
اول 21 درصد کاهش، و پس از آن تا سال 2010 حدود 57 

درصد افزایش را نشان مي دهد. 

محدوده مورد مطالعه 
منطقه مورد مطالعه در این پژوهش حوضه ابرکوه است 
به  از شمال  و  واقع شده،  یزد  استان  در جنوب شرقي  که 
شهرستان تفت، از شرق به شهرستان هاي خاتم و تفت، از 
از شمال  به استان فارس و  جنوب، جنوب غرب و غرب 
غرب به استان اصفهان محدود مي شود. از نظر سیاسي این 
بخشي  و  تفت  ابرکوه، دهشیر،  منطقه شامل شهرستان هاي 
قرار  ابرکوه  کویر  حاشیه  در  که  است  خاتم  شهرستان  از 
و  کیلومترمربع   17549 مساحت  با  محدوده  این  گرفته اند. 
محیط 886 کیلومتر، در منطقه اي بین طول شرقي ˝16 ´48 
°52 تا ˝48   ´16   °54 و عرض شمالي ˝43   ´33   °30 تا 

40   °31 گسترده شده است )نگاره 1(. حداقل ارتفاع   ́  39˝

نمکي  کفه  در  متر  با 1450  دریا  از سطح  مطالعاتي  منطقه 
با 3668 متر در کوهستان هاي  ارتفاع آن  ابرکوه و حداکثر 

بخش جنوب غربي منطقه قرار دارد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع کاربردي بوده و روش تحقیق آن 
تحلیلي مبتني بر تلفیق آنالیز داده ها و تکنیك هاي دورسنجي 
و مشاهدات میداني است. جهت دستیابي به اهداف مراحل 
زیر طي گردید بدین گونه که پس از تعیین حدود حوضه 
 38 زماني  بازه  در  منطقه  ماهواره اي  تصاویر  ابتدا  ابرکوه، 

ساله )1976 تا 2014( از آرشیو داده هاي ماهواره لندست1 
و سازمان زمین شناسي آمریکا2 جمع آوري گردید. داده هاي 
مورد استفاده عبارتند از تصاویر لندست که شامل سنجنده 
 ،39 و   38 ردیف هاي  و   ،175 و   174 مسیرهاي  با   MSS

مربوط به سال 1976؛ سنجده هاي TM، +ETM، و OLI با 
به ترتیب  مسیرهاي 162 و 163، و ردیف هاي 38 و 39، 
مربوط به سال هاي 1990، 2000، 2006 و 2014 مي باشد. 
تصاویر  روي  بر  شده  انجام  پردازش های  پیش  سپس 
و  ارتفاعي  اتمسفري،  هندسي،  خطاهاي  تصحیحات  نظیر 
رادیومتریك مورد بررسي قرار گرفت. در مرحله بعد جهت 
آشکارسازي و تعیین نوع کاربري ها، مبادرت به پردازش و 
بارزسازي تصاویر در چهار بازه زماني از طریق روش های 
طبقه بندي نظارت شده، ارزیابي دقت پس از طبقه بندي، 
اعمال توابع تحلیل مولفه مبنا و تسلدکپ گردید. نهایتًا نوع 
تغییرات کاربري ها از طریق تابع تفاضل تصاویر شناسایي و 
مورد پایش قرار گرفت که رصد تغییرات مساحت طبقات 
تغییر و مساحت کاربري ها منجر به روندیابي تغییرات آنها 
در طول بازه 1976 تا 2014 گردید. جهت پردازش تصاویر 
 ،ENVI، ArcGIS و تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزارهاي

و Excel بهره گیري شده است. 

یافته هاي پژوهش 
تغییر  طبیعي،  عرصه هاي  در  بشر  مهم  دخالت هاي  از 
اقلیم  روي  بر  هم  کاربري  تغییر  است.  اراضي  کاربري 
تأثیر  زیست  محیط  بستر  ناپایداري  روي  بر  هم  و  منطقه 
زمان  گذشت  از  بعد  گاهي  کاربري  تغییر  تأثیر  مي گذارد. 
مشخص مي گردد و گاهي هم در مدت زمان کوتاهي باعث 
تنش هاي محیطي مي شود. در دهه هاي اخیر، بخش وسیعي 
از اراضي با قابلیت کاربري جنگلي و مرتعي و حتي باغي و 
زراعي به اراضي صنعتي، مسکوني و جاده تبدیل شده، و در 
حال حاضر بجاي تولید زیست توده، کوهي از آهن، آجر 
و سیمان آن را فرا گرفته است، پدیده اي که غالبًا غیرقابل 
1- http://landsat.org/
2- http://earthexplorer.usgs.gov/
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جبران و برگشت ناپذیر مي باشد )اختصاصي و سپهر، 1390: 54(. 
مدیریت نادرست انسان به عنوان یك عامل مؤثر در تخریب 
اراضي عمومًا در بخش تغییر کاربري زمین نمایان مي شود. 
از مهمترین آن می توان به مواردي نظیر تغییر کاربري جنگل 
اشاره  یزرع  لم  و  بایر  به  کشاورزي  نهایتًا  و  کشاورزي  به 
بیولوژیك  و  اکولوژیك  توان  کاهش  بارز  نمونه  که  نمود 

اکوسیستم در اثر سوء مدیریت است )موسوي، 1392: 86(. 
تغییرات  روندیابي  و  پایش  جهت  حاضر  پژوهش  در 
کاربري اراضي حوضه ابرکوه از داده هاي دورسنجي ماهوارة 
لندست طي چهار بازه زماني 1976-1990، 1990-2000، 
این  براي  گردید.  استفاده   2006-2014 و   2000-2006
منظور از روش هاي طبقه بندي و تفاضل تصاویر و همچنین 
پایش میداني استفاده شده است. بنابراین ابتدا تصاویر مزبور 
به روش نظارت شده، طبقه بندي شدند و براي هر تصویر 7 
نوع کاربري تعریف گردید. کالس ها  تفکیك  براي  کالس 
اراضي  زراعي،  اراضي  شهري،  اراضي  کاربري هاي  شامل 

بایر، اراضي صخره اي، اراضي مرتعي، اراضي جلگه رسي، 
اراضي کفه اي )کویر( هستند. نتایج حاصل از آن به صورت 
اراضي  کاربري  نقشه هاي  از  حاکي  که  مي باشد   )2( نگاره 

منطقه مورد مطالعه در بازه زماني 1976 تا 2014 است.
طبقه بندي شده،  تصاویر  دقت  ارزیابي  از  حاصل  نتایج 
ضرایب  مقدار  آن  در  که  مي باشد   )1( جدول  به صورت 
نیز  کاپا  تولیدکننده و ضریب  کاربر، دقت  دقت کل، دقت 
از  نشان  مذکور  باالي ضرایب  مقادیر  است.  شده  گزارش 
دقت قابل قبول جهت تعیین کاربري با استفاده از داده هاي 
دورسنجي تصاویر لندست مي باشد. در این میان، باالترین 
مقادیر ضریب کاپا 82/18 و دقت کل 0/76 مربوط به تصاویر 
سال 2014 و کمترین مقادیر ضریب کاپا 68 و دقت کل 0/6 
بیشترین  همچنین  دارد.  اختصاص   1976 سال  تصاویر  به 
در  مرتعي  اراضي  کاربري  به  مشترکًا   ،98/77 کاربر  دقت 
تصاویر سال 1976 و کاربري اراضي بایر در تصاویر سال 
2000 و کمترین دقت کاربر 30/94 مربوط به کاربري کویر 

جدول 1: نتایج ارزیابي دقت تصاویر کالس بندي شده کاربري اراضي در بازه 1976 تا 2014
سال سال 2006سال 2000سال 1990سال 1976کالسپارامتر

2014
6869/1370/4471/5572/18ضریب کاپا )درصد(

0/60/610/610/630/76دقت کل
70/9571/4486/9671/2898/76اراضي شهريدقت کاربر )درصد(

33/1170/3472/3873/0974/91اراضي زراعي
95/6197/2798/7794/1791/09اراضي بایر

84/6945/771/286/4270/95اراضي صخره اي
98/7788/1587/7598/4433/11اراضي مرتعي

71/267/7353/7148/4195/61اراضي جلگه رسي
87/7530/9483/8586/9584/69کویر

53/7196/2393/5371/2872اراضي شهريدقت تولید کننده )درصد(
83/8576/4468/5233/0995/33اراضي زراعي
93/5449/2773/4194/1759/79اراضي بایر

68/5291/8998/0186/4295/61اراضي صخره اي
73/4176/4430/1547/9684/69اراضي مرتعي

98/0149/2793/5395/4472/03اراضي جلگه رسي
30/1591/7768/5262/0895/23کویر
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در تصاویر سال 1990 می باشد. نهایت اینکه باالترین دقت 
تولید کننده 98/01 به کاربري اراضي صخره اي در تصاویر 
سال 2000 و نیز کاربري جلگه رسي در تصاویر سال 1976 
و کمترین دقت تولید کننده 30/15 نیز مشترکًا به کاربري 
در  کویر  کاربري  و   2000 سال  تصاویر  در  مرتعي  اراضي 

تصاویر سال 1976 تعلق دارد )جدول 1(. 
منطقه  کاربري هاي  مساحي سنجي  از  حاصل  نتایج 
مطالعاتي در بازه  هاي زماني مورد بررسي به صورت جدول 
)2( مي باشد. نتایج مساحي سنجي نشان مي دهد که در منطقه 
مورد مطالعه مقدار مساحت اراضي کشاورزي در 14 سال 
اول 0/829 درصد )145/556 کیلومترمربع( کاهش داشته، 
درصد   2/113 میزان  به   2000 سال  تا   1990 سال  از  ولي 
از  همچنین  است؛  داشته  رشد  کیلومترمربع(   370/848(
سال 2000 تا سال 2006 به میزان 0/356 درصد )62/605 
تا   2006 از  نهایت  در  و  است  یافته  کاهش  کیلومترمربع( 
2014 به میزان 0/086 درصد )15/153 کیلومتر مربع( سطح 
درخصوص  است.  یافته  افزایش  منطقه  کشاورزي  اراضي 
سطح کویر نیز قابل ذکر است که در مقطع زماني اول کاهش 
5/459 درصدي )958/142 کیلومترمربع( داشته، در مقطع 
زماني 10 ساله دوم نیز 956/. درصد )167/827 کیلومترمربع( 

کاهش یافته و در مقطع زماني 6 ساله 2000 تا 2006 مجددا 
کاهش 1/079 درصدي معادل 189/35 کیلومترمربع داشته، 
ولي در مدت 8 ساله 2006 تا 2014 سطح کویر افزایشي 
1/468 درصدي )257/542 کیلومترمربع( داشته است. روند 
و نوع تغییرات سایر کاربري ها به صورت رقومي در جدول 

)2( گزارش شده است.
مساحت  تغییرات  روند  ارزیابي  از  حاصل  نتایج 
کاربري هاي منطقه مطالعاتي در بازه هاي زماني مورد بررسي 
نیز به صورت نگاره )3( مي باشد. نتایج روند تغییرات نشان 
اراضي صخره اي،  مي دهد که مساحت کاربري هاي مرتع، 
ساله   38 زماني  بازه  در  کشاورزي  اراضي  و  بایر  اراضي 
داراي روند صعودي است، به عبارتي با گذشت زمان مقدار 
مساحت و گستره فضایي آنها نیز رو به گسترش است. در 
مقابل کاربري هاي اراضي شهري، جلگه های رسي و کویر 
نیز روند نزولي تغییرات مساحت را داشته است و با گذشت 
زمان گستره فضایي تحت استیالي آنها کاهش یافته است 

)نگاره 3(. 
جهت پایش تغییرات کاربري در منطقه ابرکوه از دو تابع 
تحلیل مؤلفه مبنا و تسلدکپ و بررسي تغییرات آنها در در 
بازه زماني 1976 تا 2014 استفاده شده است. تحلیل مؤلفه 

جدول 2: مقدار و درصد مساحت  کاربري اراضي منطقه ابرکوه در بازه زماني 2014-1976
نوع کاربري اراضيمساحتسال

جلگه رسيشهريمرتعکویربایرصخرهزراعي
1976Km2508/022015/661363/911902/329383/77271/692106/04

2/8911/487/7710/8453/461/5511/99درصد
1990Km2362/462289/261773/83944/189842/83426/81910/77

2/0713/0410/115/3856/082/4310/89درصد
2000Km2733/312511/411185/34776/3510437/42729/691176/61

4/1814/316/754/4259/474/166/71درصد
2006Km2670/712379/721980/39587/0110280/53291/641360/13

3/8213/5611/283/3558/581/667/75درصد
2014Km2685/852440/822001/04844/5510184/76150/031241/81

3/9113/9111/44/8158/040/857/08درصد
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نگاره 3: نمودارهاي روند تغییرات مساحت کاربري اراضي منطقه مطالعاتي در بازه زماني 1976 تا 2014
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ماهواره اي  تصاویر  آشکارسازي  تکنیك هاي  از  یکي  مبنا1 
براي استخراج اطالعات طیفي و از بین بردن داده هاي تکراري 
باندها را ظاهر  بین  این تکنیك همبستگي  بازتابشي است. 
ساخته و واریانس موجود بین داده هاي اولیه را به حداقل 
مي رساند )رسولي، 1387: 165(. در واقع تحلیل مؤلفه مبنا یك 
تکنیك آماري و ریاضي است که براي فشرده سازي داده ها 
و بهبود کیفیت بصري تصویر در مورد داده هاي چندزمانه اي 
با هدف کشف تغییرات پوشش زمین و کاربري اراضي به 
نتایج   .(Anyamba and Eastman, 1996: 2533)مي شود گرفته  کار 
حاصل از اعمال تکنیك تحلیل مؤلفه مبنا بر روي تصاویر 
منطقه مطالعاتي به صورت نگاره )4( می باشد. تابع تبدیل 
مباني  که  مي باشد  ساده  خطي  تبدیل  نوع  یك  تسلدکپ2 
که  تفاوت  این  با  است،  مبنا  مؤلفه   تحلیل  روش  شبیه  آن 

1- Principal Components Analysis (PCA)

2- Tasseled Cap (TC)

تحلیل مؤلفه مبنا به منظر یا مکان وقوع تصویر وابسته است 
تصویر  وقوع  مکان  یا  منظر  از  مستقل  تسلدکپ  تبدیل  اما 
مي باشد. این روش فراواني داده هاي بین باندها را کاهش داده 
و بر اطالعات مختلف در اجزاي مشتق شده تأکید مي کند. در 
تبدیل تسلدکپ پایش تغییرات بر اساس سه بخش روشنائي، 
  (Lu et al., 2004: 2374).مي گیرد صورت  رطوبت  و  سبزینگي 
نتایج حاصل از اعمال تابع تبدیل تسلدکپ بر روي تصاویر 

منطقه مطالعاتي به صورت نگاره )4( است.
توابع  از  حاصل  نتایج  کاربري  تغییرات  پایش  جهت 
به  تصاویر  تفاضل  به روش  تسلدکپ  و  مبنا  مولفه  تحلیل 
تغییرات  که  گردید  یکدیگر کسر  از  نظیر  به  نظیر  صورت 
کاربري با آستانه های 0، 1+ و ... دو کالس تغییر در قالب 
تغییرات افزایشي و بدون تغییر مشخص و نوع تغییرات در 
چهارچوب آنها مورد بررسي قرار گرفت. نتایج حاصل از 
آن به صورت نگاره )5( می باشد که این اشکال در بردارنده 

نگاره 4: نقشه هاي حاصل از اعمال توابع تحلیل مولفه مبنا و تسلدکپ برروي تصاویر منطقه
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زماني 38 ساله )1976-2014(  بازه  در  مناطقي هستند که 
دچار تغییر کاربري شده اند. 

نتایج حاصل از مساحي سنجي کالس و روند تغییرات 
کاربري در نتیجه اعمال توابع PCA و TC در طول زمان نیز 
به صورت جدول )3( و نگاره )6( می باشد. این نتایج نشان 
افزایشي  تغییرات  بیشترین   PCA تابع  اعمال  با  که  می دهد 
که نشان دهنده تغییر کاربري در حوضه مورد مطالعه است، 
مربوط به بازه زماني چهارم )2014-2006( به میزان 1/299 
درصد )215/590 کیلومترمربع( و کمترین تغییرات افزایشي 
به میزان 0/314  بازه زماني دوم )1990-2000(  به  مربوط 
بیشترین  درصد )55/019 کیلومترمربع( مي باشد. در مقابل 
کیلومترمربع   17493/815 میزان  به  تغییر  بدون  سطح 
کمترین  و   1990-2000 زماني  بازه  در  درصد(   99/686(
کیلومترمربع   17326/518 میزان  به  نیز  تغییر  بدون  سطح 
تا 2014   2006 سال هاي  فاصل  در حد  درصد(   98/771(

بیشترین   ،TC تابع  اعمال  با  همچنین  مي شود.  مشاهده 
کمترین  و   2006-2014 زماني  بازه  در  افزایشي  تغییرات 
به میزان 2/551  به ترتیب  بازه زماني 1976-1990  آن در 
درصد )447/767 کیلومترمربع( و 1/149 درصد )201/625 
در مجموع مي توان گفت  است.  افتاده  اتفاق  کیلومترمربع( 
تسلدکپ، در طول  و  مبنا  مؤلفه  تحلیل  توابع  اعمال  با  که 
درصد   1/748 ترتیب  به   ،)2014-1976( پژوهش  دوره 
 699/960( درصد   3/989 و  کیلومترمربع(   306/491166(
تغییرات  با  مطالعه  مورد  منطقه  سطح  از  کیلومترمربع( 
افزایشي روبرو بوده اند بدین معني که در آنها تغییر کاربري 

رخ داده است )جدول 3(.
نتایج روندیابي مساحت تغییرات کاربري نشان می دهد 
که روند تغییرات افزایشي در تابع تحلیل مؤلفه مبنا در سه 
مقطع زماني 1990-1976 و 2000-1990 و 2000-2006 
صعودي  روند   2006-2014 زماني  مقطع  اما  بوده،  نزولي 

نگاره 5: نقشه هاي تغییرات منطقه براساس تفاضل نتایج توابع تحلیل مؤلفه مبنا و تسلدکپ 
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تحلیل  تابع  افزایشي  تغییرات  کلي  روند  مجموع  در  دارد. 
مؤلفه مبنا صعودي می باشد. همچنین روند تغییرات افزایشي 
کلي  روند  نیز  و  زماني  مقطع  چهار  هر  در  تسلدکپ  تابع 
تغییرات آن صعودي می باشد. عکس این حاالت در مساحت 

طبقات بدون تغییر مشاهده مي شود )نگاره 6(.
در دهه های اخیر، بخش وسیعي از اراضي درجه یك با 
قابلیت کاربري های جنگلي و مرتعي و حتي باغي و زراعي 
این  که  تبدیل شده  جاده  و  مسکوني  و  اراضي صنعتي  به 
و  جبران  غیرقابل  همیشه  براي  تقریبًا  که  است  اي  پدیده 
نظیر  تغییرات  نوع  این  مصداق  می باشد.  ناپذیر  برگشت 

تبدیل اراضي مرتعي به اراضي کشاورزي، صنعتي و شهري؛ 
تبدیل اراضي کشاورزي به اراضي مسکوني و بایر؛ و تغییر 
تعادل  خوردن  بهم  جز  اي  نتیجه  که  دیگر  کاربري های 
به همراه  منطقه  اراضي  تخریب  روند  تشدید  و  اکوسیستم 
مشاهده  قابل  نیز  مطالعه  مورد  در حوضه  داشت،  نخواهد 

است )نگاره 7(.

نتیجه گیري و ارائه پیشنهادات
بیشترین  یافته هاي پژوهش مي توان گفت که  بر اساس 
بازه مطالعاتي در محدوده اطراف  تغییرات کاربري در کل 

)TC( و تسلدکپ )PCA( جدول 3: نتایج مساحي سنجي کالس تغییرات توابع تحلیل مؤلفه مبنا
مجموعنوع تغييراتمساحتتابعسال

بدون تغييرافزايشي
1976-1990

TC
201/62517347/22817548/853کيلومترمربع

1/14998/851100درصد

PCA
90/18617447/19217537/377کيلومترمربع

0/51499/486100درصد
1990-2000

TC
212/39317336/49117548/884کيلومترمربع

1/2198/79100درصد

PCA
55/01917493/81517548/834کيلومترمربع

0/31499/686100درصد
2000-2006

TC
268/37117277/36717545/737کيلومترمربع

1/5398/47100درصد

PCA
63/40917480/7217544/129کيلومترمربع

0/36199/639100درصد
2006-2014

TC

447/76717105/4817553/247کيلومترمربع

2/55197/449100درصد

PCA
215/5917326/51817542/108کيلومترمربع

1/22998/771100
1976-2014

TC
699/9616848/88217548/842کيلومترمربع

3/98996/011100درصد

PCA
306/49117230/27917536/77کيلومترمربع

1/74898/252100درصد
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مراکز شهري، روستایي و به طور کلي اطراف مراکز تجمع 
گرفته  صورت  مهردشت  و  ابرکوه  شهرهاي  مانند  انساني 
است. عامل این نوع تغییرات می تواند ناشي از تبدیل اراضي 
مرتعي به اراضي کشاورزي در قالب قوانین و مقررات متعدد 
وضع شده در راستاي واگذاري و احیاي اراضي، تبدیل مراتع 

به مناطق شهري و صنعتي در غرب شهر ابرکوه، همچنین 
تبدیل اراضي کشاورزي به اراضي بایر در شرق شهر ابرکوه 
سفره هاي  ایستابي  سطح  کاهش  بدلیل  اخیر،  سال هاي  در 
زیرزمیني و شورشدن و غیر قابل استفاده شدن آب چاه ها و 
رها کردن اراضي کشاورزي باشد. همچنین بیشترین تغییرات 

نگاره 6: روند تغییرات PCA و TC در منطقه مورد مطالعه در طول زمان 1976-2014

نگاره 7: نمونه هایي از 
تغییر کاربري اراضي در 
محدوده حوضه ابرکوه
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تخریب  راستاي  در  که  مطالعاتي  محدوده  کاربري  مخرب 
اکوسیستم  بیولوژیك  اکولوژیك و  توان  سرزمین و کاهش 
صورت گرفته است، عمدتًا در بازه زماني چهارم )2014-
2006( اتفاق افتاده، به نحوي که در این بازه از سطح مراتع 
افزوده شده  بایر و کویر  کاسته شده و بر مساحت اراضي 
حوضه  شکننده  اکوسیستم  مي تواند  روند  این  ادامه  است. 
با مخاطرات جدي مواجه نماید. در  ابرکوه را  آبخیز کویر 
یك  داراي  ابرکوه  کویر  حوضه  که  گفت  مي توان  مجموع 
در  لحظه  هر  که  است  نابهنجار  رفتار  با  ناسالم  اکوسیستم 
حال انحطاط و اضمحالل است و نیاز به تیماري و رعایت 
بهداشت اکوسیستم دارد. اگرچه بخشي از این نابهنجاري ها 
در  انسان  مخرب  تأثیر  اما  مي گردد،  بر  طبیعي  عوامل  به 
اکوسیستم  تخریب  جهت  در  کاربري  نابخردانه  تغییرات 
بر کسي پوشیده نیست، به طوریکه تغییرات کاهشي مقدار 
و  اکوسیستم  سازنده  و  یك  درجه  کاربري هاي  مساحت 
مخرب  کاربري هاي  مساحت  افزایشي  تغییرات  مقابل  در 
مي تواند دلیل بر این امر باشد. بدیهي است که در اثر تداوم 
این روند، حوضه ابرکوه را در آینده اي نه چندان دور، تبدیل 
به یك اکوسیستم غیرفعال مرده مي گردد که فاقد هر گونه 

پتانسیل تولید اکولوژیك و بیولوژیك است. 
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