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  چكيده

شش اراضي با استفاده از تصاوير مـاهواره        بر تغييرات كاربري و پو    ) ۱۳۷۵برداري در    بهره(اين مطالعه با هدف بررسي تأثير احداث سد حنا          

بـا  ) ۲۰۱۱ و ۱۹۹۸، ۱۳۵۵هـاي   متعلق به سال( ساله   ۳۵اي لندست در دوره       براي اين منظور سه تصوير ماهواره     . لندست صورت گرفته است   

ـ           . اعمال تصحيحات هندسي، اتمسفري و توپوگرافي مورد استفاده قرار گرفت          اي و نظـر      اهوارهمناطق تحت تـأثير سـد براسـاس تـصاوير م

بندي نظارت شده حداکثر احتمال، کـاربري   سپس با استفاده از روش طبقه    . عنوان محدوده مورد مطالعه انتخاب شد      كارشناسان خبره منطقه به   

هـا   مطابق نتايج، صحت کاربري و ضريب کاپا براي تمامي نقـشه          . و پوشش اراضي تعيين و صحت آنها در بازديدهاي زميني ارزيابي گرديد           

هـاي     هکتار از مراتع و زمـين      ۷۰۴ نشان داد که حدود      ۱۹۹۸بندي شده مربوط به سال        نقشه طبقه . دست آمد    به ۷۹٪ و   ۸۳٪ترتيب باالتر از     به

هـاي شـروع آبگيـري     هاي کشت آبي در سال  زمين ،۱۹۹۶دليل ساخت اين سد در سال  به. اند دليل ساخت سد حنا تخريب شده     کشاورزي به 

.  کاهش يافـت ۳۶٪ و ۶۹%ترتيب تا   به۱۹۷۶ و ۱۹۹۸، سطح آنها نسبت به ۲۰۱۱که در سال      افزايش، در حالي   ۱۰۰٪حدود  ) ۱۹۹۸سال  (سد  

نتـايج نقـشه    . مـشاهده گرديـد   )  هکتـار  ۱۷۶۸۲۷ (۲۰۱۱تـا   )  هکتـار  ۱۹۵۹۰۶ (۱۹۷۶ درصدي در وسعت مراتع از       ۱۰چنين يک کاهش     هم

هـاي     سـال   برداري بيش از حد كشاورزي در       سالي شديد و بهره    دليل شرايط خشک    مخزن آب به    هکتار از  ۴۲۵ نشان داد که     ۲۰۱۱بندي    طبقه

هاي تحقيق حاضر بيانگر آن بود که سدسازي در كوتاه مدت باعث افـزايش               طور کلي يافته    به. اخير به اراضي بدون پوشش تبديل شده است       

علـت افـزايش     تواند به  د در سطح اين اراضي مشاهده گرديد که مي         سال يک کاهش شدي    ۱۵سطح اراضي كشت آبي شده است ولي بعد از          

  .جمعيت و مصرف آب در بخش مسکوني، تجاري و صنعتي در منطقه باشد
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۱۰۲  

  مقدمه

هـا بـراي مهـار و     ترين روش  عنوان يكي از راهبردي    سدسازي به 

ي از سـيل،    جلوگيري از هدر رفـت آب، توليـد بـرق، جلـوگير           

ازدياد سطح کشت و تأمين آب شرب در اكثـر کـشورها مطـرح          

ها در بين جوامع      پس از اين که آثار زيانبار اين سازه       . شده است 

علمي، طرفداران محيط زيست، کشاورزان و مـردم روسـتاهايي          

که به سبب قرار گرفتن در مخـازن سـدهاي بـزرگ مجبـور بـه                

هـايي عليـه    نهـضت تـدريج آشـکار شـد،        شدند بـه    مهاجرت مي 

تـوان بـه      از اثرات منفي آن مي    . )۲۱ و ۴(سدسازي شکل گرفت    

ــدرولوژيك و      ــستم هي ــه و سي ــان آب رودخان ــر در جري تغيي

ژئومورفولوژي منطقه، راكد ماندن مقدار زيادي آب و در نتيجـه           

يي و فيزيكي مانند افزايش     تغيير در بسياري از پارامترهاي شيميا     

شوري در اثر تبخير، تشديد فرسـايش، از بـين بـردن سـاختمان           

هـاي زيـست محيطـي، اخـتالل در چرخـه            خاك، بروز آلودگي  

نيتروژن و ساير عناصر مهم و كاهش تنوع زيست محيطي اشاره           

طور مستقيم بر حيات كليه موجودات زنده در حـوزه           نمود كه به  

سيستم پايين و باالدسـت رودخانـه تـأثير         سد و نيز تغييرات اكو    

گذارد و اين امر موجب تخريـب پوشـش گيـاهي در منطقـه                مي

  . )۳۴و۲۲ ،۲۶(گردد  مي

با در نظر گرفتن تأثيرات مثبت و منفي سـدها در طبيعـت،       

شـود كـه تـأثيرات منفـي كـه سـدها بـر طبيعـت                  مشخص مي 

يـد آنهـا اسـت و       گذارند در بسياري از موارد بيـشتر از فوا          مي

هاي زيست محيطي سدها، و نيز تبعات منفي اقتـصادي           آسيب

دليل  و اجتماعي آنها مانند مهاجرت ساكنين روستاها به شهر به        

زير آب رفتن سطح وسيعي از يـك منطقـه در نتيجـه احـداث              

سـازي را     هـاي مفيـد سـد       مخزن سد، مواردي هستند كه جنبـه      

ــشعاع قــرار مــي ــرين و  يكــي از مهــم. )۲۲(دهنــد  تحــت ال ت

گذارند، تغييـر در      ترين اثراتي كه سدها بر طبيعت مي        محسوس

ايجاد مخـزن سـد،     . باشد  هاي اطراف آن مي     كاربري زمين نوع  

هـاي كـشاورزي و كارخانجـات         تبديل اراضي مرتعي به زمين    

هاي ديم به كشت آبي با نيـاز آبـي بـاال         صنعتي و تبديل كشت   

ايـن مـوارد    . نظير برنج و نيشكر از جمله اين تغييـرات اسـت          

بـي  شود كه در پايين دست سدها دسترسي به منابع آ           باعث مي 

هاي زيرزمينـي موجـب       محدودتر شده و استفاده مفرط از آب      

 ۱۰(گـردد   زايي در منطقه  افت سطح آب و افزايش روند بيابان  

اي بـر روي رودخانـه بـه حـساب            سدها اساساً ديـواره   . )۱۴و

شده و اين امـر     اي   آيند که باعث تقسيم اکوسيستم رودخانه      مي

باعث عدم تبـادل ژنـي و در نتيجـه كـاهش تنـوع زيـستي در                 

) ۲۷(روتال و همكاران . )۱۷و۱۳(گردد  موجودات آبزي نيز مي

يرات سدسـازي را    اي تـأث    در هند با استفاده از تصاوير ماهواره      

طي يك دهه مـورد مطالعـه قـرار         ) Tehri(در منطقه سد تهري   

 هكتـار از  ۲۶۷۸دادند و نشان دادند كه با احداث سـد حـدود       

هـاي    هكتـار از سـاير كـاربري       ۳۳۴۷هـاي كـشاورزي و        زمين

) ۱۵(متكان و همكـاران     . )۲۷(اند   اطراف سد دچار تغيير شده    

با استفاده از تصاوير ماهواره لندست تغييرات كاربري اراضـي          

 ساله با اسـتفاده     ۲۰را در حوزه سد طالقان در يك بازه زماني          

 تصوير لندسـت در قبـل، همزمـان و چنـد سـال بعـد از                 ۳از  

سـازي    نتـايج آنهـا نـشان داد كـه سـد          . احداث بررسي كردنـد   

 منطقـه شـده اسـت و سـطح          موجب تخريب پوشـش گيـاهي     

دليـل مهـاجرت و بازگـشت مـردم          اراضي كشاورزي و ديم به    

داراي نوسان بوده اما افزايش قابل توجهي در مناطق مسكوني          

ها در اطراف سد مـذکور ايجـاد شـده            گاه  دليل ساخت تفرج   به

هـاي      تـأثيرات سـد   ) ۳۳(ويجيساندارا و داياوانـسا     . )۱۵(است

در استراليا بـا اسـتفاده از تـصاوير         بزرگ بر كاربري اراضي را      

گـر ايـن بـود كـه          نتايج ايشان بيـان   . اي مطالعه نمودند    ماهواره

هاي بزرگ نقش مهمي در تغييرات كاربري اراضي در يك            سد

بــه بررســي ) ۱۴(زاده  زاده و رســتم فــرخ. )۳۳(منطقــه دارنــد 

تأثيرات سد ستارخان در شهر اهر پرداختند و نتايج مطالعه آنها 

نشان داد كه تأسيس اين سد آثار زيانبار مستقيم و غيرمـستقيم            

  .بر اراضي كشاوزي، باغات و مراتع منطقه داشته است

با بررسي آثار اكولـوژيكي منفـي كـه در نقـاط مختلـف بـا                

توان بيان نمود كـه      سدها به وجود آمده است، چنين مي      تأسيس  

احداث سد در يك منطقه عالوه بر فوايـدي كـه در ذخيـره آب               

  مورد نياز دارد داراي اثرات منفي در محـيط زيـست و كـاربري              



  بررسي آثار سد حنا بر تغييرات سطح كشت و كاربري اراضي

۱۰۳  

  
  )باشد سد حنا در مركز تصوير مشخص مي(موقعيت مكاني منطقه مورد مطالعه،. ۱شكل

  

بـه پتانـسيل منـاطق، متفـاوت و قابـل       باشد كه بـسته      اراضي مي 

كـه يكـي از اهـداف عمـده          با توجه به ايـن    . )۲۶(بررسي است   

سازي تأمين آب بخش كشاورزي و ازدياد سـطح           هاي سد  پروژه

ف بررسي تعيين وسعت و     باشد، اين تحقيق با هد     زير كشت مي  

طـور عـام و کـاربري        روند تغييرات پوشش و کاربري اراضي به      

دليل تأسيس سـد حنـا در يـك بـازه            طور خاص به   کشاورزي به 

در محدوده تحت تـأثير سـد بـا         ) ۱۹۷۶ -۲۰۱۱( ساله   ۳۵زماني

  .اي لندست انجام گرفت استفاده از تصاوير ماهواره

  

  ها مواد و روش

  منطقهموقعيت جغرافيايي 

محدوده مورد مطالعه شامل اراضي اطراف سد حنا بـه مـساحت     

 شرقي  ۵۲ °۰۲´ تا ۵۱ °۴۵´ هكتار بين طول جغرافيايي      ۲۱۰۸۲۴

شمالي است، كه در دو  ۳۱ °۲۷ ´تا ۳۱ °۰۲´و عرض جغرافيايي

اراضي متأثر از سد حنـا   . استان اصفهان و فارس واقع شده است      

هـاي    اي، نقـشه    ر مـاهواره  هاي زمينـي، تـصاوي      با توجه به بازديد   

توپوگرافي و نظرات كارشناسـان اداره منـابع طبيعـي شهرسـتان            

  .)۱شکل(سميرم انتخاب گرديد 

 کيلومتري جنوب شرقي سـميرم قـرار        ۲۸سد خاکي حنا در     

 ۵۰ متر و گنجايش مخزن آن       ۳۵دارد که ارتفاع ديواره آن از پي        

رداري قرار  ب  مورد بهره ) ۱۳۷۵(۱۹۹۶ميليون مترمکعب و از سال      

درياچه ايـن سـد بعـد از تأسـيس، محـل زنـدگي              . گرفته است 

كـه طبـق     طـوري  بسياري از پرنـدگان آبـزي گرديـده اسـت بـه           

 ۷ گونه پرنده آبزي متعلق به       ۳۵) ۱۳۸۷ (۲۰۰۸سرشماري سال   

بـاالترين  ، در اين درياچـه ثبـت گرديـده و            خانواده ۱۳راسته و   

) ۱۳۸۷ (۲۰۰۷ عـدد در سـال       ۴۲۶۹ا جمعيـت    بجمعيت پرنده   

هاي شهرستان سميرم به حـساب        ز دهستان احنا  . ذكر شده است  

اسـت    جمعيت داشته  نفر۱۹۴۵، )۱۳۴۶(۱۹۶۸در سال   و   آيد  مي

ــال  ــه در س ــت ) ۱۳۷۵(۱۹۹۶ ک ــر ۴۱۵۳ آنجمعي ــق و نف  طب

 نفـر   ۵۳۹۷  بالغ بر   جمعيت شهر  )۱۳۹۰(  ۲۰۱۱ سال   سرشماري

  .)۱۲( باشد مي

طبـق  ) تبخيرسـنجي (اقليم منطقه براساس آمار ايستگاه حنا     

روش گوسن جزء مناطق استپي سرد و در روش کوپن معتدل           

ميانگين بارش  . )۷(باشد    م و خشك مي   هاي گر   سرد با تابستان  

باشد كـه در آن از سـال          متر مي    ميلي ۳۳۴اين منطقه در حدود     

سالي و ترسالي متعددي وجود  هاي خشك دوره) ۱۳۵۵( ۱۹۷۶

 ،۱۹۸۷-۱۹۸۸هاي آبي      در سال  SPI است، براساس شاخص     داشته

سالي بـسيار     خشك ۲۰۰۹-۲۰۱۰ و   ۲۰۰۸-۲۰۰۷،  ۱۹۹۳-۱۹۹۲

 ۲۰۰۳-۲۰۰۴ و   ۲۰۰۰-۲۰۰۱،  ۱۹۹۳-۱۹۹۴،  ۱۹۸۵-۱۹۸۶شديد و   

بنـابراين بعـد از     . بارش بسيار زياد در منطقه وجود داشته اسـت        

شـود    تأسيس سد مقادير مختلفي از بارش در منطقه مشاهده مي         

هايي بـا      دوره ۲۰۰۸-۲۰۰۹ و   ۲۰۰۷-۲۰۰۸هاي آبي     كه در سال  

حـدي  هاي بعـد تـا        بارش بسيار كم به وجود آمده ولي در سال        

  مورد بررسـي  هاي    افزايش يافته است، مقدار بارش منطقه در سال       
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۱۰۴  

  
  ۲۰۱۱ تا ۱۹۷۶هاي  متر طي سال به ميلي) ايستگاه تبخيرسنجي شهر حنا(مقادير بارش ساليانه منطقه حنا . ۲ شكل

  

 ۳۱۱ ميـزان    ۱۹۹۸متـر، در سـال        ميلـي  ۴۶۶ ميـزان    ۱۹۷۶در سال   

متر بوده است، بنابراين      ميلي ۲۶۶ به ميزان    ۲۰۱۱ و در سال     متر ميلي

سـالي و سـال       وضعيت منطقه خـشك    ۲۰۱۱ و   ۱۹۹۸هاي    در سال 

  .)۲شكل( وضعيت منطقه ترسالي بوده است ۱۹۷۶

 جـنس  ۲۰۹ گونه گياهي متعلق بـه  ۳۰۷در منطقه حنا تعداد  

علـت حفـظ تنـوع        تيره گياهي شـناخته شـده اسـت و بـه           ۵۱و  

عنوان يك منطقه شكار ممنوع معرفـي        حيات وحش به  ژنتيكي و   

اين منطقه پناهگاه جانوراني مانند گرگ و روبـاه    . )۸(شده است   

  هاي مختلـف گـون       از نظر پوشش گياهي گونه    . )۹  و ۶(باشد    مي

)Astragalus spp (ضمن دهند  پوشش غالب منطقه را تشكيل مي 

  .كه بسياري از گياهان منطقه مصرف دارويي و صنعتي دارند اين

  

  خصوصيات تصاوير مورد استفاده

جهت مطالعه تغييرات كـاربري اراضـي منطقـه حنـا از تـصاوير              

بـه منظـور    . )۱جـدول ( اسـتفاده گرديـد      ۵ و   ۴ماهواره لندست   

كاهش تغييرات بازتاب گياهان كه از شرايط فنولوژيكي گياهـان          

گردد، سعي شد كه تصاوير مورد استفاده از نظـر           ناشي مي  منطقه

  .)۳۰(فصلي تقريباً در وضعيت يكساني قرار داشته باشند 

  

  اي پردازش تصاوير ماهواره پيش

ابتـدا ابعـاد تمـام      ) ۱جـدول (تـصاوير   پـردازش      پـيش  به منظور 

، هندسـي  هـاي  تـصحيح سـپس  .  متر تغيير يافت۶۰ها به   پيكسل

علت کوهستاني بـودن منطقـه، تـصحيح         چنين به  اتمسفري و هم  

در تـصحيح هندسـي     .  اعمال شـد   كليه تصاوير  روي   توپوگرافي

سل بـه    پيك ۳۸/۰ با خطاي    TMسنجنده   متري   ۱۵هاي  ابتدا باند 

 از آن براي     شد و    ثبت داده  ۱:۲۵۰۰۰نقشه توپوگرافي با مقياس     

بـا روش ثبـت تـصوير بـه           لندسـت  ويراصزمين مرجع نمودن ت   

كـه چنـد      اين  با توجه به   .)۲۳() ۱جدول (استفاده گرديد تصوير  

هاي مختلف استفاده شده بـود،        اي متعلق به زمان     تصوير ماهواره 

افـزار   در نـرم  نيز روي آنهـا  Dark subtractionتصحيح اتمسفري 

ENVI) The Environment For Visualizing Images(   اعمـال

جهــت تــصحيح توپــوگرافي از نقــشه    . )۳۱و۲۴( شــد

   براي تهيه نقشه رقومي ارتفـاع       ۱:۲۵۰۰۰ مقياس   توپوگرافي با 

)Digital Elevation Model()DEM ( متري ۶۰با اندازه پيكسل 

استفاده گرديد و اين تـصحيح بـا اسـتفاده از مـدل المبـرت در                

  .)۲۹( صورت گرفت Erdas Imagineافزار  نرم

  

  تهيه نقشه كاربري اراضي

 انتخـاب كـالس كـاربري، بـا اسـتفاده از            در اين تحقيق جهت   

هاي توپـوگرافي و بازديـد زمينـي يـك            اطالعات جانبي، نقشه  

ليست از نوع پوشش و كاربري اراضي در منطقه تهيه شـد كـه    

جهـت  . )۲جـدول (مشخصات آنها در جدول ذيل آمده اسـت         

ــه ــاهواره   طبق ــصاوير م ــي ت ــاربري اراض ــدي ك اي از روش  بن

ــرمبنــدي نظــارت شــده و حــ طبقــه   افــزار داكثر احتمــال در ن

Erdas Imagine   استفاده گرديد كه اين روش بر پايـه انتخـاب 

  هاي تعليمي توسط كاربر و كـار صـحرايي اسـتوار بـود               نمونه
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  اي مورد استفاده هاي ماهواره داده. ۱جدول

  آوري زمان جمع

  سنجنده  ماهواره

  شمسي  ميالدي

)(WRS2  

(Pass/Row)  

قدرت 

تفكيك 

  )متر(زميني 

تعداد 

  اه باند

زاويه 

آزيموت 

  خورشيد

زاويه ارتفاع 

  خورشيد

  MSS ۱۱/۰۶/۱۹۷۶  ۲۱/۰۳/۱۳۵۵  ۳۸/۱۷۵  ۵۷  ۴  ۹۵/۱۰۹  ۲۱/۵۷  ۴لندست 

  ۲۶/۵۹  ۲۶/۱۲۸  ۸  ۱۵ + وETM+ ۲۶/۰۸/۱۹۹۹  ۰۴/۰۶/۱۳۷۸  ۳۸/۱۶۳  ۳۰  *۷لندست 

  TM ۱۲/۰۶/۱۹۹۸  ۲۲/۰۳/۱۳۷۷  ۳۸/۱۶۳  ۳۰  ۷  ۷۸/۱۰۲  ۳۸/۶۴  ۵لندست 

  TM  ۳۱/۰۵/۲۰۱۱  ۱۰/۰۳/۱۳۹۰  ۳۸/۱۶۳  ۳۰  ۷  ۰۴/۱۰۹  ۵۰/۶۶  ۵لندست 

  .علت دارا بودن قدرت تفکيـک مکـاني بـاالي بانـد پانكروماتيـك، صـرفاً جهـت تـصحيح هندسـي مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت                              اين تصوير به  : *

  . استفاده نشده است در اين مطالعه از باندهاي حرارتي- متر استETM+ ۱۵قدرت تفكيك باند پانكروماتيك سنجنده +: 

  

  طبقات كاربري اراضي موجود در منطقه مورد مطالعه. ۲جدول

  توضيحات  كد كاربري  نوع پوشش و كاربري اراضي

  ۱  مرتع
 Bromusنظير ( هاي گندمي چندساله و گونه)  Astragalus spp(هاي گون  انواع گونه

tomentellus  و Stipa barbata (باشند يو يكساله در اين مراتع غالب م.  

  )سيب(و باغات ) گندم(شامل اراضي زير كشت محصوالت آبي   ۲  كشت آبي و باغات

  شامل اراضي زير كشت محصوالت ديم مانند گندم و جو  ۳  كشت ديم

  اراضي با خاك بدون پوشش گياهي يا بسيار فقير  ۴  خاك بدون پوشش

  مخزن سد حنا با عمق زياد آب  ۵  آب عميق

 حنا سد درياچه اطراف در باتالقي هاي ينزم ۶ مرطوب هاي زمين

  تأسيسات و مناطق مسكوني  ۷  مناطق صنعتي و مسكوني

  

بندي نظارت شده     هاي تعليمي جهت طبقه     انتخاب نمونه . )۲۵(

، آنـاليز مؤلفـه   )Tasseled cap(پبا اسـتفاده از آنـاليز تـسلدك   

و بازديـد زمينـي و   ) Principle Component Analysis(اصـلي 

  . انتخاب شدندGoogle Earthافزار  نرم

  

  بندي ارزيابي صحت طبقه

 نقطـه  ۵۰ه از ارزيابي صحت نقـشه كـاربري اراضـي بـا اسـتفاد      

بـه منظـور    . )۵(كنترل زميني در هر يك از طبقـات انجـام شـد             

شده   از بازديد زميني و نقاط برداشت۲۰۱۱ارزيابي صحت نقشه    

دليـل    استفاده گرديـد و در نقـاط كوهـستاني بـه           GPSبه كمك   

.  كمك گرفتـه شـد  Google Earthافزار  العبور بودن از نرم صعب

ترتيــب بــا كمــك   بــه۱۹۷۶ و ۱۹۹۸ارزيــابي صــحت تــصاوير 

هـاي     منطقـه در سـال     ۲۵۰۰۰۰ و   ۲۵۰۰۰رافي  هاي توپـوگ    نقشه

  .انجام گرفت) ۱۳۸۰(۲۰۰۱و ) ۱۳۵۲ (۱۹۷۳

  

  آشكارسازي تغييرات

 در Change Detectionجهت آشكارسـازي تغييـرات از برنامـه    

دليل اطالعـات كـاملي كـه از تغييـرات انـواع          به ENVIافزار    نرم

ات تغييـر . كند، اسـتفاده شـد      كاربري اراضي به يكديگر ارائه مي     

   سـاله،   ۲۲) ۱۹۷۶-۱۹۹۸(كاربري اراضـي در سـه دوره زمـاني          
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  بندي شده مطالعاتي نتايج ماتريس خطاي نقشه طبقه. ۳جدول 

 ۲۰۱۱سال  ۱۹۹۸سال ۱۹۷۶سال 

صحت كاربر  

 )درصد(
 ضريب كاپا صحت كاربر ضريب كاپا صحت كاربر ضريب كاپا

 ۸۰/۰ ۷۸/۸۳ ۶۴/۰ ۴۱/۷۲ ۷۱/۰ ۲۶/۷۸ مرتع

 ۸۴/۰ ۱/۸۷ ۷۷/۰ ۰۵/۸۲ ۷۹/۰ ۷۸/۸۳ باغاتكشت آبي و 

 ۶۵/۰ ۶۷/۶۶ ۱ ۱۰۰ ۹۵/۰ ۴۳/۹۶ كشت ديم

 ۷۴/۰ ۰۷/۷۹ ۹۲/۰ ۸۶/۹۲ ۹۳/۰ ۴۴/۹۴ خاك بدون پوشش

 ۸۳/۰ ۷۱/۸۵ ۷۲/۰ ۷۶ ---- ---- آب عميق

 ۷۸/۰ ۴۸/۸۱ ---- ---- ---- ---- هاي مرطوب زمين

 ۹۲/۰ ۳۳/۹۳ ۸۱/۰ ۸۴ ۹۰/۰ ۳۱/۹۲ مناطق صنعتي و مسكوني

 صحت كلي 
ضريب كاپاي 

 كلي
 صحت كلي

ضريب كاپاي 

 كلي
 صحت كلي

ضريب كاپاي 

 كلي

 ۸۶/۸۷ ۸۴/۰ ۰۳/۸۳ ۷۹/۰ ۱۶/۸۴ ۸۱/۰ 

  

 ســاله بررســي و ۳۵) ۱۹۷۶-۲۰۱۱( ســاله و ۱۳) ۲۰۱۱-۱۹۹۸(

بندي براي بررسـي تبـديالت اراضـي          روش مقايسه بعد از طبقه    

  .)۳۲و۱۰(مورد استفاده قرار گرفت 

  

  نتايج 

  پوشش و کاربري اراضي

تعداد طبقات پوشـش و كـاربري اراضـي در منطقـه در سـال               

 طبقه شامل مرتـع، اراضـي كـشت آبـي و باغـات،              ۵ به   ۱۹۷۶

کوني اراضي زير كشت ديم، خاك بدون پوشش و مناطق مـس          

يـك كـاربري   ) ۱۹۹۸(بعـد از تأسـيس سـد    . بندي شـد   کالس

با گذشت چند سال . در منطقه به وجود آمد) آب عميق(جديد 

يك سري منـاطق بـاتالقي در اطـراف         ) ۲۰۱۱(از تأسيس سد    

 به منطقه اضافه شده است كه       ۱۹۹۸درياچه سد نسبت به سال      

در اثر كاهش سطح آب درياچـه بـوده و يـك طبقـه كـاربري                

بنـدي شـده كـاربري        در نقشه طبقه  . ديدي را به وجود آورد    ج

و ضريب كاپاي   % ۸۳اراضي منطقه، صحت کلي كاربري باالي       

هاي مطالعـاتي مـشاهده گرديـد          براي سال  ۷۹/۰کلي باالتر از    

  .)۳جدول(

  آشكارسازي تغييرات كاربري در منطقه سد حنا

ز بررسي تغييـرات كـاربري بـا اسـتفاده از روش مقايـسه پـس ا           

حاكي از آن اسـت  ) Post-classification technique(بندي طبقه

بيـشترين  ) ۲۰۱۱ و   ۱۹۹۸،  ۱۹۷۶(هاي مورد مطالعـه       كه در سال  

امـا وسـعت آن     . سطح منطقه به مراتع اختـصاص داشـته اسـت         

 تا  ۱۹۷۶كه در سال     طوري داراي يك روند كاهشي بوده است به      

که بر     درحالي  هكتار رسيده است   ۱۷۶۸۲۷ به   ۱۹۵۹۰۶ از   ۲۰۱۱

هاي آيش و رها شده در        هاي بدون پوشش و زمين      وسعت خاك 

وسعت مناطق مسكوني شهر حنـا از       . منطقه اضافه گرديده است   

 هكتار افزايش يافتـه اسـت و   ۱۰۱ به ۴/۶ از ۲۰۱۱ تا ۱۹۷۶سال  

افشان در شمال سـد حنـا         نيز يك منطقه مسكوني جديد بنام گل      

 بعد جهت اسـكان عـشاير در         به ۲۰۰۰شود كه از سال       ديده مي 

منطقه به وجود آمده كه باعث تبديل اراضي مرتعي به كشاورزي 

 ۱۹۹۸ و   ۱۹۷۶هاي    اين منطقه مسكوني در تصاوير سال     . اند  شده

 تـا سـال     ۱۹۷۶هـاي ديـم از سـال          وسعت زمين . شود  ديده نمي 

 و ۳-۶اشكال ( هكتار كاهش داشته است     ۱۹۸۷ در حدود    ۲۰۱۱

  ).۴جدول 

   نشان داده شـده اسـت،       ۶شكل   و   ۴جدول  كه در   طور همان
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  در دوره مورد مطالعه) برحسب هكتار( تغييرات مساحت كاربري اراضي. ۴جدول

    ۱۹۷۶سال   ۱۹۹۸سال   ۲۰۱۱سال   ۱۹۷۶-۱۹۹۸تغييرات   ۱۹۹۸-۲۰۱۱تغييرات   ۱۹۷۶-۲۰۱۱تغييرات 

 مسكوني  ۴۸/۶  ۸/۵۵  ۱۶/۱۰۱  +۳۲/۴۹  +۳۶/۴۵  +۶۸/۹۴

 ديم  ۸۸/۲۰۶۳  ۸۸/۹۹۴۷  ۶۸/۷۶  +۷۸۸۴  -۲/۹۸۷۱  -۲/۱۹۸۷

 كشت آبي  ۰۸/۶۵۳۵  ۴۴/۱۳۴۶۵  ۰۸/۴۱۴۱  +۳۶/۶۹۳۰  -۳۶/۹۳۲۴  -۲۳۹۴

 خاك  ۶/۶۳۶۶  ۴۴/۲۱۴۳  ۷۶/۲۹۳۷۲  -۱۶/۴۲۲۳  +۳۲/۲۷۲۲۹  +۱۶/۲۳۰۰۶

 مرتع  ۹/۱۹۵۸۵۱  ۶/۱۸۴۵۰۷  ۶/۱۷۶۸۲۶  -۳/۱۱۳۴۴  -۹۶/۷۶۸۰  -۳/۱۹۰۲۵

 آب  -  ۴۴/۷۰۳  ۲۴/۲۱۹  +۴۴/۷۰۳  -۲/۴۸۴  +۲۴/۲۱۹

 مرطوب  -  -  ۰۴/۸۶  -  +۰۴/۸۶  +۰۴/۸۶

  .باشد دهنده كاهش مساحت مي اعداد مثبت به معني افزايش مساحت و منفي نشان

  

  
  ۱۹۷۶در سال )  درصدبرحسب(مساحت كاربري اراضي . ۳شكل

  

  
  ۱۹۹۸در سال )  درصدبرحسب(مساحت كاربري اراضي . ۴شكل

  

با تأسيس سد حنا تغييرات نـوع پوشـش و كـاربري زيـادي بـه            

هـاي     هكتـار از وسـعت زمـين       ۶۶۱وجود آمده است و حـدود       

به مخـزن سـد     ) كشاورزي و مرتع  (داراي پوشش گياهي و مفيد      

براساس نتايج اين مطالعه مشخص گرديد كـه        . تبديل شده است  

نـاطق  وجود منبع آب دايمي در منطقه ابتدا باعـث شـخم زدن م            

و تبديل آنها بـه منـاطق كـشاورزي شـده     )  هكتار ۷۸۵۸(مرتعي  

ــر    ــا كــاهش ذخيــره آب ســد در اث ولــي پــس از چنــد ســال ب

  نيـز  ) ۱۳۸۷ و ۱۳۸۶(هاي اخير    سالي كه در برخي از سال      خشك
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  ۲۰۱۱در سال )  درصدبرحسب(مساحت كاربري اراضي . ۵شكل

  

  
  ۲۰۱۱سال )  و ج۱۹۹۸سال ) ، ب۱۹۷۶سال ) الف: كاربري اراضي منطقه مطالعاتي/وششتغييرات پ. ۶شکل

  

دليـل   بـه (بسيار شديد بوده است و نيز كاهش حجم آب مخـزن            

هـاي    بـسياري از زمـين    ) تجمع رسوب در مخـزن و تبخيـر آب        

هاي رهاشده و باير تبديل شده كه در برخي           كشت شده به زمين   

  .در آن مناطق ظاهر شدندنقاط گياهان مهاجم و سمي 

 ابتدا  ۱۹۹۸هاي كشاورزي در سال       بنابراين ميزان سطح زمين   

درصد  % ۶۹ دوباره   ۲۰۱۱درصد افزايش يافته و در سال       % ۱۰۰

كاهش داشته است كه اين ميزان حتي نسبت بـه سـطح اراضـي              

تخريب . باشد  درصد كمتر مي  % ۳۷ نيز   ۱۹۷۶زير كشت در سال     

هـاي    هاي كشاورزي به زمين     يل زمين پوشش گياهي مراتع و تبد    

باير و بدون پوشش گياهي در منطقه نيز باعـث افـزايش خـاك              
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 افـزايش   ۲۰۱۱ تـا    ۱۹۷۶كه از سـال      طوري بدون پوشش شده به   

اشـكال  (شـود     ديده مي )  هكتار ۲۹۳۷۳ به   ۶۳۶۷از  ( برابري   ۶/۴

  ).۴ و جدول ۶-۳

تأسيس سد در منطقه باعث تخريب و زير آب رفتن حـدود            

ــاطق اطــراف نيــز  ۷۰۳ ــار از اراضــي شــده اســت و در من  هكت

هايي را بـه دنبـال داشـته و باعـث فرسـايش و كـاهش                  تخريب

 نـسبت   ۲۰۱۱كه در سال     طوري هاي آنها گرديده است، به      قابليت

 ۲۳۰۰۶هاي بدون پوشش و باير حدود   سال گذشته، زمين۳۵به 

 ۱۳ره  در منطقه تأسيس سد در دو     . دهند  هكتار افزايش نشان مي   

 ۴۸۴ سطح آب عميـق درياچـه در حـدود        ) ۱۹۹۸ -۲۰۱۱(ساله  

 هكتار به خاك بدون پوشش و       ۴۲۵هكتار كاهش يافته است كه      

  ).۴ و جدول ۳-۶اشكال (اند  هاي مرطوب تغيير يافته زمين

  

  بحث

هـا باعـث تغييـرات زيـادي در           احداث سدها بر روي رودخانـه     

ورت گرفتـه   براسـاس مطالعـات صـ     . شـود   اكوسيستم منطقه مي  

ساخت يك سد محدوده وسيعي از اكوسيستم رودخانه را تحت          

تأثير قرار داده و اكثر ذخيره آب آن در كشاورزي بـا گياهـان بـا      

در محـدوده مطالعـاتي سـد       . )۲۸(گردد    نياز آبي باال مصرف مي    

 ۱۷۶۸۲۷ بـه    ۱۹۵۹۰۶ سال گذشته، سطح مراتـع از        ۳۵حنا طي   

عالوه بر اين سطح بسياري     ). ۴جدول(هكتار كاهش يافته است     

از مراتــع ابتــدا بــه زمــين كــشاورزي تبــديل شــده و ســپس بــا 

 جـزو   اکثراًهاي مرتعي که      ونهي اين اراضي کشاورزي گ    رهاساز

بوده و انطبـاق  ) Opportunistic species(طلب فرصتهاي  گونه

 دارند و جزو گياهـان يکـساله،        خورده  دستي  ها  خاکبهتري با   

باشند دوباره به اين اراضي هجوم        مهاجم و غير خوشخوراک مي    

هـاي    اين گونـه  . اند  آورده و مراتعي با بازده پايين را تشکيل داده        

هاي بومي چندساله قبلـي را        تعي در برخي موارد قابليت گونه     مر

اي مناسبي    چنين ارزش علوفه   در امر حفاظت خاک نداشته و هم      

عنوان يكـي از     توان شخم زدن مراتع را به       يمبنابراين  . نيز ندارند 

دليـل وجـود يـك       ترين علل تخريب مراتع در منطقه حنا به         مهم

در كنار سد   . اورزي دانست هاي كش   منبع آب كافي جهت فعاليت    

تأسـيس شـده كـه      ) افـشان  گـل (نيز يك منطقه جديد مسكوني      

هـاي    باشـد و بـسياري از زمـين         يمـ جانشيني عشاير     حاصل يك 

مرتعي به كشاورزي آبي تبديل شده است كه هم اكنون بـسياري    

ايـن عـشاير در     . انـد    به خاك بدون پوشش تبـديل شـده        آنهااز  

اي در امر كـشاورزي نداشـتند و          جربهاند و ت    گذشته دامدار بوده  

بنابراين در اين حرفه موفق نبودند و اين امر نيز نقش مهمـي در              

) ۱۸(هولچـك و همكـاران      . روند تخريب منطقـه داشـته اسـت       

افزايش جمعيت و نياز به مواد غذايي بيشتر را دليل اصلي شخم            

  . دانند هاي كشاورزي مي زدن مراتع و تبديل آنها به زمين

هاي زيـر كـشت را        ين مختلف نيز افزايش سطح زمين     محقق

علـت كـاهش   . )۲۰و۱۶ ،۱۵(كننـد   در اثر تخريب مراتع بيان مي  

اين است كه با    سطح زير كشت اراضي كشاورزي در اين منطقه         

چنـين تخـصيص آب       در اراضي پشت سد و هـم       ها  چاهاحداث  

برداري از سد كـه       هاي ابتدايي بهره   سد جهت كشاورزي در سال    

هاي افـزايش سـطح اراضـي كـشاورزي           ياستسمصادف بود با    

اراضــي توســط ســازمان كــشاورزي وقــت آن زمــان، وســعت  

كشاورزي نيز افزايش يافت اما با كـاهش ميـزان ذخيـره آب در              

ي زيرزميني و كاهش آب دهـي و        ها  آبپشت سد و افت سطح      

. هـا ايـن رونـد بـرعكس شـد           در برخي موارد خشك شدن چاه     

هاي نادرست آبياري و استفاده از تأسيـسات          كه روش  ضمن اين 

هـاي زيـر كـشت موجـب          مختلف جهت افزايش سـطح زمـين      

سايش و در مواردي شور شدن خاك و در نتيجه تسريع در از             فر

ها و تبديل به مناطق رهاشـده و بـدون            ينزمدست رفتن قابليت    

در گذشـته و قبـل از      . )۱۴(پوشش گياهي منطقه حنا شده است       

احداث سد، اهالي بيشتر براساس ميزان و زمان آب موجـود بـه             

ميزان سطح درياچه حنـا در چنـد سـال          . پرداختند  کشاورزي مي 

دليـل تجمـع     اخير كاهش يافته است كه ايـن كـاهش بيـشتر بـه            

 ميليـون   ۵۰خـزن   حجـم آب م   . باشـد   رسوب در درياچه سد مي    

گزارش شده بـود، ولـي      ) ۱۹۹۶برداري،  در زمان بهره   (مترمکعب

 مترمکعـب ميليـون   ۱۲در حال حاضر طبق نظـر كارشناسـان بـه           

مطالعات ديگر نشان  ). ۴ و جدول    ۳-۶اشكال   ()۳(رسيده است   

چنـين   م که افزايش ميزان حجم رسوبات و فرسايش و ه         اند  داده
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يرات منفـي احـداث     تأثين  تر  مهمتغييرات ژئومرفولوژي يكي از     

  . )۳۴(باشد  يمسدها 

سالي يكي از داليل كاهش پوشـش گيـاهي و           اگرچه خشك 

بروز فشار چرايي بيشتر در مراتع و تغيير نوع پوشش اراضي در            

مار هواشناسـي در ايـن      رود اما طبق بررسي آ      منطقه به شمار مي   

 سـال   ۳۶سالي و تر سالي متعـددي طـي          هاي خشك   منطقه دوره 

تـوان بـه      طـور مثـال مـي      اخير در منطقه وجود داشته اسـت، بـه        

اشـاره  ) ۱۳۷۲ (۱۹۹۳تـا   ) ۱۳۷۱ (۱۹۹۲هـاي     سالي سال  خشك

باشد، اما پس از احداث سـد بـا           نمود كه قبل از احداث سد مي      

ايش زيـادي در ميـزان خـاك        سالي، افـز   وجود چند دوره خشك   

بدون پوشش به وجود آمده است كـه بـا در نظـر گـرفتن آمـار                 

سالي را تنها دليل اصلي تخريب پوشـش         توان خشك   بارش، نمي 

  ).۴ و جدول۶شكل(گياهي معرفي نمود 

ي كار كشاورزي تـا حـدودي تغييـر         بند  زمانبا احداث سد،    

تي فصول کم   ح(کنند که در هر زمان        يميافته است و اهالي فکر      

حبـاب  "اين تفکـر  . توانند اراضي را زير کشت ببرند     يمنيز  ) آبي

هـايي کـه      باعث مصرف بيشتر، در زمان نامناسب و با گونه        " آب

هـاي   چنين بسياري از زمين  هم. شود  مصرف آب بااليي دارند مي    

كشاورزي ديم به كشت آبي تبديل شده است كه بعد از كـاهش             

لي و نيز افزايش رسوب بعضاً بـه        سا دليل خشك  حجم مخزن، به  

هاي رها شده تبديل گشته كه گياهان نامرغوب مرتعـي در             زمين

كـه بـه خـاك بـدون پوشـش            و يـا ايـن     انـد   آمـده  به وجود    آنها

دليل فرسايش آبي و بادي موجبات تخريب خاك  شده و به يلتبد

هاي كشاورزي نيز  در برخي از زمين. اند منطقه را به وجود آورده

هاي عميقي احداث شده كه اين امـر نيـز            يل كمبود آب، چاه   دل به

سازي در    سد. يرزميني منطقه شده است   زموجب افت بيشتر آب     

يرمستقيم خود با يك رونـد سـريع        غيرات مستقيم و    تأثمنطقه با   

از اثـرات مـستقيم آن   . باعث نابودي اكوسيستم منطقه شده است     

ه در عمليـات    هـايي كـ     يـب تخرتوان به ساختمان سد و نيـز          يم

از طرف ديگر سـد حنـا بـا         . عمراني در منطقه داشته اشاره نمود     

تجمع آب باعث از دست رفتن ذخيره آب در اثـر تبخيـر شـده               

با توجه به ميزان تبخيـر و تعـرق پتانـسيل بـاالي منطقـه،         . است

توان اظهار داشت كه حجـم عظيمـي از ذخيـره آب سـد در                 مي

از جملـه اثـرات     . شـود   با تبخيـر از دسـترس خـارج مـي          مخزن

هاي   توان به احداث شبكه     بار احداث سد حنا مي      يانزيرمستقيم  غ

 در منطقـه    هـا   گـاه   سکونتآبياري و به وجود آمدن تأسيسات و        

اشاره كرد كه اين امر نيز موجب تسريع در تخريب منطقه شـده             

به وجود آمدن مناطق جديد صنعتي و مـسكوني در شـمال            . است

 هكتار از   ۴۵عت شهر حنا، منجر به تخريب       سد حنا و افزايش وس    

 )۱۹۹۸-۲۰۱۱( سـال گذشـته      ۱۳اراضي مرتعي و كـشاورزي در       

 و اجيبـاد    ادديجـي . )۱۴ و ۲() ۴ ،جـدول  ۳-۶اشكال  (شده است   

ــاران )۱۹( ــاران )۱۰(، رمـــضاني و همكـ ، )۲۷(، روتـــال و همكـ

نيز بيان نمودند كـه تأسـيس سـد         ) ۳۳( و داياوانسا    ويجيساندارا

باعث تغييرات كاربري، تخريب سطح مراتع و مناطق كشاورزي         

  . )۳۳و۲۷ ،۱۹ ،۱۰(گردد  يم

 در كيفيت آب سد حنا نيز بيانگر آن         شده   انجامهاي    پژوهش

يش اافز آب   pHاست كه در مخزن سد نسبت به باالدست ميزان          

يافته و تبخير از سطح درياچه، زياد شدن عناصـر معـدني ماننـد          

تواند براي بسياري     فسفر را نيز در پي داشته است كه اين امر مي          

با توجه به ميزان رشد جمعيـت در  . )۱(از آبزيان خطرناك باشد     

تـوان گفـت كـه از ميـزان           شهر حنا و نيز كاهش ذخيره آب مـي        

سرانه آب سطحي موجود ساكنان كاسته شده اسـت و در ادامـه             

يـز  ي زيرزميني منطقه آمده و در آينـده ن        ها  آبفشار مضاعفي به    

تخريـب در اكوسيـستم منطقـه       . اين وضعيت تشديد خواهد شد    

تواند آثار منفي بارزي در وضعيت حيات وحـش و تنـوع     يمنيز  

جانوري در حوزه و مناطق پايين دست سد داشته باشد و بـا بـه     

هم خوردن تعادل اكوسيستم، باعث نـابودي زنجيـره غـذايي در           

نيازمنـد مطالعـه    گردد كه ايـن مـوارد         اثر تخريب در اكوسيستم     

كاهش پوشش گيـاهي مراتـع و تبـديل آنهـا بـه             . باشند  دقيق مي 

خاك بدون پوشش، كاهش اثر حفاظتي و فرسايش خـاك را بـه            

بنــابراين هــر ســاله حجــم بــسياري از . دنبــال خواهــد داشــت

دليـل   خيز در اثر فرسايش بادي و آبـي كـه بـه             هاي حاصل   خاك

بنابراين . شود  ميتخريب پوشش گياهي است، از دسترس خارج        

ساختن سدها در مناطقي مانند منطقه شكار ممنـوع حنـا كـه از               
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۱۱۱  

نظر تنوع زيست محيطي داراي ارزش فراوان هستند داراي آثـار           

 و بنـابراين بايـستي قبـل از         )۲۶و۱۱(باشـد     يمـ جبـران     يرقابلغ

هـاي    يـابي ارزاحداث هر گونه مانعي بر سر رودخانـه، از ابتـدا            

توسط افرادي كـه خـود در سـاخت چنـين           محيطي دقيق     يستز

  .سدهايي ذينفع نيستند انجام شود

  

  گيري نتيجه

در اين مطالعه تغييرات سطح پوشش و كاربري اراضـي قبـل از             

.  سال بعد از آن مورد بررسي قرار گرفـت         ۱۴تأسيس سد حنا و     

اين مطالعه نشان داد كه تأسيس سـد نـه تنهـا باعـث بهبـود در                 

هاي    بلكه كاهش سطح مراتع و زمين      وضعيت منطقه نشده است   

هاي باير و بدون پوشش گياهي        كشاورزي و افزايش سطح زمين    

كه بـا كـاهش سـطح مراتـع و      ضمن اين.  داشته استبه دنبالرا  

اختالل در اكوسيستم آبي، خسارات زيادي از نظر تنوع زيـستي           

بنابراين بـا در نظـر      . شود    يجادشده و مي  ادر منطقه نيز در منطقه      

هاي ساخت سد، احداث اين سد نه تنها آثار مثبت            رفتن هزينه گ

 باعث رشد منفـي اقتـصادي و        درازمدتزيادي نداشته، بلكه در     

هـاي ناشـي از    روند قهقرايـي در ايـن منطقـه شـده و خـسارت            

از محيطـي مثـل آلـودگي ناشـي از اسـتفاده              يستزهاي    تخريب

هـا    اك خ شور شدن هاي كشت آبي،     ي شيميايي در سيستم   کودها

و نيز از بين رفتن سطح مراتع و نيز به وجود آمدن مناطق باير و               

بـا بررسـي ميـزان     .  پي دارد  دربدون پوشش و فرسايش يافته را       

سـالي يكـي از      توان دريافت كه اگرچـه خـشك        يمبارش منطقه   

آيـد، امـا      يمـ يرگذار بر پوشش اراضي به حساب       تأثعوامل مؤثر   

 آن فـشار    بـه دنبـال   ي و   تأسيس سد، كاهش سطح اراضي مرتعـ      

 كـاهش   مـسئله به تبـع ايـن      . چرايي بيشتر را موجب شده است     

پذيري و فرسايش اتفاق افتاده كه اين عوامل از جمله داليل             نفوذ

. باشـند   سالي مي  هاي خشك   زايي در منطقه در دوره      تسريع بيابان 

در ابتدا ايجاد يك درياچه مصنوعي در منطقه باعـث بـه وجـود              

گاه جهت پرندگان آبزي در منطقه گرديد، اما         تآمدن يك سكون  

گيري سـد و      دليل تغييرات فيزيكي و شيميايي ناشي از رسوب        به

نيز كاهش سطح درياچه، حيات ايـن جـانوران نيـز در معـرض              

بنابراين احداث سد در منـاطق خـشك و         .  است قرارگرفتهخطر  

خشک باعث افزايش هدر رفت آب و تخريب هرچه بيشتر            يمهن

شود لذا در امـر توسـعه و آبـاداني کـشور در                گياهي مي  پوشش

هـاي     و پـروژه   هـا   روشمناطق مختلف بايد موارد مثبت و منفي        

کار گرفته شده با هم ديده شده و بدون هـيچ پـيش قـضاوتي                 به

ها را قبـل از اجـرا بررسـي نمـوده و بهتـرين                يتفعالبرآيند اين   
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