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چکیده
برآورد تغییرات وسعت اراضی کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه با توجهه بهه کهاهش چشهمگیر
سطح دریاچه در سالهای اخیر از اهمیت باالیی برخوردار است .در این مطالعه با استفاده از محصهوالت آمهاده
کاربری اراضی  MODISو تصاویر  ،Landsatنرخ تغییرات اراضی کشت آبی حوضه دریاچه ارومیه طی سالهای
قبل و بعد از احداث سدهای مهم حوضه برآورد شده است .سدهای مورد بررسی در این مطالعه شامل شش سد
شهرچای ،حسنلو ،زوال ،علویان ،قلعه چای و ساروق میباشد .پژوهش حاضهر بهه بررسهی نقهش سهدهای حوضهه
دریاچه ارومیه در توسعه کشاورزی این منطقه میپردازد.
الگوی مکانی تغییرات اراضی کشاورزی در سالهای مختلف نشانگر افزایش اراضی زیرکشهت آبهی در
پاییندست سدهای شهرچای ،حسنلو ،قلعهچای و ساروق اسهت و سهد سهاروق بیشهترین مقهدار تغییهرات را دارا
میباشد .بررسی تغییرات زمانی  NDVIبرای اراضی پاییندست سد علویان حاکی از کاهش این تغییرات در دهه
 09میالدی است .در مورد سد زوال نیز هرچند محصول آماده کاربری اراضی  MODISکاهش اراضی کشهت را
نشان میدهد ،ولی شاخص  NDVIافزایش اراضی که پتانسیل کشت آبی دارند را بیان میکند .در نهایت نتهای
نشان میدهد که تأمین آب مورد نیاز کشاورزی منطقه مورد مطالعه به افزایش سطح زیرکشت ،منجر شده است.

کلید واژهها :اراضی کشاورزی ،حوضه دریاچه ارومیه ،کاربری اراضی ،LANDSAT،MODIS ،سدها.

 -1مقدمه
استفاده از منابع موجود در حوضه برای پاسخگويي به نيازهای رو به رشد جامعه بشرری هسرته اصرلي ررر هرای
توسعه بشمار ميرود که موجب بروز تغييراتي در عوامل هيدرولوژيكي حوضه ميشود که در واقع پاسر بره ايرن تغييررا
است .درياچه اروميه يكي از مهمترين پهنههای آبي داخلي ايران است که در دو دهه اخير به دليل نگاه توسعهرلبانه ،ميراان
مساحت سطحي و تراز آن نوسانا زيادی داشته است .بسياری از مطالعا افت تراز درياچه را ناشي از توسعه کشراورزی،
سدسازی و نوسانا اقليمي در دو دهه اخير ميدانند] .[1با توجه به توان آبي حوضه آبريا درياچه اروميه ،ذخيررهسرازی و
احداث سد از مرسوم ترين رويكردهای توسعه در اين منطقه بوده است .از آنجا که حوضه آبريا درياچه اروميه در چند دهه
اخير با مشكالتي از قبيل کاهش بارندگي ،دورههای خشکسالي و [2,3] ...مواجه شده است؛ لذا مديريت منابع و مصارف

آب در اين حوضه اهميت بسياری پيدا کرده است .در سالهای اخير بيش از تعداد معمول سد بر روی رودخانههرای تغذيره
کننده درياچه اروميه احداث شده که سبب افت تراز و کاهش جريانا

سطحي ورودی به درياچه شده است ].[3

در ارتباط با تأثير سدهای احداث شده بر روی اکوسيستم حوضه درياچه اروميه  ،ميتوان به تغيير کاربری اراضي
و توسعه کشاورزی (به نحوی که مجموع زراعت آبي و باغا از  113هاار هكتار در سرال  3131بره  640هراار هكترار در
سال  3188افاايش يافته است ] ،)[4کاهش مساحت درياچه به اندازه  300هاار هكتار و تبديل شردن بسرتر خشرک آن بره
شورهزار و عدم توازن در مياان آب ورودی به درياچه و کاهش تراز بيش از  4متر ،در رول دو دهه اشاره کرد که به همراه
عامل تسريع کننده خشکسالي ،موجب پسروی و کاهش نگران کننده تراز درياچه اروميه شدهاند.
از اين رو در مطالعه حاضر سعي گرديده تا تأثير احداث سد بر توسعه اراضي آبي در پاييندسرت آن کره ارتبراط
مستقيم با مصرف آب دارد و منجر به کاهش ورودی به درياچه اروميه ميشود ،مورد بررسري قررار گيررد .در ايرن مطالعره
تغييرا کاربری اراضي پاييندست سدهای مهم حوضه درياچه اروميه ري دورههای زمراني قبرل و بعرد از بهررهبررداری از
آنها با استفاده از تصاوير ماهوارهای و محصوال کاربری اراضي سنجنده  )MCD12Q1( MODISکه انطباق بهتری برا
شرايط حوضه نسبت به ساير محصوال دارد ] ،[5بررسي ميشود.
 -2مواد و روشها
-1-2منطقه مورد مطالعه

حوضه درياچه اروميه در شمال غربي ايران ،دارای يكي از بارگترين درياچههای دائمري فروق شرور در جهران
است که به لحاظ موقعيت جغرافيايي در استانهای آذربايجان شرقي ،کردستان و آذربايجان غربي اسرتقرار يافتره اسرت .در
شكل  3وضعيت توپوگرافي ،رودخانههای حوضه و سدهای مورد بررسي در مطالعه نمايش داده شده است.
برخي از مهمترين تغييرا عمده اکولوژيک در اين حوضه آبريا ،کاهش سطح درياچه و ايجاد پهنههرای وسريع
شورهزار ،افاايش غلظت نمک و وقوع پديدهی تغذيه گرايي در اثر کاهش جريانهای سطحي ميباشد ] .[6حداکثر سطح
درياچه در حدود  4300کيلومترمربع ارزيابي شده است؛ با اين حال ،از سال  3993ميالدی وسعت درياچه کراهش داشرته و
مطابق تحليل دادههای ماهواره لندست ،در او

سال  0033ميالدی (شهريور  )3190به  0144کيلومترمربع رسيده است ].[7

شکل  -1موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه (حوضه آبريا درياچه اروميه)

 -2-2روش ارزیابی تغییرات کشت آبی در پایین دست سد

با توجه به اهداف مطالعه ،روند انجام تحقيرق متكري برر تصراوير مراهوارهای اسرت .در ايرن مطالعره ،از دادههرای
سنجنده  MODISو ماهواره لندست استفاده شده است .ارالعا مورد استفاده از سنجنده  MODISشامل محصول آماده
کاربری اراضي ( )MCD12Q1در بازه سالهای  0003ترا  0031مريالدی اسرت و تصراوير اخرذ شرده از مراهواره لندسرت
مربوط به اواسط فصل گرم ميباشد .بره ايرن ترتيرب تغييررا اراضري کشراورزی برا اسرتفاده از محصرول  MCD12Q1و
تغييرا  NDVIحاصل از تصاوير ماهواره  Landsatبررسي ميشود .برای اين منظور با توجه بره نترايگ گراارا کراربری
اراضي مرکا  ،RSRCمحدوده  NDVIباالی  0/1به عنوان اراضي زراعي آبي و باغي در نظر گرفته ميشود ].[8

به منظور ارزيابي تغييرا کاربری اراضي قبل و بعد از احداث سد ،ابتدا زمان شروع بهرهبرداری از سدها بررسي
گرديد .تصاوير ماهوارهای از منطقه از سال  3989به بعرد وجرود دارد ،بره همرين جهرت مطرابق ارالعرا جردول  3امكران
ارزيابي دو سد بوکان و مهاباد در اين مطالعه نيست و با توجه به اينكه سنجنده  MODISاز سرال  0000مريالدی شرروع بره
فعاليت کرده است ،از محصول  MCD12Q1ميتوان در بررسي سدهای شهرچای ،زوال ،قلعهچرای و سراروق اسرتفاده ،و
برای سدهای حسنلو و علويان از تحليل تغييرا  NDVIکه از تصاوير ماهواره  Landsatاستخراج ميشود کمک گرفت.
جدول -1سال شروع بهرهبرداری از سدهای مهم حوضه آبريا درياچه اروميه ()http://daminfo.wrm.ir/fa/dam
نام سد

سال آغاز بهرهبرداری

حجم تنظيمي (ميليون مترمكعب)

مهاباد

3169

393

بوکان

3130

3339

علويان

3136

301/6

حسنلو

3139

94

شهرچای

3181

399

قلعهچای

3183

31/6

ساروق

3188

30

زوال

3189

301/3

-3نتای
به منظور ارزيابي تأثير احداث سدها بر تغييرا کاربری اراضي ،نه تنها اراضي که به صور مستقيم از تخصيص
سد برخوردار هستند ،بلكه اراضي ديگر که در زيرحوضه سد و پاييندست آن قرار دارند نيا بررسي ميشوند .در ادامره بره
صور جداگانه به بررسي تغييرا پاياب اراضي آبي در سدها پرداخته ميشود.
-1-3سد علویان

سد علويان برروی رودخانه صوفي چای در  1/3کيلومتری شمال غربي شرهر مراغره در اسرتان آذربايجران شررقي
احداث شده است .حجم مخان اين سد  40ميليون مترمكعب ميباشد .هدف از احداث اين سد تأمين آب شرب شهرسرتان
مراغه ،جبران قسمتي از کمبود نياز آبياری و کشاورزی دشت مراغه و باغهای اررراف و کنتررل سريالب رودخانره صروفي
چای است ] .[9در شكل  0محل استقرار سد علويان و بخشي از اراضي زيرحوضه صوفيچای نمايش داده شرده اسرت .برر
اساس مقايسه تغييرا  NDVIدر سالهای قبل و بعد از تأسيس سد علويان مشرخص شرد کره پرس از بهررهبررداری از سرد
علويان منارقي که براساس  NDVIمستعد سطح زيرکشت آبي بودند ،حدود  04درصد کاهش پيدا کردهاند (شكل .)1

شکل  -2نقشه موقعيت سد علويان و اراضي پاييندست آن

شکل  -3تغييرا

سطح اراضي با  NDVIباالی  0/1در پاييندست سد علويان3

قبل از بهرهبرداری از سد علويان اراضي که شاخص  NDVIباالی  0/1داشتند به رور متوسط در حردود 01198
هكتار بود که در رول سالهای بعد به حدود  33336هكتار رسيده است .اين در حالي اسرت کره براسراس جردول  0ميراان
مصرف ساليانه آب سطحي پس از بهرهبرداری از رر توسعه افاايش يافته و مقدار آن در سال آبري 04 ،3149-30ميليرون
مترمكعب و با افاايش  03درصدی به حدود  11ميليون مترمكعب در سال آبي  3138-39رسيده است .کاهش مقدار اراضي
که  NDVIباالی 0/1دارند ،در مقابل افاايش مياان مصرف آب نشان دهنده افت مياان بهرهوری در رول اين دوره زمراني
است و ميتوان نتيجه گرفت مقدار  0/1 ،NDVIبرای تخمين اراضي کشاورزی در اين منطقه از حوضه مناسب نيست.
جدول  -2مياان مصرف ساليانه آب سطحي در منطقه مورد مطالعه ][10

3149-30

3130-33

3133-30

3130-31

3131-36

3136-33

3133-34

3134-33

(هاار مترمكعب)

3133-38

مصرف ساليانه آب سطحي

3138-39

سال آبي

11048 11488 10133 10943 10003 09033 08003 03864 03168 04033

 3خط قرما در نمودار به سال شروع بهرهبرداری اشاره دارد.

-2-3سد حسنلو

سد حسنلو در استان آذربايجان غربي و در زيرحوضه نقده با وسعت  3333کيلومترمربع واقع شرده اسرت (شركل
 .)6سد حسنلو با حجم مخان  94ميليون مترمكعب ،مهمترين سرازه آبري موجرود در زيرحوضره نقرده اسرت .آب رودخانره
گدارچای با پمپاژ توسط سد انحرافي و کانال انتقال به سمت مخان اين سد هدايت ميشود].[9

شکل  -4نقشه موقعيت سد حسنلو و اراضي پاييندست آن
برای بررسي تغييرا کاربری اراضي قبل و بعرد از احرداث سرد حسرنلو از مقايسره تغييررا  NDVIبرا تصراوير
ماهواره لندست با قدر تفكيک مكاني  10متر استفاده شرده اسرت .همرانررور کره از شركل  3مشرخص اسرت ،ميرانگين
تغييرا  NDVIدر اين دو دوره در حدود  300درصد رشد داشته به روری که قبل از احداث سد ،متوسط اراضري تحرت
کشت آبي در حدود  3138هكتار و پس از آن به حدود  30400هكتار افاايش يافته است .بيشترين مقادير ثبتشده بررای
سطح اراضي کشاورزی در سال  0003حدود  33هاار هكتار بوده است که يک رشد چشمگير را نشان ميدهد.

شکل  -5تغييرا سطح اراضي کشاورزی در پاييندست سد حسنلو

-3-3سد شهرچای

زيرحوضه سد شهرچای در محدودهی کوچكي با وسعت  303کيلومترمربع ،قسمتي از استان آذربايجان غربري را
در برميگيرد (شكل  .)4سد مخاني شهرچای با حجم مخان  000ميليون مترمكعب در دست بهرهبرداری قرار دارد .هردف
از احداث اين سد تأمين آب شرب و صنعت شهر اروميه و آبياری اراضي کشاورزی پاياب آن ميباشد].[9

شکل -6نقشه موقعيت سد شهرچای و اراضي پاييندست آن
در مطالعه صور گرفته ،مياان توسعه اراضي کشاورزی پاييندست سد شهرچای به شر شركل  3مريباشرد .برا
توجه به نتايگ محصول  MCD12Q1مشخص شد مياان ميانگين سرطح کراربری اراضري کشراورزی پرس از بهررهبررداری
نسبت به سال  0030ميالدی ( 3189شمسي) افاايش ساالنه  36درصدی داشته است .همانرور کره مشراهده مريشرود ،ايرن
رشد پس از احداث سد تا سال  0033ميالدی ادامه مييابد و در اين سرال برا مقردار بريش از  000کيلومترمربرع بره حرداکثر
مقدار خود ميرسد.

شکل -7تغييرا سطح اراضي کشاورزی در پاييندست سد شهرچای

-4-3سد قلعه چای

سد قلعهچای در محدودهای واقع شده که بخشي از استان آذربايجان شرقي را در برمريگيررد و شرامل منرارق
کوهستاني ميباشد .حجم مخان سد قلعه چای  18ميليون مترمكعب ميباشد که توان تنظيم  40ميليون مترمكعب از جريان-
های سطحي رودخانه قلعه چای را دارد .هدف از احداث آن توسعه و بهبود اراضي کشاورزی دشت عجبشير و تأمين آب
شرب منطقه ميباشد ] .[9شكل  8وضعيت سد قلعهچای و اراضي کشاورزی زيرحوضه آن را نشان ميدهد.

شکل  -8نقشه موقعيت سد قلعه چای و اراضي پاييندست آن
شكل  9نشان ميدهد با توجه به رر های توسعه کشاورزی در زيرحوضه که شامل سد مخاني قلعهچای و شبكه
آبياری و زهكشي پاييندست ميشود ،اراضي کشاورزی پس از بهرهبرداری در حداکثر مقدار خود به  3039هكتار رسريده
است .ربق مطالعه حاضر ،در سال های قبل از احداث سد به رور متوسط مياان اراضي کشاورزی 4310هكتار و بعد از آن با
رشدی در حدود  1درصدی به  4310هكتار رسيده است.

شکل  -0تغييرا سطح اراضي کشاورزی در پاييندست سد قلعهچای

-5-3سد ساروق

سد مخاني سارق برروی يكي از سرشاخههای رودخانه ساروق در زيرحوضه تكاب احداث گرديده است (شكل
 .)30ساختگاه مخان ساروق در استان آذربايجان غربي در فاصله  33/3کيلومتری شمال شهر تكاب واقع شده است .هردف
از اين رر تأمين آب شرب و صنعت شهر تكاب و تأمين آب اراضي کشاورزی واقع در غرب شهر تكاب ميباشد ].[9

شکل  -19نقشه موقعيت سد ساروق و اراضي پاييندست آن
سطح اراضي کشاورزی در منطقه مورد نظر پس از احداث سد ساروق رشد چشمگيری داشته و اين حاکي از آن
است که با بهرهبرداری از سد مياان تخصيص به بخش کشاورزی افاايش يافته است (شكل  .)33بررسي آماری انجام شرده
از اين تغييرا نشان ميدهد که در رول  30سال مياان اراضي کشاورزی بيش از  300درصد رشد داشته است .بيشتر سطح
کشت آبي مربوط به سال  0030ميالدی ( 36هاار هكتار) است ،متوسط اراضي کشت آبي در دوره قبرل و بعرد از احرداث
سد ساروق به ترتيب حدود  1/8و  9/9هاار هكتار بدست آمده است.

شکل  -11تغييرا سطح اراضي کشاورزی در پاييندست سد ساروق

-6-3سد زوال

شكل  30محل استقرار سد زوال و اراضي کشاورزی پاييندست آن را در دشت سلماس نشان ميدهد که به دليل
وضعيت توپوگرافي رودخانههای زيادی ندارد .عالوه بر چندين آببند در اين زيرحوضه ،سد انحرافي زوالچای برا هردف
تأمين بخشي از نياز کشاورزی دشت سلماس ،جهت انحراف آب تنظيم شده در سيستم آبي منطقه احداث شد ].[9

شکل  -12نقشه موقعيت سد زوال و اراضي پاييندست آن
بر اساس تغييرا نقشه کاربری اراضي کشاورزی در پاييندست سد زوال منطبق بر نتايگ MCD12Q1در شركل
-31الف پس از احداث سد در سال  0030ميالدی ،سطح زير کشت آبي افت چشمگيری پيدا کرده ،در حالي که براسراس
شكل -31ب اراضي که  NDVIبيش از  0/1داشتند پس از احداث سد رشد کردنرد .رونرد تغييررا دو شركل -31الرف و
-31ب با يكديگر همخواني ندارد؛ در حالي که شكل -31الف در سال  0031نشان از افت معنريدار سرطح زيرکشرت مري-
دهد ،شكل -31ب در مقايسه با ديگر سالها رقم باالتری از اراضي کشت آبي را نشان ميدهد .اين امرر مريتوانرد ناشري از
بهبود وضعيت اراضي ديم و يا مرتع باشد که منجر به افاايش شاخص  NDVIتا مقدار اراضي کشت آبي شده باشد.

شکل -13الف -تغييرا اراضي کشاورزی در منطقه

شکل -13ب -تغييرا  NDVIباالی  0/1در منطقه

 -4جمعبندی و نتیجهگیری
در اين مطالعه ،مياان تغييرا در مس احت اراضي کشت آبي قبل و پس از احداث سدها در منارق عمرده زراعري
حوضه درياچه اروميه بررسي شد و نتايگ حاکي از رشد اراضي کشاورزی در اکثر منارق مورد مطالعه بود (جدول .)1

جدول  -3خالصه روا بررسي و نتايگ مطالعه
سد

روا بررسي

شاخص مورد بررسي

دوره مورد
مطالعه (ميالدی)

مياان متوسط
تغييرا

شهرچای

محصول سنجنده MODIS

کاربری کشاورزی

0003-0031

+ %8

حسنلو

 NDVIحاصل از ماهواره Landsat

اراضي با  NDVIباالی 0/1

3993-0003

+ %300

محصول سنجنده MODIS

کاربری کشاورزی

0003-0031

- %30

 NDVIحاصل از ماهواره Landsat

اراضي با  NDVIباالی 0/1

0003-0033

+ %33

علويان

 NDVIحاصل از ماهواره Landsat

اراضي با  NDVIباالی 0/1

3990-0000

- %04

قلعهچای

محصول سنجنده MODIS

کاربری کشاورزی

0003-0031

+ %1

ساروق

محصول سنجنده MODIS

کاربری کشاورزی

0003-0031

+ %300

زوال

در اراضي پاييندست سد علويان هرچند کاهش اراضي که  NDVIباالی  0/1دارند رخ داده ،ولي نترايگ سراير
مطالعا نشان ميدهد مياان مصرف آب در اراضي کشت آبي در اين زيرحوضه افاايش يافته که ميتواند متأثر از عوامرل
مختلف مثل افاايش برداشت از آبهای زيرزميني در اين منطقه باشد ،ولي اختالف زياد در کاهش مقرادير  NDVIبراالی
 0/1نياز به مطالعا بيشتری دارد .در مورد سد زوال نيا کاهش مساحت کاربری کشاورزی در نقشههای حاصل از محصول
 MCD12Q1رخ داده است ،ولي ارزيابي مياان  ،NDVIافاايش اراضي که پتانسيل کشت آبي دارند را نشان ميدهد.
مطالعه بر روی ساير سدها (شهرچای ،حسنلو ،قلعره چرای و سراروق) نشران داد سرطو کراربری کشرت آبري در
پايين دست سدهای اشاره شده پس از احداث آن ها افاايش يافته است .در اين بين سد ساروق با افاايش بيش از دو برابرری
بيشترين تغيير و سد قلعهچای با رشد  1درصدی کمترين مياان تغيير را در بين ساير سدها ثبت کرده است.
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