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چکیده
تغییرات کاربری اراضی یکی از چالش های قرن  21در جهان و ایران است.فعالیت های انسانی و تخریب اراضی و
تکنیک های نامناسب کشاورزی و کشت باعث تخریب زمین های زراعی در سال های اخیر شده است در این راستا
هدف از تحقیق حاضر بررسی تغییرات کاربری اراضی با تاکید بر کاربری کشاورزی و زراعی در یکی از قطب های
کشاورزی استان آذربایجان شرقی یعنی شهرستان آذرشهر می باشد.در این پژوهش از تکینک های سنجش از دور و
سیستم اطالعات جغرافیایی برای بررسی کاربری اراضی در دو بازه زمانی  2000و  2020از تصاویر لندست  7و 8و
پروداکت کاربری اراضی سنجنده مادیس استفاده شده است.برای این فرایند از سامانه گوگل ارث انجین و نرم افزار
 ARCGISاستفاده نموده ایم.
نتایج به دست آمده نشان می دهد در این فاصله زمانی  20ساله کاربری زراعی حدود 17هزار کلیومتر مربع افزایش
داشته است.همچنین با استفاده از سنجنده مادیس زمین های زراعی شهرستان را در این دوسال به دو طبقه کشت
آبی و باغی طبقه بندی نمودیم که کشت قالب در هر دو سال کشت آبی بوده است.با استفاده از تحلیل فضایی-
مکانی به این نتایج دست یافتیم که هر چقدر از میزان تراکم روستاها کاسته می شود در پی آن از مساحت زمین
های زراعی نیز کاسته می شود.
کلمات کلیدی :کاربری اراضی،گوگل ارث انجین،کشاورزی،تحلیل مکانی
شاپا الکترونیکی2645-3851 :
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مقدمه
رشد سریع جمعیـت انسـانی زیربنـای بسـیاری از مشـکالت زیسـت محیطـی اسـت(اردکانی)270:1382،افزایش
روز افزون جمعیت،فشار بر عرصه های طبیعی را افزایش داده و بهره برداری بی رویه و غیر اصولی از اراضی و تغییر
کاربری ها،باعث عکس العمل های متفاوت اکوسیستم ها شده است(لو،2007،ص)823فعالیت های انسانی مثل
تخریب پوشش گیاهی،توسعه کشت غلط و تکنیک های نامناسب کشاورزی مکانیسم های طبیعی را تغییر می
دهند(گوباتونی و همکاران،2009،ص )1719امروزه بحث ها و نگرانی ها در مورد تغییرات زیست محیطی و تغییرات
کاربری زمین به طـور جـدی مورد توجه قرار گرفته است .در چنین وضعیتی کاربری پایـدار زمـین بـه موضـوع
تحلیلـی -سیاسـی مهمی تبدیل شده است)(Longley & mesev,200:473
تغییر کاربری اراضی ،یعنی تغییر در نوع استفاده از زمین ،که لزوماً تغییر در سطح زمین نبوده بلکه شامل تغییر در
تراکم و مدیریت زمین نیز است .این تغییرات نتیجه فعل و انفعاالت پیچیده عوامل متعددی نظیر سیاست ،مدیریت،
اقتصاد ،فرهنگ ،رفتار انسانی و محیط است .در حقیقت توان رشد و به طور کلی تغییرات جمعیتی را میتوان به عنوان
مهمترین شاخص توصیف کننده تغییر کاربری اراضی محسوب کرد((Hoshino,2001:76در دهه های اخیر شدت
تغییر کاربری اراضی به گونه ای بوده است که بنا برگزارش سال  2012فائو ،بین سال های  2007تا  2009سرانه ی
اراضی قابل کشت در جهان  46.1و در ایران 2.054درصد کاهش یافته است)براتی و همکاران)639 :1393،
ا ز آنجا که اقتصاد نواحی روستایی با اقتصاد کشاورزی وابستگی متقابل دارد و زمین به عنوان یکی از منابع اصلی
تولید روستاها است ،تحوالت کاربری اراضی کشاورزی روستایی ناشی از فعالیت های انسانی که به دلیل نبود برنامه
ریزی اصولی ،بی توجهی به توسعه پایدار ،نداشتن مدیریت پایدار و بدون در نظر گرفتن محدودیت های زیست
محیطی رخ می دهد ،به یکی از بزرگترین معضالت روستاها تبدیل شده است(خاکپور و همکاران )45 :1386،زمین
منبع غیرقابل جایگزینی است که به آسانی و با صرفه های اقتصادی قابل بازیافت نیست .بنابراین کاربری اراضی در
کشورهایی نظیر ایران که فضای زیست محدود است ،باید همانند مصرف آب با اندیشه همراه با برنامه ریزی و
کامال بهینه باشد.
بدین سان ،صیانت از این فضاها و جلوگیری از تبدیل آنها به فضاهای مسکونی ،ویالها ،جاده ها تأسیسات صنعتی
و غیره در کنار حفظ توان اکولوژیکی و تولیدی آنها و همچنین مدیریت پایدار اراضی زراعی و باغی روز به روز
مشکل تر شده و تغییر کاربری آن ،على رغم احتیاج شهرها و روستاها به فضاهای سبز به ویژه در اطراف کالن
شهرهای کشور به صورت انفجاری مستمر در حال وقوع است .این جریان عالوه بر مشکالت زیست محیطی متعدد
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نظیر از بین رفتن خاکهای حاصلخیز ،پوشش گیاهی ،و از بین رفتن گونه های جانوری و گیاهی این مناطق آثار
اجتماعی و اقتصادی متعددی از قبیل حاشیه نشینی ،وابستگی غذایی ،کاهش تولید محصوالت باغی و سوداگری
زمین های کشاورزی و زمینه ساز گسترش پدیده زمین خواری شده است(میردامادی واحمدی گرجی خیلی:1393،
.)2
پیشرانهای مختلفی مثل افزایش جمعیت ،افزایش قیمت زمین ،تورم اقتصاد ،کمبود آب و نظایر آن باعث تغییر
کاربری اراضی کشاورزی و فضاهای سبز به مسکونی ،تجـاری و صـنعتی روستاها شده است (عبدللهی و همکاران،
، 1385ص .)1می توان گفت عامل موقعیت روستا و فاصلة آن از شهر و مشکالت دسترسی به روستا نیز عاملی
فیزیکی در تغییر کاربری سرزمین به شمار می رود(محرابی و همکاران .)307: 1392 ،عالوه بر عوامل ذکر شده،
برخی علل دیگر به صورت مطالعات موردی در مناطق مختلف شناسایی شده اند که برخی از مهم ترین آنها عبارتند
از :عملکرد دولت در بیشتر کشورها دولت به طور مستقیم یا غیر مستقیم در کاربری زمین دخالت می
کند)شکویی،1380،ص )255و توسعه ی شهری(شکویی)255 :1380،
هدف از این پژوهش این است که با استفاده از فناوری سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی به بررسی
تغییرات کاربری اراضی شهرستان آذرشهر در استان آذربایجان شرقی در فواصل سال های  2000تا  2020میالدی
پرداخته شود
سواالت پژوهش
 تغییر کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان تا چه اندازه بوده است؟
 بیشترین تغییر در کدام کاربری اراضی صورت گرفته است؟
مبانی نظری
زمین به همراه نیروی کار و سرمایه به عنوان یکی از سه عامل مهم تولید در اقتصاد کالسیک و یک عامل ضروری
برای تولید غذا به شمار میرود(امینی و همکاران .)18 :1396،امروزه زمین و فضاهای روستایی هم به لحاظ طبیعی و
کالبدی و هم به لحاظ اقتصـادی– اجتماعی تغییر کمی و کیفی پیدا کرده و دستخوش تغییرات بسیاری شده است
که باعث عدم تعادل در توسعه موزون و پایدار در روستاها می گردد(رضوانی.)115 :1390،
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در سال های اخیر شناخت اهمیت مطالعه زمین و نقشی که انسان در شکل دادن به آن بازی می کند،افزایش یافته و
بسیاری از پرسش ها بر الگوی استفاده از زمین تمرکز یافته است).(clark,2010:16
گروهی کاربری زمین را پیشنهادهای مختلف برای استفاده از سطح زمین دانسته اند و برخی دیگر آن را استفاده ای
که توسط انسان از زمین می شود ،تعریف کرده اند .گروهی دیگر نیز آن را فعالیت های انسان در زمین ،که آن
فعالیت ها مستقیما با زمین در ارتباط می -باشند ،تعریف میکنند) .(best,199:19در تعریفی دیگر کاربری اراضی
از نظر ماهیتی که دارد ،دارای ویژگی اقتصادی خاصی است؛ بـه عنوان مثال فعالیت های انسانی نظیر تولیـد،
مصـرف ،سـرمایه گـذاری ،تفـریح و ...مسـتلزم اسـتفاده از فضای جغرافیایی است( & Beinat
.)Nijkam,1997:110
بر این اساس ،تغییر کاربری اراضی کشاورزی هرگونه اقدامی که مانع از بهره برداری و استمرار کشاورزی ،اراضی
زراعی و باغات در غالب ایجاد بناها ،برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا براساس تشخیص
وزارت کشاورزی باشد ،تغییر کاربری اراضی روستایی محسوب میشود .در یک تعریف جامع میتوان تغییر کاربری
اراضی کشاورزی را اینگونه تعریف نمود :تغییر کاربری اراضی کشاورزی عبارت است از تبدیل و تخریب غیرمجاز
فضاهای سبز از حالت باغی و زراعی به فضاهای مسکونی ،صنعتی و ...که منجر به از بین رفتن خاک حاصلخیز،
پوشش گیاهی و توان اکولوژیکی آن شود به طوری که باعث آثار و تبعات منفی طبیعی ،زیست محیطی و اقتصادی
گردد(آسوده و همکاران)7 :1393،
از مهم ترین دالیل تغییر کاربری اراضی کشاورزی ،باال بودن هزینه های تولید محصوالت کشاورزی و درآمدزایی
کم بخش کشاورزی در قیاس با دیگر فعالیت ها و به خصوص بخش خدمات وعدم ایجاد جاذبه و انگیزه کافی
مادی و معنوی برای بهره بهر داران این بخش ،تمایل آنها را به استمرار فعالیت های کشاورزی کاهش داده است .در
این شرایط کشاورزان با رها کردن زمین های خود و یا فروش آنها به دالالن سودجو و یا صاحبان صنایع و به دنبال
آن مهاجرت به شهرها ،عالوه بر ایجاد معضالت شهری ،به طور ناخواسته مقدمات تغییر کاربری اراضی را فراهم
می آورند(کالکی مقدم.)2 :1393،
تغییرات کاربری اراضی به طور عمده ای از عوامل بزرگ مقیاسی مانند مباحث اقتصاد جهانی و تغییر اقلیم و توسعه
تکنولوژی تأثیر می پذیرد و مسائلی مانند تغییرات اجتماعی و سیاست های محلی در کنار عوامل یاد شده نقش
تعیین کننده ای دارند) . (geist & lambion,2002:143-155موزر در تحلیل تغییرات کاربری زمین ،اشاره به
نقش رفتار انسانی در تغییرات محیطی دارد و نیروهای محدود کننده و محرک انسان را در ایجاد تغییرات زیست
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محیطی مؤثر می داند(..)moser,1996:251مروزه بحث ها و نگرانی ها در مورد تغییرات زیست محیطی و
تغییرات کاربری زمین به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است .در چنین وضعیتی کاربری پایدار زمین به
موضوعی تحلیلی -سیاسی مهمی تبدیل شده است .همچنین کاربری زمین نمونه های از تأثیرگذاری انسان بر محیط
است .کاربری زمین از نظر ماهیتی که دارد ،دارای ویژگی اقتصادی خاصی است؛ به عنوان مثال ،فعالیت های انسانی
نظیر تولید ،مصرف ،سرمایه گذاری ،تفریح و  ...مستلزم استفاده از فضای جغرافیایی است (مطیعی لنگرودی و
همکاران .)2 :1391،بنابراین تغییر کاربری هم میتواند نتیجه هدایت رشد و توسعه و هم عدم هدایت رشد و توسعه
باشد .برخورد درست با این پدیده میتواند از خسارت وارد شدن به بهترین زمین ها ،از بین رفتن مشاغل کشاورزی،
ویرانی چشم اندازهای طبیعی ،و بهره برداری بیش از اندازه از آبهای زیرزمینی جلوگیری کند(فیرمن)60 :1383،
یوسفی و همکاران ( ،)1390تغییرات کاربری و پوشش اراضی شهر مریوان را با استفاده از تصاویر سنجنده های
TMو  +ETMماهواره لندست بین سالهای  1378تا  1386بررسی نمودند .نتایج این تحقیق نشان داد که بیشترین
تغییرات مربوط به اراضی کشاورزی و جنگلی بوده است .قربانی و همکاران ( ،)1392در پژوهشی با استفاده از
تصاویر ماهواره ای چند زمانه لندست پنج و هفت و تکنیک های پردازش تصاویر ماهواره ای شی گرا ،تغییرات
کاربری اراضی در مقطع زمانی  2011–1986با تأکید بر گسترش فضایی کالنشهر تبریز ،مورد ارزیابی قرار داده اند
و نتایج حاکی از آن بود که ،مساحت قابل توجهی از توسعه اخیر بر بستر سیالبی و پهنه های آسیب پذیر از زلزله
صورت گرفته که لزوم مدیریت توسعه آتی شهر های محدوده را می طلبد.
حاجی نژاد و همکاران ( ،)1393در پژوهشی به پایش تغییرات کاربری اراضی با سه روش حداکثر احتمال)، (MLC
شبکه عصبی ) (NNCو ماشین بردار پشتیبان ) (SVMدر طی بازه زمانی  1396تا  1388با استفاده از داده های
رقومی لندست در شهرستان شهریار پرداخته و نتایج تحقیق نشان داد که توسعه شهری منطقه طی دوره  22ساله،
روندی افزایشی ولی اراضی کشاورزی روندی کاهشی داشته است .روستایی و همکاران ( ،)1393در پژوهشی به
سنجش فضایی گستردگی شهری با تأکید بر تغییرات کاربری اراضی شهر ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره ای
چند زمانه در یک دوره  27ساله (بازه زمانی  1363تا  )1390پرداخته و در نهایت با استفاده از روش ترکیبی زنجیره
های مارکوف و سلول های خود کار گستردگی شهری برای سال  1600پیش بینی شده است
رحیمی ( ،)1393به مدل سازی توسعه تبریز در سال  1910با استفاده  LTMپرداخته و به طوری که نتایج حاصل از
مدل سازی توسعه شهر تبریز برای سال  1910در این پژوهش نشانگر این است که بیش از  90درصد از محدوده
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شهر در افق پیش بینی به اراضی ساخته شده اختصاص خواهد یافت و تنها  10درصد از محدوده شهر به کاربری
فضای سبز اختصاص می یابد .عابدینی و همکاران ( ،)1396در پژوهشی به پهنه بندی ژئومورفولوژیکی تناسب
زمین در راستای توسعه آتی شهر اراک با استفاده از منطق فازی و  GISپرداخته و نتایج حاکی از آن بود که دو هسته
در غرب و شرق شهرستان جهت توسعه آتی شهر اراک مناسب می باشد.
رجب زاده ( ،)1390در پژوهشی به بررسی تغییرات کاربری اراضی جنوب غرب تهران با استفاده از تصاویر مربوط
به ماهواره لندست دو سنجنده  MSSژوئن سال  ،1975ماهواره لندست هفت سنجنده  +ETMسال  2002و ماهواره
لندست هشت سنجنده  OLIژوئن سال  2013نسبت به تهیه نقشه های کاربری اراضی و بررسی تغییرات کاربری در
طی دوره  38ساله در محیط نرم افزار  ENVIپرداخته و نتایج حاکی از آن بود که تغییرات کاربری در  38ساله
گذشته حاکی از کاهش  12درصدی ( 9 / 7090هکتار) باغات منطقه و افزایش هفت و پنج درصدی سطوح مناطق
مسکونی و اراضی کشاورزی می باشد.
ژا و همکاران ( ،)2003با استفاده از تصاویر ماهواره های لندست  TMاقدام به تهیه نقشه شهر نان رینگ در چین
شرقی نمودند .در این مطالعه سعی شد تا شاخص جدیدی به نام  NDBIبرای جداسازی مناطق مسکونی معرفی
شود .ماالنسون و همکاران ( ،)2005با استفاده از مدل  CA - Markovو ارزیابی چند معیاره و به کار بردن داده
های سه زمان مختلف که از نقشه های کاربری زمین موجود به دست آمده و به صورت رستری تبدیل شده اند ،به
پیش بینی تغییرات در ماساچوست مرکزی آمریکا پرداخته است.
زاین و همکاران ( ،)2005در پژوهشی با عنوان ارزیابی از رشد شهری در حوضه خلیج تمپا با استفاده از داده های
سنجش از دور با اشاره به تبدیل چشم اندازهای طبیعی به اراضی شهری در اثر رشد جمعیت ،اقدام به تهیه نقشه
های تغییرات کاربری اراضی منطقه اشاره شده با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست نموده و رشد اراضی شهری
در طی دوره مورد مطالعه را سه برابر برآورد کرده با و استفاده از مدل  SLEUTHروند توسعه شهر تا را ی سال
 2025پیش بینی نموده اند.
روش تحقیق
برای بررسی تغییرات کاربری اراضی شهرستان آذرشهر یک بازه ی  20ساله را در نظر گرفتیم زیرا برای بررسی
تغییرات کاربری این بازه زمان مناسبی است.در این پژوهش برای سال  2000از تصاویر لندست  7و پروداکت
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کاربری اراضی سنجنده مادیس استفاده شده است همچنین برای سال  2020از تصاویر لندست  8و پروداکت
کاربری اراضی سنجنده مادیس استفاده شده است.
برای انجام عملیات طبقه بندی کاربری اراضی از سامانه گوگل ارث انجین استفاده نمودیم مزیت استفاده از این
سامانه در این است که توانستیم تصاویر لندست 7برای سال  2000و تصاویر لندست  8برای سال  2020را به
صورت سری زمانی و ترکیب تصاویر یکسال داشته باشیم تا طبقه بندی دقیق تری صورت بگیرد.
بعد از ترکیب تصاویر اقدام به برداشت نمونه ها تعلیمی از پروداکت کاربری اراضی سنجنده مادیس پرداختیم که
برای هر کالس  1000نمونه برداشت کردیم دلیل اینکه  1000نمونه برداشت کردیم این است که سامانه گوگل ارث
انجین برای انجام این کار ظرفیت بیشتر از  1000نمونه را نداشته و ما بیشترین آستانه را انتخاب کردیم تا دقت طبقه
بندی بیشتر شودبرای بیشتر شدن دقت کار از شاخص های NDWI،NDVIو NDBIنیز در کنار تصاویر ماهواره ای
استفاده شد .سپس با الگوریتم طبقه بندی جنگل تصادفی طبقه بندی کاربری اراضی شهرستان آذرشهر صورت گرفت
مزیت این روش ی که در این پژوهش به کاربرده شده این است که همه عملیات ها با استفاده از کدنویسی و در
عرض چند ساعت انجام گرفته و استفاده از سری زمانی مزیتی دیگر از روش کاری هست که انجام گرفته است.
همچنین تحلیل های مکانی فضایی صورت گرفته در تحقیق با استفاده از نرم افزار  ARCGIS 10.8صورت گرفته
است.
جدول .1مشخصات تصاویر استفاده شده،ترسیم نگارنده
نام ماهواره

تاریخ تصویر استفاده شده

رزولوشن تصویر(متر)

لندست 7

 2000الی 2001

30

لندست 8

 2019الی 2020

30

پروداکت کاربری اراضی مادیس

 2001الی 2002

500

 2018الی 2019
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معرفی منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه،شهرستان آذرشهر در دامنه شمال غربی و جلگه و سواحل دریاچه ارومیه می باشد که از نظر
موقعیت جغرافیایی در  30درجه و  37دقیقه شمالی و  45ثانیه شرقی قرار گرفته است و ارتفاع آن از سطح دریا
 1340متر است .جمعیت آذرشهر برپایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  1395خورشیدی بالغ بر 44887
نفر بودهاست و به عنوان یازدهمین شهر استان آذربایجان شرقی شناخته میشود .همچنین تعداد خانوارهای ساکن
این شهر  14343خانوار بودهاست.این شهرستان  840کیلومتر مربع وسعت دارد( 1/8درصد مساحت آذربایجان
شرقی) در  30کیلومتری تبریز واقع شده است.طبق آخرین تقسیمات کشوری آذرشهر دارای  6دهستان با  46آبادی
است.
قسمت شرق و جنوب شرقی این شهرستان کوهستانی و در مغرب آن ساحل پست دریاچه ارومیه قرار گرفته
است.شهرستان آذرشهر از نظر چگونگی آب و هوا یک تفاوت کلی با سایر بخش های مناطق کوهستانی آذربایجان
داشته و از یک تمایز به خصوصی برخوردار است،موقعیت قرار گرفتن این شهرستان از نظر جغرافیایی در آب و
هوای آن اثر به خصوصی دارد،زیرا دوری و نزدیکی به دریاچه ارومیه،واقع شدن در دامنه کوهستان ها،ارتفاع و
موقعیت موجود در تعیین آب و هوا موثر است(استانداری آذربایجان شرقی  .)2018این شهرستان از نظر کشاورزی
یکی از قطب های مهم استان آذربایجان شرقی در این زمینه است و محصوالتی چون سیر،لپه سنجد،بادام و گردو
جایگاه ممتازی در استان دارد(استانداری آذربایجان شرقی .)2018

شکل .1موقعیت شهرستان آذرشهر،روستاها،راه اصلی،راه آهن و رودخانه،ترسیم نگارنده
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جدول .2مرکز آمارایران1395،
شهرستان

بخش

آذر شهر

3

شهر
4

دهستان

آبادی دارای سکنه

آبادی خالی از سکنه

7

36

46

حومه
28

35

آذرشهر
شیرامین

8

9

قبله داغی

8

12

قاضی جهان

4

4

ینگجه

8

10

بخش گوگان
تیمورلو -گوگان
تیمورلو

2

3

دستجرد

6

6

بخش ممقان
ممقان
شهرک

2

0

جدول .3مرکز آمار ایران1395،
سن

مرد

زن

نسبت جنسی

جمع

18525

17888

103.56

کمتر از یکسال

327

311

105.14

 5-1ساله

1770

1595

110.97

 10-6ساله

1399

1446

96.74

 14-11ساله

1001

956

104.71

 24-15ساله

2376

2402

98.91

 64-25ساله

10340

9718

106.40

 65و بیشتر

1312

1460

89.86
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یافته های تحقیق
با انجام طبقه بندی تصاویر ماهواره ای،کاربری اراضی شهرستان آذرشهر را به  4کالس طبقه بندی کردیم.در سال
 2000بیشترین کاربری را علفزار با  50درصد به خود اختصاص داده،کاربری شهری  6درصد،کاربری زراعی 8
درصد و کاربری غیر پوشش گیاهی  36درصد را شامل می شدند.در سال  2020مانند بازه زمانی  2000کاربری
علفزار بیشترین مساحت را با  50درصد به خود اختصاص داده است،کاربری شهری  8درصد،کاربری زراعی 9
درصد و کاربری غیرپوشش گیاهی  33درصد از کل شهرستان آذرشهر را شکل داده اند.بنابراین طبق جدول
()4کاربری زراعی حدود  17هزار کیلومتر مربع و کاربری شهری حدود  22هزار کلیومتر مربع در این بازه زمانی 20
ساله افزایش مساحت داشته اند .طبق نتایج سرشماری کشاورزی سال  1393در این شهرستان حدود  57هزار راس
دام سبک نظیر گوسفند و بز پرورش داده می شده است.با توجه به اینکه در این بازه بیست ساله که بررسی شد
حدود  50درصد از مساحت کل شهرستان آذرشهر را علفزارها و مراتع را شامل می شوند بنابراین این شهرستان
پتانسیل رشد دامپروری را بر اساس اصول توسعه پایدار را دارا است.
با استفاده از تحلیل فضایی مکانی روستاهای شهرستان تراکم روستاها را محاسبه شد که نشان داده شد هر جا که
روستاها تراکمی بیشتری دارند زمین های زراعی هم در آن نقطه شکل گرفته اند تحلیل مکانی دیگری که صورت
گرفت این بود که هر چقدر فاصله از مرکز شهر آذرشهر بیشتر می شود تعداد روستاها و به همین ترتیب از مساحت
زمین های زراعی کاشته می شود.
با استفاده از تصاویر سنجند مادیس زمین های زراعی شهرستان آذرشهر را به دو طبقه کشت آبی و دیمی طبقه بندی
کردیم که در سال ، 2000کشت آبی حدود  78درصد و کشت باغی نیز  22درصد را به خود اختصاص داده اند،در
سال  2020کشت آبی  80درصد و کشت باغی  20درصد از کل زمین های زراعی و باغی شهرستان را شامل می
شدند .این بررسی نشان دهنده این امر است که رفتار کشاورزان آذرشهری در بیست سال گذشته تغییر محسوسی
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نداشته و عال قه آنان بیشتر بر کشت آبی می باشد

شکل .2تصاویر طبقه بندی سال 2000و،2020نقشه تراکم روستاها و فاصله از مرکز شهرستان،ترسیم نگارنده

نمودار .1نمودار مساحت اراضی سال 2000و،2020ترسیم نگارنده
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جدول .4مساحت کاربری های شهرستان آذرشهر
مساحت کاربری در سال( 2000کیلومتر

نام کاربری

مساحت کاربری (2020کیلومتر مربع)

مربع)
علفزار

741532

760662

زراعی

121598

139067

شهری

91546

114345

پوشش غیر گیاهی

532247

493292

شکل .3نقشه نوع کشت شهرستان آذرشهر،ترسیم نگارنده

جدول .5مساحت هر نوع کشت در شهرستان آذر شهر،ترسیم نگارنده
نوع کشت

مساحت سال(2000هکتار)

مساحت سال (2020هکتار)

آبی(زراعی و دیم)

9686.0442

9744.7094

باغی

2410.6497

2725.7415
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جدول .6تعداد روستا،جمعیت و تعداد هر خانوار بر حسب فاصله شعاعی از مرکز شهرستان آذرشهر،ترسیم نگارنده
ردیف

تعداد روستا

جمعیت

تعداد خانوار

شعاع اول

12

17493

5571

شعاع دوم

23

10058

3022

شعاع سوم

9

8399

2678

شعاع چهارم

1

163

50

شعاع پنجم

1

295

71

نتیجه گیری
از ابزارهای که برای بررسی کاربری اراضی در سری های زمانی می تواند به خوبی مورد استفاده قرار گیرد استفاده
از تکنیک های سنجش از دور به کارگیری تصاویر ماهواره ای است در پژوهش حاضر در بازه زمانی بیست ساله به
بررسی تغییرات کاربری اراضی شهرستان آذرشهر پرداختیم.برای این امر با استفاده از تصاویر لندست  7و پروداکت
کاربری اراضی مادیس تصویر طبقه بندی شهرستان آذرشهر را برای سال  2000به دست آوردیم.در این سال
بیشترین کاربری را علفزارها با  50درصد،زمین های زراعی  8درصد و ارزاضی شهری  6درصد را به خود
اختصاص داده اند .برای سال  2020از تصاویر لندست  8و پروداکت کاربری اراضی مادیس استفاده کردیم و تصویر
طبقه بندی شهرستان نام برده را در شکل()2به نمایش گذاشتیم طبق طبقه بندی انجام شده کاربری زراعی  9درصد
و کاربری شهری  8درصد از کل شهرستان را شامل می شوند که با توجه به نتیجه طبقه بندی سال ،2000کاربری
زراعی یک درصد رشد داشته و کاربری شهری  2درصد در بیست سال اخیر در شهرستان آذرشهر رشد داشته اند.
طبق شکل() 2نقشه تراکم نقاط روستایی در شهرستان را نشان میدهد به این نکته پی می بریم که هر چقدر نقاط
روستایی تراکم بیشتری دارند تعداد زمین های زراعی نیز افزایش می یابد همچنین با توجه به شکل()2که فاصله از
مرکز شهرستان آذرشهر را نشان می دهد به این نتیجه می رسیم هر چه فاصله از مرکز شهرستان بیشتر می شود
زمین های زراعی هم کاسته می شود بنابراین با توجه به تحلیل های مکانی صورت گرفته بین تراکم نقاط روستایی
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و فاصله از مرکز شهرستان و زمین های زراعی رابطه وجود دارد.همچنین با توجه به جدول()6مهر تاییدی بر نتیجه
مکانی -فضایی که به دست آوردیم می باشد که از شعاع اول به شعاع اخر تعدادروستاها،جمعیت و تعداد خانوار نیز
کاهش پیدا می کند.
با توجه به شکل ( )3که با استفاده از تصاویر سنجنده مادیس به دست آمده است نوع کشت زمین های زراعی را
استخراج کرده ایم که طبق نتایج به دست آمده در سال ،2000حدود  78درصد کشت آبی(زراعی و دیم) و 22
درصد هم کشت باغی در سطح شهرستان انجام می شده است.در سال ،2020حدود  80درصد کشت آبی و 20
درصد کشت باغی صورت گرفته است که مطابق با  20سال گذشته کشت آبی  2درصد رشد داشته و کشت باغی
هم  2درصد کاهش پیدا کرده است(جدول.)5

شکل .4نقشه شیب شهرستان آذرشهر،ترسیم نگارنده

با توجه به شکل()4بیشتر نقاط شهرستان آذرشهر شیبی کمتر از  15درجه دارند که طبق استانداردهای جهانی نقاطی
که کمتر از  15درجه شیب دارند بهترین مکان ها برای گسترش زمین های زراعی هستند همچنین طبق نتایج
سرشماری سال  1395از کل  46آبادی شهرستان آذرشهر  10آبادی خالی از سکنه هستند که انتظار می رود
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مسئوالن و مدیران شهرستان آذرشهر با شناسایی پتانسیل های شهرستان در زمینه کشاورزی و با استفاده از برنامه
آمایشی مناسب که در آن نوع کشت و نوع محصول مناسب با آب و هوا و منطقه مشخص شده باشد به گشترس
زمین های زراعی و بهره وری بهینه از زمین های که در شهرستان آذرشهر وجود دارد به بهترین شکل
بپردازند .مزیت این پژوهش نسبت به سایر تحقیقات انجام گرفته در این است که از سامانه گوگل ارث انجین انجام
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