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اســت. بــراي انجــام شــده  RSو  GISپژوهش حاضر به منظور بررسی روند تغییرات کاربري اراضی و تاثیر آن بر فرسایش بــا اســتفاده از 

دو استفاده شد و نقشه کــاربري اراضــی بــا اســتفاده از  TERRA، ماهواره ASTERسنجده  2017و  2000انجام تحقیق از تصاویر سال 

 هــايروش ســپس ؛یــدگرد هاســتفاد بنــديطبقه براي یکسان آموزشی هايهادد از روش ود هر رد تهیه شد.و پیکسل پایه گرا روش شی

را نسبت بــه بندي به روش شیءگشد و مشخص شد که نتیجه طبقه استخراج بنديطبقه کاپايضریب و کلی قتد شامل صحت ارزیابی

ســپس  ؛یــدگرد هاستفاد آموزشی هايهادد از در هر دو روش، ارزیابی صحت نتایج براي، دهدنتایج بهتري ارائه می %3روش پیکسل پایه 

بنــدي فرســایش بــا اســتفاده از نقشــه پهنــه، شد استخراج بنديطبقه کاپاي ضریب و کلیقتد شامل صحتارزیابی هاي روشترین همم

- هاي کاربري اراضی حاصل و عوامل شامل شیب، لیتولوژي، فاصله از جادّه، فاصله از آبراهه، بارش و خاك بــا اســتفاده از روش وزننقشه

مربــوط بــه  2000انجام شد. نتایج نشان داد، در نقشه کاربري حاصل، بیشترین میــزان مســاحت در ســال  WLCروش  دهی کرتیک و

هاي زراعی تبدیل شده است. بــا توجــه و به زمین به طور چشمگیري این کاربري کاهش یافته 2017باشد که در سال کاربري مراتع می

و  04/11بــه ترتیــب  2017بنــدي فرســایش درصد و با توجه پهنــه 2/28و  79/8 به ترتیب  2000بندي فرسایش سال به نقشۀ پهنه

بســیار  . علــت افــزایش مســاحت مربــوط بــه طبقــاتدرصد از مساحت شهرستان در دو طبقۀ بسیار پرخطر و پرخطر قرار دارند 08/34

افــزایش منــاطق ، عی به اراضی زراعت آبــیتبدیل اراضی با پوشش مرت توان، درفرسایشی در حوضه مورد مطالعه را میپرخطر و پرخطر 

  به تبع دخالت انسان در محیط دانست. و افزایش خطوط ارتباطی ،رعایت نکردن حریم رودخانهو  مسکونی در حاشیه رودخانه

  
  .GIS، RS فرسایش،بوکان، کاربري اراضی،   ھای کلیدی: واژه
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  مقدمه و هدف -1

  

  مقدمه - 1- 1

صورت  راتییتغ یابیبشر همواره درصدد ارز باشد،یم نیزم تیریموارد در مد نتریو اطالعات آن از مهم يکاربر

 یرا فراهم م راتییاز تغ یامکان آگاه ،یدوره زمان کی یدر ط راتییتغ يبوده است. آشکارساز راتییگرفته و کشف تغ

که امروزه جهان با آن روبرو  کییاکولوژ هايحرانو ب طییاز مخاطرات مح کیی). 1394 و همکاران، یفیسازد (شر

منجر به  یاراض يکاربر راتییروند تغ عی). تسر1394و همکاران، ي(موسوباشد یکاربري اراضی م رییتغ دهیاست، پد

 و هاهمچون جنگل یعیطب يهااز عرصه یسطوح کهيطورشده، به هايو تحول کاربر نیدر کره زم ریچشمگ راتییتغ

   یاراض يصورت گرفته در کاربر راتییتغ). 1383 قراقوزلو،( اندشده لیتبد يشهر یبه اراض ياورزکش اراضی

غالبا  رایبپردازند، ز راتییتغ نیمبارزه با ا يکارهادر جهت شناخت راه ،یرا بر آن داشته تا به مطالعه اراض زانریبرنامه

 نیا يصورت گرفته، برا یعیطب ستیزطیمح بردن نیو از ب يو در جهت توسعه شهر باشندیمخرب م راتییتغ نیا

 نیرا در کمتر یاراض يصورت گرفته در کاربر راتییآنها تغ یو بررس ياماهواره ریبا استفاده از تصاو وانتیمنظور م

 یموضوع يهانقشه ياماهواره ریتصاو يبند). از طبقه1377(بدر،  برآورد کرد یسنت هاينسبت به روش نهیزمان و هز

 و ي(راهدار باشدیم نیمختلف سطح زم يهادهیدپ عیتوز یو چگونگ تیفیک ت،یدهنده کمکه نشان دیآیم ستبد

تغییرات کاربري اراضی یکی از عوامل مهم در تغییر جریان هیدرولوژیک، فرسایش و  نکه،یا لی). به دل1392همکاران،

 به اکوسیستم هدایت راستاي در اراضی کاربري تغییرات روند از اطالع با توانانهدام تنوع زیستی است. بنابراین می

 یناش دار،بیش یرواناب در اراض دی). تلفات خاك بر اثر شستشو و تول1389 ،سامانیيقدم برداشت (نظر تعادل سمت

 درا در برداشته باش یاراض بیو تخر دیبوجود آ میبه د یمرتع یاراض لیبر اثر تبد تواندیم ش،یفرسا دهیاز بروز پد

خود  یعیانسان از روند طب رکارشناسانۀیغ هايدخالت لیل). امروزه پدیده فرسایش خاك به د1389 ،ییاسکو ی(سکوت

 دیکاهش عمر مف ،يکشاورز ينهایاز جمله هدر رفت خاك، کاهش سطح زم يخارج شده و تبعات جبران ناپذیر

 محیط در دور از سـنجش هاياز داده ستفاده). ا1389 (کرم و همکاران، و ... به دنبال داشته است یمخزن يسدها

GIS شناخت مناسـبی از چگـونگی تغییرات کاربري اراضی ارائه داده و در مدیریت آن راهکارهاي مناسبی ارائه  میتواند

  .)1390 و همکاران، 1نی(کوپ دهد

  بیان مسئله - 2- 1

  برداري از زمین به منظور رفع نیازهاي گوناگون انسان است. اطالع از نسبت کاربري اراضی شامل انواع بهره

  ترین موارد در از مهماراضی در یک محیط طبیعی و نحوه تغییرات آن در گذر زمان یکی پوشش  هاکاربري

                                                             
1 Coppin  
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توان تغییرات آتی را پیش بینی نموده و ها در گذر زمان میباشد. با اطالع از نسبت تغییرات کاربريها میریزيبرنامه

ن وسیله براي پایش تغییرات محیطی و اقدامات مقتضی را انجام داد. در حال حاضر تکنولوژي سنجش از دور بهتری

هاي چند زمانه سنجش با استفاده از داده ترین سرعت و دقت را دارد.هاي اراضی بوده که بیشاستخراج پوشش/کاربري

موده و سپس با مقایسه آن در هاي اراضی اقدام نتوان نسبت به استخراج کاربرياز دور با کمترین زمان و هزینه می

به طور  یکاربري اراض ی). موضوع بررســ1394 ،ینی مختلف نسبت تغییرات را ارزیابی نمود (آرخهاي زمادوره

قرار گرفته  یمورد بررس یطیهاي محجنبه ایو  نیســرزم شیاي همواره توســط علوم مختلف با هدف آماگســترده

که اغلب  دهیموجب گرد یت جهانبا تحوال یاســت. رشد اقتصادي چند دهه گذشته در سطح کشور و لــزوم هماهنگ

قرار  یاز نقطه نظر کاربري اراض عیدر معرض تحوالت ســر زیمانند: تهران، اصفهان و تبر ــرانیـهرهاي بزرگ اشـ

و حفاظت  تیریمد يزیدر برنامه ر ینقش مهم یو پوشش اراض ي). امروزه مطالعات کاربر1382 ،(محمــودزاده رندیگ

مسائل  شتری). ب2008 و همکاران، 1ژو(آورد یرا به وجود م یطیمح ستیز يتوسعه ساختارها منابع داشته و ارتقاء و

 راتییدر تغ شهی... ر و یطیمح ستیز يهایمنابع، آلودگ بیتخر ،ییزاابانیخاك، ب شیمانند، فرسا یطیمح ستیز

 رانیا زیهاي آبخت جدي حوزهاز مسائل و مشکال یکیخاك  شی). فرسا2017و همکاران،  2ي(با دارند یاراض يکاربر

 یعیکشاورزي و منابع طب داریبه توسعه پا یابیموانع دست نیتراز مهم یکیاز آن به عنوان  توانیو م شودیمحسوب م

بندي تیو اولو یبحران ینواح ییامکـان شناسـا ش،یخطر فرسا زانیاز م ی). آگاه1392 ان،و همکار انینام برد (عرفان

ها و آن سهیامکان مقا ز،یهاي آبخحوزه شیفرسا زانیاز م ی. آگاهسـازدیرا فراهم مـ یو حفاظت یتیریبرنامه هاي مد

 زیهاي آبخحوزه شیفرسا زانیاز م ن. چودینمایرا فراهم م زداريیهاي آبخو اجراي طرح یهاي بحرانحوزه ییشناسا

به  ازین یاراض بیو تخر شیفرسا زانیالعات از مآوري درست اطو جمع هیوجود ندارد، لذا به منظور ته اديیاطالعات ز

 و همکاران، ي(نادر باشد یم یاراض شیبندي فرساو به عبارت بهتر پهنه یاراض شیو استعداد فرسا تیبرآورد حساس

 ي،دـبلنو  پستی ،قلیمیا یطاشر نهمچو مختلفی لـماعوبه  هـمنطق کـیدر  كاـخ فرسایش تشدو  عنو). 1389

 به بتـنسدر آن  ننساا نقش لیلد به ضیارا يبررکا تـهمیا ن،اـمی یندارد. در ا یبستگ ضیارا يربرکاو  كخا عوـن

 دــتولیو  ایشـفرسدر  یـمهم ریاـبس لـعام یـضاز ارا داريبرهرـبه عوـن ،یگرد رتعبا به. ستا شتریب ملاعو یگرد

 شیهاي داراي فرسامحدوده نییکه تع آنجا ). از1983 ،3(کاساس دیآیحساب م هــب زــبخیآ ياــههــحوض بوــسر

 شیپارامترهاي مؤثر بر فرسا هايیدگیچیو پ یمستلزم در نظر گرفتن عوامل متعددي است و با توجه به گستردگ

-و برنامه یتیریامور مد ریآن با سا قیو تلف ییایاطالعات جغراف هايستمیس وخاك ضرورت استفاده از سنجش از دور 

 جیمنجر به نتا ییایاطالعات جغراف هايستمیبا س یقیتلف یمکان يریگمیتصم بانیپشت يهامطرح گردد. سامانه زيیر

بوده و اغلب با  برنهیو هز ریگوقت اریکه بس ،یهاي سنتروش هايتیبا توجه به محدود نی. همچنگرددیم یمناسب

 ارهیچندمع ريیگمیتصم هايستمیو س ییایالعات جغرافاط هايستمیخطا همراه هستند، استفاده از سنجش از دور، س

)MCDM( موارد  صیدر تشخ زيیردر روند برنامه عیتواند باعث تسریعالو بر سودآوري م ،یقیتلف کردیرو کی با

از که رود در استان آذربایجان غربی سیمینه حوضه ).1393 همکاران،سراسکانرود و  يگردد (اصغر رهیو غ یبحران

سبب قرار گرفتن در منطقه کوهستانی و پر  به گیرد،میي سقز و بانه و کردستان عراق سرچشمه هاي منطقهکوهستان

                                                             
1   zhou 
2 Bai 
3 Kassas 
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ها و باشد، همچنین فعالیتشیب و همچنین کمی پوشش گیاهی در حوضه، میزان فرسایش و رسوب خاك شدید می

توجه به توان زمین، شخم غیر اصولی باعث ها، کشت مدوام بدون اقدامات نادرست انسانی از جمله چراي بی رویه دام

  تشدید فرسایش خاك در منطقه شده است. 

  

  ضرورت و اهمیت تحقیق - 3- 1

 ساسیا تاثیري يبشر ندگیز کیفیتو  هفار ،یباییز ،منیت، اشسایدر آ عیجتماا شنقارزش و  رظناز  مینزتولید 

 بهو  دهبو اريمدو دا ورزيکشا يفعالیتها بر مبتنی انیرا اقتصاد زیربااز د هددمی ننشا یخرتا که رطونهما دارد.

 یافته شیافزا اريمددا و اهمیت هشد لمتحو دياقتصا مبانی ان،یرا سیاسیو  جتماعیا رساختادر  لتحو دیجاا با یجرتد

 ايبر تنها نه ،مینز عامل هژیو به )ورزيکشا و اريمدداخش (بدو  یندر ا تولید ملاعواز  ظتحفارو  ین. از استا

(نسیمی و  ستا وريضر يمرا رکشو کل داقتصااز  حمایت ايبر بلکه طبیعی منابعو  ورزيکشا داقتصااز  حمایت

 تغییر خیرا ههد چند طی. در ستا وريضر يمرا در آن همدآ دجووبه  اتتغییرو  مینز به توجه ).2005همکاران، 

. ستا هشد عجتماا و تصاداق ،یستز محیط بر يجد اتتغییر وزبر سبب نسانیو ا محیطی ملاعو تحت ضیارا يبررکا

و  يیزر برنامهدر  مهم اردمواز  نماز طی درآن  اتتغییرو  ضیاز ارا دهستفاا عنواز  عطالا شتندا ینابنابر

-مشـچ ایجـنت ضیاراپوشش و ). تغییرات در کاربري 1389، (نظامی سامانی و همکارانست ا رکشو در اريسیاستگذ

داراي  نیز هینددر آ ضیارا از دهستفاا عنو أثیرـت لیلد به ضیارا يبررکا دموجو يلگوهاا د.دار یستز یطـمحدر  يگیر

 طاــتبار هــمنطق یــضاراطحی ــس شـا پوشـب ستقیمـم رـغی یاو  مستقیم طبیعی منابع اريپاید. دـمیباش همیتا

 مینهدر ز تیمند مطالعازنیا ديصاـقتا اعیـجتما يهازنیاو  ارپاید منابع بین هماهنگی ظــحف رون ــیازاد. ــندار

 طبیعی منابع ارپاید مدیریت ايرـب شالـتو  ستـیز یطـمح شناخت یشافزا .باشد می یـضارا يبررکاو  ضیارا پوشش

 يها نمکاو در  مانیز ياـه ساـمقی ايرـبآن  اتتغییرو  ضیارا پوششو  ضیارا يبررکا پایشو  مطالعه مندزنیا

 کهاتفاق افتاده  سریع نچنا اخیر لساچند در  هااکوسیستم تغییر سرعت ).1389عیل، (محمداسماست ا نگوناگو

 به توجهیبیاز  ناشی رویداد یناو  دمیگیر رتصو سختی به محیطی اتتغییر با هندز داتموجو ريگازسا نمکاا

 يبررکا اتتغییر یابیارز ا). ب2005و همکاران  1(ماس بوده استطبیعی  منابعاز  داريبر هبهرو  ضیارا يبررکا اتتغییر

داد و در  کاهشرا  هايبررکاو  هاکوسیستما تخریبی اترـثا انوـیتـم ،یـضارا صحیح مدیریتو  يیزربرنامهو  ضیارا

 هدـینرا در آ مینزرـس يیماـسو  شتدابر مگا ارپایدي توسعه به نسیدو ر یـطبیع منابع بیشتر چه هر حفظ جهت

از  یکی ). فرسایش1393(نیکخو و همکاران،  دنمو ناـبیرا  یـضارا يبرراـک رـتغییاز  ناشی اتاطرـمخو  یمـترس

 اییـشناس ناـمکا ،فرسایش خطر انمیزاز  گاهی. آرودمی رشما به ضیار منابع فتررهددر  مؤثر ملاعو مهمترین

سکانرود و همکاران، زد (اصغري سرااـیسـم همافررا  حفاظتیو  مدیریتی يبرنامهها يلویتبندو او نیابحر حیانو

 یستیزع تنو تخریبو  هضحو یشفرسا ،يژلوروهید نجریا تغییردر  مهم ملواعتغییرات کاربري اراضی از  ).1393

 مقد دلتعا بهسمت کوسیستما یتاهد يستادر را ضیارا يبررکا اتتغییر نداز روع طالا با انمیتو ینابنابر ،ستا

 منابع مدیریت مبانیاز  یکیالزم است.  طبیعی يعرصهها صحیح مدیریت براي ،روزبه تطالعاو ا رماآ شتندا .شتدابر

 ینا تهیه دننبو روزبهو  باال هزینه به توجه با، ستا ضیارا يبررکا اتتغییر ينقشهها به طمربو تطالعاا ،طبیعی

                                                             
1 Mas 
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 حمطرر کا نیا ايبر شیرو انبهعنو ايارهماهو یروتصااز  دهستفاا خیرا يهالسادر  ،مینیز تعملیا سیلهوبه نقشهها

است  ییایجغراف يهالیمهم در تحل ياز ابزارها یکنیز ی ییایاطالعات جغراف يهاستمیس). 2005 ، 1(پلتریو است هشد

با توجه به اهمیت  نی.  بنابرادینما فایا شیو اثرات آن بر فرسا یاراض يکاربر راتییرا در تغ یتواند نقش مهم یکه م

با تاکید بر بررسی کارائی و دقت نتایج  و نیز زمان گذر در ن در فرسایش خاكها و نقش آکاربري تغییرات، سالهم

)، در حوضه سیمینه رود GIS( ) و سیستم اطالعات جغرافیاییRS( هاي سنجش از دورحاصل از بکارگیري داده

 .ستمورد مطالعه قرار گرفته ا )،2000- 2016هاي شهرستان بوکان و نقش آن در خطر فرسایش خاك (بین سال

  

  تحقیق سؤاالت - 4- 1

 باشد؟هاي مورد مطالعه به چه شکلی میروند تغییرات کاربري اراضی حوضه سیمینه رود در طول سال )1

 رود گذاشته است؟ثیري بر روند فرسایش حوضه سیمینهتغییرات کاربري اراضی شهرستان بوکان چه تا )2

 ؟دارداضی حوضه مورد مطالعه تغییرات کاربري ار باالتري در استخراج دقت  کدام الگوریتم  )3

  

  فرضیه تحقیق - 5- 1

 يهــانیمراتــع بــه زمــ رییــرود عمــدتاً بــه صــورت تغ نهیمیحوضــه ســ یاراض يکاربر راتییتغرسد به نظر می 

  باشد.یم يکشاورز

 حــوزه  شیفرســا عیباعــث تســر یزمــان هــايدوره یشهر بوکــان در طــ یاراض يکاربر راتییرسد تغینظر م به

  شوند.ین مرود بوکانهیمیس

 یاراضــ يکــاربر راتییــتغ یدر بررســ هیــپا کسلینسبت به روش پ يدقت باالتر گراءیرسد روش ش ینظر م به 

  حوضه مورد مطالعه دارد.
 

  ساختار تحقیق - 6- 1

نامه حاضر در پنج فصل تنظیم شده است. فصل اول به بیان کلیات، فصل دوم به بررسی پیشینه تحقیــق، فصــل پایان

هــا و در یــل یافتــهتحل یــهتجزها، فصل چهارم بــه بحــث و مواد و روشهاي منطقه مورد مطالعه و ی ویژگیسوم به بررس

 گیري و آزمون فرضیات اختصاص یافته است.نهایت فصل آخر هم به نتیجه

 

 اهداف تحقیق - 7- 1

  موجود يهايکاربر لیو تحل یبررس )1

 شیمسائل مربوط به فرسا لیو تحل شناخت )2

  شیآن بر فرسا ریو تاث یاراض يکاربر راتییروند تغ یبررس )3
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  مبانی و پیشینه تحقیق -2

  

  کلیات - 1- 2

 يبردارنقشه ،یها وجود داشته است. انجام مشاهدات نجومداده يجمع آور يبرا یمختلف يهاباز روش ریاز د

 ی(فاطم باشدیممند اطالعات مکان يآورعمده جمع يهاو سنجش از دور روش يفتوگرامتر ،یدروگرافیه ،ینیزم

ه، از طریق سنجش از دور علم و هنر به دست آوردن اطالعات درباره یک شیء منطقه یا پدید). 1391،ییو رضا

هاي اخذ شده بوسیله یک دستگاه (بدون تماس مستقیم با شیء منطقه یا پدیده مورد پردازش و آنالیز داده

دوباره فراهم  دیبازد ییگن از مناطق بزرگ را با تواناهم يسنجش از دور، داده ها .(ASP, 1983)  مطالعه) است

 شیفرسا قیتحق ي، برایکمک کند. به طور سنتي امنطقه شیفرسا یابیبه ارز يادیتواند تا حد زیکند و میم

ه با ک شدیم دهها استفاداده يو اخذ مدل ورود شیاشکال فرسا ییشناسا يبرا ییعکس هوا ریتفس قیخاك از طر

علوم  ژهیدر تمام علوم بو يریچشمگ راتییتغ ،ياماهواره ریتصاو افتیو در 1972در سال ، اره لندستپرتاب ماهو

  اتفاق افتاد. نیزم

  

  سنجش از دورمزایاي  - 2- 2

 يها در محدودهآن يآورها، جمعماهواره يلهیوسارقام سنجش از دور به يهادستاورد نیاز بارزتر یکی

یاخذ شده را م ریدارد و تصاو يبرتر ییهوا يهالحاظ بر عکس نیاست که از ا سیطالکترومغنا فیاز ط يترعیوس

فراهم  یرقوم يهاداده ریاطالعات با سا قیتلفکه در آن امکان  يکرد، به طور تیریمد یفیو ک یصورت کمبه توان

اطالح و  ،يراستاریزش، وفضابرد در هر زمان دلخواه قابل پردا يهادست آمده توسط سنجندهبه يها. دادهشودیم

از  ياریدر بس ینیزم يهابرداشت نمونه ،یسنت يها). در روش1387 ،ی؛ رسول1385 ،یعیربزادهی(عل اندبیترک

 يهادهیو مستمر از پد عیوس يها. سنجش از دور، برداشتگرفتیصورت م يانقطه ای یموضع ورتصها بهحالت

قابل  يمتعدد یمکان يهالیتحل قیطر نیو از ا دهدیم شیافزا يبردارنهمورد عالقه، قدرت محققان را در امر نمو

  ).1387 ،ی(رسول گرددیاجرا م
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  هاماهواره - 3- 2

  هاسنجنده -2-3-1

ها در نظر آن يکه برا یتیبسته به مامور کیکه هر  شوندیقرار داده م ییهاهر ماهواره، سنجنده يبر رو

که به  یفیها در تعارآن يحال همه نی. در عباشندیبرخوردار م ياژهیو یکیاپت اتیگرفته شده است، از خصوص

ها . سنجندهباشندیدارد مشترك م یگها بستآن يو مدار یفیط اتیسنجنده، خصوص يهندسه ط،یمح يهندسه

و  یطیاطالعات مح نیو تام ییها به منظور شناساکه از آن یکیالکترومکان ای یکیهستند، الکترون ییهادستگاه

مختلف دسته  يهادگاهیسنجش از دور از د يایها در دنسنجنده). 1393 ،يمباشر( شودیاستفاده م یکیزیف

از  ياریبس ینیبشیبه پ تواندیم ردیگیسنجنده در کدام دسته قرار م ره کهنی. شناخت اشوندیم يبند

  ها کمک کند.آن یفیط ایو  یهندس اتیخصوص

  ور در فرسایشکاربرد سنجش از د -2-3-2

هاي منابع طبیعی و توانند در مطالعات و بررسیهاي سنجش از دور در کنار سایر منابع اطالعاتی میداده

هاي توسعه منابع زمینی و محیطی قرار گیرند. از ریزيکشاورزي در دسترس پژوهشگران و مدیران، جهت برنامه

ها، شناسایی باشد. اولین قدم در حفاظت از خاكمیجمله اهداف مهم در مطالعات منابع طبیعی، حفاظت خاك 

وضعیت فرسایش خاك در عرصه مورد نظر است. شناسایی مناطقی که فرسایش خاك در آنها به حد بحرانی 

کند. این مهم به دو روش امکان پذیر است. یکی  هاي حفاظت خاك را براي ما نمایان میرسیده است، اولویت

گیر و پرهزینه است و دیگري استفاده از تصاویر ماهوارهزیابی صحرائی که بسیار وقتهاي سنتی اربکارگیري روش

  .)1382(رئوفی و همکاران،  باشندتر میباشد که با توجه به سریع بودن و هزینه بسیار کمتر، مطلوباي می

  سنجش از دور يهاانتخاب سنجنده در روش - 4- 2

 نییدر مطالعات تع ژهیو سنجنده مناسب، به و ریر انتخاب تصوسنجش از دو يهادر روشاز مراحل مهم  یکی

به اطالعات،  یدسترس رینظ ياریبه عوامل بس کیانتخاب تکن). 2004و همکاران،  7(لو باشدیم یزمان راتییتغ

 يبرا ).2009 و همکاران، 8ی(لیبرت داردی بستگ یاتیجزئ نیبه چن یبیاستد زانیو م ازیمورد ن اتیو جزئ نهیهز

  استفاده نمود. توان از سنجنده استر ماهواره ترامی سنجش از دور، يهاستمیس انیاز م ینیاطالعات زم هیهت

 TERRAماهواره  -2-4-1

به فضا می  1999حاصل پروژه مشترك کشورهاي آمریکا ،کانادا و ژاپن بوده که در سال  TERRA ماهواره

شد. در حال حاضر بامی  MISRو Aster VNIR, Aster SWIR, Aster TIR, MODIS سنجنده 5شامل  باشد که

کند. تصاویر دریافتی این ماهواره هردو روز را دریافت می MODIS هاي سنجندهمرکز سنجش از دور ایران داده

  .یکبار کره زمین را پوشش می دهد

                                                             
7  Lu 
8 Liberti 
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  سنجنده استر -2-4-2

طیفی مختلف به دانشمندان و محققان  باند 14باشد که با داشتن می استر یکی از پنج سنجنده ماهواره ترا

هایی نظیر مادون قرمز نزدیک، کوتاه و حرارتی که توسط چشم هاي زمینی را در طول موجامکان بررسی پدیده

متفاوت  یمکان کیتوان تفک يدارا یفیط طهیدر سه ح یافتیدر ریتصاو .دهدانسان قابل رویت نیست را می

متر بوده، در  30 یمکان کیتوان تفک يدارا SWIR يمتر است. باندهاVNIR ،15 يباندها کیهستند. توان تفک

، و دقت مطلق یفیمتر دارند. تعداد باندها، دامنه ط 90 یمکان کیتفک ي، داراییمادون قرمز گرما ریتصاو کهیحال

، در بررسی و پایش پوشش ابر، یخچال ها است. این سنجندهآورده شده  1-1سنجنده در جدول  نیباند ا 14

شناسی، شناسی، زمینالگوهاي پوشش گیاهی، خاك دماي زمین، کاربري اراضی، بالیاي طبیعی، پوشش برف،

  شناسی، هیدرولوژي و کشف تغییرات کاربرد دارد. اقلیم

  
 مشخصات سنجنده استر: 1-2جدول 

 

محدوده  باند  طیف سنج

 باند(میکرومتر)

توان تفکیک 

 رادیومتري(بیت)

توان تفکیک 

 ر)مکانی(مت

  

  

VNIR 

1  
2  
N3 
B3 

600/0 -520/0  

690/0 -630/0  

860/0 -780/0  

860/ -780/0 

8  
8  
8  
8 

15  
15  
15  
15 

  

  

  

SWIR  
  

 

4  
5  
6  
7  
8  
9  

700/1 -600/1  

185/2 -145/2  

225/2 -185/2  

285/2 -235/2  

265/2 -295/2  

430/2 -360/2 

8  
8  
8  
8  
8  
8 

30  
30  
30  
30  
30  
30 

  

  

TIR  
  

  

 

10  
11  
12  
13  
14 

475/8 -125/8  

825/8 -475/8  

275/9 -925/8  

95/10 -25/10  

65/11 -95/10 

12  
12  
12  
12  
12 

90  
90  
90  
90  
90 

  
  

  پیش پردازش تصاویر - 5- 2

  ها براي ها اعمال یک سري پیش پردازشبندي و سایر پردازشسازي تصاویر براي طبقهبه منظور آماده

هاي پیش پردازش تصاویر همانند سازي تصاویر براي مرحله بعد ضرورت دارد. به همین منظور از روش آماده

 گرچه هاداده پردازش پیش اعمال مجموعه). 2015، 9جنسنتصحیحات رادیومتریکی و اتمسفري استفاده شد (

                                                             
9 Jensen 
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 فقط و آیدنمی شمار به بنديطبقه اصلی مراحل جزء اما هستند بنديطبقه در تاثیرگذار عوامل مهمترین از یکی

 هايعملیات این از بعضی به ادامه در. شوندمی گرفته کار به بنديطبقه به ورود براي هاداده سازي آماده براي

  .پرداخت خواهیم پردازش پیش

  یکیومتریراد حیتصح -2-5-1

اعمال شده و  يدرجات خاکستر يکه فقط رو شودیم حاتیشامل آن دسته از تصح یکیومتریراد حاتیتصح

موجود دارند.  يخطاها یدر جبران بعض ی)، سعکسلیبه پ کسلیها به صورت مجزا (به صورت پآن ریمقاد رییبا تغ

و  ياتمسفر يهانوار شدن، خطا رنوا يافتاده، خطاعبارتند از: خطوط جا یکیومتریراد ياز عمده موارد خطاها

 يحذف دو نوع خطا ایکاهش و  يبرا یکیومتریراد حاتیتصح یطور کل. بهباشدیم هازیو نو یدستگاه يهاخطا

ها هستند که آن دسته از خطا ياتمسفر يها. خطایدستگاه يهاو خطا ياتمسفر يها: خطارودیکار معمده به

ها هستند آن دسته از خطا یدستگاه يها. خطاندیآیوجود مبه سیلکترومغناطا يانرژ ياتمسفر رو ریبه علت تاث

  ).1391 ،ییو رضا ی(فاطم شوندیم جادیعملکرد سنجنده ا ای یکه به علت طراح

  ياتمسفر يخطا حیتصح  -2-5-2

 اتییــباعــث محــو جز ياتمســفر ي. خطاهادیآیم شیدر اثر جذب و پراکنش ذرات اتمسفر پ ياتمسفر يخطا

در ســنجش از  ياتمسفر حاتیصحت. کاهندیم زیسنجنده ن یمکان کیاز قدرت تفک لهیوس نیو به ا شوندیم ریتصو

 چنــد زمانــه باشــد ریتصــاو ســهیهــدف مقا که، شود یاحساس م شتریب یزمان تاثیرات این خطااست.  يدور ضرور

  .)1381 ي،(مسگر

  یهندس حیتصح -3-5-2

 خطاها این که باشندمی هندسی خطاهاي و اعوجاجات داراي مختلفی عوامل اثر در دور از سنجش تصاویر

 خطاهاي ایجاد منابع ترینعمده. گردندمی تصویر روي عوارض، مختصات تغییر یا جابجایی شکل، تغییر باعث

 تغییر و دستگاهی، خطاهاي پانورامیک، اثر زمین، کرویت ماهواره، و زمین نسبی حرکت: از عبارتند هندسی

به نمونه  ،رفع خطا. به منظور گردندیم حیتصح ینیبا نقاط کنترل زم این خطاها. ماهواره یا سنجنده وضعیت

 یخروج را در هاکسلیپ ریدارد و مقاد ریتاث يدرجات خاکسترمقادیر  يرو مایاست که مستق ازیمجدد ن يبردار

  ).1995 ،چاردی(ر سازدیم رییدچار تغ

  هاي طیفیمفهوم شاخص - 6- 2

کند بخش از آن منعکس شده و بخش دیگري از سطح عبور نموده و زمانی که نور به سطح برخورد می      

عکاسی، عبوري و جذبی تابعی از انواع سطح بوده و با طول گردد. مقدار نسبی نور انباقیمانده نیز جذب سطح می

گیري انرژي در سنجش از دور اکثرا مربوط به خواص انعکاسی عوارض کند. اندازهموج نور بر خوردي نیز تغییر می
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گیري انرژي منعکس شده از سطح عارضه به عنوان تابعی از طول موج به نام انعکاس باشد. اندازهزمینی می

  شود:نشان داده می 1-1). که به صورت ریاضی با رابطه 2015شود (جنسن، نامیده می 10طیفی

 )2 -1(  P(χ) = ER(χ)/EI(χ)*100 

تابش شده به شی است. نمودار  χانرژي طول موج  IEانعکاس یافته از شی و  χانرژي طول موج  REکه در آن 

شود. پوشش گیاهی براي انجام نامیده می  یفیانعکاس طیفی به عنوان تابعی از طول موج، منحنی انعکاس ط

. سازدنور مادون قرمز را منعکس میعمل فتوسنتز نور مرئی بیشتري را به خود جذب کرده و بخش بزرگی از 

کنند. بدین ترتیب با افزایش طول موج، میزان ها هم از یک الگوي کلی پیروي میها و خاكمنحنی طیفی آب

ها داراي نوسان کمتري نسبت به پوشش گیاهی است. یابد و منحنی انعکاس طیفی آنها افزایش میانعکاس خاك

هاي ها به دو کالس عمده شامل: شاخصها هم در محدوده مادون قرمز تقریبا هیچ انعکاسی ندارند. شاخصآب

  ).2015گردند (جنسن، هاي خطی تقسیم بندي مییبهاي حاصل از ترکگیري طیفی و شاخصحاصل از نسبت

  بنديطبقه - 7- 2

باشد،  یکسانی یفیرفتار طي آنها که دارا یطبقات بنديمیمشابه و تقس یفیهاي طبه جداسازي مجموعه

اختصاص  ر،یتصاو دهندهلیتشک هايکسلیبندي پطبقه یعبارت. بهشودیاي گفته مبندي اطالعات ماهوارهطبقه

 ندیگویاي ماطالعات ماهواره بنديرا، طبقه یخاص دهیپد ایبه کالس  هاکسلیاز پ کیکردن هر یمعرف ایدادن 

است که به  بندياي، طبقهههاي پرکاربرد استخراج اطالعات از تصاویر ماهواریکی از روش ).1392پناه، (علوي

 تر اطالعات، باهاي موضوعی و استخراج دقیقدهد. براي تفکیک پدیدهکاربران امکان تولید اطالعات مختلف را می

 شودمی حاصل متفاوتی نتایج تعلیمی نقاط هايویژگی مطالعه، موردبندي، منطقه توجه به نوع روش طبقه

 است ايماهواره تصویر پردازش فرایندهاي اصلی ترین اهدافمهم از یکی بندي. طبقه)1394 نجفی، و مختاري(

یژگی هاي کاربري اراضی دارا بودن و با زمین پوشش از موضوعی هاينقشه ایجاد معموالً  آن نهایی نتیجه که

   مشخصی است

، SVM(11(ماشین بردارپشتیبان فاصله،پایه (حداکثرشباهت، حداقلبندي پیکسلهاي مختلف طبقهروش .

(شش انگشت و  باشنداي میبندي تصاویر ماهوارههاي طبقهترین روشگیري) و شیءگرا از متداولدرخت تصمیم

به دلیل دقت  ماشین بردار پشتیبان، تمیلگورپایه، ابندي پیکسلروش طبقهاز  ،حاضر قیقدر تح ).1395همکاران،

   .استفاده شدءگرا و روش شی باالي آن در محدوده مطالعاتی

  شیءگرا -2-7-1

گرفته در سنجش از دور انجام  يمنطق فاز ياهدکاربر يینهدر زم یاديز یقاتتحق یراخ يهاسال یدر ط

نرم افزار  یطدر مح يفاز يمعموال اعمال طبقه بنداست. گرا استوار بوده یروش ش يمبناکه عمدتا بر  ،است

eCognition يشود که از درجهینرم شناخته م يبه عنوان طبقه بند یر،تصاو يگرایش یلو تحل یردگیصورت م   

                                                             
10 Spectral Reflectance 
11 Support vector machine 
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Abstract 

The present study was conducted to investigate the land use change and its effect on 
erosion using GIS and RS. For the research of images, ASTER 2000 and 2017, TERRA 
was used. The land use map of the basin was prepared using both object-oriented and 
pixel-based methods. In both methods, the same educational data was used for 
classification; then, the accuracy assessment methods including Overall accuracy and 
Kappa coefficient of classification reached were extracted and it was determined that the 
result And it was found that the result of the object-oriented classification is better than the 
base pixel method of about 2%. To assess the accuracy of the results in both methods, 
educational data was used; then the most important methods for evaluating the accuracy 
including precision and coefficient Kappa classification was extracted. The erosion zoning 
map was carried out using land use maps and the factors including slope, lithology, 
distance from the road, distance from the waterway, rainfall and soil using Critical 
weighing method and WLC method. The results showed that in the map of the user's 
experience, the largest area in 2000 was the use of rangelands, which in the year 2017 
significantly decreased and became arable land. According to the erosion zoning map of 
2000, 8/79 and 28/28 percent respectively, and with 2017 erosion zonation, 11.04 and 
34.08 percent of the city area are located in two high risk and high risk categories. The 
reason for increasing the area of high-risk and high-risk erosion classes in the studied basin 
can be the conversion of lands with rangeland cover to arable land, the increase of 
residential areas along the river's margin and the non-observance of river boundaries, 
increasing communication lines and interference Man in the environment. 
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