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   چکیده 

هدف از تحقیق حاضر، پایش  .هست کاربري اراضی تغییرات پایش جهت ارزشمند و ضروري ابزاري ازدور سنجش يفنّاور

باشد. بدین منظور ابتدا تصاویر ماهواره لندست مربوط به می ازدور با تکنیک سنجش پوشش اراضی در حوضه اندبیل خلخال

ي تصاویر به روش حداکثر بند طبقهیک و هندسی متر یورادتهیه و پس از تصحیح  1396 و 1381 ،1366هاي سال

-1381بندي نیز با شاخص کاپا و صحت کلی بررسی شد. بر اساس نتایج در دوره اول (احتمال انجام پذیرفت. دقت طبقه

- 1396) و در کل دوره (هکتار 1026( درصد 27) 1381- 1396( هکتار)، در دوره دوم 1048( درصد 28 )1366

دهد که در سی سال گذشته  یمهکتار) از منطقه دچار تغییر کاربري شده است. نتایج نشان  1082درصد ( 2/29) 1366

این امر است که تصاویر  دهنده نشاناراضی دیم افزایش و اراضی مرتعی و جنگلی کاهش داشته است. نتایج تحقیق حاضر 

  .ي کاربري اراضی داردها نقشهبی در جهت تهیه ماهواره لندست از قابلیت مناس

  

  .ازدور سنجشاي، تغییرات پوشش اراضی، حوضه اندبیل، تصاویر ماهواره واژگان کلیدي:
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   مقدمه  - 1

 تبدیل و شده از اراضی استفاده چگونگی در تعادل عدم ایجاد به منجر که بوده قبل چنان هايدهه در تغییرات کاربري

 هايرویشگاه تبدیل انسانی عامل فعالیت از ناشی تغییرات است. داشته پی در را ها يکاربرسایر  به اولیه بکر هاي يکاربر

 ). اطالع2011و همکاران،  1شود (کالرستاقی یم زیستگاه شدن چندتکه و تخریب و دست رفتن از ها، يکاربر دیگر به طبیعی

باشد  یم ها یزير برنامه در موارد ینتر مهم از یکی زمان درگذر آن تغییرات نحوه و شهري محیط یک در هانسبت کاربري از

-می اطالق آن منابع و یري اراضیکارگ به براي انسان اهداف و هاروش به اراضی ). کاربري1393(داوودي منظم و همکاران، 

 ي و ملی دارد. ا منطقههاي  یزير برنامهو از مباحثی است که نقش مهمی در  )1392گردد (سنجري و برومند، 

ي اخیر به ها سالي بسیار مهم از حیث کاربري اراضی با پوشش جنگلی و مرتعی خوب در ها حوزهحوزه اندبیل خلخال یکی از 

و فرسایش در این حوزه در حال افزایش است. این مسئله همراه  قرارگرفتههاي نادرست در معرض تخریب  یریتمددلیل اعمال 

ي گردشگري ها اقامتگاهي اخیر این منطقه جهت احداث ها دههي لطیف منطقه باعث شده طی وهوا آببا اقلیم کوهستانی و 

بسیار مورد استقبال قرار گیرد، این مسئله کاربري اراضی منطقه را دستخوش تغییر قرار داده است و موجبات تخریب منابع 

به  GISو  ازدور سنجش يها فنش شده تا با استفاده از رو در این تحقیق تال ینازازیست را فراهم آورده است.  یطمحطبیعی و 

  .شودید بر تغییرات فرسایش پرداخته تأکبررسی تحوالت اراضی صورت گرفته در حوزه اندبیل طی یک بازه زمانی مشخص با 

  

  مواد و روش - 2

حوضه اندبیل در شرق خلخال و در مجاورت آن قرار 

 ازنظرگردد داشته و خروجی حوضه به شهر خلخال ختم می

 32 ي جغرافیاییها طولموقعیت جغرافیایی، حوضه در بین 

و  36 ي جغرافیاییها عرضشرقی و  48◦و  37َ  تا 48◦و 
 1است در شکل  قرارگرفتهشمالی  37◦و  41َ  تا 37◦

  شود.موقعیت جغرافیایی و حدود حوضه اندبیل دیده می

  

                                                                                                   : موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه1 شکل                                                                                                                    

به منظور انجام این تحقیق تصاویر ماهواره لندست 

از سایت  2017و  2002، 1987مربوط به تاریخ هاي 

) دانلود شد. در ادامه پیش usgsزمین شناسی آمریکا (

در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. پردازش تصاویر 

داراي تصحیح هندسی  OLIتصویر دانلود شده از سنجنده 

اولیه بوده است. صحت هم مرجع بودن تصویر مذکور در 

نقطه کنترل  30بر اساس انتخاب  ERDASافزار  نرم

ها بر روي  آن یابیشده از منطقه و مشابه  زمینی برداشت

 Arc mapافزار  تصاویر موردنظر انجام شد. همچنین در نرم

منطقه  25000/1رقومی توپوگرافی  ي یهبا استفاده از ال

 در يها آبراهه ها، زمینی (تقاطع جاده نقاط کنترل شامل

                                                 
1 Kelarestaghi 
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و  TMگردید. سپس تصاویر سنجنده هاي  ید، این مهم تائباشد یغیره) منطقه نیز م و موجود تأسیسات کوهستانی، مناطق

ETM+  با توجه به تصویر سنجندهOLI  به روشImage to Image  با خطايRMS  رجعپیکسل هم م 2/0معادل  

  اي در حالت کالسیک مراحل مختلف پردازش تصاویر ماهواره :2 شکل                                                                                          

با  ENVIافزار  در محیط نرم(حداکثر احتمال) شده  رایج نظارت يبند در این پژوهش بر اساس روش طبقهدر ادامه  گردید.

ساخت  انسانجنگل و مختلف از قبیل مرتع، زارعت دیم، زراعت آبی،  يها مطالعه به رده توجه به مشخصات منطقه مورد

بعد از انجام فرایند طبقه بندي از شاخص کاپا و صحت کلی براي ارزیابی دقت طبقه بندي  انجام پذیرفت. يبند عملیات طبقه

  استفاده شد.

  

  نتایج - 3

ي بند طبقهي همواره بایستی دقت ا ماهوارهي تصاویر بند طبقهپس از  ي تولیديها نقشهاطمینان از درستی و صحت  منظور به

بر اساس جدول فوق در هر سه تصویر میزان ) نتایج دقت طبقه بندي آورده شده است. 1در جدول (محاسبه شود. بدین منظور 

هاي  يبند طبقهبودن  قبول قابلي نشان از بند طبقهست. همچنین بررسی دقت براي کاپا بیشتر ا آمده دست بهدقت کلی از مقدار 

از دو تصویر دیگر بیشتر  2017براي تصاویر سال  آمده دست بهی مقدار دقت موردبررسهر سه تصویر  در صورت گرفته دارد.

  قابل توجیه است. 2017بودن تصویر سال  روز به  بهاست که این امر با توجه 

  

  نتایج ارزیابی دقت تصاویر با استفاده از شاخص کاپا و صحت کلی) 1جدول (

  ي حداکثر احتمالبند طبقهروش   برآورد صحت

1987  2002  2017  

  89/88  56/80  94/81  دقت کلی

  86/0  75/0  77/0  ضریب کاپا

  

به  1987است. بر اساس این جدول در سال  مشاهده قابلي کاربري به تفکیک سال ها رده) مساحت هر یک از 2در جدول (

دهد. در سال  یمو زراعت آبی بیشترین قسمت از منطقه را تشکیل  ساخت انسانترتیب کاربري مرتع، زراعت دیم، جنگل، 

دهد.  یمبیشترین قسمت منطقه را تشکیل  ساخت انسانهاي مرتع، زراعت دیم، جنگل، زراعت آبی و  يکاربربه ترتیب  2002

ساخت بیشترین قسمت منطقه  استان، به ترتیب مرتع، زراعت دیم، زراعت آبی، جنگل و 2017ی یعنی موردبررسآخر  در سال

  دهند. یمرا تشکیل 

 درصد و هکتار برحسبی موردبررسهاي مختلف کاربري در سه زمان ) مساحت کالس2جدول شماره (

  کالس کاربري  ردیف

  سال

1987  2002  2017  

  درصد  هکتار  درصد  هکتار  درصد  هکتار

 7/96 295/21 2/00 74/07 4/46 165/35 ساخت انسان  1

 6/25 231/83 9/95 368/91 9/03 334/84  جنگل  2

 2/22 82/26 3/55 131/51 3/39 125/74  زراعت آبی  3

 25/17 933/65 24/34 902/79 12/30 456/17  زراعت دیم  4

 58/26 2160/71 60/19 2232/63 70/85 2627/81  مرتع  5
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  مورد بررسی ) نقشه طبقه بندي شده کاربري اراضی به روش حداکثر احتمال در سه سال3شکل (

  

در سه دوره  داده رخیش بایستی به بررسی تغییرات دوروها در هر  يکاربري و میزان هر یک از بند طبقهبعد از تعیین دقت 

- 1987) در بازه اول (3بر اساس جدول ( دهد. یمرا به تفکیک هر کاربري نشان  داده رخ) تغییرات 3پرداخته شود. جدول (

شود. در مرحله بعد به ترتیب کاهش مراتع و اراضی  یم) بیشترین تغییرات مربوط به افزایش زراعت دیم در منطقه 2002

تغییرات را به ترتیب افزایش  ) بیشترین2017-2002شود. در بازه دوم یعنی ( یمبیشترین تغییرات را شامل  ساخت انسان

، کاهش اراضی جنگلی، کاهش اراضی مرتعی، کاهش زراعت آبی و افزایش زراعت دیم، بیشترین تغییرات را ساخت انساناراضی 

افزایش اراضی زراعت دیم، کاهش مرتع، افزایش اراضی  یطورکل بهسال گذشته  30شود. در بازه سوم یعنی  یمشامل 

  شود. یم، کاهش جنگل و کاهش اراضی زراعت آبی بیشترین این تغییرات را شامل ساخت انسان

  

  یبررس موردها در سه دوره ) میزان تغییرات هریک از کاربري3جدول (

    
1987-2002  2002-2017  1987-2017  

  هکتار  هکتار  هکتار

 129/85 221/14 91/29- ساخت انسان 1

 103/01- 137/08- 34/07  جنگل 2

 43/49- 49/25- 5/77  زراعت آبی 3

 477/48 30/86 446/63  زراعت دیم 4

 467/10- 71/92- 395/18-  مرتع 5

  

  بحث و نتیجه گیري-4

 میباشد. گذاري سیاست و ریزيبرنامه در موارد مهمترین از یکی گذر زمان در آن تغییرات ة نحو و کاربریها نسبت از اطالع

 از یکی کاربري اراضی تغییرات و کندمی تهدید را خاك و آب منابع طورجدي به که است جهانی مشکل یک خاك فرسایش

 کاربري تغییرات و پایش ارزیابی به اي ماهواره تصاویر از استفاده با تحقیق این لذا در میباشد. خاك فرسایش در مهم هايعامل

 تعداد شد. خاکپرداخته فرسایش در آن نقش و 2017 تا 1985 سالهاي درخالل حوزه اندبیل خلخال در داده رخ اراضی

مطالعه تعیین و با استفاده از فراسند طبقه  مورد منطقه شرایط و موجود کاربري هاي -نقشه و تصاویر به توجه با اراضی کاربري

 گیاهی، پوشش بندي تصاویر نشان دهنده تخریببندي تصاویر تهیه شد. مشاهده روند تغییرات کاربري اراضی با توجه به طبقه
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می  منطقه، در مسکونی مناطق به مربوط سازهاي و هاي زراعیدر کنار گسترشساخت وگسترش زمین ها و مراتعباغات، جنگل

 کاربریهاي در پرخطر و پرخطر طبقه بسیار با مناطق عمده طور مطالعاتی به محدوده در فرسایش هاينقشه به توجه با باشد.

اند که از این حیث  گرفته قرار و جنگل کاربریهاي در کم بسیار و کم خطر با مناطق و دارند قرار باغی -زراعت آبی دیم، زراعت

 )، مارتینزموریلو1389( نظري سامانی و همکاران)،1393( مرادي و همکاران ؛ مطالعات نتایج با مطالعه، نتایج گفت میتوان

از  و جنگل مراتع و بیشترین از دیم زراعت کاربري که، امر این بر )، مبنی2016همکاران ( و )، داسیلوا2011همکاران (

 هاي طبیعی، عرصه حفظ جهت تا است الزم میرسد نظر مطابقت دارد. به برخوردارند، فرسایش ایجاد جهت پتانسیل کمترین

 باال، پتانسیل فرسایشی با مناطق در آب و خاك حفاظت براي و اقداماتی فرسایش کنترل اراضی، کاربري کردن قانونی و تثبیت

 سازمانهاي و نهادهاي مدنی دیگر طرف از .گیرد قرار اراضی مدیران و کار متخصصین دستور در حفاظتی طرحهاي چارچوب در

  نمایند. مدیریت اعمال اراضی، کاربري تغییرات بر نظارت در امر توانند می منطقه در غیردولتی و دولتی

  منابع -5

 تکنیک از استفاده با اراضی کاربري تغییرات ، پایش1393حاجی نژاد، علی. محسن، عباس نیا. سیما، پورهاشمی،داوودي منظم، زهره. 

  .1شماره ، 5 سال و سامانه اطالعات جغرافیایی در منابع طبیعی، ازدور سنجششهرستان شهریار، فصلنامه  :موردي مطالعه ازدور سنجش

ي  ازدور (مطالعه سنجش فناز  با استفادهي گذشته  دههتغییرات کاربري/پوشش اراضی درسه  )، پایش1392ناصر (سنجري، صالح، برومند، 

  .56- 67صص ، 1شماره ، 4سال منابع طبیعی،  در علوم GISو  ازدور کاربرد سنجشي  مجلهکرمان)،  زرند استاني  منطقه موردي:

، پایش تغییرات فیزیکی سیماي سرزمین شهر کرج با استفاده از تحلیل سینوپتیک و 1393تیموري، حسن و دژکام، صادق، عباس. مرادي،

  1394 بهار ،1 شماره نوزدهم، دوره یزي و آمایش فضا،ر برنامه فصلنامه ي،ا ماهوارهتصاویر 

 دور در طالقان آبخیز حوزه اراضی کاربري تغییرات روند ابی، ارزی1389ی. حمیدرضا، کوه بناناکبر، قربانی. مهدي،  یعلنظري سامانی. 

  .442- 451 ، صصسوم شمار چهارم، سال مرتع، پژوهشی علمی ، مجله1380تا  1366
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The poinview of landuse changes and it’s effects on soil erosion in 
Andabil watershed, Khalkhal 

  
Abstract   
Study of resources changes in previous years could be useful in the planning and optimal use 
of resources to control inappropriate changes. Because land use changes occur on large-scale, 
remote sensing technique is a useful and valuable tool for monitoring the changes. The aim of 
this research is to monitoring of land cover changes in Andabil watershed located Khalkhal 
town using remote sensing technique. First TM, ETM+ and OLI images for the year 1986, 
2001 and 2011 were collected respectively and after radiometric and geometric correction, 
images were classified using maximum likelihood classification method and then Kappa and 
overall indexes were used to calculate classification accuracy. Based on results, in first period 
(1981-2001) 28%, (1048 hectares), in second period (2001-2016) 27% (1026 hectares) and in 
third period (1986-2016) 29.2% (1082 hectares) of area land cover has changed. Based on 
results in past 30 years rangeland and forest area have decreased while dry farming have 
increased. The results shows that Landsat images have high capability for preparing landuse 
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maps. Results show despite high capability of Landsat images in mapping land use, using 
additional layers like NDVI, elevation and slope percent land use types separation can be 
improved. 
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