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فرسایش خاك ،تشدید محیطی تغییرات کاربري اراضی و پوشــش زمینت زیستالپیامدها و مشــککی از ی: هدف 

بنابراین، نیاز اســت که ابعاد مکانی . کندهاي آبخیز را تهدید میهضاست که به طور جدي منابع آب و خاك حو

گذاران و ناسایی شوند تا سیاستآبخیز مرتباً ش يیندهاي حوضهآکاربري اراضی و پوشــش زمین و اثرات آن روي فر

هـاي تـرین روشهزینـهترین و کـماي یکی از سریعهاي ماهوارهداده. دزم را اتخاذ کننالمحققان بتوانند تصمیمات 

این مطالعه با هدف ارزیابی تغییرات درصد کاربري  .باشدکاربري اراضی می يهنقش يهدر اختیار محققان جهت تهی

ي آبخیز خیاوچاي شهرستان در حوضه 2017تا  1984هاي ي زمانی سالدر فاصلهبر فرسایش  ثیر آنأو تزمین

  .شهر انجام شدمشکین

ي لندست، ماهواره OLIو  TMي براي این منظور در ابتدا با استفاده از تصاویر سنجنده: روش شناسی پژوهش 

ي کاربري اراضی با استفاده از رادیومتریک، نقشهي درصد پوشش گیاهی تهیه و پس از تصحیح اتمسفري و نقشه

سپس .تهیه شد) ترین همسایهالگوریتم نزدیک(گرا و روش شئ) الگوریتم حداکثر احتمال(پایه روش پیکسل

بندي پهنه ينقشه.شد استخراج بندي طبقه کاپاي ضریب و کلی قت د شامل صحت ارزیابی  هاي  روش ترین  مهم 

، فاصله از راههاي کاربري اراضی حاصل و عوامل شامل شیب، لیتولوژي، فاصله از ستفاده از نقشهفرسایش با ا

-هکلی براي نقش میانگین دقت.انجام شد WLCدهی کرتیک و روش ، بارش و خاك با استفاده از روش وزنرودخانه

صـد و مقـدارکاپاي آنها به ترتیب در1/96و 84/95به ترتیب برابـر بـا گراپایه و شئهاي پیکسلروشحاصل از  ي

  . ستا پایهروش پیکسلگرا در مقایسـهبا ئبرتري روش شـ يدهندهبرآورد شد که نشان95/0و 94/0

زارها با کاهش افزایش دیم 2017تا  1984هايلبین سا کاربري حاصل يدر نقشهکه  تایج نشان دادن:یافته ها 

. هکتاري داشته است 3670ترین تغییر مربوط به کاربري مرتع بوده که کاهشی معادل مراتع همراه بوده است و بیش

بندي پهنهبه  درصد و با توجه 4/16و 5/12به ترتیب   1984بندي فرسایش سال  پهنه يهبا توجه به نقشچنین هم

 ي خیلیهطبق در دوي آبخیز خیاوچاي حوضهدرصد از مساحت  09/19و  28/18به ترتیب  2017سال فرسایش

  . پرخطر و پرخطر قرار دارند

ي مورد مطالعه را فرسایشی در حوضهپرخطر و پرخطر  علت افزایش مساحت مربوط به طبقاتخیلی:نتیجه گیري 

افزایش ، هاي تندخوردن مراتع در شیبو شخمدیم تبدیل اراضی با پوشش مرتعی به اراضی زراعت  توان، درمی

دانست که این روند رخداد فرسایش را تسریع  رعایت نکردن حریم رودخانهو  رودخانه يمناطق مسکونی در حاشیه

  .بخشدمی

  .فرسایش، حوضه خیاو چاي، لندست، استفاده از زمین :واژه هاي کلیدي
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  مقدمه - 1-1

تغییر ممکن دگرگونی و ، این باشنددگرگونی میها به طور پیوسته در حال اکوسیستم

انسانی  هايدخالتطبیعی پوشش گیاهی و یا حاصل از  فعل و انفعاالتاز  ناشیاست 

بر  گوناگونطیدر شرا یعیطبی وانسانعوامل . غیره باشدیا کاربري زمین و  مانندتغییر

با چه  مذکورعوامل کهنیبسته به ا. دارند نوعیمت راتیتأث نیسطح زم يهادهیپداشکالو یرو

، اتتغییر پایش.نمودخواهد  فرقراتییروند تغو شکلگذار باشند، ریتأث و قدرتی شدت

-ي آن در زمانمشاهده يوسیلههبشیء پدیده یا ها در وضعیت یک فرآیند تعیین تفاوت

براي  معیاريسطح زمین  اشکالو به هنگام  اتمناسبتغییر پایش. باشدهاي متفاوت می

منظور هاي طبیعی به پدیدهسایر هاي متقابل بین انسان و بهتر روابط و کنش تحلیل

  ). 1390آرخی و همکاران، (ي بهینه از منابع خواهد بود مدیریت بهتر و استفاده

 مدیریت منابع طبیعی اصولیکی از ،هاي تغییرات کاربري اراضینقشه منتج ازهایداده

یکی  در گذشت زمانتغییرات آن  شرایطها در یک محیط و از نسبت کاربري آگاهی.تاس

میزان تغییر و تحول انجام از  العبا اط. استها بوده وریزيدر برنامه ترینمسائلکلیدياز 

را الزمو اقدامات  نمودبینی را پیش آیندهوان تغییرات تیزمان مدرگذرهاشده در کاربري

هاي چندزمانه داده اي ازمجموعهکارگیري تغییر شامل به رصد و شناسایی .انجام داد

-و به فراوانینهبه هزی عنایتبا  .باشدها میروي پدیدهبر جهت آنالیز کمی تأثیرات زمانی 

-، بهپیشهاي عملیات زمینی، در سالبا استفاده از ها این نقشه سازيآمادهنگام نبودن ه

رات براي ارزیابی تغییو بهینه کارآمد  ايشیوهاي به عنوان کارگیري تصاویر ماهواره

کسب  مزیتبه دلیل اینبرعالوه).1395زاده و سلمانی، فیضی(مطرح شده است پیرامونی

 اطالعات، ايرایانهبراي پردازش  بهینهسینوپتیک فرمت رقومی و دید ها، مکرر داده

پایش تغییر در  مختلفهاي اي براي کاربردمنابع داده تریناثربخشسنجش از دور به 

  ).1390آرخی و همکاران، (گردیده استتبدیل هاي گذشته تمامی سال

بشري در  يزیادي را براي جامعه مسائل و مشکالتفرسایش و تولید رسوب،  عاملدو 

فرسایش خاك یکی از و رسوب در حال حاضرکه  ايگونهبه .اخیر پدید آورده است يسده

-یافته میحال توسعه و بسیاري از کشورهاي توسعه ر کشورهاید هايدغدغهترین جدي

تخریب آبخیزها شده که  موجباز منابع خاك،  صحیحناو  غیراصولیبرداري بهره. باشند

محیطی ناشی و اقتصادي براي کاهش اثرات  .گردیده استمنجر به فرسایش خاك  نهایتاً

-هاي آحوضهدر سطح  ریزيیک نوع برنامهاستفاده از اراضی،  عقالنیغیربرداري بهرهاز 

، با کشاورزيو منابع طبیعی اراضیپایدار در ي، توسعهصورت بدین .باشدیممند خیز نیازب
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ها و پایدار و کاهش هدررفت و خسارت به آن درستبرداري بهرهمنابع،  محافظت از

شرایط  از نظرفرسایش  و تولید رسوبکامل  نمودنگرچه متوقف ا. محقق خواهد شد

 مناطقرسوب در میزان فرسایش و کاهش  اماکاهش سرعتپذیر نیست، طبیعی امکان

از  .باشدمی مهمبسیارو  ثرؤمبرداري از آب و خاك یک نیاز بهره هايبرنامهآبخیز و 

- انواع زمینسازي مدیریت کاهش رسوب و حفاظت خاك، بهینه منظوربهمناسب  اقدامات

سازي کاربري با بهینه .باشدهاي آبخیز میحوضهبیولوژیک در  هايعملیاتمجموعه و  ها

تغییر داد  ايگونهها را به سطوح کاربري شودمیبیولوژیک  هايعملیاتبرخی و  هازمین

معینی و همکاران، (گرددترین فرسایش، رسوب و رواناب تولید و کم منفعتترین که بیش

و کارآمد در بررسی  جدیدهایتکنولوژيیامروزه در دایرهسنجش از دور سیستم ). 1396

ف ابروز را براي اهد هايدادهکه  باشدمیو مدیریت منابع  محیط زیستیتغییرات 

  ).2009و همکاران،  1بندور(دآورمدیریتی فراهم می

  

    بیان مسئله - 1-2

 واست، بندي پهنهو مدیریت منابع طبیعیبرایاساسیتغییرات یک فرآیند  شناسایی

و همکاران،  ٢جیانیا(مهیا سازدتواند تجزیه و تحلیل کمی براي توزیع مکانی می

اي و جهانی و سطح زمین در پایش منابع محلی، منطقه اتاز تغییر آگاهیهمیت ا.)2008

 يتوسعه مباحثهاي اخیر در سال. شودمیترافزوننیز در محیط زیست به طور مداوم 

کنش مربوط به برهم مواردجهانی و  سطوحآلودگی، تغییرات محیطی در  مقابله باپایدار، 

کاربري .است گردیدهتبدیل  دنیادر سطح  مهم و اساسیبه یک نگرانی  محیط و انسان

. انسان است مختلفمنظور رفع نیازهاي برداري از زمین بهبهرهو اقسام اراضی شامل انواع 

از الگوهاي  آگاهی و شناختزمین،  يهي بهینکارگیراصلی براي به هايلفهمؤیکی از 

-فیضی(باشدبه مرور زمانمیهاتغییرات هر یک از کاربري اطالع یافتن ازکاربري اراضی و 

ح محیط الاصیدربرگیرندهاست که کاربري اراضی  ذکرزم به ال). 1395زاده و سلمانی، 

-انساناز قبیل مزارع، مراتع و مناطق  هاي مختلفکاربريبراي ساخت  مدیریتو طبیعی 

ها و درآمدهاي مردم که در یک نوع خاص فعالیت«به عنوان  اینبرعالوه. باشدمی ساخت

-می، تعریف »گیردمیآن انجام  محافظت ازیا تولید ،تغییربا هدفاز پوشش اراضی 

                                                                                                                        
1- Ben-Dor & et al
2- Jianya& et al
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 براي؛ هستندزمین  بر رويکه پوشش اراضی، مواد فیزیکی ؛ درحالی)1999، ١فائو(شود

  .ندمی باشآسفالت، درختان، اراضی لخت، آب و غیره  هاي اراضی شاملمثال، پوشش

عات از پوشش اراضی وجود دارد الاط به دست آوردنبراي  غازینو مدآل روشنوع دو 

و  ٢فیشر(استاي هوایی و ماهواره تصاویرو تجزیه و تحلیل  میدانیبرداري که شامل نقشه

در ) هاي هواییعکسو اي تصاویر ماهواره(سنجش از دور  اطالعات). 2005همکاران، 

اثر متقابل  يمطالعه منظوربهعلمی یارزش بالقوهعات جغرافیایی الاط يهاسامانهترکیب با 

سنجش از اطالعات استفاده ازدر حال حاضر.)٣،2007کدجو(محیط زیست دارند - جمعیت

و  هاي متنوع جغرافیاییدادهبا  مواجهدر  ویژه، بهي اطالعات جغرافیایینهسامادور و 

امیرین و (است  متداولشدهسطح زمین به طور وسیعی  يگسترده نواحیتفسیر 

توانند به عنوان سنجش از دور می اطالعاتصورت کهبه این . )2010، ٤هسمدي

هاي کاربري مانند دادههثبتنشده و به گذشته متعلقهاي جایگزینی مناسب براي داده

د و به عنوان نمورد استفاده قرار گیر گوناگونزمانی  هايبازهراضی و تغییرات آن در ا

به الزم البته ).2007، وکدج(گرفته شوندمطالعات به کار  سایربراي  اساسیعات الاط

حضور مفسر به ها و  توسط داده بایدسنجش از دوریها داده ریاست که تفس یادآوري

 شتریب نانیاطم منظوربه... و زمین رسطحیاکتشافات ز یو حت يبردار نمونه ،میدانیصورت

  .گردددیأیت

تعادل میان  برقراريو محیط زیست و انسان ارتباط  موجبکاربري اراضی 

رسوب و رواناب ، واکنش اینبرعالوه. و اکولوژي کاربري اراضی استهیدرولوژي، اقتصاد 

فیزیوگرافی، نوع الگوي پراکنش کاربري اراضی، هاي ي آبخیز به ویژگیحوضهخروجی 

از این هاي انسانی بستگی دارد که دخالتچنین همخاك، شدت و مدت وقوع بارندگی و 

بر ).1393زاده و همکاران، مصطفی(بیشتر مورد توجه استنقش کاربري اراضی  میان

ي بدون هچنین استفاد، کشت بدون عملیات کنترلی و همیافتهطبق تحقیقات صورت

زدایی و کشاورزي غیر اصولی، از عوامل ریزي از زمین در کنار شهرسازي، جنگلبرنامه

). 1997، ١؛ بیارد و بارت2014، ٥امسالو و منگاو(گرددمیاساسی فرسایش خاك محسوب 

                                                                                                                        
1-FAO
2- Fisher& et al
3- Codjoe
4- Amirin&Hasmadi

1- Amsalu&Mengaw
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تناســب کاربري زمین، بیشــتر اراضی به  عنایتی بهبا بیدر کشــور ایران ). 1997

هاي حوضه، به شدت فرسایش و رسوب روندشوند که این صورت نامناسب استفاده می

 حاصلخاك  فرسایش و تخریببه عبارت دیگر تشدید روند .دهدآبخیز را افزایش می

گاو، امسالو و من(باشد می عوامل انسانیخاك توسط  عدم توجه به علم مدیریتمستقیم 

2014.(  

 مختلفیدر نظر گرفتن عوامل  نیازمندشیهاي داراي فرسامحدوده نییجاکه تعازآن

ضرورت استفاده از  ،خاك شیپارامترهاي مؤثر بر فرسا یاست و با توجه به گستردگ

و  یتیریامور مد ریبا سا پوشانیاین دوهمو  ییایاطالعات جغراف يسامانهوسنجش از دور 

 ریگوقتاز قبیل  یهاي سنتروش هايتیمحدودبه دلیل . شودمیمطرح  زيیربرنامهعلم 

اطالعات  يسامانهسنجش از دورو  لذا کاربرد، بودنو اغلب با خطا همراه  نبود برنهیو هز

 صیدر تشخ زيیربرنامه اموردر  سرعت بخشیتواند باعث یبر سودآوري م هعالوییایجغراف

زم به ذکر است ال).1393همکاران،سراسکانرود و  ياصغر(گردد  اضطراريو  یموارد بحران

ز لحاظ تولیدات کشاورزي از اهمیت اردبیالدر استان مورد مطالعه  خیزآب يکه حوضه

مفیدي  يعات پایهالدر آن، اطکاربري زمینی کردن تغییرات برخوردار است و کم باالیی

رسد به نظر میچنین هم.نمایدم میفراهخیزآب يرا براي سایر مطالعات در این حوضه

، بدون غیرمعقولهاي در شیبفراوانی اراضی کشاورزي  و تخریب پوشش منابع طبیعی 

. ي اراضی، این حوضه را با خطر فرسایش روبرو ساخته استتوسعه هايظرفیتتوجه به 

مطالعات کاربري و یابی مکانی در انجام دقت، سرعت و سهولت دست باالرفتنبراینعالوه

 يسامانه فناوريپوشش اراضی، تغییرات آن و عوامل مؤثر بر این تغییرات با استفاده از 

  .باشدمی پژوهشاین  هاي ملموسبرتريعات جغرافیایی و سنجش از دور از الاط

  

  ضرورت و اهمیت تحقیق - 1-3

 يبشر یزندگ تیفیرفاه و ک ش،یدر آسا یاجتماع مهم از نظر ارزش و نقش نیزم

یو دامداریهاتیبر فعال بر اساسرانیاقتصاد ا هاي گذشتهزماناز . داردسزاییبهریتأث

 ینمبا ،کشورمانیاجتماعی واسیستحول در ساختار  جادیبا ا مرور زمانبوده و بهیکشاورز

از عوامل  صیانترو  نیاز ا. است افتهیفزونییدامدار يمسئلهتیو اهم شدهمتحول  ياقتصاد

از  تیحما ينه تنها برا ن،یعامل زم ویژهبه  يکشاورزي ودامداربخش  دونیدر ا دیتول

                                                                                                                        
2- Biard& Baret
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ایرانموضوعیقابل  از اقتصاد کل کشور تیحما يبلکه برایکشاورزیو عیمنابع طباقتصاد 

 هادر طی سال آن کاربري اراضی دنبالپوشش زمین و به  يالگوهاي مدل. باشدتوجهمی

را در این فرآیند  تأثیرترین د بیشنتوان می بشريعواملشوند و  می اساسیدچار تغییر 

 میزان وسعتاز نوع و اطالع آگاهی واز دیرباز، ).1998، 1پراکاش و گوپتا(داشته باشند

اهمیت  بشرکشت در تأمین غذاي  يقابلیت بالقوه چنینهم وکشاورزیو باغی هاي کاربري

بندور و همکاران، (است گرفتهقرار توجههاي کشاورزي مورد ریزيداشته و در برنامه

2009.(  

آب و خاكکه دو منبع  منداستبه مواد غذایی نیاز نوعانبقاي خود و همانـسان بـراي 

اما فرسایش عاملی است که موجودیت .باشـدها مـیتولید و تأمین آنترین مسائل کلیدي

فرسایش در  مخرب يپدیده بـا مقابلهسبب، به همـین اندازدمی مخاطرهآب را به و خاك

 موضوعیبه طور کلی فرسایش . قرار گرفته استجدي مورد توجه  جوامع دنیاسطح 

در دنیاي .تواند آن را تشدید نمایدهاي انسان میطبیعـی اسـت که فعالیت

 درزدن شخم ،چراي مفرطاز اراضی کشاورزي،  صحیحیعدم استفاده امروزپارامترهاییمانند

منابع  مرگآن  دنبالافزایش میزان رسوب و به  موجبسازي و غیره هاي تند، جادهشیب

-به طور چشمشود  برداريبهرهتوان آن  با توجه بهاگر از زمین ینابنابراست،  شدهطبیعی 

  ).1385صادقی و همکاران،(گیري از میزان فرسایش کاسته خواهد شد

سـریع جمعیـت بـوده اساسی در جهـان افـزایش  معضالتبه این که یکی از  عنایتبا 

باال رفتن نیاز به غذا، پوشاك و مواد خام اولیه شده است، در  سببو افـزایش جمعیت 

از این رو به دلیل . زمین افزایش یافته استهاي توانمندينتیجه میزان بهرهبرداري از 

هاي جنگل هـاي حـساس بـه فرسایش با کاربريهاي زراعی، به ناچـار زمینکمبود زمین

به تشدید  منجراین روند يادامه. مرتع نیز به اراضی زراعی اختصاص داده شده است و

ناشی از فرسایش در هاي با توجه به پیامد.گرددفرسایش و در نتیجه تخریب اراضی می

سزایی در مدیریت منابع تحت فرسایش اهمیت به هاي آبخیز، شناسایی نواحیحوضه

 مقداربینی ین عوامل مؤثر بر فرسایش و پیش، تعیسبببه همین . خاك و آب دارد

هاي مبارزه با فرسایش و اجراي با هدفتعیین روشهاي آبخیز حوضهفرسایش خاك در 

ي در ارائه نخستین مرحلهو کاهش تولید رسوب ضروري و  هاي حفاظت از خاكبرنامه

ي ا تهیهدر همین راست). 1394مجد، جوزي و مرادي(باشد حفاظت از خاك می هايمدل

                                                                                                                        
1- Parkash & Gupta
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ي اطالعات هاي سامانهاز تکنیک برداريبهرهپذیر با ي فرسایش مناطق آسیبنقشه

تواند ي فرسایش خاك میجغرافیایی و سنجش از دور در شناسایی نواحی با خطر بالقوه

خاك  يبهینهبراي مدیریت  سند چشم اندازي بر همین اساس تهیه. بسیار مؤثر باشد

امسالو و منگاو، (باشدمیپذیر آسیبپ  تشخیص مناطق مندپایدار، نیازي توسعه بهموازات

 هايداده، تفاوت بین کشوراطالعات دقیق از میزان فرسایش خاك در  نبود). 2014

فرسایش خاك، از  مقدارگیري طوالنی مدت چنین عدم اندازهاي و برآوردي و هممشاهده

استمیزان فرسایش خاك در کشور  اط باارتبنبود عدد قابل اعتماد در  اساسیعوامل 

نقش تغییرات الگوي کاربري و پوشش اراضی  آگاهی از). 1396نژاد و همکاران، قهرمان(

از تعیین عوامل تغییر  آگاهی. دارددر مدیریت فرسایش و حفاظت آب و خاك  مؤثري

تغییرات محیطی جهان از اهمیت حیاتی  يمطالعه به منظورکاربري و پوشش اراضی 

  ).2010، ١کیتا و ژانگ(باشدمیبرخوردار 

ي مورد مطالعه سنجش از دور با توجه به مشکالت تغییرات و تبدیالت در منطقه

جویی در بر صرفه بندي تصاویر و ارزیابی تغییرات کاربري اراضی عالوه تواند با طبقه می

بر اساس  ریزي گیر این امکان را بدهد که با برنامهمتصمی ها به مدیران زمان و هزینه

به  عنایتبا بنابراین . رفت بیشتر منابع جلوگیري نمایندتغییرات صورت گرفته، از هدر

بهتر این  محافظتو شهر مشکینهرستان در شمرتع و جنگل وجود اراضی ملی اعم از 

روستایی و  انواع دامتغییرات کاربري اراضی و تولید علوفه براي  اثراتاراضی و کاهش 

ي مورد مطالعه شهر، این حوضه به عنوان منطقهمشکینعشایر مراتع ییالقی شهرستان 

 يساز به مدل ي اطالعات جغرافیاییسامانهازدور و  با استفاده از سنجشانتخاب شد و 

  .یپرداخته شدچایخیاوحوضه شیرساف ستمیو اثرات آن بر س یاراض يراتکاربرییتغ

  

  سؤاالت تحقیق - 1-4

موردمطالعه به چه  يها در طول سال يچایخیاوحوضه یاراض يکاربر راتییروند تغ) 1

  ؟باشدیم یشکل

- حوضه شیبر روند فرسا يریچه تأث شهرمشکینستانشهر یاراض يکاربرراتییتغ) 2

  گذاشته است؟ يچایخیاو

ي مورد باالتري را در استخراج  تغییرات کاربري اراضی حوضهکدام الگوریتم دقت ) 3

                                                                                                                        
1-Keita & Zhang
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  مطالعه دارد؟

  

  هاي تحقیقفرضیه - 1-5

 يها نیمراتع به زم لیتبد یاراض يکاربر راتییتغ زانیم نیترشیبرسد به نظر می) 1

  .باشديکشاورز

 شیدرشدت فرسا عیباعث تسر یاراض يکاربر راتییروند تغرسد به نظر می) 2

  .موردمطالعه شده است يمنطقه

گرا به علت استفاده از فاکتورهاي مکانی در استخراج رسد الگوریتم شئ به نظر می) 3

  .پایه از عملکرد بهتري برخوردار باشدهاي پیکسل ها نسبت به روش کاربري

  

  اهداف تحقیق - 1-6

  ي موجود هايکاربربررسی و تحلیل ) 1

  مسائل مربوط به فرسایش لیتحلشناخت و ) 2

ي مدلی مناسب براي بررسی و ارزیابی روند تغییرات کاربري اراضی حوضه يارائه) 3

  موردمطالعه

  

  ساختار تحقیق - 1-7

فصل اول به بیان کلیات، فصـل دوم بـه   . گردیده استدر پنج فصل تنظیم  این تحقیق

ي مورد مطالعه و مواد منطقهمشخصات عمومی مرور منابع و سوابق تحقیق، فصل سوم به 

ها یل یافتهتحل یهتجز، فصل چهارم به بحث و مورد استفاده براي انجام تحقیقي ها و روش

  .گیري و آزمون فرضیات اختصاص داده شده استو نهایتاً  فصل پایانی هم به نتیجه

  

  محدودیت هاي پژوهش - 1-8

و همـراه بـا دقـت بـاال در پـژوهش      یابی به نتایج دلخواه مترهاي مهم دستایکی از پار

هاي مـالی  حاضر، نیازمندي به تصاویري با قدرت تفکیکی باال است که به دلیل محدودیت

  .نامه، دسترسی به این امر میسر نگردیدموجود در فرآیند پایان
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  ي تحقیقمبانی و پیشینه-2

  

  مقدمه- 2-1

 منابع زمینی،محیط، چونهمپارامترهاییالزم استي پایدار براي رسیدن به توسعه

 خیلی مهمظت از محیط به عنوان بخش افحم. گرفتو اجتماع را در نظر  اقتصاد، جمعیت

کسب اطالعات از  هايشیوهاز جمله . ي پایدار استاز این سیستم، شرط اصلی توسعه

سنجش از دور ي اطالعات جغرافیایی و تلفیق آن با فناوري سامانهکارگیري محیط، به

هایی ام و پدیدهي اجساي، شناسایی و مطالعهتصاویر ماهوارهروزه با استفاده از ام. باشدمی

فناوري سنجش از دور شده موضوع در  وسعت کمتر از یک متر، موجب تحول شگرف با

خراج تتغییرات محیطی و اس رصدبراي  امکانرین تتکنولوژي سنجشازدوربه امروزه. است

هاي داده استفاده ازبا . رین سرعت و دقت را داردتهاي اراضی است که بیشکاربري

هاي اراضی را توان نسبت کاربري، میزمان و هزینهرین تدور باکمازسنجش يهچندزمان

بررسی نسبت تغییرات را  گوناگونزمانی  هايبازهآن در  يهبا مقایسخراج کرده وتاس

خراج تاس هابه منظورترینشیوهاساسیاي یکی از بندي تصاویر رقومی ماهوارهطبقه. نمود

  . گرددمیت کاربردي محسوب عاالاط

  

  کاربري اراضی- 2-2

نیازهاي انسانیکه ممکن است منطبق  در راستاياز امکانات طبیعی موجود  برداريبهره

کاربري گفته  ،اراضی باشد يکنندهتخریبالً و احتماعلمی هایروشبر استعداد اراضی و به 

-کاربري میزان وسعتو نوع از تاکنوناطالع گذشتهاز).1386فر و همکاران، متین( شودمی

-برنامه ر د و اشته د اهمیت ها انسان غذاي تأمین ر د کشتي بالقوه قابلیت کشاورزیو و  باغی هاي

زیرا بدون کسب ). 1387،میررحیمیحاجیزاده و فیضی(است ه بود توجه  مورد ها ریزي

اصولی از  شکلبه  شود، نمیهاویژگیو نسبت اراضی زیر کشتاز  درستاطالعات 

  .کردبرداري بهره ايمنطقههر  هايپتانسیل



و هاي سنجش از دور بررسی مراتع براي تعیین کاربري ترین کاربردهاي دادهاز مهم

ها در طول زمان مشخص است تا با تفکیک آن پوشش اراضی و نیز پایش تغییرات

هاي کاربري اراضی با روش. هاي مختلف، اراضی مرتعی تعیین و تفکیک شودکاربري

شده بنديشود که تصویر رستري گروههاي سنجش از دور حاصل میلیز دادهمختلف آنا

این تصویر رستري با چند کاربري موجود در منطقه به . نهایی آن خواهد بود ينتیجه

شود و پس از کنترل زمینی و تعیین دقت آن، بهصورت نهایی بندي میواحدهایی طبقه

هاي مورد نظر کاربري را براي زمان ينقشه چنین. شودبراي مکان و زمان خاص تولید می

 يها در فاصلهها را با یکدیگر مقایسه و تغییرات مکانی و زمانی کاربريتولید کرده و آن

نامند و می "بنديمقایسه پس از طبقه"این روش را . شودزمانی مورد نظر تعیین می

یعنی تبدیل یک  شود،کاربري دیگر هم مشخص می "به"یک کاربري  "از"تغییرات 

؛ ١١،2007جنسن(شودکاربري به کاربري دیگر در زمان و مکان برحسب پیکسل معلوم می

عات الاط حصولاي بیان نمود کهدر مطالعه) 2000(١٣چوویکو. )2008و همکاران،  ١٢زاي

 هايقابلیتترین بندي، یکی از مهماي با استفاده از طبقهاز تصاویر ماهواره ثرؤمعات الاط

هایی است که و هدف سنجش از دور تعیین خصوصیات و پدیده باشدیمسنجش از دور 

  .پیونددبه وقوع میدر سطح زمین 

  

  سنجش از دور و مزایاي آن - 2-3

تـوان بـا هزینـه اي و تکنیـک سـنجش از دور، مـیبا استفاده از تصاویر مـاهواره

اي، ملـی، اسـتانی منطقـهها را در سطح جهـانی، وزمـان کمتـر، طیـف وسـیعی از پروژه

اي هـاي مـاهوارهعـالوه بـر ایـن، قابلیـت تکـرار اخـذ داده. و محلـی بـه نتیجـه رسـاند

زمـانی چنـد سـاعت تـا چنـد روز در طـول مـاه یـا سـال، امکـان  يبـه فاصـله

. ـتخـوبی فـراهم سـاخته اسههـاي زمینـی را بمطالعـات تغییرات و پایش پدیـده

اي، سـبب شـده تـا دانشمندان و محققان این رشـته هـاي مـاهوارهقابلیـت داده

هـاي خـود را گسـترش داده و نتـایج مطالعـات خـود را بـه تغییـرات اقلیمـی و فعالیـت

پناه، علوي(د دهنگسترش یزیستمحیط گیري عوامل آن و اندازه دنیاي پیرامونیتحوالت

هاي مدلي که الزمه یابی به محلدستسنجش از دور مشکل براین وهعال). 1392

فاطمی و رضایی، (و آن را به حداقل رسانده است  برطرف نمودهاست  ي میدانیمراجعه

                                                                                                                        
11- Jensen
12- Xie & et al
13-Chuvieco



  ... پایش تغییرات اراضی حاشیه و   14

1391.(  

  هاها و سنجندهماهواره - 2-4

 یتیمورأمهدف و بسته به  کدامکه هر  اندنصب شدهییها هر ماهواره، سنجنده يبر رو

در . باشندیبرخوردار م يا ژهیو یکیاپت هايویژگی، از ها در نظر گرفته شده آن يکه برا

 يهندسهو سنجنده يهندسهکه به  یفیها در تعار آن تمامیحال  نیع

ها  سنجنده. باشندیدارد مشترك م یگها بست آنیفیطیو مداراتیخصوصط،یمح

اطالعات  نیمأو ت ییشناساموضوع درکه ،باشندمییکیالکترونی یاکیالکترومکانییها دستگاه

سنجش از دور از  علمها در  سنجنده). 1393،يمباشر(کاربرد دارندیکیزیو ف یطیمح

سنجنده در کدام دسته قرار  ره که نیا آگاهی از. شوندیم يبندمختلف دسته يها دگاهید

ها  آن یفیط ایو  یهندس اتیاز خصوص ياریبس صحیح یِنیب شیبه پ تواندیم ردیگیم

  .مساعدتنماید

  

  سنجش از دور يها انتخاب سنجنده در روش-1- 2-4

سنجش از  هايتکنیکدر  اساسیاز مراحل  یکیمناسب،  يو سنجنده ریانتخاب تصو

هترین کار ب). 2004و همکاران، ١٤لو(استیزمان راتییتغ نییدر مطالعات تع ژهیدور به و

تواند بر اساس فاکتورهایی از قبیل اي میهاي ماهوارهبراي انتخاب و استفاده از داده

اي باشد که براي خرید ها و میزان هزینهاهداف پروژه، قابل دسترس بودن، تاریخ اخذ داده

هاي خاص و یا ه بسا بعضی از کاربران براي پروژهچ. شودها در نظر گرفته میداده

ها با توجه به نیاز را دارند که صاحبان ماهواره اي خاصتحقیقاتی خود سفارش داده

. کنندهاي درحال کار خود طراحی میریزي ویژه براي ماهوارهمشتریان خود برنامه

فرشاد و فرزانه، (ها با قیمت عادي تفاوت فاحشی داردگونه دادهطبیعی است که قیمت این

1396.(  

  

  ي لندستماهواره -2- 2-4

ها  جدیدترین آن. شدپرتاب  میالدي 1972ها در سال  از این ماهواره نخستینمحصول

 تمامی اطالعات توسط. است شدهبه فضا پرتاب  2013فوریه  11بوده که در  8لندست 

هاي هبه ایستگا گردآوري شده و تماماً تمامدنیاهاي زمینی لندست در  ایستگاه ها یاپایگاه

یت اصلی مأمور.شوندمیبایگانی  همین مکانمخابره و در  آمریکا در ایاالت متحده مادر

                                                                                                                        
1- Lu & et al



اي از اطالعات  خالصه.باشدها بررسی منابع طبیعی و محیط زیست زمین میاین ماهواره

1-2در جدولاین ماهواره که در تحقیق حاضر از آن استفاده شده است  8و  5سري 

  .ارائه شده است

  

  8و  5ي لندست مشخصات ماهواره - 1- 2جدول 

  پرتاب  سیستم

  )پایان خدمت(

تفکیک قدرت   سنجنده

)m(

  ارتفاع

)km(  

  دوره بازدید

  )روز(

  نرخ داده

)Mbps(  

Landsat 

5

1/3/1984  

)5/6/2013(  

MSS  80  

705  

  

16  

  

85  
TM30  

  

Landsat   

8

11/2/2013  

  )ادامه دارد(

  

OLI  

15(pan)  

705  

  

16  

  ،Xروي باند  384

روي باند  92/260

S

30(ms)

  

  

  5و  4بر روي لندست  TMي سنجنده-3- 2-4

، MSSدر مقایسه با . پرتاب شد TMي  با اولین سنجنده 4لندست  1982در سال 

TM قدرت تفکیک مکانی و رادیومتریکی بهتري دارد که به خاطر تعداد باندهاي بیشتر آن

مرئی  مختلف آشکارساز در باندهاي 16ها  سنجنده مدل از در این. )2007، 15کمپل(است 

. سطر را به عهده دارند 16ي اسکن نمودن وظیفه گام و مرحلهمرئی و مادون قرمز در هر 

 8قدرت تفکیک رادیومتري  میزان کیلومتر با 805نزدیکارتفاع مداري سنجنده از زمین 

این . ارائه شده است2- 2در جدول هسنجندمدل از این  هايویژگیسایر . بیتی است

در این . باشد می MSSاز  اينوري است و نوع پیشرفته–یکیالکتراي  سنجنده، سنجنده

بلکه قدرت تفکیک پیدا کرده سنجنده نه تنها قدرت تفکیک عناصر زمینی بهبود 

خصوصیات ).1393مباشري، (افزایش پیدا کرده استآن هم طیفی و رادیومتري

  .ارائه شده است 2- 2در جدول TMي سنجنده

  

                                                                                                                        
1- Campbell 
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  TMي خصوصیات سنجنده - 2- 2جدول 

شماره 

  باند

  کاربرد  )μm(طول موج   نام باند

1  Blue  45/0  آبی بسیار مناسب است يهاپهنه يبراي مطالعه  515/0تا.  

2  Green  52/0 براي مطالعات پوشش گیاهی و کلروفیل  60/0تا  

3  Red  

  69/0تا  63/0
پوشش گیاهی، اثرات اتمسفر در این باند بسیار کم  يبراي مطالعه

  است

4  NIR  75/0  آب مناسب است و براي مطالعات خاك، پوشش گیاهی  90/0تا.  

5  SWIR-1  55/1  براي مطالعه آب مناسب است یخ و برف، جداسازي ابر،  75/1تا.  

6  Thermal  40/10  مندي موادتوانایی گسیل يحرارات سطح زمین، مطالعه  5/12تا  

7  SWIR-2  09/2  هیدروترمال، تفکیک کانی ها و   35/2تا...  

  

  8بر روي لندست  TIRSو  OLIهاي  سنجنده -4- 2-4

لندسـت اسـت کـه بـا      يبرنامـه  ازسرگذشـت هشـتمین مـاهواره    ،8لندست ي  ماهواره

ایـن مـاهواره در   . گـردد میشناسی آمریکا اجرا ناسا و سازمان زمین دو نهاد مهم مشارکت

باشـد   مـی TIRSو OLIي سنجندهنوع قرار گرفته و داراي دو کیلومتري با مدار 705فاصله

-قابل توجه در سنجنده ينکته.آورده شده است3-2جدولدر  ها این سنجنده ویژگیکه 

 Coastal aerosolاضافه شدن دو باند جدید به نام هـاي   )Orbital Land Imager) OLIي

براي شناسایی گردوغبارها و باند سیروس براي Aerosolباشد که باند میCirrusو نیز باند 

گذارنـد   که چه اثراتی را بر روي امواج الکترومغناطیس مـی ابرهاي سیروس و این يمطالعه

  .طراحی و ساخته شده است

  

  

  

  

  



  TIRSو  OLIهاي  خصوصیات سنجنده - 3- 2جدول 
  کاربرد  (μm)طول موج  نام باند  شماره باند

1Coastal 

aerosol  
  مطالعه گردوغبارها و اتمسفر  453/0تا 433/0

2Blue45/0  پهنه هاي آبی، عمق، مساحت و کیفیت آب ها  515/0تا  

3Green  525/0  پوشش گیاهی  60/0تا  

4Red  63/0  باشدجذب گیاه در این باند بسیار باال می  68/0تا.  

5

Near-IR  845/0  885/0تا  

رابطه متضاد بین آب، خاك و پوشش گیاهی توسط باند 

هرسه بهتر این عوارض مادون قرمز نزدیک، باعث تفکیک 

  توسط این باند شده است

6SWIR-1  56/1  حساسیت باال نسبت به آب، جداسازي ابر، برف، یخ  66/1تا  

7SWIR-2  1/2  زمین شناسی، سنگ شناسی، تفکیک کانی ها  3/2تا  

8Pan  50/0  ادغام تصاویر  68/0تا  

9Cirrus  36/1  اثرات ابرها بر روي امواج  39/1تا  

10Thermal  3/10 حرارت سطح زمین، توانایی گسیل مندي پدیده ها  3/11تا  

11Thermal  5/11  فعالیت هاي ژئوترمال، مطالعات نواحی کوهستانی  5/12تا

  

  

  )خاك، گیاه و آب(ها منحنی طیفی پدیده - 2-5

گیاه و ،یعنی خاك(هاي انعکاس سه نوع اصلی پوشش سطح زمین وجه به منحنیت

چونکه این تفاوت میزان  .توان از جمله اصول پایه در علمسنجش از دور دانسترا می) آب

هاي مختلف طیف الکترومغناطیسی است که شناختانعکاس اجسام در بخش

  .سازدهاي مختلف ثبت شده روي تصاویر را ممکن میپدیده

کنند و این جذب در شدت جذب میگیاهان براي فتوسنتز بخش مرئی را به: نگیاها

 7/0تا  6/0هاي قرمز بین میکرومتر و طول موج 5/0تا  4/0هاي آبی بین طول موج

شود ولی نیزبراي فتوسنتز جذب می 6/0تا  5/0طول موج . افتدمیکرومتر اتفاق می
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بهشدت دو طول موج آبی و قرمز نیست و از طرفی هم بخشی از طول موج سبز بهخاطر 

هاي مختلف گیاهی، در میزان بازتابیده در گونهشود که این رنگ گیاهان بازتابیده می

در مقابل بهعلت . درصد بیشتر از دو طول موج مرئی دیگر است20تا  10حدود 

میکرومتر در  3/1تا  8/0یک در طول موج دساختمان برگ گیاهان،انرژي مادون قرمز نز

ادون قرمز عبور انرژي م.شودها بهشدت بازتابیده میفضاهاي خالی بافت اسفنجی برگ

ها هاي دیگر برگیهالگیرد، اما در برخورد با هاي برگ بهراحتی انجام مینزدیک از بافت

بستگی شدید و یعنی بازتاب انرژي از گیاهان با شاخص سطح برگ هم.شودبازتابیده می

هاي برگ یهالدر بستگی منفی است، زیرامثبت دارد، که در بخش طول موج مرئی این هم

هاي طول موج. یابدشود، بازتاب کاهش میجذب این بخش را موجب می که افزایش

میکرومتر به رطوبت حساس هستند لذا متناسب با 5/2تا  3/0مادون قرمز میانی از 

هاي یعنی هر چه که گیاه آب بیشتري در بافت. شودرطوبت موجود در گیاه بازتابیده می

  .یابدازتاب انرژي کاهش میها جذب شده و بخود داشته باشد این طول موج

کند لذا هاي مرئی تا مادون قرمز میانی را بهشدت جذب میموجطول يب کلیهآ: بآ

یابد، لذا با افزایش طول موج، جذب هم شدت می. یابدها کاهش میآن يبازتاب در همه

موج ترین بازتاب آب در طول به اینترتیب بیش. بستگی منفی داردبازتاب با طول موج هم

به این . مرئی است و تقریباً بازتاب مادون قرمز آب در حد بسیار کم و در حدود صفر است

ترتیب بازتاب گیاهان در مراتع بستگی به فصلرویشی گیاه داشته و در زمان متغیر است و 

و بارندگی قبل از چند روز برداشت تصویر نیز  ، خاك لختبه میزان تاج پوشش گیاهی

  .بستگی دارد

اثر متقابل انرژي با خاك متفاوت از گیاه بوده و به بافت خاك، خصوصیات :اكخ

بهجز بافت خاك . شیمیایی خاك، هوموس موجود در خاك و رطوبت خاك بستگی دارد

. کنندخصوصیات ذکر شده در خاك وضعیت دینامیک دارند که با زمان تغییر می يبقیه

بازتاب . ب بیشتري نسبت به گیاهان داردها بازتاموجاما بهطور کلی خاك در تمامی طول

درصد کل انرژي  40این افزایش تا . هاي مرئی بهمراتب بیشتر از گیاهان استطول موج

شود و مادون قرمز نزدیک توسط خاك بازتابیده می. شودتابیده شده را نیز شامل می

به رطوبت بازتاب طول موج مادون قرمز میانی بستگی . شودمقدار ناچیزي هم جذب می

خاك دارد و با افزایش رطوبت خاك جذب این بخش نیز افزایش یافته و بازتاب کاهش 

هاي شنی دارد زیرا رطوبت هاي رسی بازتاب کمتري نسبت به خاكخاك. کندپیدا می

  ).1396فرشاد و فرزانه، (کندموجود در کلوییدهاي رس این طول موج را جذب می
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Abstract
Research Aim:One of the consequeces and environmental problem of changes in 
land use and land cover is soil erosion that threaten soil and water resources of 
watershed seriously. Therefore it is necessary that the spatial dimensions of land use 
and land cover are identified regularly so that the policy makers and researched able 
to take the necessary decisions.Satellite data is one of the fastest and most cost-
effective methods for mapping land use that is available for researchers.This study 
was carried out for assess changes in land-cover and land-useand its effect on erosion
from 1984 to2017 in the Khiavchay basin of Meshgin Shahr.
Research Method: For this purpose, initially using Landsat satellite images of TM 
and OLI images, percent of vegetation cover map was provided and after atmospheric 
and radiometric correction, land-use maps was prepare using pixel-based(nearest 
neighbor algorithm) and object-oriented (maximum 
Likelihoodalgorithm)methods.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 river, rainfall and soil using 
critical weighing method and WLC method. The average overall accuracy for the 
produced maps of pixel-based and object-oriented methods was estimated as 95.84 
and 96.1% respectively and Kappa'scoefficients were 0.94 and 0.95, respectively 
indicating that the object-orientedmethod in comparison with pixel-based method has 
more advantage. 
Findings: The results showed that in the map of use between 1984 and 2017, the 
increase of rainforests with decreasing rangelands was associated and The largest 
change was in the use of pasture, which had a decrease of 3670 hectares. 
Alsoaccording to the erosion zoning map of 1984, 8/79 and 28/28 percent 
respectively, and with 2017 erosion zonation, 11.04 and 34.08 percent of the 
Khiavchay basin are located in two high risk and high risk categories. 
Conclusion: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 
dryland, the increase of residential areas along the river's margin and the non-
observance of river boundaries that This process accelerates the erosion event. 
Keywords:Erosion,Khiavchay basin,Landsat,Landuse.
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