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  چکیده 

است.  یستیو انهدام تنوع ز ضهحو یشفرسا یدرولوژیک،ه یانجر ییراز عوامل مهم در تغ یکی یاراض يکاربر ییرتغ

از  یکیبه سمت تعادل قدم برداشت،  یستماکوس یتهدا يدر راستا یاراض يکاربر ییربا اطالع از روند تغ توان یم ینبنابرا

. در این پژوهش با استفاده از تصاویر است یاراض يکاربر ییرتغ هاي هاطالعات مربوط به نقش یعی،منابع طب یریتمد یمبان

،  به مدل سازي تغییرات کاربري اراضی در حوضه هراز پرداخته شد در این تحلیل ابتدا 2، و سنتینل 5ماهوارهاي لندست

ها نشان داده است  یبررستغییرات کاربري اراضی مشخص گردید و در ادامه با استفاده از مدل مارکوف مدل سازي گردید. 

مراتع در محدوده مورد  یموضع وخ هه نشان دهندافزایش داشته ک یفمراتع ضع ودر مراتع خوب  ییراتتغ انیزکه م

در محدوده  یندهدر ده سال آ عیفمراتع ض یشنشان از افزا که مارکوف اشاره دارد یرهمدل زنج یجبه نتاباشد.  یمطالعه م

کرد که  یانب ینگونها توان یم یر، با توجه به مقادباشد یمدر منطقه  یاهیپوشش گ یمهراز دارد که نشان دهنده وضع وخ

  باشد. یبهتر م یریتو مد یبررس به یازو ن دارد یموخ یاربس یدر حوضه هراز وضع یاهیپوشش گ یندهآ

  

   ، حوضه هراز2، سنتینل5کاربري اراضی، لندست کلیدي:  گانواژ

  

  مقدمه  - 1

است.  یستیو انهدام تنوع ز ضهحو یشفرسا یدرولوژیک،ه یانجر ییراز عوامل مهم در تغ یکی یاراض يکاربر ییرتغ

 یاز مبان یکیبه سمت تعادل قدم برداشت،  یستماکوس یتهدا يدر راستا یاراض يکاربر ییربا اطالع از روند تغ توان یم ینبنابرا

از  ی). آگاه1395همکاران،  زاده و یاتاست (ح یاراض يکاربر ییرتغ هاي هاطالعات مربوط به نقش یعی،منابع طب یریتمد

 یکروند نامطلوب  یندر جهت کاهش و رفع ا ییجو و چاره يا هر منطقه ینگسترده پوشش سطح زم ییراتاز تغ یتبعات ناش

 یرمستقیمو غ یممستق ورط به تواند یم يا در هر منطقه ییزدا بخصوص جنگل ینپوشش سطح زم ییراتضرورت است چرا که تغ

 یرگذارتأث یجوامع انسان یاسیو س یاجتماع ياقتصاد يو بر پارامترها یرشتحت تأث ضهحو یکاکولوژ یندهايبر کارکردها و فرا

داده و از طرف  یشرا افزا یعیطب يها طرف، فشار بر عرصه یکاز  یت). رشد روزافزون جمع1393و همکاران،  يباشد (اسد

 یعیمنابع طب یریتو مد یزير شده است. امروزه برنامه ها یستمکوسا یبسبب تخر ها يکاربر ییرو تغ یراصولیغ يبردار بهره یگرد
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و  ياست (بدر یاراض يکاربر ییراتدر خصوص تغ یمتوال يها در زمان یمکان یقبه اطالعات دق یابیدست یازمندن

 یعیطب ايیندهاز فرآ یممکن است ناش ییرتغ ینا باشند، یم ییردر حال تغ یوستهبه طور پ ها یستم). اکوس1392همکاران،

 یینتع یندفرآ ییرتغ یشباشد. پا یرهو غ ینزم يکاربر یلمثل تبد یانسان یتهايحاصل از فعال یا) و ی(مثل توال یاهیپوشش گ

 توان یم ین). بنابراSingh,1989 ( باشد یمتفاوت م يآن در زمانها  مشاهده یقاز طر یدهپد یا یک شی یتها در وضعتفاوت

به سمت تعادل قدم برداشت. داشتن آمار و اطالعات  یستماکوس یتهدا يدر راستا یاراض يکاربر ییراتبا اطالع از روند تغ

 يها اطالعات مربوط به نقشه یعی،منابع طب یریتمد یاز مبان یکیاست.  ي طبیعیها عرصه یحصح یریتبهنگام، الزمه مد

ها  گذاري شود. خط اول همه پاراگراف و شمارهپژوهش هاي در داخل کشورو جهان صورت گرفتهاست  یاراض يکاربر ییراتتغ

   باشد. cm 7/0باید داراي تورفتگی به اندازة 

  

  مواد و روش - 2

 آن ارتفاع بیشینه و متر 300 حوضه ارتفاع حوضه هراز در استان مازندران در جنوب شهرستان آمل قرار دارد. کمینه

 حد بیشترین تا حوضه مرکزي تقریباً بخش، در متر میلی 320 مقدار از کمینه ساالنه بارندگی مقدار متوسط .است متر 5610

 گراد سانتی درجۀ 5 مقدار کمینه از منطقه دماي متوسط همچنین، .نوسان است در حوضه شرقی بخش، در متر میلی 1069

 شده محاسبه گراد یسانت درجۀ 8 حدود منطقه ساالنۀ دماي متوسط متغیر است. گراد سانتی درجۀ 1/23 مقدار بیشترین تا

 و است دي به متعلق ماهانه یخبندان روزهاي بیشترین .است متر میلی 1300 حدود منطقه ساالنۀ تبخیر متوسط .است

 نیمه مناطق جزء وهوایی آب تقسیمات اساس بر و است روز 165 در منطقه، سال در شده ثبت یخبندان روز تعداد بیشترین

  .شود یممحسوب  توران ایران ناحیۀ در سرد استپی

 

  موردمطالعه محدوده نقشه 1شکل 

  

  روش تحقیق - 3

 آگوستمربوط به  TM 5فریم تصویر لندست  دو تعداد ي بها ماهوارهي که در این پژوهش مورد استفاه شامل تصاویر ها داده

مورد استفاده در این از  DEMباشد و  یم 2016ي سنتینل دو مربوط به سال آگوست ا ماهوارهو دیگري تصویر  1988

و لندست روش طبقه بندي نظارت شده بعد از  1طبقه بندي تصاویر بوده سنتینل  بدست آمده است. ASTERسنجنده 

از روش حداکثر احتمال در هر دو تصویر استفاده   Envi در محیط نرم افزار Sentinel-1و   5نمونه برداري براي لندست 

 83.23و ضریب کاپا  86.2داراي دقت کلی 5گردید.  دقت به دست آمده براي هر کدام از طبقه بندي تصاویر براي لندست 

بندي هر به دست آمده است تصاویر زیر طبقه  87.85و ضریب کاپا    88.38دقت کلی  1بدست آمده و براي تصاویر سنتینل 

ایراننقشه   

 نقشه

 مازندران

حوضه  نقشه

 هراز
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کالس(برف، پهنه هاي آبی، جنگل، مزارع و درختچه زار، اراضی ساخته شده، مرتع خوب،  7یک از تصاویر ماهواره اي رادر 

  مساحت و درصد هر کالس را در سال پایه نشان می دهد. 2و  1و جداول  3و 2را شامل می شود شکل  )مراتع ضعیف

  

   
1988کاربري اراضی سال نقشه طبقه بندي نظارت شده  2شکل  Error! No text of specified style in document. نقشه طبقه

2016بندي نظارت شده کاربري اراضی   

  

می باشد. بـر   2برابر با مشخصات جدول  2016با توجه به بررسی هاي صورت گرفته نشان داده که مساحت هر کاربري در سال 

هکتار بیشترین سهم را در حوضـه هـراز داشـته و     238444.36مساحت بالغ بر  59.92خوب با درصد طبق این جدول مراتع 

کمترین مقدار را به خود داشته است و دیگر کاربري هاي به ترتیب مرتع ضـعیف    906و مساحت0.22پهنه هاي آبی با درصد 

درصـد داراي رتبـه    0.61، اراضی ساخته شـده بـا  4.61، جنگل با مقدار  6، 38712درصد درختچه زار و مزارع با  24با مقدار

  هاي بعدي بوده اند.

2016جدول مساحت و درصد کاربري سال  1جدول   

 درصد مساحت به هکتار نام کاربري مقدار پیکسل شماره

 4.612782 18355.36 جنگل 458884 1

 59.922104 238444.36 مرتع خوب 5961109 2

 24.767521 98555.88 مرتع ضعیف 2463897 3

 0.227722 906.16 پهنه آبی 22654 4

 0.122154 486.08 برف 12152 5

 9.728675 38712.72 درختچه زار و مزرعه 967818 6

 0.619043 2463.32 ساخته شده 61583 7

  

  

  

  

  2016تا سال  1988بررسی تغیرات کاربري اراضی از سال  2جدول 

شدهساخته  مرتع خوب جنگل آیتم مورد بررسی  برف پهنه آبی 
درخچه زار و 

 مزرعه
 مرتع ضعیف

 11.43 5.4 225911.1 0 7.38 147.42 8.91 جنگل
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 1098.54 2869.83 325.26 0 369 8.55 13727.97 مرتع خوب

 102.15 10177.92 1363.86 51.21 3611.25 23387.94 766.89 ساخته شده

 2.16 21163.68 7584.84 136.17 14555.97 193092.1 42.75 پهنه آبی

 0.45 1116.99 47.79 0 671.94 603 24.75 برف

 0 0 453.96 . 0 29.61 0 باغ

 0 3.51 6.03 823.14 1.26 75.51 0 درخچه زار و مزرعه

 0.54 8381.79 15540.66 64.26 2306.52 73296.27 550.8 مرتع ضعیف

 1215.27 43719.12 251233.5 1074.78 21523.32 290640.4 15122.07 مجموع هر کالس

 1214.73 33541.2 250779.5 251.64 20851.38 97548.3 1394.1 تغییرات هر کالس

- 54062.7 3277.08 تفاوت کالس در تصاویر  19058.4 165.33-  250750 -  4257.9-  98925.57 

  

  ريیگنتیجه - 4

میزان تغییرات در مراتع خوب از نشان میدهد که  2و  1با توجه به بررسی هاي صورت گرفته و با مشاهده جدول 

رسیده است و در کنار آن مقادیر مراتع ضعیف از  2016هکتار در سال 238444.36هکتار به  290321.24مقدار

هکتار افزایش یافته است. این مقادیر نشان دهند وضع وخیم مراتع در محدوده مورد  98555.88هکتار به 20549.7مقدار

که به نتایج مدل زنجیره مارکوف اشاره دارد نشان از افزایش مراتع ضیف در ده  3جدول شماره مطالعه می باشد با توجه به 

هکتار رسیده که نشان دهنده وضع وخیم  110000سال آینده در محدوده هراز دارد این مقادیر با جدول مذکور به مقدار 

ینده پوشش گیاهی در حوضه هراز وضعی بسیار پوشش گیاهی در منطقه می باشد، مقادیر می توان اینگونه بیان کرد که آ

 همان گونه که از نتایج آشکارسازي تغییرات پیداست، در دورة مطالعاتیوخیم داد و نیاز به بررسی و مدیریت بهتر می باشد.

ه ادامۀ این روند می تواند بمرتعی خوب، شیب دار بوده است اراضی ساخته شده بیشترین تخریب در اراضی  سالها گسترش

در منطقه منجر شود. البته با  مناطق بدون پوشش گیاهیهر چه بیشتر سطح  افزایش زیست محیطی و  تشدید آسیب هاي

نتایج  پیش بینی تغییر کاربري، ارزیابی پیامدهاي سناریوهاي مختلف به ویژه ادامۀ روند موجود است؛ توجه به اینکه اغلب هدف

هشداري براي وضعیت کاربري ها در آینده  می تواند چه در آینده اتفاق خواهد افتاد،این پیش بینی به رغم اختالف نسبت به آن

   .باشد
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Monitoring and evaluation of land use changes using remote 
sensing  

(Case Study: Haraz Basin) 
 
Abstract  

Land use change is one of the most important factors in changing the hydrological، erosion and 

destruction of biodiversity. Thus، with the guidance of land use changes in the balance of the 

ecosystem to step up، one of the principles of natural resource management، land use change is about 

maps.In this study، using satellite images of Landsat 5 and Sentinel 2، to modeling land use changes in 

the Basin Haraz examined in the analysis of the land use changes were determined and then using the 

Markov model was modeled.Studies have shown that the amount of changes of good pasture and poor 

pastures Increased that show that the dire situation in the study area are meadows.Results Markov 
Chain Model refers demonstrated an increase in the meadows poor in the next ten years in the range of 

Haraz، which reflects the dire state of vegetation in the region، according to figures shows it stated that 

the future vegetation in the basin Haraz very serious situation and needs and aimed to better 
management. 
 

Keywords: Land use، Landsat 5، Sentinel 2، catchment Haraz 
 


