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است.  يستيو انهدام تنوع ز ضهحو يشفرسا يدرولوژيک،ه يانجر ييراز عوامل مهم در تغ يكي ياراض يكاربر ييرتغ

از  يكيبه سمت تعادل قدم برداشت،  يستماكوس يتهدا يدر راستا ياراض يكاربر ييربا اطالع از روند تغ توان يم ينبنابرا

. در اين پژوهش با استفاده از تصاوير است ياراض يكاربر ييرتغ هاي هاطالعات مربوط به نقش يعي،منابع طب يريتمد يمبان

،  به مدل سازي تغييرات كاربري اراضي در حوضه هراز پرداخته شد در اين تحليل ابتدا 2، و سنتينل 5ماهوارهاي لندست

ها نشان داده است  يبررستغييرات كاربري اراضي مشخص گرديد و در ادامه با استفاده از مدل ماركوف مدل سازي گرديد. 

مراتع در محدوده مورد  يموضع وخ هه نشان دهندافزايش داشته ك يفمراتع ضع ودر مراتع خوب  ييراتتغ انيزكه م

در محدوده  يندهدر ده سال آ عيفمراتع ض يشنشان از افزا كه ماركوف اشاره دارد يرهمدل زنج يجبه نتاباشد.  يمطالعه م

كرد كه  يانب ينگونها توان يم ير، با توجه به مقادباشد يمدر منطقه  ياهيپوشش گ يمهراز دارد كه نشان دهنده وضع وخ

 باشد. يبهتر م يريتو مد يبررس به يازو ن دارد يموخ ياربس يدر حوضه هراز وضع ياهيپوشش گ يندهآ

  ، حوضه هراز2، سنتينل5كاربري اراضي، لندست کلیدی:  گانواژ

 

 مقدمه  -1
است.  يستيو انهدام تنوع ز ضهحو يشفرسا يدرولوژيک،ه يانجر ييراز عوامل مهم در تغ يكي ياراض يكاربر ييرتغ

 ياز مبان يكيبه سمت تعادل قدم برداشت،  يستماكوس يتهدا يدر راستا ياراض يكاربر ييربا اطالع از روند تغ توان يم ينبنابرا

از تبعات  ي(. آگاه1335همكاران،  زاده و ياتاست )ح ياراض يكاربر ييرتغ هاي هاطالعات مربوط به نقش يعي،منابع طب يريتمد

ضرورت  يکروند نامطلوب  يندر جهت كاهش و رفع ا ييجو و چاره يا هر منطقه ينگسترده پوشش سطح زم ييراتاز تغ يناش

بر  يرمستقيمو غ يممستق ورط به تواند يم يا در هر منطقه ييزدا بخصوص جنگل ينپوشش سطح زم ييراتاست چرا كه تغ

 يرگذارتأث يجوامع انسان ياسيو س ياجتماع ياقتصاد يو بر پارامترها يرشتحت تأث ضهحو يکاكولوژ يندهايكاركردها و فرا

داده و از طرف  يشرا افزا يعيطب يها طرف، فشار بر عرصه يکاز  يت(. رشد روزافزون جمع1333و همكاران،  يباشد )اسد

 يعيمنابع طب يريتو مد يزير شده است. امروزه برنامه ها يستمكوسا يبسبب تخر ها يكاربر ييرو تغ يراصوليغ يبردار بهره يگرد
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و  ياست )بدر ياراض يكاربر ييراتدر خصوص تغ يمتوال يها در زمان يمكان يقبه اطالعات دق يابيدست يازمندن

 يعيطب اييندهاز فرآ يممكن است ناش ييرتغ ينا باشند، يم ييردر حال تغ يوستهبه طور پ ها يستم(. اكوس1332همكاران،

 يينتع يندفرآ ييرتغ يشباشد. پا يرهو غ ينزم يكاربر يلمثل تبد يانسان يتهايحاصل از فعال يا( و ي)مثل توال ياهيپوشش گ

 توان يم ين(. بنابراSingh,1989 ) باشد يمتفاوت م يآن در زمانها  مشاهده يقاز طر يدهپد يا يک شي يتها در وضعتفاوت

به سمت تعادل قدم برداشت. داشتن آمار و اطالعات  يستماكوس يتهدا يدر راستا ياراض يكاربر ييراتبا اطالع از روند تغ

 يها اطالعات مربوط به نقشه يعي،منابع طب يريتمد ياز مبان يكياست.  ي طبيعيها عرصه يحصح يريتبهنگام، الزمه مد

ها  گذاري شود. خط اول همه پاراگراف و شمارهپژوهش هاي در داخل كشورو جهان صورت گرفتهاست  ياراض يكاربر ييراتتغ

  باشد. cm 7/0بايد داراي تورفتگي به اندازة 
 

2-  

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

 حد بيشترين تا حوضه مركزي تقريباً بخش، در متر ميلي 320 مقدار از كمينه ساالنه بارندگي مقدار متوسط .است متر 5110

 گراد سانتي درجة 5 مقدار كمينه از منطقه دماي متوسط همچنين، .نوسان است در حوضه شرقي بخش، در متر ميلي 1013

 شده محاسبه گراد يسانت درجة 8 حدود منطقه ساالنة دماي متوسط متغير است. گراد سانتي درجة 1/23 مقدار بيشترين تا

 و است دي به متعلق ماهانه يخبندان روزهاي بيشترين .است متر ميلي 1300 حدود منطقه ساالنة تبخير متوسط .است

 نيمه مناطق جزء وهوايي آب تقسيمات اساس بر و است روز 115 در منطقه، سال در شده ثبت يخبندان روز تعداد بيشترين

 .شود يممحسوب  توران ايران ناحية در سرد استپي

 

 موردمطالعه محدوده نقشه 1شکل 

 

 روش تحقیق -3
 آگوستمربوط به  TM 5فريم تصوير لندست  دو تعداد ي بها ماهوارهي كه در اين پژوهش مورد استفاه شامل تصاوير ها داده

مورد استفاده در اين از سنجنده  DEMباشد و  يم 2011ي سنتينل دو مربوط به سال آگوست ا ماهوارهو ديگري تصوير  1388

ASTER .و لندست روش طبقه بندي نظارت شده بعد از نمونه برداري  1طبقه بندي تصاوير بوده سنتينل  بدست آمده است

از روش حداكثر احتمال در هر دو تصوير استفاده گرديد.  دقت به   Envi در محيط نرم افزار Sentinel-1و   5براي لندست 

بدست آمده و براي  83,23و ضريب كاپا  81,2داراي دقت كلي 5دست آمده براي هر كدام از طبقه بندي تصاوير براي لندست 

بندي هر يک از تصاوير به دست آمده است تصاوير زير طبقه  87,85و ضريب كاپا    88,38دقت كلي  1تصاوير سنتينل 

ايراننقشه   

 نقشه
 مازندران

حوضه  نقشه

 هراز
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را  )كالس)برف، پهنه هاي آبي، جنگل، مزارع و درختچه زار، اراضي ساخته شده، مرتع خوب، مراتع ضعيف 7ماهواره اي رادر 

 مساحت و درصد هر كالس را در سال پايه نشان مي دهد. 2و  1و جداول  3و 2شامل مي شود شكل 

 

  
1811کاربری اراضی سال نقشه طبقه بندی نظارت شده  2شکل  Error! No text of specified style in document. نقشه طبقه

2112بندی نظارت شده کاربری اراضی   

 

مي باشد. برر   2برابر با مشخصات جدول  2011با توجه به بررسي هاي صورت گرفته نشان داده كه مساحت هر كاربري در سال 

هكتار بيشرترين سرهم را در حوضره هرراز داشرته و       238444,31مساحت بالغ بر  53,32خوب با درصد طبق اين جدول مراتع 

كمترين مقدار را به خود داشته است و ديگر كاربري هاي به ترتيب مرتع ضعيف با   301و مساحت0,22پهنه هاي آبي با درصد 

درصرد داراي رتبره هراي     0,11، اراضي ساخته شده برا 4,11، جنگل با مقدار  1، 38712درصد درختچه زار و مزارع با  24مقدار

 بعدي بوده اند.
2112جدول مساحت و درصد کاربری سال  1جدول   

 درصد مساحت به هکتار نام کاربری مقدار پیکسل شماره

 43212612 11388332 جنگل 481114 1

 883822114 231444332 مرتع خوب 8821118 2

 243626821 81888311 مرتع ضعیف 2423186 3

 13226622 812312 پهنه آبی 22284 4

 13122184 412311 برف 12182 8

 83621268 31612362 درختچه زار و مزرعه 826111 2

 13218143 2423332 ساخته شده 21813 6

 

 

 

 

  2112تا سال  1811بررسی تغیرات کاربری اراضی از سال  2جدول 

شدهساخته  مرتع خوب جنگل آيتم مورد بررسي  برف پهنه آبي 
درخچه زار 

 و مزرعه
 مرتع ضعيف

 11,43 5,4 225311,1 0 7,38 147,42 8,31 جنگل
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 1038,54 2813,83 325,21 0 313 8,55 13727,37 مرتع خوب

 102,15 10177,32 1313,81 51,21 3111,25 23387,34 711,83 ساخته شده

 2,11 21113,18 7584,84 131,17 14555,37 133032,1 42,75 پهنه آبي

 0,45 1111,33 47,73 0 171,34 103 24,75 برف

 0 0 453,31 . 0 23,11 0 باغ

 0 3,51 1,03 823,14 1,21 75,51 0 درخچه زار و مزرعه

 0,54 8381,73 15540,11 14,21 2301,52 73231,27 550,8 مرتع ضعيف

 1215,27 43713,12 251233,5 1074,78 21523,32 230140,4 15122,07 مجموع هر كالس

 1214,73 33541,2 250773,5 251,14 20851,38 37548,3 1334,1 تغييرات هر كالس

-54012,7 3277,08 تفاوت كالس در تصاوير  13058,4 115,33-  250750-  4257,3-  38325,57 

 

 رییگنتیجه -
ميزان تغييرات در مراتع خوب از نشان ميدهد كه  2و  1با توجه به بررسي هاي صورت گرفته و با مشاهده جدول 

رسيده است و در كنار آن مقادير مراتع ضعيف از  2011هكتار در سال 238444,31هكتار به  230321,24مقدار

هكتار افزايش يافته است. اين مقادير نشان دهند وضع وخيم مراتع در محدوده مورد  38555,88هكتار به 20543,7مقدار

كه به نتايج مدل زنجيره ماركوف اشاره دارد نشان از افزايش مراتع ضيف در ده  3جدول شماره مطالعه مي باشد با توجه به 

هكتار رسيده كه نشان دهنده وضع وخيم  110000سال آينده در محدوده هراز دارد اين مقادير با جدول مذكور به مقدار 

ينده پوشش گياهي در حوضه هراز وضعي بسيار پوشش گياهي در منطقه مي باشد، مقادير مي توان اينگونه بيان كرد كه آ

 همان گونه كه از نتايج آشكارسازي تغييرات پيداست، در دورة مطالعاتيوخيم داد و نياز به بررسي و مديريت بهتر مي باشد.

ه ادامة اين روند مي تواند بمرتعي خوب، شيب دار بوده است اراضي ساخته شده بيشترين تخريب در اراضي  سالها گسترش

در منطقه منجر شود. البته با  مناطق بدون پوشش گياهيهر چه بيشتر سطح  افزايش زيست محيطي و  تشديد آسيب هاي

نتايج  پيش بيني تغيير كاربري، ارزيابي پيامدهاي سناريوهاي مختلف به ويژه ادامة روند موجود است؛ توجه به اينكه اغلب هدف

هشداري براي وضعيت كاربري ها در آينده  مي تواند چه در آينده اتفاق خواهد افتاد،اين پيش بيني 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 
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