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 چکیده
 ضروری مریا سرزمین پایدار مدیریت و ریزیطرح منظوربه حساس مناطق پایش و بررسی جهت اراضی کاربری تغییرات و هاکاربری شناسایی

 ایشپ امر در دنیا رایج و متداول هایروش از یکی عنوانبه امروزه جغرافیایی، اطالعات سیستم فناوری از استفاده و ازدورسنجش .باشدمی
 در سد حداثا زمان به توجه با زمانی بازه سه ،مطالعه این در رود.می شمار به باال وسعت با اراضی بررسی در ویژهبه سرزمین تغییرات بررسی

 لندست ایوارهماه تصاویر از استفاده با باشد. سد آبگیری و احداث بعد و قبل اراضی هایکاربری تغییرات گویای کهطوریبه ؛شد گرفته نظر
 هاکاربری درصد و مساحت شد. تهیه مطالعه زمانی بازه در اراضی کاربری هاینقشه ترتیب، به TM و OLI، ETM هایسنجنده و 5 و 7 ،8
 یراتتغی پایش و آشکارسازی در ازدورسنجش هایروش کارایی و قابلیت دهنده نشان آمده دستبه نتایج شد. تهیه GIS افزارنرم کمک به

 و باغ کاربری مساحت مطالعه، دوره کل طول در دهدیم نشان شده تهیه هاینقشه مقایسه و مشاهده باشد.می اراضی کاربری و پوشش

 و باغ یکاربر از حوزه، دستپایین هایینزم از یاریبس و یافتهافزایش دیم کشاورزی کاربری سطح مقابل در و داشته کاهش کشاورزی
 .دادند یکاربر ییرتغ یمد زراعت به یکشاورز
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 سرآغاز
 آب منابع و انتقال هایدستگاه در مهم هایسازه از یکی سدها

 دارند تزیسمحیط ویر بر بسیاری منفی و مثبت آثار که باشندمی
 برق، تولید جهت سد احداث .(1388 ،شفقتی و پیرستانی)

 مدنظر دیرباز از سیالب کنترل و شرب آب ذخیره کشاورزی،
 ازجمله (.1392 لطیفی، و زادهعباس) است بوده بشری هایتمدن

 درنتیجه و سطحی هایجریان کنترل توانمی را سد مزایای
 یشهر مصارف و کشاورزی آب تامین سیالب، وقوع از جلوگیری

 سدهای احداث ،اما .کرد عنوان انرژی تولید و آب ذخیره طریق از
 در هک داشته همراه به نیز را مضراتی آن، زیاد منافع باوجود بزرگ

 .(1388 ،شفقتی و پیرستانی) هستند ناپذیرجبران موارد از ایپاره
 منابع ،خود ینآغاز مراحل همان از یسدساز هایپروژه
 بزرگ یهادریاچه ایجاد .دهندمی قرار تأثیر تحت را زیستمحیط

 در ارزش اب یستیز منابع رفتن ینب از موجب تواندمی سد پشت در
 تنرف ینب از ی،بوم گیاهان و جانوران زیستگاه یبتخر منطقه،
 همکاران، و عابدی) شود وخاکآب یآلودگ و یعیطب یهاارزش
 کاربری الگوی در تغییر موجب خود سد احداث طرفی از .(1390

 نسرزمی کاربری تغییر شود.می سد اطراف ایهزمین در سرزمین
 روزب همچنین، ،طبیعی محیط و انسانی جوامع میان تعامل نتیجه

 (Hu et باشدمی زمین سطح در زیستمحیط اکولوژی تغییرات

(al., 2012. شنق دلیل به اراضی کاربری اهمیت میان این در ،اما 
 یاراض کاربری تغییر عوامل دیگر به نسبت آن در انسان مؤثر
 سیارب عامل اراضی از یبرداربهره نوع ،یگرد عبارتبه است. تربیش

 شمار به آبخیز هایحوضه رسوب تولید و فرسایش در مهمی
 تخریب مثل انسانی هایفعالیت (.1392 همکاران، و )آرخی رودمی

 زیکشاور نامناسب هایفن و غلط کشت توسعه گیاهی، پوشش
 (.1390 همکاران، و اسکندری) دهندمی تغییر را طبیعی هایمکانیسم
 بر ونافز آن یبتخر و یعیطب منابع از رویهبی استفاده همچنین،

 هاالبیس تا شده موجب کشور بر حاکم خشکنیمه و خشک یماقل
 خسارات شدت ازنظر چه و دفعات تعداد ازنظر چه سال به سال
 سانان دخالت علت به ،همچنین .باشد داشته یریچشمگ یشافزا
 هایعرصه در یاهیگ پوشش یبتخر طریق از آب یعیطب چرخه در

 است یافتهافزایش گوناگون مناطق در خیزی یلس احتمال ،آبخیز
 تغییر و زمین از استفاده .(1392 همکاران، و ساردو )سلیمانی

 رفاه بر مؤثر عوامل ترینمهم از یکی زیاد احتمالبه زمین پوشش
 ینسرزم از استفاده جهانی، مقیاس در است. جهان سراسر در انسان

 همچنین، و زیستی تنوع تغییر یا کاهش به منجر پوشش، تغییر و
 شودمی جامعه برای هاآن منافع و اکوسیستم خدمات کاهش

(Nahuelhual et al., 2013). کاربری تغییرات بررسی زمینه در 
 هانآ اکثر در که گرفته صورت جهان و ایران در مطالعاتی سرزمین

 )طالبی تسا شده تأیید زیستمحیط تخریب در انسانی توسعه تأثیر
 ارآث تنهانه سرزمین کاربری تغییرات (.1388 همکاران، و امیری
 بآ حجم خاک، کیفیت تولید، منطقه، زیستی تنوع بر مهمی

 رتغیی اصلی عوامل از یکی بلکه دارد، رسوب میزان و هارودخانه
 .(Hu et al., 2012) شودمی محسوب نیز اقلیم جهانی

 یفیتک بر تواندمی آبخیز حوزه یک سرزمین کاربری در تغییرات
 اربریک الگوی تغییرات ،مثال رایب .بگذارد تأثیر آب ذخایر و آب

 اهشک رواناب، سطح افزایش باعث آبخیز، توسعه دلیل به سرزمین
 (Butt شودمی هاآالینده انتقال و زیرزمینی هایآب تغذیه سطح

(et al., 2015. آبخیز حوزه در نهایی هدف کهاین به توجه با 
 آبخیز منابع کلیه بر یکپارچه و هماهنگ جامع، مدیریت اعمال
 از بهینه و منطقی و مناسب برداریبهره ضمن کهنحویبه ،است
 ترف هدر و فرسایش میزان انسانی، و کشاورزی طبیعی، منابع
 کاربری عانوا تعیین با است الزم .یابد تقلیل ممکن حداقل به خاک

 شود ینتعی درستی به حوزه در اراضی کاربری تغییرات روند ،اراضی
 (.1388 ،همکاران و قهفرخی براتی)

 فرایند یک زمین سطح پوشش تغییرات پایش و نظارت شناسایی،
 میزان با آشنایی ،اما .(Sun & Zhou, 2016) است پیچیده
 ریتمدی زمینه تواندمی زمان گذشت طی اراضی کاربری تغییرات

 و محمدپور) آورد فراهم را آینده برای دقیق ریزیبرنامه و
 ینزم کاربری صحیح مدیریت اعمال با تنها ،زیرا .(1393 همکاران،

 چرای ی،انانس هایدخالت اثر رب منطقه بیشتر تخریب از توانمی
 وعتن حفظ به و کرده جلوگیری کشاورزی توسعه و دام رویهبی

 (.1390 همکاران، و )اسکندری بود امیدوار آینده در آن زیستی

 تمسیس فناوری و ازدورسنجش اوریفن از استفاده راستا، این در
 در کارآمد و برتر فناوری یک عنوانبه (GIS) جغرافیایی اطالعات

 روزب اطالعات که است منابع مدیریت و محیطی تغییرات بررسی
 همکاران، و محمدپور) کندمی فراهم مدیریتی اهداف برای را

 تغییرات بررسی جهت سنتی هایروش از استفاده (.1393
 ،زمینی رداریبنقشه مانند اراضی پوشش و اراضی هایکاربری

 هایداده از استفاده ،اما .است پرهزینه و گیروقت طورمعمولبه
 ،یکپارچه و وسیع دید مانند هاییویژگی به توجه با ایماهواره
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 یسیالکترومغناط انرژی گسترده طیف مختلف هایقسمت از استفاده

 امکان و تکراری پوشش ها،پدیده هایویژگی ثبت جهت
 ادیزی استقبال با دنیا در ،افزارهانرم و افزارهاسخت کارگیریبه

 ایماهواره هایداده و تصاویر کاربرد ازجمله .است بوده روروبه
 طی یاراض کاربری تغییرات بررسی و اراضی کاربری نقشه تهیه
  (.1388 ،همکاران و قهفرخی براتی) باشدمی مختلف یهاهدور

 در ییراتتغ تحلیل و بررسی به دنیا در بسیاری مطالعات ،تاکنون
 عاتمطال این تمامی که اندپرداخته مختلف هایروش با آبخیزحوزه

 آبخیز هایحوزه مدیریت جهت مناسبی و مؤثر هایاستراتژی
 ,Butt et al, 2015; Bazgeera et al) کنندمی ارایه دنیا سراسر

2008; Caruso et al, 2005; Dietzel et al, 2005; 

Gajbhiye and Sharma, 2012; Stewart et al, 2004; 

Wang et al, 2004; Hu et al, 2012; Parker & 

Meretsky, 2004;).  
 (Butt et al, 2015)، حداکثر بندیطبقه روش از خود مطالعه در 

 حوزه رد اراضی کاربری و پوشش تغییرات تعیین منظوربه احتمال
 بریکار طبقه پنج نمودند. استفاده پاکستان در Simly سد آبریز
 هب مربوط لندست و اسپات هایماهواره تصاویر از استفاده با عمده
 و پوشش تغییرات بررسی شد. تهیه 2012 و 1992 هایسال

 و کشاورزی به را آبی و گیاهی هایپوشش عمده تبدیل کاربری
 هابریکار تبدیل این که دهدمی نشان پوشش بدون و بایر اراضی

 (Rautela آید.می حساببه آبخیز حوزه منابع برای جدی تهدیدی

(et al., 2002 هایروش کمک با GIS از استفاده و پایه 
 ابزارهای توسط شده تهیه /اراضی کاربری پوشش/ هاینقشه

 بر سد احداث آثار بررسی به ای،ماهواره تصاویر ازدورسنجش
 این نتایج پرداختند. هند در Tehri آبخیز حوزه اراضی هایکاربری
 رودخانه باالدست حوزه بر که Tehri مخزنی سد داد نشان مطالعه
 هایزمین از هکتار 2889 بر مستقیم طوربه شده احداث گانگا

 سایر از هکتار 3347 تغییر به منجر و گذاشته تأثیر کشاورزی
 است. شده مخزن اطراف اراضی

 با یاراض کاربری تغییرات بررسی ینهزم در مطالعاتی هم ایران در
 سد آثار دادن نشان باهدف آبخیز یهاحوزه در مختلف هایروش

 متکیان) هک ایمطالعه به توانمی که گرفته صورت تغییرات این بر
 پوشش تغییرات میان رابطه بررسی باهدف (1389 ،همکاران و

 اشاره دادند، انجام طالقان مخزنی سد آبگیری و احداث با اراضی
 نقشه تهیه جهت ازدورسنجش هایروش از خود ارک در هاآن کرد.

 این در .کردند استفاده ساله 20 زمانی دوره یک در اراضی کاربری

 مکانی تغییرات بررسی منظوربه LQ آماری شاخص از ،مطالعه
 شانن هابررسی نتایج شد. گرفته کمک موردنظر هایکالس انواع
 در یربومیغ و بومی افراد توسط تفرجگاه ساخت و یساز یالو داد

 اراضی سطح کاهش در یتوجه قابل نقش سد دریاچه حوالی
 دریاچه طرافا یهاحوضه یرز در تغییرات و دیم و آبی کشاورزی

 ،دیگر ایمطالعه در است. داشته اصلی رودخانه حواشی و سد
 در لندست ماهواره تصاویر قابلیت از (1392 ،همکاران و هادیان)

 أثیرت بررسی منظوربه سرزمین پوشش و هاکاربری بندیطبقه
 اراضی پوشش و کاربری تغییرات بر اصفهان در حنا سد احداث
 یهاسال در و 1998 سال در سد احداث دلیل به نمودند. استفاده
 سد اطراف در آبی کشت هایزمین (،1998) سد آبگیری شروع

 این سطح در شدید کاهش یک سال 15 از پس ولی یافت افزایش
 شد. مشاهده اراضی

 یزن آبخیز حوزه در اراضی کاربری تغییرات بررسی با ارتباط در
 هک است گرفته صورت کشور از خارج و داخل در بسیاری مطالعات

 ،همکاران و قهفرخی براتی) که یامطالعه به توانمی میان آن از
 یاراض کاربری تغییرات کار این در کرد. اشاره ،دادند انجام (1388

 لندست ماهواره تصاویر از استفاده با را شاهرخ قلعه حوزه زیر در
 نمودند. بررسی 1381 و 1389 ،1354 یهاسال به مربوط
 شده نظارت بندیطبقه) هیبرید روش به اراضی کاربری هاینقشه

 دوره در دادمی نشان تحقیق این نتایج شد. تهیه (نشده نظارت و
 پراکنده پوشش با اراضی و تنک مرتع (1354 )سال اول زمانی

 در ،دهدمی اختصاص خود به را اراضی کاربری وسعت بیشترین
 این .است بوده آبی کشاورزی به مربوط وسعت ترینکم که حالی

 نای به دارد متفاوت نتایجی مطالعه سوم دوره که است حالی در
 و یمد کشاورزی به مربوط کاربری وسعت بیشترین که صورت

 .باشدمی آبی کشاورزی به مربوط وسعت کمترین
 نشان ورکش خارج و داخل در تحقیق پیشینه بررسی از صلاح ایجتن

 و نمایش با ازدورسنجش هایتکنیک و ایماهواره تصاویر دهدمی
 حلیلت امکان ،بندیطبقه فرایند طی زمین پوشش طبقات ارایه

 از د.آورنمی فراهم درستیبه را اراضی کاربری و پوشش تغییرات
 ستباالد ضیاار در سد احداث اثر در که تغییراتی بررسی ،طرفی

 هایزمین افزایش وجود با که است آن نشانگر آمده پدید آن
 و مراتع کاهش شاهد سد، احداث اولیه یهاسال در کشاورزی

 کهطوریبه هستیم، احداث از پس یهاسال در گیاهی پوشش
 هایحوزه سطح در بسیاری شده رها و پوشش بدون هایزمین
 شود.می مشاهده مطالعه مورد
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 به اخیر یهاسال در که دره شیرین آبخیز حوزه ،پژوهش این در
 تهدید معرض در شیرین سد احداث از ناشی کاربری تغییرات سبب
 یمخزن سد گیرد.می قرار مطالعه مورد است، قرارگرفته جدی

 شهرستان یغربشمال یلومتریک 58 حدود فاصله در دره شیرین
 ینتربزرگ از یکی که دره شیرین رودخانه یرو بر بجنورد

 شد احداث ،رودمی شمار هب اترک رودخانه یشمال یهاسرشاخه
 در سد بدنه ساخت مراحل (.1392 ،جفایی و ثانی)شمسی

 به روز 833 از پس 15/11/1383 تاریخ در و شروع 07/02/1382
 آغاز 30/03/1383 تاریخ در آبگیری عملیات شروع رسید. اتمام
 هسته با یخاک نوع از سد ینا (.1392 لطیفی، و زادهعباس) شد
 .باشدمی یدمف حجم مترمکعب یلیونم 5/81 یدارا و بوده یرس

 سد، یابپا اراضی یکشاورز آب تامین سد، ینا احداث از هدف
 بآ از یقسمت تامین ،یلس خسارت از یریجلوگ و یالبس مهار

 رهد شیرین رودخانه فرسایش از یریجلوگ و بجنورد شهر شرب
 (.1392 ،جفایی و ثانی)شمسی است

 متر 2273 ارتفاع با حاضر امام کوه هادامنه از دره شیرین رودخانه
 گیرد.می سرچشمه شیروان شهر شمال کیلومتر 27 در واقع

 زیرزمینی یهاجریان صورت دو به دره شیرین رودخانه آب جریان
 را اصلی هایرودخانه موقعیت (1) شکل .شودمی تامین سطحی و

 دهد.می نشان مطالعه مورد منطقه در
 :از اندعبارت رودخانه این اصلی هاسرشاخه

 هایامن به ترکوچک سرشاخه دو از رودخانه این پیغمبر: سرشاخه -
 اتارتفاع از سرشاخه این است. شده تشکیل زو میان و آسیازو

 .گیردمی سرچشمه ترکمنستان و ایران مرز
 اروست در بوده، فصلی جریان دارای رودخانه این قرق: سرشاخه -

 به را دره نشیری رودخانه پیغمبر، سرشاخه به پیوستن با قتلیش
 .(1392 همکاران، و )صدری آوردمی وجود

 زیر 28 که بوده حوزه زیر 48 دارای نیز دره شیرین آبخیز حوزه
 .باشدمی ایحوزه داخل آن حوزه زیر 20 و بوده مستقل آن حوزه

 است هکتار 59/181213 برابر مجموع در حوزه این مساحت
 .وزنا( )مشاورین

 هک نواحی و منطقه سطح در ایعمده تغییرات به منجر سد احداث
 دس آبریز حوزه باالدست اراضی جمله از ،هستند سد تأثیر تحت

 هواشناسی، رفتار و وضعیت بر است ممکن آثار این شود.می
 شدتبه و هگذاشت تأثیر غیره و باستانی آثار فرهنگ، ،شناسیزیست
 .(1388 شفقتی، و پیرستانی) شود آن پیچیدگی و تغییر موجب
 در مینسرز پوشش و کاربری تغییرات پایش و شناسایی ،روازاین

 سرزمین در تخریب روند تحلیل منظوربه مختلف، یهاسال
 دیریتم و ریزیبرنامه با بتوان تا کندمی کمک و باشدمی یضرور

 ،حاضر مطالعه نمود. جلوگیری آینده در بیشتر تخریب از سرزمین
 در پایه GIS و ازدورسنجش هایروش قابلیت از استفاده باهدف

 آبریز وزهح در سرزمین پوشش/کاربری تغییرات پایش و شناسایی
  .است شدهانجام دره شیرین سد

 
  اصلی هایرودخانه موقعیت (:1) شکل

 مطالعه مورد منطقه در
 

 هاروش و مواد

 مطالعه مورد منطقه
 ت.اسشده  واقع شمالیخراسان استان در دره شیرین آبخیز حوزه

 º57 8'22" جغرافیایـی موقعیت در دره شیرین مطالعاتی محدوده
 عرض 00º38'00" تا 38º37'53" و شرقـی طول 57º57'14" تا

 8/181713 وسعت با مطالعه مورد منطقه است. شدهواقع شمالـی
 کیلومتر 37 عرض و کیلومتر 75 طول با مستطیلی شکل به هکتار

 ناستا در بجنورد شهرستان شمال کیلومتری 80 حدود فاصله در
 قرارگرفته ترکمنستان با ایران مرز مجاورت در و شمالیخراسان

 (.2 )شکل است
 شرق هب غرب از ارتفاع و بوده کوهستانی منطقه، توپوگرافی نظر از

 2887 خیزآب حوزه نقشه بلندترین ارتفاع کند.می پیدا افزایش حوزه
 حوزه ارتفاع متوسط دارد. قرار حوزه شرق در و دریا سطح از متر

 است. شده محاسبه درصد 21 برابر آن شیب متوسط و متر 1480
 رقق و ایوب بزرگ رودخانه دو اتصال از درهشیرین اصلی رودخانه

 در یوسعت اترک رودخانه به اتصال محل تا که است گرفته شکل
 به توانمی فرعی هایرودخانه از دارد. هکتار هزار 175 حدود

 اال،ب گیفان جودر، رزقانه، زو، میان پیربز، دره،پسین هایرودخانه
 هحوز شکل نمود. اشاره سولدی و تفتار برزالن، سنجد، ایزمان،
 باشد.می کشیده
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 استان و کشور در دره شیرین آبخیز حوزه جغرافیایی موقعیت (:2) شکل
 

 و آب با گرگان دشت منطقه واسط حد در مطالعه مورد منطقه
 هوای و آب و غرب در باال نسبت به بارندگی و مرطوب هوای

 در است. گرفته قرار حوزه مرتفع بخش و شرق در سرد و خشک
 میزان د.شومی کاسته بارندگی میزان از ارتفاع افزایش با ،حوزه این

 متوسط و بوده متغیر متریلیم 325 تا متریلیم 200 از بارندگی
 حرارت درجه حداکثر است. شدهگزارش متریلیم 270 آن بارندگی

 حرارت درجه حداقل و گرادیسانت درجه 35 به مردادماه و تیرماه در
 و هحوز ارتفاع متوسط به توجه با باشد.می گرادیسانت درجه -8

 گرادیسانت درجه 5/10 سالیانه دمای متوسط حرارتی گرادیان
 تا و شروع مهرماه از معمول طور به بارندگی است. شده محاسبه

 متوسط طوربه حوزه در یخبندان دورة دارد. ادامه ماهینفرورد آخر
 باشد.می روز 111

 

 هشوژپ روش
 هاداده آوریجمع

  رد ایکتابخانه و یـمیدان مطالعات امـانج از پس ،مطالعه این در

 و شده رقومی هایالیه ها،داده اطالعات، مطالعه، مورد منطقه
 د.ش آوریجمع و تهیه آبخیز حوزه به مربوط توپوگرافی نقشه

 اآمریک شناسیزمین داده پایگاه از ایماهواره تصاویر همچنین،
(USGS) جدول در تصاویر این به مربوط اطالعات شدند. تهیه 

 است. ذکرشده (،1)
 5 لندست ماهواره تصویر سه از اراضی کاربری نقشه تهیه جهت

 +ETM سنجنده 7 لندست میالدی(، 1995 )سال TM سنجنده
 2015 )سال OLI سنجنده 8 لندست و میالدی( 2005 )سال

 و 181 (1)مسیر در درهشیرین آبخیز حوزه شد. استفاده میالدی(
 است. گرفته قرار لندست ایماهواره تصاویر 34 (2)ردیف
 اخذ هندسه ازلحاظ لندست ایماهواره مختلف هایسری هایداده
 تیفیک ،یفیط هایویژگی پوشش، هایویژگی ون،یبراسیکال داده،

 هستند سازگار هم با هاداده بودن دسترس در و یخروج محصول
 رییتغ طالعاتم و یاهیگ پوشش مطالعات امکان وسیلهبدین و

 و طبیبیان،) کنندمی فراهم را زمان طول در یاراض یکاربر
 (.1381 ،دادراست

 

 اخذشده ایماهواره تصاویر مشخصات (:1) جدول

 
 

 

 

 
 

 اطالعات منبع باندها تعداد برداریتصویر سال سنجنده ماهواره

  OLI 2015 11 8 لندست

USGS GLOVIS 

  ETM 2005 8 7 لندست

USGS GLOVIS 

  TM 1998 7 5 لندست

USGS GLOVIS 
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 باید که هاییسال از یکی ،2005 سال سد آبگیری به توجه با
 الس این به مربوط ایماهواره تصاویر گیرد قرار هاتحلیل مبنای
 قشهن سد، احداث از ناشی ایجادشده تغییرات مقایسه برای و است

 .شودمی تهیه باید نیز بعد و قبل سال ده کاربری
 ،Google Earth ایماهواره تصاویر از ،مطالعه این در 

 و IDRISI Selva17 و ENVI5،ArcGIS10 یافزارهانرم
Excel است. شده استفاده 

 
 اراضی کاربری هاینقشه تهیه

 فرایندهای تا است الزم ،ماهواره تصاویر از استفاده از پیش
 تصویر در موجود خطاهای یا نویز حذف جهت( 3)شکل  پردازشی

 یجادا اتمسفری شرایط یا هاسنجنده آشکارسازی خطای اثر رب که
 تصحیح ،مطالعه این در شود. اعمال تصویر روی بر شود،می

 بر ENVI 5 افزارنرم محیط در رادیومتریک تصحیح و اتمسفری
 شبر و الزم تصحیحات انجام از پس گرفت. صورت تصاویر روی
 امانج (3)شده نظارت روش به تصاویر بندیطبقه آبخیز، حوضه مرز
 ترتیب به (،8الی  4) هایشکل (.1388 جی، )رونالد شودمی

 2005 ،1998 هایسال در شده استخراج اراضی کاربری هاینقشه
 .دهدمی نشان را 2015 و

 چه منطقه سطح در که دانیممی ما ،شده نظارت بندیطبقه در
 دبای ما ضمن، در .دارد وجود هاییکاربری چه و پوششی هایتیپ

 رتصوی روی بر را پوششی هایتیپ و هاکاربری این بتوانیم
 همین به کنیم. انتخاب را هاآن از هاییمحدوده و کرده شناسایی

 سسپ و میدانی هایبررسی با ،بندیطبقه انجام از پیش دلیل
 هایباند ترکیب اساس بر که ایماهواره تصاویر چشمی تفسیر

 7 در ،دارد وجود منطقه در که هایکاربری گرفت، صورت مختلف
 نهایی بندیطبقه جهت سپس شد. شناسایی اصلی کالس
 محیط در شدهنظارت بندیطبقه روش سرزمین، هایکاربری

 د:ش طی زیر مراحل ،منظور این برای شد. انجام ادریسی افزارنرم
 شود. تعیین دقت به باید طبقه هر برای تعلیمی هاینمونه ،ابتدا
 کسلپی اساس بر موردنظر پوشش و هاکاربری اندازه کار این برای

 باید عدد این ؛باشد شدهتشکیل پیکسل کافی تعداد از باید تصویر
 موردنظر هپدید که بدانیم باید آن بر عالوه باشد. پیکسل 10 از بیش

 ظارانت میزان و نمود جدا تصویر باندهای از استفاده با توانمی را
 ،هایتن در باشد. تصویر باندهای اطالعاتی محتوای اساس بر باید

 تا که را کاربری هر از هاییمحدوده (4)گررقومی ابزار از استفاده با

 کم هب توجه با شود. رقومی تصویر روی بر بودند خالص امکان حد
 آن از تصاویر در عمقکم هایآب به مربوط هایپیکسل بودن
 اندب سه از استفاده با طیفی نشان ،بعد مرحله در شد. نظرصرف
 ابلیتق میانگین مقایسه با و شد استخراج تعلیمی هاینمونه برای

 شد. بررسی هاپوشش و هاکاربری (5)طیفی هاینشان جداسازی

 شده هگذاشت بنا بیس مالتاح تئوری پایه بر (8)احتمال حداکثر روش
 سکواریان و واریانس میانگین، از استفاده با روش، این در است.
 هک کندمی مشخص کننده بندیطبقه این تعلیمی، هاینمونه

 است. قدرچ مفروض طبقه یک به پیکسل یک تعلق پسیین احتمال
 احتمال، حداکثر روش ،شدهنظارت بندیطبقه هایروش میان از
 شده رذک شدهنظارت روش تریناستفاده پر و تریندقیق عنوانبه

 دهد.می نشان را بندیطبقه انجام مراحل (،3) شکل است.
 

 
 اراضی کاربری هاینقشه تهیه مراحل (:3) شکل

 

 کی با شدهبندیطبقه تصویر که است الزم خطا بررسی برای
 این د.شو مقایسه زمینی کنترل نقاط تعدادی حاوی مرجع تصویر

 نقطه 50 از استفاده با و ArcGIS 10 افزارنرم محیط در ،کار
 گرفت. صورت کاربری هر برای زمینی کنترل

 در شود.می تهیه اراضی کاربرینقشه تصاویر، بندیطبقه از پس
 نقشه سه تغییرات، آشکارسازی و بررسی جهت ،مطالعه این
 مقایسه هم با Arc GIS 10 افزارنرم محیط در آمده دستبه

 (.8 و 5 ،4 های)شکل شوندمی
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 1991 سال اراضی کاربری نقشه (:4) شکل

 

 
 2005 سال اراضی کاربری نقشه (:5) شکل

 

 
 2025 سال اراضی کاربری نقشه (:1) شکل

 هایافته
 روش هب شدهنظارت بندیطبقه با سرزمین کاربری و پوشش نقشه
 با ها،هنقش درستی و اعتبار افزایش جهت شد. تهیه احتمال رحداکث
 شدند. مقایسه نیز زمینی کنترل نقاط

 هک شد تعیین مطالعه هدف به توجه با کاربری 8 ،مطالعه این در
 باشند:می زیر شرح به هاکاربری این

 جنگلی اراضی شامل جنگل: طبقه
 فیتکی با مراتع که مشجر غیر و مشجر اراضی شامل مرتع: طبقه
 شودمی شمال را فقیر مراتع تا باال

 آبی کشت اراضی و باغات کلیه کشاورزی: و باغ طبقه
 دیم کشاورزی طبقه
 الخیسنگ و پوشش بدون مناطق شامل پوشش: بدون اراضی طبقه
 سد دریاچه آب: طبقه

 راتعم اراضی، کاربری هاینقشه از آمده دست به نتایج به توجه با
 خود به را هاکاربری سهم بیشترین مطالعه سال سه هر در

 هایهنهپ هب مربوط نیز اراضی سطح کمترین و است داده اختصاص
 (.1 )نمودار باشدمی آبی

 کشاورزی و درصد 04/5 باغات و کشاورزی اراضی، 1998 سال
 ،اما .بود داده اختصاص خود به را منطقه سطح از درصد58/1 دیم
 رزیکشاو کاربری بیشترین سد آبگیری با زمانهم و 2005 سال
 هاکاربری کل از درصد 8 حدود یآب کشاورزی و باغ و درصد 7 دیم

 ریکارب نقشه بررسی با، نهایت در. است داده اختصاص خود به را
 دیم کشاورزیگیرد؛ قرار می مشاهدهمورد  نیز 2015 سال اراضی

 کشاورزی و باغ به نسبت را اراضی از بیشتری درصد همچنان
 از آمده دست به اطالعات تمامی( 2) جدول در شود.می شامل
شود.می مشاهده مطالعه دوره طول در اراضی کاربری هاینقشه

 

 
 1991-2005-2015 هایسال در درصد( حسب )بر اراضی کاربری مساحت (:1) نمودار
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 مطالعه دوره طول در اراضی هایکاربری درصد و مساحت (:2) جدول
 2015 2005 1991 کاربری نوع

 درصد (ha) مساحت درصد (ha) مساحت درصد (ha) مساحت

98/12878 جنگل  84/7  31/8985  32/4  72/7979  94/4  

28/99871 مرتع  95/81  75/102255  43/83  34/111128  93/88  

52/2530 دیم کشاورزی  58/1  25/11308  01/7  42/9808  98/5  

21/8127 کشاورزی و باغ  04/5  01/ 5409  35/3  90/4712  92/2  

93/37941 پوشش بدون  53/23  28/35005  71/21  45/27583  11/17  

59/54 آب  03/0  04/288  18/0  09/194  12/0  

928/181208 جمع  100 928/181208  100 928/181208  100 

 

 طبقات یدودوبه مقایسه

 هاآن بررسی و اراضی کاربری هاینقشه دویبهدو مقایسه با
 ورهد طول در هاکاربری تغییرات روند از گویاتری تصویر توانمی

 (2) نمودار و (7) شکل در که طورهمان آورد. دستبه مطالعه
 و محسوس تغییرات روند 2015 تا 1998 سال از شود،می مشاهده
 سال هب نسبت دیم کشاورزی و مرتعی اراضی باشد.می چشمگیر

 زی،کشاور و باغ هایکاربری ،دیگر سوی از .اندشده بیشتر 1998
 مراتع ،1998 سال شدند. بیشتر پوشش بدون اراضی و هاجنگل

 2015 سال تا که دادمی تشکیل را منطقه کل از هکتار 99871
 مورد در رسید. هکتار 111128 به و کرد پیدا افزایش مقدار این

 1998 الس که بود قرار این به تغییر میزان نیز پوشش بدون اراضی
 به 2015 سال مقدار این که داشت مساحت هکتار 37941 حدود

 که طورهمان دیم کشاورزی مورد در .یافت کاهش هکتار 27583
 هکتار 2530 از که طوریهب شد، مشاهده افزایشی روند شد بیان
 کاهشی روند کشاورزی و باغ .دیرس هکتار 9808 به 1998 سال

 مساحت هکتار 81272 حدود 1998 سال کهیطوربه ،داشت
 کاربری این به هکتار 4713 حدود 2015 سال مقدار این از .داشت
 است؛ هداشت محسوسی افت نیز جنگل کاربری است. داشته تعلق

 2015 سال در هکتار 7979 به هکتار 12879 از کهیطوربه
 رسد.می

 و احداث ازپس  سرزمین تغییرات وضعیت بهتر بررسی برای
 نتایج که گرفت صورت ایمقایسه نیز (2005 )سال سد آبگیری

 و باغ مساحت شود.می مشاهده(، 8) شکل و( 3) نمودار در آن
 نای در دیم کشاورزیهمچنین،  و پوشش بدون اراضی کشاورزی،

 از کشاورزی کاربری مساحت است. یداکردهپ کاهش هاسال
 و باغ و رسید هکتار 9808 به 2005 سال در هکتار 11308

 5409 از واست  شده کمتر 2005 سال به نسبت نیز کشاورزی
 2015 سال در اراضی از هکتار 4713 تنها ،2005 سال در هکتار

 از و داشته افزایش اندکی مراتع سطح دارد. تعلق کاربری این به
است. رسیده هکتار 111128 به هکتار 102255

 

 
 2015 تا 1991 هاکاربری تغییرات مقایسه (:7) شکل
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 1991 سال به نسبت 2015 سال کاربری تغییرات (:2) نمودار

 2015تا  2005ها مقایسه تغییرات کاربری(: 8)شکل 

 2005نسبت به  2015تغییرات کاربری (: 3) نمودار

-15000-10000-5000050001000015000

اختالف

آب 139.5053805

بدون پوشش -10358.47585

باغ و کشاورزی -3414.313919

کشاورزی دیم 7077.905307

مرتع 11257.06751

جنگل -4699.249443

1996نسبت به 2015تغییرات کاربری 

-10000-8000-6000-4000-20000200040006000800010000

اختالف

آب -71.95359303

بدون پوشش -7421.808627

باغ و کشاورزی -696.1114342

کشاورزی دیم -1697.825776

مرتع 8872.587794

جنگل 1014.407904

2005نسبت به 2015تغییرات کاربری 
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 گیرینتیجه و بحث
 راتتغیی آشکارسازی اساس بر ،مطالعه این در تغییرات تحلیل
 میان در گرفت. صورت GIS استفاده با و شدهبندیطبقه تصاویر
 پوشش راتتغیی بر بیشتر مطالعه این در سرزمین، مختلف تغییرات
 و مساحت مربوط هایپردازش محاسبات است. شده تمرکز گیاهی
 و مطالعه با شد. انجام Arc MAPافزارنرم با هاکاربری درصد

 نای مطالعه، دوره طول در آمده دستبه کاربری هاینقشه بررسی
 هایتکنیک و ایماهواره تصاویر که آیدمی دست به نتیجه

 مانیز بازه یک در را اراضی کاربری تغییرات یخوببه ازدورسنجش
 شابهم مطالعات بررسی همچنین، دهد.می نشان طوالنی نسبت به
 به توانمی جمله از است مطلب این گویای نیز زمینه این در

 هایروش از استفاده با (1389 همکاران، و )متکیان که ایمطالعه
 کرد. اشاره دادند انجام ساله 20 زمانی بازه در ازدورسنجش
 ،یبررس مورد زمانی مقطع دو هر در دهدمی نشان حاضر مطالعه

 (،1389 ،همکاران و انمتکی) .باشدمی سرزمین غالب پوشش تعمر
 مورد منطقه مرتعی پوشش سطح افزایش علت خود مطالعه در نیز

 انعنو دیم اراضی ویژهبه کشاورزی اراضی رهاسازی را خود مطالعه
 شده مراتع به رهاشده زراعی اراضی تبدیل سبب امر این که کردند
 .است

 ررسیب با که یافتهکاهش مطالعه زمانی بازه دو هر جنگلی اراضی
 بدون اراضی به را هاآن تغییر و تخریب روند توانمی تصاویر
 .نمود مشاهده پوشش

 مطالعه اول دوره در که آبی کشاورزی اراضی سطح همچنین،
 زهحو کل در یاصل یهارودخانه انشعابات اطراف یکنواخت طوربه

 یاراض به مردم مهاجرت با و سد احداث از پس .بودند پراکنده
 د.ش متمرکز سد یاچهدر اطراف در یشترب یکاربر ینا سد، یکنزد

 تماکوسیس در زیادی تغییرات سبب هارودخانه روی بر سدها احداث

 دس یک ساخت گرفته صورت مطالعات اساس بر .شودمی منطقه
 و داده قرار تأثیر تحت را رودخانه اکوسیستم از وسیعی محدوده

 رفمص باال آبی نیاز با گیاهان با کشاورزی در آن آب ذخیره اکثر
 از یاریبس ،رواین از (.1392 همکاران، و نا)هادی شودمی
 زراعت به یکشاورز و باغ یکاربر از حوزه، دستپایین هایینزم
 (1389 همکاران، و )متکیان مطالعه در .دادند یکاربر ییرتغ یمد

 لیلد که بوده نوسان دارای دیم و آبی کشاورزی اراضی سطح نیز
 بیان فاصله این در منطقه به مردم مجدد بازگشت و مهاجرت آن

 حواشی در نیز مختلف هایپوشش مکانی الگوی و است شده
 .داشت را تغییرات بیشترین اصلی رودخانه

 که گرفت نتیجه توانمی گونهاین ها،یافته بررسی و مقایسه از
 سد ساخت از سال ده تنها کهاین به توجه با حوزه کنونی وضعیت

 وسمحس کاهش است. شده بسیاری تغییرات دستخوش گذرد،می
 روند و هاجنگل و دیم زراعت و کشاورزی هایکاربری سطح در

 دور ندانچنه ایآینده در تخریب به منطقه تهدید بیانگر تغییرات
 روی بر ،(1392 ،همکاران و هادیان) که ایمطالعه در است.

 و وششپ سطح تغییرات داشتند، حنا سد اراضی کاربری تغییرات
 نشان ،آن از بعد سال 14 و حنا سد تأسیس از قبل اراضی کاربری

 شدهن منطقه وضعیت در بهبود سبب تنها نه سد تأسیس که داد
 افزایش و کشاورزی هایزمین و مراتع سطح کاهش بلکه ،است
 .است هداشت دنبال به را گیاهی پوشش بدون و بایر هایزمین سطح

 

 هایادداشت
1. Patch 
2. Row 

3. Supervised Classification 

4. Digitizer 

5. Signature 

6. Maxlike 

 

 منابع فهرست
 دس آبخیز حوضه رسوب و فرسایش کاهش در اراضی کاربری سازی بهینه تأثیر بررسی .1392 ق. زاد،رستمی و ص. یوسفی، ؛ص. آرخی،

 .75-84 :(8) ای،منطقه-شهری آمایش و جغرافیا .GIS کمک به گردالن چم

 استفاده اب یزیستمحیط نظر از سفید گل روستای سرزمینی سیمای تحلیل و اراضی کاربری .1390 ج. اوالدی، و ا. مرادی، ؛س. اسکندری،
 .133-144 :(4)3 سرزمین، آمایش .GIS و RS از

 قلعه حوزه زیر در اراضی کاربری تغییرات بررسی .1388 ب. رایگانی، و س.ج. الدین، خواجه س.؛ کوپایی، سلطانی ؛س. قهفرخی، براتی
 (.47) 13 طبیعی، منابع و کشاورزی فنون و علوم (.1354-1384 زمانی )دوره ازدورسنجش تکنیک از استفاده با شاهرخ
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