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 چكيده

 اتخاذو  یاربرک رییتغ برعوامل مؤثر  شناخت در زانیرو برنامه رانیمد به تواندیم یاراض یکاربر راتییتغ یو بررس ییشناسا

طبقات  نییعت و یاراض یکاربر راتییتغ یبررسحاضر باهدف  پژوهش. دینما کمکمختلف  سطوح یتیریمد حیصح ماتیتصم

ستان و بلوچ ستانیآباد شهرستان خاش در استان سنوک زیحو ه آبخ دردور  ا  سنجش روشاستفاده ا   با یاراض یکاربر

 ا  مرتبط،چند  مانه  یهاداده ،1:14444 یهامر  محدوده مورد مطالعه با استفاده ا  نقشه نییمنظور پس ا  تع نیبد. شد انجام

 یندبطبقه ،یو اتمسفر یومتریراد ،یهندس حاتیا  انجام تصح پس. شد اخ  کایآمر یشناسنیماهواره لندست سا مان  م

( 1330- 2444- 2441- 2414- 2416 یهاعه )سالموردمطال ی مان یهادوره یبرا یاماهواره ریتصاو یبر رو یاراض یکاربر

 یاراض یاربرنقشه ک هیپس ا  تهتعیین شد.  صحت کلی و آماره کاپا آ مونی تولیدی با استفاده ا  هانقشهصحت  شد. نییتع

ی آماری با دوره آمارم کور )هر دوره  یمطالعات یهادوره نیب یاراض یکاربر راتییتغ سهیمقا ،ArcGISافزار نرم طیدر مح

(، %01/37) 1330 یهاسال یبرا ی تولیدیکاربر یهانقشه یبندطبقه یکل صحتحاصل،  جی. بر اساس نتاشد انجامقبلی( 

نتایج حاصل ا  بررسی . شد یابیار ( نسبتاً خوب %46/37) 2416( و 43/37%) 2414(، 40/38%) 2441(، 21/37%) 2444

ن وسعت مربوط به مراتع کوهستانی و کمتری نظر ا های اراضی مشخص نمود که بیشترین تغییرات روند تغییرات کاربری

 علت هکها بوده و در این بین اراضی کشاور ی و مناطق مسکونی تغییرات متوسطی را داشته است تغییرات مربوط به رودخانه

این نتایج گویای آن است که شناخت صحیح . دانست انسانی هایدخالت و اقلیمی تغییرات توانیم را راتییتغ نیا عمده

های اجرایی خود را شناسایی نموده و نسبت به گردد، مدیران نقاط قوت و ضعف طرحتغییرات کاربری اراضی موجب می

 اقدام نمایند. هاآنبرطرف ساختن 

 . یکوهستان مراتع، ENVI افزارنرم لندست، ماهواره ،آبادنوک زیحو ه آبخ ،یاراض یکاربرکلیدواژگان: 
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 مقدمه

ها کاربری تمامی رندهیشود که دربرگکاربری اراضی در مفهوم کلی به نوع استفاده از زمین در وضعیت موجود گفته می

(. 2: 1302)حقیقی زیدهی و همكاران،  .باشدیمهای مختلف کشاورزی، منابع طبیعی، جنگل و مناطق شهری در بخش

 یهایزیرها و برنامهیریگمیخود بوده و در تصم ستیزطیتعامالت بشر با مح یدهنده چگونگنشان کاربری راتییتغ

 ایهر منطقه در اراضی کاربری و پوشش تغییرات زآنجاکها. (Gross et al, 2006: 30-31) است رگذاریکالن، تأث

از نسبت  یباشد، با آگاه تأثیرگذار تأثیرش تحت حوزه فرآیندهای اکولوژیكی و کارکردها بر گسترده طوربه تواندمی

حران و منظور کاهش برا به ینموده و اقدامات مقتض ینیبشیرا پ یآت راتییتغ توانیها درگذر زمان میکاربر راتییتغ

 (.1: 1303و همكاران،  یمكرون ،1: 1301صالح،  ،یانجام داد )آرخ ،از بحران یریجلوگ ای

نتی ی سهاروش به توانیم هاآن نیترمهم. از شودیمی متعددی انجام هاروشبا  معموالًبررسی تغییرات کاربری اراضی 

از  استفادهی مدرن مانند هاروش( و 131: 1300ی زمینی )موسوی و همكاران، بردارنقشهی میدانی و دهایبازدمانند 

ی هاروش. اشاره کرد   (Jabbar and Zhou, 2011: 1)ازدور و سیستم اطالعات جغرافیاییسنجش یهاکیتكن

كاران، و هم یعیرفهستند ) نهیپرهزو  ریگوقت هوایی هایعكس تفسیر وی زمینی بردارنقشهی هاروشسنتی مانند 

ه از ادی با توجه به دید وسیع و یكپارچه، استفاماهوارهی هاداده(؛ اما استفاده از روش مدرن مانند استفاده از 03: 1302

ی ریکارگبهو امكان  هادهیپدی مختلف طیف گسترده انرژی الكترومغناطیسی جهت ثبت خصوصیات هابخش

بوده و وقت کمتری را برای شناسایی و  نهیهزکم ،مداوم شدن هنگام به و تكرار قابلیت، افزارهانرمو  افزارهاسخت

، این مزیت باعث شده تا استفاده از تكنیک  (Chaafjiri et al, 2013: 91) رندیگیمبررسی روند تغییرات کاربری 

 .ی اخیر بیشتر مورد توجه قرار گیردهادههی در اماهوارهی هادادهسنجش از دور و 

 تدوردس ند،یگویم یدورسنج ای و ازدورسنجش را دوردست در واقع یهادهیپد و عوارض ریتفس و بازتاب ییشناسا

و  ءیش نیب یكیزیتماس ف گونهچیه ییشناسا نیا در باشد؛ لومتریک هزار نیچند تا متر چند حدود از یافاصله تواندیم

سب ازدور علم و هنر کسنجش به عبارت دیگر. ردیگیصورت م میرمستقیطور غو سنجش به ستیسنجنده برقرار ن

 (.1: 1373و مجد،  یری)زباست ها با آن یكیزیمختلف بدون تماس ف یهادهیپد ایو  یاطالعات در مورد اجسام، اراض

 راتتغیی زمانی موردنیاز، هایمقیاس در توانمی آن طریق از که آوردمی را فراهم امكاناتی ازدورسنجش ابزاری طورکلبه

 (.03: 1302و همكاران،  یعیرف) نمود. مشخص نیز را هاآن و وسعت سرعت و بازیابی را اراضی کاربری

 تیداد که کم نشانساله  23 یدوره زمان کیشهرستان گرگان در  در نیو پوشش زم یاراض یکاربر راتییتغ یبررس

 سهیمقا (.1: 1303و همكاران،  یبوده است )مالشاه یمنف راتییتغ یدارا زیآن ن تیفیو ک افتهیکاهش  یاهیپوشش گ

ی اراضی کاربر که داد نشان ساله 10 دوره کی در هیارزوئ و رابر شهرستان دو در مزارید بهی مرتعی اراضی کاربر رییتغ

 بود. %73 دیسف کوه زیآبخدر  و %77 دهسرد زیآبخ در راتییدرصد تغ است، داشته را رییتغ و لیتبد نیشتریبی مرتع

 به عمرات لیتبد موجبی مرتعی هاستمیاکوسی رو بری زراعی هاتیفعال گسترش که داد نشان هاآن جینتا نیچنهم

 بازدهکمی هانیزم در راتییتغ %22و  %0 بیترت به دهسرد و دیسف کوه منطقه در کهیطوربه شود.یم کم بازدهی هانیزم

 .(30: 1300، ی و همكاران)مراد بوده است
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 راتییغت که داد نشان یملیس زیآبخ حوزه در یاراض یکاربر راتییتغ یبررسبرای ازدور سنجش از استفادههمچنین 

 مناطق و یاهصخر ای یخاک پوشش فاقد یاراض ،یکشاورز به ی مرتعیاهیگ پوشش از هایکاربر راتییتغ در یتوجهقابل

 ,Amna Butt) ستاافتهی کاهش %3/73 و %2/33 زانیم به بیبهترتهاوسعت این کاربری وجود داشته و یمسكون

 در یاراض یکاربر راتییتغ مطالعه در ییایجغراف اطالعات ستمیس وازدور سنجش روش یقیتلف کاربرد(. 251 :2015

 زانیم به 2220-1007 یهاسال نیب یکاربر نیا و بوده مربوط جنگل یکاربر به کاهش نیشتریب که داد نشان یاندونز

 (.Mufubi Agaton et al, 2016: 654) است افتهی کاهش %30 زانیم به 2213-2220 یهاسال نیب و 31%

 مساحت هک داد نشان یوپیات در خاک شیفرسا و یاراض پوشش ،یاراض یکاربر یزمان یمكان راتییتغ یالگو یبررس

 ،(%3) 10/112 شیافزا 2210-2221 یهاسال یط در یمسكون مناطق و یجنگل یاراض علفزار، پوشش تحت

 همان یط در زارهابوته و درختچه شده، کشت یاراض زانیم. است داشته را( %33/2) یهكتار 1/121 و( 17/2%)10/121

 :LemlemTadesse et al, 2017) است داشته کاهش( %31/3) هكتار 33/010 و( %22/2)33/323 بیترت به دوره

85). 

ی داربربهرهضمن  کهینحوبهاست  زیآبخاعمال مدیریت جامع و هماهنگ بر کلیه منابع  زیآبخی هاحوزههدف نهایی در 

ممكن کاهش یابد )براتی قهفرخی و همكاران، ی و خاکی به حداقل آببهینه و منطقی از منابع طبیعی، هدر رفت منابع 

ده است کر داریبه توسعه پا لیدر جهت ن یاراض یکاربر راتییتغ یکه بررس یتیامروزه با توجه به اهم(. 302: 1333

 یزیرر برنامهد یمهم و ضرور اریبس یاها به مسئلهیکاربر راتییروند تغ یو بررس یابیو ارز یاراض ینقشه کاربر هیته

ها یکاربر نییو تع یاراض یکاربر راتییروند تغ یبررس. به عبارت دیگر، شده است لیتبد یعیاز منابع طب نهیو استفاده به

 در ها،لیو پتانس هاتیقابل با سهیوضع موجود و مقا ییبا شناسا سازدیرا قادر م زانیو برنامه ر رانیمد زیرا است یالزام

 ااجر و یطراح را زیآبخ حوزه ازین با مناسب یزداریآبخ یهاطرحازجمله  الزم اقدامات نده،یآ و حال یازهاین رفع نهیزم

 .ندینما

( که در یونمناطق مسك شیو افزا یبه کشاورز یمرتع یاراض یکاربر ریی)ازجمله تغیاراض یکاربر راتییبا توجه به تغ

ت، شده اس،  خاک شیو مراتع و فرسا ستیزطیبه مح دنیرس بیآس و موجب  باشدیشهرستان خاش در حال وقوع م

 زیبخبهترحوزه آ تیریمد یمهم برا یهاضرورت از یكی آن راتییتغ دادن نشان و یاراض یکاربر یبندطبقه جهینت در

ی راضا یانواع کاربر  نییتع هدف بااز این رو پژوهش حاضر خواهد بود. و رفع برخی از مشكالت مرتبط  مورد مطالعه 

 ، انجام شد. آباد شهرستان خاشنوک زیدر حوزه آبخ یاراض یکاربر راتییروند تغ یبررسو 

 هاروش و مواد

 مطالعه مورد منطقه یمعرف

 یهاو عرض یطول شرق º11 22'تا   º12 31'ییایحدود جغراف وهكتار  00332آباد با مساحت نوک زیآبخحوزه 

شمال غرب شهرستان خاش  یلومتریک 12و بلوچستان و در  ستانیو در استان س یشمال º23 33'تا  º23 21'ییایجغراف

ثر درجه حداک نیانگی. مباشدیخشک و سرد م میدومارتن، اقل یبندمنطقه مورد مطالعه طبق طبقه میاقلاست.  شدهواقع 

در  یساالنه بارندگ نیانگیمهمچنین . استگراد یدرجه سانت 12حداقل آن،  نیانگیگراد و میدرجه سانت 27حرارت 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf65GX2pjRAhVaOlAKHbhAD1AQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fjfaup.ut.ac.ir%2Farticle_51316_42c2a56e1ca66599558a777c29f5c02d.pdf&usg=AFQjCNF6RO_6T506e9dzUPKOH3iVQoIHOQ&sig2=TCqrgx0vkUvntMkuiGAOPw
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شماره  شكل(. 1330و بلوچستان،  ستانیس یزداریو آبخ یعی)اداره کل منابع طب است متریلیم 212منطقه موردنظر حدود 

 .دهدیمنطقه موردمطالعه را نشان م ییایجغراف تیموقع 1

 
 و بلوچستان ستانیس استان و خاش شهرستان درآباد نوک زیآبخ حو ه ییایجغراف تیموقع :1شکل 

 قیتحق روش

، مشاهدات میدانی و تحلیلی مبتنی بر ازدورسنجشی هاکیتكنپژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و برای انجام آن از 

 یبندطبقهی، اماهوارهپردازش تصاویر  در این مطالعه برای تعیین محدوده مطالعاتی،داده استفاده شده است.  زیآنالتلفیق و 

 ،2220 ،2222 ،1003 یهاسال یبرا یاراض یکاربر یهانقشهی و ترسیم عصب یهاشبكه روش از استفاده با ریتصاو

 افزارنرم از هایکاربر مساحت برآورد نیچنهماستفاده شد.  ENVIو   ارث گوگل های افزارنرم از ،2211 و 2212

Arc GIS .استفاده شد  

 ریصاوت ،ینیتر عوارض زمراحت صیکوتاه و تشخ یو بازه زمان ادیخوب و قدمت ز کیدارا بودن قدرت تفك لیدل به

 یزمان یهابازه یبرا ETM+سنجنده  7، لندست 1003سال  یبازه زمان یبرا TMسنجنده  0مربوط به ماهواره لندست 

 .(1 شمارهتهیه شد )جدول  2211سال  یبازه زمان یبرا OLIسنجنده  3و لندست  2212و  2220، 2222

 آمریکا شناسی  مین سا مان سایت ا  دریافتی تصاویر مشخصات: 1 جدول

 سال ردیف
 نوع

 ماهواره

 نوع

 سنجنده

 دریافت تاریخ

 تصویر

 شماره

 ردیف

 شماره

 گ ر
 خطای

RMSE 

 اندا ه

 ها پیکسل

 پوشش

 ابر

 2 متر TM 20/7/1003 232 107 201/3 32 0 لندست 1003 1

 2 متر ETM 17/7/2222 232 107 711/3 32+ 7 لندست 2222 2

 2 متر ETM 10/7/2220 232 107 03/3 32+  7 لندست 2220 3

 2 متر ETM 13/7/2212 232 107 21/3 32+ 7 لندست 2212 3

 2 متر OLI 21/7/2211 232 107 700/0 32 3 لندست 2211 0

 منبع: سایت سا مان  مین شناسی آمریکا
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منطقه  DEMسازمان جغرافیایی نیروهای مسلح جهت شناسایی منطقه و نقشه  1:202222ی توپوگرافی هانقشه نیچنهم

ی و اطالعات کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه مورد استفاده اماهوارهی هادادهی روجهت انجام تصحیح توپوگرافی بر 

منظور برش تصویر محدوده منطقه مورد مطالعه و  های  مورد نیاز، ابتدا بهپس  از  تهیه تصایر  و نقشهقرار گرفت. 

 یار،و شهر  ی)لرستان شد استفاده ENVI افزاردر نرم Data Resizeهچنین کاهش حجم فایل ذخیره شده از دستور 

 دیگرد اخذ 1كایآمر یشناسنیزم سازمان تیسا ازمورد استفاده  ریتصاو نیا نكهیا به توجه باهمچنین  (.233-1: 1302

 و ینیمز کنترل نقاط از استفاده با ریتصاو یهندس حیتصح لذا باشد،یم L1T2سطح در حاتیتصح یدارا ریتصاو نیا و

 ENVI افزارنرم طیمح درنیز  یاتمسفر و کیومتریراد حاتیتصح انجام شد. عالوه بر این گوگلافزار نرم از استفاده

 دارای اراضی تعیین در خصوص به تصاویر بارزسازی منظوربه 3شدهلیتعد تفاضل یاهیگ شاخص سپس. شد انجام

 یبندطبقه شد. میترس ENVI افزارنرم طیمح در(  بایر اراضی) پوشش فاقد مناطق و گیاهی )اراضی کشاورزی( پوشش

 صحت یبررسمنظور به انجام شد. در  مرحله بعد ENVI افزارنرم درنیز  یعصب یهاشبكه روش از استفاده با ریتصاو

در نهایت  .شد ENVI افزار نرم محیط در خطا ماتریس توسط کاپا بیضر برآورد به اقدام شده اعمال یبندطبقه

 مساحت برآوردمنظور به .شد میترس 2211 و 2212 ،2220 ،2222 ،1003 یهاسال یبرا یاراض یکاربر یهانقشه

 یرستر فرمت تبدیل و GIS افزارنرم به یاراض یکاربر یهانقشه انتقال پس از  نقشه میترس جهینت در و هایکاربر

 شد. در  نهایت داده انتقال اکسل افزارنرم طیمح به و محاسبه هایکاربر هریک از مساحت یوکتورفرمت  به هانقشه

كل ش .شد میترس مطالعه مورد یهاسال یبرا یاراض یکاربر راتییتغ نمودار و نییتع یکاربر هر یهامساحت درصد

 .دهدیمفلوچارت مراحل کلی انجام این پژوهش را نشان  2شماره 

                                                           
1-United States Geological Survey  

این سطح از تصحیحات شامل تصحیح رادیومتري در سطح سیستماتیک، تصحیح هندسی با استفاده از نقاط كنترل زمینی وهم چنین  -2
 باشد.جایی ناشی از توپوگرافی منطقه میتصحیح خطاي جابه

3- Normalized Deference Vegetation Index 
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مراحل انجام پژوهشفلوچارت : 2 شکل  

 جینتا

 کاربری اراضی راتییتغ یآشکارسا 

صورت به جینتا که نموده ENVIافزار نرم طیمح در راتییتغ یآشكارساز به اقدام حاصل یهانقشه یبررسمنظور به

-2211 و 2220-2212 ،2222-2220 ،1003-2222 یزمان یهابازه یبرا راتییتغ یآشكارساز. گرددیم ارائه جدول

مربوط  ( 1003) مبدأ سال به نسبت راتییتغ نیشتریب ،1003-2222 یزمان بازه دربر  اساس  نتایج،. گرفت صورت 2212

اختصاص   ش،یافزا درصد 120/2 با یکوهستان مراتع به راتییتغ نیکمتر و شیافزا درصد 032/133 با یمسكون مناطق به

 (.2 )جدول شماره (باشدیم مبدأ سال به نسبت شیافزا انگریب مثبت عالمت و کاهش انگریب یمنف عالمت) داشت

 (درصد) 1330-2444 ی مان با ه در خاش آبادنوکی در حو ه آبخیز اراض یکاربر راتییتغمقایسه : 2 جدول

 مورد سال

 سهیمقا
1003 

2222 
 هایکاربر نوع

 مراتع

 یدشت

 مراتع

 یکوهستان

 یاراض

 یکشاورز

 یاراض

 ریبا

 مناطق

 یمسكون

رودخا

 نه

113/72 یدشت مراتع  0/3  317/1  131/7  023/3  133/7  
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002/11 یکوهستان مراتع  131/00  023/3  303/7  331/33  
271/1

3 

131/2 یکشاورز یاراض  110/2  723/12  713/0  311/10  170/2  

213/2 ریبا یاراض  233/2  00/23  173/13  722/23  772/1  

17/1 یمسكون مناطق  203/2  023/2  313/12  021/12  172/3  

211/0 رودخانه  112/2  701/2  111/0  071/1  
113/7

2 

 122 122 122 122 122 122 کالس کل

337/20 کالس راتییتغ  310/3  201/37  327/31  203/37  
332/2

7 

 الس به نسبت راتییتغ

 مبدأ
- 100/17  143/2  033/23  127/03  382/190  

133/1

0 

 های تحقیقمنبع: یافته

 درصد 310/03 با یکشاورز یاراضمربوط ( 2222) مبدأ سال به نسبت راتییتغ نیشتریب، 2222-2220 یزمان بازه در

 -130/32 با یارودخانه مناطق و شیافزا درصد 073/33 با یمسكون مناطقبوده است. این در  حالی  است که  شیافزا

 (.3)جدول شماره  اندروبرو بوده کاهش، درصد

(درصد) 2444-2441 ی مان با ه در خاش آبادنوکدر حو ه آبخیز  یاراض یکاربر راتییتغمقایسه : 9 جدول  

 مورد سال

 سهیمقا
2222 

2220 

 هایکاربر نوع
 مراتع

 یدشت

 مراتع

 یکوهستان

 یاراض

 یکشاورز

 یاراض

 ریبا

 مناطق

 یمسكون
 رودخانه

331/70 یدشت مراتع  210/3  323/3  733/3  330/32  103/31  

071/10 یکوهستان مراتع  302/00  230/3  331/1  310/3  237/3  

371/2 یکشاورز یاراض  312/2  007/73  371/11  230/7  33/2  

313/2 ریبا یاراض  270/2  337/11  110/13  102/23  20/1  

111/2 یمسكون مناطق  13/2  727/1  73367 303/23  030/0  

733/2 رودخانه  010/2  130/2  032/2  310/0  100/33  

 122 122 122 122 122 122 کالس کل

013/23 کالس راتییتغ  133/3  333/21  330/30  027/71  320/01  

 هب نسبت راتییتغ

 مبدأ سال
- 003/2  30/1  061/38  31/3  178/99  

-

681/94  

 منبع: یافته های تحقیق

 سال به نسبت راتییتغ نیشتریبکه .دهدیم نشاننیز  2220 -2212 یزمان بازه در را یاراض یکاربر راتییتغ یآشكارساز

 (.3) جدول شماره اندداشته کاهش، درصد 232/23 و 7/02 با بیترتبه ریبا یاراض و یکشاورز یاراض را،( 2220) مبدأ
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 (درصد) 2441-2414 ی مان با ه در خاش آبادنوکدر حو ه آبخیز  یاراض یکاربر راتییتغمقایسه : 0 جدول

 

 مورد سال

 سهیمقا
2220 

2212 

 هایکاربر نوع
 مراتع

 یدشت

 مراتع

 یکوهستان

 یاراض

 یکشاورز

 یاراض

 ریبا

 مناطق

 یمسكون

رودخا

 نه

223/73 یدشت مراتع  272/3  311/0  171/22  230/32  
373/2

1 

137/11 یکوهستان مراتع  337/01  031/33  703/3  201/3  273/0  

123/2 یکشاورز یاراض  230/2  270/33  203/0  313/2  103/2  

131/2 ریبا یاراض  223/2  177/13  31/37  731/7  130/2  

303/2 یمسكون مناطق  213/2  330/7  217/22  30/23  207/3  

031/3 رودخانه  220/2  027/2  207/3  311/27  
302/1

2 

 122 122 122 122 122 122 کالس کل

707/21 کالس راتییتغ  113/3  020/11  13/02  10/70  
133/3

0 

 الس به نسبت راتییتغ

 مبدأ
- 020/1  303/1  - 7/14  - 492/28  213/1  113/2  

 منبع: یافته های تحقیق

 به تنسب راتییتغ نیشتریب نیز  بیانگر  آن است که 2212-2211 یزمان بازه در را یاراض یکاربر راتییتغ یآشكارساز

 (.کاهش درصد 231/21 و 027/03 با بیترت به ی مرتبط  است )مسكون مناطق و ریبا یاراض به( 2212) مبدأ سال

 (.0)جدول شماره 

(درصد) 2414-2416 ی مان با ه در خاش آبادنوکدر حو ه آبخیز  یاراض یکاربر راتییتغ: مقایسه 1 جدول  

 مورد سال

 سهیمقا
2212 

2211 

 هایکاربر نوع
 مراتع

 یدشت

 مراتع

 یکوهستان

 یاراض

 یکشاورز

 یاراض

 ریبا

 مناطق

 یمسكون
 رودخانه

121/31 یدشت مراتع  011/2  112/3  227/30  012/7  173/20  

203/11 یکوهستان مراتع  113/07  000/27  313/1  112/12  203/10  

203/2 یکشاورز یاراض  201/2  773/31  030/3  220/0  311/2  

200/2 ریبا یاراض  222/2  220/12  17/27  013/7  2/2  

133/2 یمسكون مناطق  232/2  122/7  103/3  232/30  020/1  

330/2 رودخانه  217/2  023/1  231/3  202/13  223/07  

 122 122 122 122 122 122 کالس کل

300/13 کالس راتییتغ  332/2  221/03  33/72  013/03  001/32  
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 الس به نسبت راتییتغ

 مبدأ
- 333/1  133/2  - 122/13  - 147/19  - 201/26  

-

030/17  

 منبع: یافته های تحقیق

 (1330-2416) مطالعه مورد دوره طول در یاراض یکاربر راتییتغ یبررس

 یدشت عمراتوسعت  که دهدیم نشانآباد نوک زیآبخ حوزه در یبررس مورد دوره در یاراض یکاربر کلی رتییتغ یبررس

 طول رد نیچنهم  است بوده روبرو شیافزا با نظر مورد دوره طول در یکوهستان مراتعدر  مقابل   و است افتهی کاهش

-2222 دوره از کمتر 2211 سال در و است بوده روبرو شیافزا با 2212 سال تا یمسكون مناطقموردنظر  یآمار دوره

 حوزه سطح در ها نیز رودخانه. است داشته شیافزا( 1003) یآمار دوره یابتدا به توجه با اما ،است بوده 2212

 (.3 شكل شماره)است داشته یکاهش یروند موردمطالعه

 
 2416-1330 یآمار دوره طول درآباد نوک زیآبخ حو ه در یاراض یکل یکاربر مودارن: 9 شکل

-2211، در طول دوره آماری )(اندآمده وجود به انسان های دخالت اثر در که هاییکاربری)بر اساس کاربری انسانی 

 شیافزا روندی یمسكون مناطق نیچنهم. است بوده روبرو کاهش با ریبا یاراض و افتهی شیافزا یکشاورز یاراض (1003

 1003(. نقشه کاربری برای سال 3)شكل شماره  است داشته یکاهش یروند مطالعه مورد حوزه سطحها در رودخانه و

وسعت بیشترین و کاربری  03722خاش نشان می دهد که مساحت کاربری مراتع کوهستانی با  آبادنوکدر حوزه آبخیز 

نشان می دهد  2222وسعت کمترین مساحت کاربری اراضی را دارند. نقشه کاربری برای سال  330 مناطق مسكونی با

حت کاربری اراضی مربوط وسعت و کمترین مسا 00007بیشترین مساحت کاربری مربوط به کاربری مراتع کوهستانی با 

دهد بیشترین مساحت کاربری نشان می 2220وسعت می باشد. نقشه کاربری برای سال  132به کاربری کشاورزی با 

وسعت و کمترین مساحت کاربری اراضی مربوط به کاربری کشاورزی  00133مربوط به کاربری مراتع کوهستانی با  

نشان می دهد کمترین مساحت کاربری مربوط به کاربری مناطق  2212سال وسعت می باشد. نقشه کاربری برای   110با
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وسعت می  07071وسعت و بیشترین مساحت کاربری اراضی مربوط به کاربری مراتع کوهستانی با  1207مسكونی با  

ا ب نشان می دهد بیشترین مساحت کاربری مربوط به کاربری مراتع کوهستانی 2211باشد. نقشه کاربری برای سال 

وسعت می باشد. )شكل شماره  003وسعت و کمترین مساحت کاربری اراضی مربوط به کاربری کشاورزی با   12372

 .دهدیمخاش را نشان  آبادنوک زیآبخی کاربری اراضی حوزه هانقشه( 0

 

 2211-1003 یدر طول دوره آمار یانسان یکاربر مودارن: 3 شكل
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 1003-2211برای دوره آماری نقشه کاربری اراضی : 0شكل 

 بحث

و  باشدی( م%07نسبتًا خوب ) یاماهواره یرتصاوبندی طبقه یصحت کل بر اساس نتایج حاصل از  پژوهش حاضر، 

-2211و  2222-2220، 1003-2222های زمانی مناطق مسكونی در بازه .باشندی( دارا م03/2) یکاپا قابل قبول بیضر

 در بازه زمانی به اراضی کشاورزی و بیشترین تغییرات مربوط 2222-2220غییرات زیادی داشته است، در بازه ، ت2212

اهشی ی حاصل نشانگر روند کهانقشهمقایسه  نیچنهماست.  بیشترین تغییرات به مراتع کوهستانی بوده 2211-1003

به اراضی کشاورزی، مناطق  مربوط ت که مساحتاس حال ها در سطح منطقه موردمطالعه بوده است، این دررودخانه

 مسكونی و مراتع کوهستانی با افزایش روبرو بوده است.

این در  حالی  . است بوده یمسكون مناطق یکاربر شیافزا به مربوط 1003 سال به نسبت 2222 سال راتییتغ نیشتریب

 این نتایج. است بوده یکشاورز یکاربر شیافزا به مربوط 2222 سال به نسبت 2220 سال راتییتغ نیشتریباست که 

 دیم و باغی آبی، هایکاربری مساحت افزایش بر مبنی( 1302) همكاران و فتحیان پژوهش نتایج با پژوهش از بخش

 یکشاورز یکاهش کاربر به مربوط 2220 سال به نسبت 2212 سال یاراض یکاربر راتییتغ نیشتریب. دارد همخوانی

 کشاورزی اراضی افزایش بر مبنی( 2213) همكاران و Nalina پژوهش جینتا با پژوهش از بخش نیا جینتا. است بوده

 مربوط 2212 سال به نسبت 2211 سال یاراض یکاربر راتییتغ نیشتریب. ندارد همخوانی کوهستانی شیبدار مناطق در

 .است بوده ریبا یکاربر کاهش به

این در  است داشته راتییتغ ،2212-2211 و 2222-2220 ،1003-2222 یزمان یهابازه در یمسكون مناطق یطورکلبه

ر حوزه است. مصداق این تغییرات د ریناپذبرگشتو  جبرانرقابلیغبرای همیشه  باًیتقرحالی است که چنین تغییری 

نتایج . است داشته یکشاورز یاراض را راتییتغ نیشتریب 2222-2220 بازه در نیچنهممورد مطالعه رخ داده است. 

 توانیم را آن عمده علت که است بوده موردمطالعه منطقه سطح در هارودخانه یکاهش روند دهندهنشان همچنین بیانگر

 با یانکوهست مراتع و یمسكون مناطق ،یکشاورز یاراضاز  سوی  دیگر  . دانست یانسان یهادخالت و یمیاقل راتییتغ

 مراتع را( 1003-2211) موردنظر یآمار دوره طول در راتییتغ نیشتریب ها،آن نیب در که است بوده روبرو شیافزا

 بودن الوصولسهل و یدشت مراتع از حد ازشیب یبرداربهره که گفت توانیم .است داده اختصاص خود به یکوهستان

 شیفزاا نظر از حاضر پژوهش جینتا. است شده هاآن شیافزا و در نتیجه یکوهستان مراتع از کمتر برداشت باعث هاآن

مبنی بر کاهش اراضی  (1302) همكاران و زیدهی حقیقی تحقیق نتایج با موردمطالعه منطقه در یکشاورز یاراض

 .ندارد همخوانی کشاورزی

 نیشتریبوده که ب یاراض یو استخراج کاربر یطیمح راتییتغ شیپا یبرا لهیوس نیدور بهتر ازدر حال حاضر سنجش

و استفاده از تصاویر  ازدورسنجشی حاصل از هادادهنتایج این پژوهش نشان داد که  .منبع سرعت و دقت را دارد

با  ،بسیار وسعت ، هزینه پایین و تحت پوشش دادنسرعت زمانی موردنیاز، هایمقیاسبه دلیل بررسی در  یاماهواره

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf65GX2pjRAhVaOlAKHbhAD1AQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fjfaup.ut.ac.ir%2Farticle_51316_42c2a56e1ca66599558a777c29f5c02d.pdf&usg=AFQjCNF6RO_6T506e9dzUPKOH3iVQoIHOQ&sig2=TCqrgx0vkUvntMkuiGAOPw
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صله زمانی فابا  و ترقیدقدقت قابل قبولی قادر به استخراج نقشه کاربری اراضی هستند. در صورت استفاده از تصاویر 

 در یاراض یرکارب راتییتغ یبررس جهتدور  ازسنجش روش ییکارابه نتایج بهتری نیز دست یافت.  توانیم ترکوتاه

 زین( 1300( و موسوی و همكاران )1303(، مسیبی و ملكی )1303براتی قهفرخی و همكاران ) ازجمله یگرید مطالعات

 .است شده گزارش

 ی ریگجهینت

 یاراض یاربرک رییتغ تیوضع نیچنو هم آنطبقات  نییو تع یاراض یکاربر راتییتغ بررسیپژوهش حاضر  یهدف اصل

 لفمخت یهایکاربر در یادیز راتییتغ در حوزه آبخیز نوک آباد بود. نتایج نشان داد که 2211تا    2220در بازه زمانی 

ه باشد. با توجه ب انسان هایدخالت و اقلیمی تغییرات از ناشی این امر می تواند کهنوک آباد وجود  دارد  زیآبخ حوزه

 هاطرح گونهنیا یواگذار از قبل در منطقه مورد مطالعه، الزم است درازمدت در یاراض یواگذار یهاطرح تیموفق عدم

 نیهمچن رد؛یگ صورت یواگذار سپس و گرفته صورت الزم اقدامات یمتول دستگاه توسط جامع مطالعات انجام به نسبت

 دیبا مراتع ییقهقرا ریس از یریجلوگ و مراتع تیریمد به مبرم ازین ،درازمدت در یدشت مراتع ریچشمگ کاهش به توجه با

مواد  نیتأمدر کشاورزی و نیاز انسان به  آببه نقش منابع  هبا توج نیچن. همردیگ قرار مربوطه نیمسئول توجه مورد

ابه در ی مشهاحوزهارزیابی تغییرات کاربری در حوزه و  شودیمبا توجه به رشد جمعیت دارد، پیشنهاد  خصوصاًغذایی 

 ی آتی صورت پذیرد.هایزیربرنامهی از روند تغییرات و آگاهبرای  مدتکوتاهی هادوره

 

  

 



 119    سنجش از دور يبا استفاده از داده ها یاراض يکاربر راتييتغ یابيارز 

 کتابشناسی
 هرکویکب شدهحفاظت منطقه یاراض یکاربر راتییتغ روند یابیارز (،1337)  ملیحه آرخیو  زیپرو ،راییگ ،صالح ، یآرخ .1

 .37 کیژئومات شیهما( ، المیا:استان  یمورد مطالعه) GIS , RSاز استفاده با

(، بررسی تغییرات 1333براتی قهفرخی، سوسن، سلطانی کوپایی، سعید، خواجه الدین، سید جمال الدین و بهزاد رایگانی  ) .2

علوم و فنون ( ، 1303-1331)دوره زمانی  ازدورسنجشکاربری اراضی در زیرحوزه قلعه شاهرخ با استفاده از تكنیک 

 .(37) 13کشاورزی و منابع طبیعی، 

 شهرستان نی/ پوشش سرزمیکاربر راتییتغ یبررس (،1302)پور  میابراهرضا و  همنب ،یریام انی، جبارهارهب ،یدهیز یقیحق .9

 تیریمد و یزیربرنامه یالمللنیب کنفرانس نیسوم، IDRISIافزار ازدور و نرمسنجش کیتكن یریکارگبا به جانیاله

 .تهران دانشگاه. آذرماه پنجم. ستیزطیمح

 یهانقشه هیته (،1301) یرینصحسین و  جیدان، میمهر ی، رمضانهرامب ،یمحمدملک، اظمک یدس پناه،یعلو، یوسف ،یعیرف .3

 اهگاهپن و یمل پارک: یمورد)مطالعه  یریگمیتصم درخت کیخوارزم از استفاده با ازدورسنجش کمک به یاراض پوشش

 .(3)23دانشگاه اصفهان(،  یعلوم انسان ی)مجله پژوهش یطیمح یزیربرنامه و ایجغراف،  (بختگان وحشاتیح

 دانشگاه تهران. .یعیطب منابع در کاربرد و ازدورسنجش فن با ییآشنا ،(1373) مجد علیرضا و محمود ،یریزب .0

 و ازدورسنجش یفناور از استفاده با یاراض یکاربر راتییتغ یابیارز ،(1302) ارشد الحص و عیدس د،یمر ،رشادف ان،یفتح .6

 و علوم) وخاکآب هینشر ، (هیاروم اچهیدر شرق یهاحوضه ریز: یمورد مطالعه) هارودخانه انیجر روند با نآ ارتباط

 .(3)27(.یکشاورز عیصنا

 دیمزار به مرتعی اراضی کاربری تغییر ارزیابی ،(1300مرادی، علیرضا، جعفری، محمد، ارزانی، حسین و مهدیه ابراهیمی ) .7

سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی در منابع نشریه ، جغرافیایی سیستم اطالعات و ایماهواره تصاویر از استفاده با

 .سال هفتم/ شماره اولی(، عدر علوم منابع طبیGIS طبیعی ) کاربرد سنجش از دور و

 یاماهواره ریتصاو یبندطبقه ،(1337) زوج ولدانحمودرضا و محمدجواد م ،یصاحب، لیع محمدزاده،، یمان قاسملو، .3

 نیکمتر و اهتشب نیشتریب یهاروش با آن سهیمقا و یمصنوع یعصب شبكه بر یمبتن یهاروش از استفاده با اسیمقبزرگ

 .کشور یبردارنقشه سازمان تهران، ،37 کیژئومات شیهما ،نیانگیم از فاصله

تهران. نشر ی(. اماهواره)تحلیل و تفسیر تصاویر  ازدورسنجشدر  ENVI(، کاربرد 1302لرستانی، قاسم و علی شهریار ) .0

 .انتخاب. چاپ اول

(، پایش تغییرات کاربری اراضی با استفاده از داده های سنجش از دور و سیستم 1303و محسن ملكی ) مسیبی، مرضیه .12

 0سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی در منابع طبیعی، اطالعات جغرافیایی )مطالعه موردی: شهرستان اردبیل( ، 

(1.) 

و  ینیبشیو ضرورت پ تیاهم ،(1303) انیسلطان تارو س هرامخانقاه، ش یوسفی، المرضاغ ،یی، سبزقبارورس ،یمكرون .11

 یاستانداردساز و آموزش ،یزیربرنامه و تیریمد علوم یپژوهش یعلم شیهما نیاول ی،اراض یکاربر راتییتغ یسازمدل

 .رانیا

و پوشش  یاراض یکاربر راتییتغ یآشكارساز ،(1303) یلطف یگانه ومیدرضا ح ،ابیکام ،باسع ،یمراد، مانهس ،یمالشاه .12

 .عمران یمهندس در نینو مباحث یمل شیهما نیاول: شهرستان گرگان( ، ی)مطالعه مورد نیزم

پایش و روندیابی تغییرات کاربری اراضی حوضه ابرکوه  (،1300موسوی، سیدحجت، رنجبر، ابوالفضل و مهدی حاصلی ) .19

 .(07) 20فصلنامه علمی پژوهشی اطالعات جغرافیایی )سپهر(، ( ، 1071-2213ی )اماهواره با استفاده از تصاویر

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf65GX2pjRAhVaOlAKHbhAD1AQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fjfaup.ut.ac.ir%2Farticle_51316_42c2a56e1ca66599558a777c29f5c02d.pdf&usg=AFQjCNF6RO_6T506e9dzUPKOH3iVQoIHOQ&sig2=TCqrgx0vkUvntMkuiGAOPw
file:///E:/other/subject/remote%20sensing/poshesh/fa/CIvilica/modules.php
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=4628
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=4628
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=4628
file:///E:/other/subject/remote%20sensing/poshesh/fa/CIvilica/modules.php
file:///E:/other/subject/remote%20sensing/poshesh/fa/CIvilica/modules.php
file:///E:/other/subject/remote%20sensing/poshesh/fa/CIvilica/modules.php
file:///E:/other/subject/remote%20sensing/poshesh/fa/CIvilica/modules.php
file:///E:/other/subject/remote%20sensing/poshesh/fa/CIvilica/modules.php
file:///E:/other/subject/remote%20sensing/poshesh/fa/CIvilica/Papers-FCATCE01=اولین-همایش-ملی-مباحث-نوین-در-مهندسی-عمران.html


 المللی انجمن جغرافياي ايران(جغرافيا )فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بين                 111

 

14. Amna, Butt., Rabia, Shabbir., Sheikh, Saeed. Ahmad., Neelam, Aziz. (2015), (Land use 

change mapping and analysis using Remote Sensing and GIS: A case study of Simly 

watershed, Islamabad, Pakistan), The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space 

Sciences. 18, 251–259. 

15. Chaafjiri, F.S., KarimZadegan, H., Hashemi, S.A. and Abed, M.H. (2013), (Study of Land 

Use Changes in AmirKelayeh Wetland using Remote Sensing Techniques (From 1981 to 

2011)), Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences, 2 (9): 91-96. 

16. Gross, J.E., Nemani, R., Turner, W. and Melton, F. (2006), (Remote sensing for the national 

parks), Park Science, 24 (1): 30-36. 

17. Jabbar, M.T. and Zhou, X. (2011), (Eco-environmental change detection by using remote 

sensing and GIS techniques: a case study Basrah province, south part of Iraq), Journal of 

Environ Earth Sci., DOI 10.1007/s12665011-0964-5. 

18. Lemlem Tadesse, K.V. Suryabhagavan, G. Sridhar, Gizachew Legesse. (2017), (Land use 

and Land cover changes and Soil erosion in Yezat watershed, North Western Ethiopia), 

International Soil and Water Conservation Reserch 5: 85-94. 

19. Mufubi Agaton,Yudi Setiawan and Hefni Effendi. (2016), (Land use/land cover change 

detection in an urban watershed: a case study of upper Citarum Watershed, West Java 

Province, Indonesia), Procedia Environmental Sciences 33: 654-660. 

20. Nalina., P., Meenambal., T. Sathyanarayan Sridhar., R. (2014), (Landuse/Land Cover 

dynamics of nilgiris district, INDIA infera red from satellite imageries), American Journal 

of Applied Sciences 11 (3): 455-461. 

 
 


