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  :يرود مطالعه موردسد زاینده حوضهدر باالدست  یاراض يکاربر راتییروند تغ یبررس
 )ياریاستان چهارمحال و بخت د،یتوف سف زیآبخ حوضه(

  
  1و عاطفه بزرگمهر انیداوود رضایچراغپور، عل ی، لطفعل*پژوهش يمهد

  

  )24/4/1397 رش:یخ پذی؛ تار 22/7/1396 افت:یخ دری(تار
  
 

  چکیده
سـفید واقـع در بخـش شـمال غربـی اسـتان  تـوف آبخیز حوضه اراضی کاربري در شده ایجاد تغییرات بررسی منظورقیق حاضر بهدر تح

میالدي در ابتداي دوره و تصاویر مـاهواره  1991مربوط به سال  TMساله، تصاویر ماهواره لندست  25 دوره یک چهارمحال و بختیاري طی
هاي تصـاویر، نقشـه رويهاي اولیه و تصحیحات اتمسفري دي در انتهاي دوره، تهیه و با انجام پردازشمیال 2015مربوط به سال  8لندست 

بندي نظارت شده با تعیین شش کاربري عمده شامل: باغ، مرتع با پوشش علفی، گـونزار، کشـاورزي، پوشـش کاربري اراضی به روش طبقه
هاي ، نقشـه1991هاي هـوایی بـراي سـال و عکس 2015ر گوگل ارث براي سال سنگی و خاك لخت تهیه شد. همچنین با استفاده از تصوی

دسـت آمـد و درسـتی درصد به 7/0ها، ضریب کاپا باالي بنديواقعیت زمینی براي هر دو تاریخ مذکور ایجاد شد و با بررسی صحت طبقه
اراضـی  هـايکاربري ایجـاد شـده در شان داد که تغییـراتو مقایسه آنها ن 2015و  1991هاي ها تأیید شد. درنهایت بررسی نقشهبنديطبقه

روند نامناسب و سیر قهقرایی را براي طبیعت منطقه مورد مطالعه داشته است. نتایج نشان داد  ساله 25این دوره  طول در منطقه مورد مطالعه،
اراي این کاربري داشته است و کاربري مرتع بـا درصد تغییر، بیشترین تغییرات را در افزایش سطح اراضی د 36/49که کاربري کشاورزي با 

درصد تغییر، بیشترین تغییر را در کاهش سطح اراضی داراي این کاربري نشان داد. همچنین کاربري خاك لخـت  65/32پوشش علفی نیز با 
  درصد تغییر، کمترین میزان تغییرات را نشان داد. 12با 
  
  
  

  .کاپا بینظارت شده، ضر يبندطبقه ،یاراض يکاربر راتییاي، تغماهواره ریتصاو :يدیکل يهاواژه
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  مقدمه
 باعث ن،آ محیطی هايتوان گرفتن نظر در بدون زمین از استفاده

 منـابع تخریـب و خـاك فرسـایش همچون ناگواري، پیامدهاي
 تعیـین و جـابه و درست استفاده با که حالی در شود،می طبیعی
 ضـمن تـوانمـی منطقـه، یـک در اراضـی براي مناسب کاربري
 تبع به و فرسایش کاهش موجبات منطقه، ساکنین درآمد افزایش

طور ي اراضـی بـهکـاربر. کرد فراهم را رسوب تولید کاهش آن
هاي انسان در زمـین هاي فضایی و فعالیتذاتی درباره همه جنبه

تواند براي نیازهاي مختلف آمـاده اي که سطح زمین میو طریقه
). از دیـدگاه 17( کنـد، بحث مـیشودبرداري شده و از آن بهره

ی؛ نادرسـتی نـوع اسـتفاده از محیطزیستریزي و ارزیابی برنامه
افزاید و نادیده گرفتن ریت غلط، بر مشکالت میسرزمین و مدی

پذیري آن در مقابل تغییرات محدودیت و توان سرزمین و آسیب
 بـه رو ). نیـاز8است ( تحمیلی، شدت مشکالت را افزایش داده

 مسـتمر افـزایش واسطهبه زمین از استفاده به بشري جوامع رشد
 در ايدهگسـتر پیامـدهاي زندگی الگوي در تغییر نیز و جمعیت
 زمـین مختلف هايکاربري تغییر. است داشته زمین کره سرتاسر

 تـرینمعمـول از آن، ذاتـی اسـتعدادهاي بـه توجه بدون غالباً و
 از هـاییپدیـده همواره و شده تلقی طبیعت در بشر هايدخالت
همچنـین  ).14( دارد دنبالبـه را خـاك فرسایش و سیالب قبیل

کشاورزي آن هم از نوع کشاورزي تبدیل مراتع دائمی به اراضی 
). خاك از جمله منابع 7شود (مکانیزه باعث تشدید فرسایش می

نحوه طبیعی دیر تجدید شونده است و حفاظت خاك بستگی بـه
  استفاده از آن دارد.

 قـرار هاییمکان در عمده طوربه هاجنگل مراتع و ایران، در
 این خاك. هستند باالیی تخریب استعداد و داراي توان که دارند

اسـتقرار  بـومی هايگونه با همراه متمادي سالیان طی مناطق در
 انجـام عملیـات بـا ولـی هستند خود طبیعی بازده داراي و یافته
 شـده پذیرشدت تخریببه و خارج طبیعی حالت از يورزخاك

 تخریـب مسـئله دلیل همین . به)9( داشت خواهد کمی بازده و
 اسـت بشـر رويپـیش مسـائل تـرینمهم از یکی عنوانخاك به

عامـل  خـاك تخریـب که باورند این بر متخصصین که طوريبه

 نیز تغییـرات و سطح واحد در کشاورزي تولیدات کاهش اصلی
 محیطیهاي زیستآلودگی زمین، شدن گرم مانند محیطی شدید

  ). 12 و 5( است زیستی تنوع کاهش و
ه یـک مشـکل ریزي اراضی بـامروزه تغییرات بدون برنامه

تغییرات کاربري اراضی بـدون توجـه  بیشترحاد تبدیل شده و 
گیـرد. در چهـار دهـه ی آن صورت مـیمحیطزیستبه اثرات 

گذشته تغییرات کاربري اراضی در ایران با سرعت فزاینـده در 
بعضی جهات نامطلوب به وقوع پیوسته و این باعـث تشـدید 

وري ه از فنـاتفادروند تخریب اراضی شده اسـت. امـروزه اسـ
عنوان یکـی از منـابع مهـم بـراي مـدیریت سنجش از دور بـه

از مزایـاي تصـاویر  هاي منابع طبیعی مطرح شده است.عرصه
توان دسترسی به نقاط دور افتـاده و کوهسـتانی، اي میماهواره

دقت نسبتاً خوب، پوشش وسیع و قابل تکرار بودن را نام بـرد 
بــزاري مناســب بــراي تهیــه اي ا). تصــاویر مــاهواره10و  20(

هاي کاربري اراضـی و سـپس ارزیـابی تغییـرات محـیط نقشه
هاي زمانی و مکـانی مختلـف زیستی و اکوسیستمی در مقیاس

هـاي بـاال در دلیل برخورداري از قابلیـت). به21و  16( است
هاي کاربري اراضی و شناسایی تغییرات رخ داده در تهیه نقشه

اال، اطالعـات ارزشـمندي را بـراي هاي مختلف با دقت بزمان
هـاي مـدیریتی، فهـم بهتـر ریزيمنظور برنامـهگیران بهتصمیم

- مکانیسم تغییرات و الگوي تغییرات کاربري اراضی فراهم می

هـاي روش مطالعـه و بررسی به زیادي پژوهشگران). 13د (کن
 تصـاویر اسـتفاده از بـا اراضی/ پوشش کاربري تغییرات پایش

 و پرداختنـد. راوات از دور سـنجش هـايتکنیک و ايماهواره
اراضی/ پوشـش،  کاربري تغییرات بررسی ) براي18( همکاران

 ايمنطقـه در 2010 و 1990هاي سال TM لندست تصاویر از
بنــدي طبقه روش از مطالعــه ایــن نــد. درکردهنــد اســتفاده  از

 اراضـی نقشه کـاربري تهیه براي احتمال بیشترین نظارت شده
 کشاورزي، گیاهی، پوشش مناطق شهري، کاربري طبقه پنج در

داد  نشــان شــد. نتــایج اســتفاده زارهــاشــن آبــی و هــايپهنــه
 رونـد پوشـش گیـاهی و آبی هايپهنه کشاورزي، هايکاربري
 ساله 20 دوره در مناطق مسکونی و زارهاشن و داشته کاهشی
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 وسـیله) به1ه است. عبـدلکاوي و همکـاران (کرد پیدا توسعه
 هـايسـال لندسـت ايتصاویر ماهواره نظارت شده بنديبقهط

کـه  رسیدند نتیجه این به نیل رود شرقی دلتاي 2009 تا 1984
 کشـاورزي به مزارع بایر هايزمین تبدیل در تغییرات بیشترین
 تغییــرات نقشــه ) بــا تهیــه22زارع و همکــاران ( .اســت بــوده

 بـه بـوطمر لندسـت مـاهواره TM تصاویر سنجنده از کاربري
با  ساله 28زمانی بازه یک طی 2013 و 2000 ،1986هاي سال

 بیشــترین داد نشــان حــداکثر بــه روش بنــديطبقه اســتفاده از
 به کشاورزي کاربري تبدیل به مربوط اراضی کاربري تغییرات
 تغییـرات روند که طوريبه ،بوده نور منطقه شهري در کاربري
 مسـکونی مثبـت کـاربري و منفی کشاورزي و جنگل کاربري

) بـا ارزیـابی تغییـرات 19است. سـبزقبایی و همکـاران ( بوده
و  ETMاي ساله با تصاویر ماهواره 15کاربري اراضی در دوره 

OLI بندي نظارت شده نشان دادند در این بـازه زمـانی و طبقه
جنگــل و پهنــه آبــی بــه اراضــی بــاغی و  اراضــی کشــاورزي،
اي که ) با مطالعه11ران (اند. کوچ و همکامسکونی تبدیل شده

 رويبراي بررسی اثر تخریب جنگل و تغییر کـاربري اراضـی 
هاي اکوفیزیولوژیکی کـربن و نیتـروژن خـاك انجـام شاخص

دادند، نتیجه گرفتند کـه بـا تبـدیل کـاربري جنگـل بـه سـایر 
داري یافتـه اسـت. ها کیفیت زیستی خاك کاهش معنیکاربري

تغییر کاربري اراضی مرتعی بـه ) با مطالعه 15همچنین نظري (
هاي زراعی آبی و دیم در منطقه میانه، نتیجه گرفـت کـه زمین

تغییر کاربري اراضی باعث کاهش کیفیت خـاك منطقـه مـورد 
) در تحقیقـی 4مطالعه شده است. براتی قهفرخی و همکاران (

 قلعـه حوضـهزیر در اراضـی کاربري تغییرات دیگر به بررسی
 زمــانی دور (دوره از ســنجش تکنیــک از اســتفاده بــا شــاهرخ

 هاينقشـه تهیه منظور براي این ) پرداختند. براي1354- 1381
 آنالیزهـاي و تصـحیحات انجام از پس ،حوضه اراضی کاربري
 ،TM هايروي سنجنده FCC ،PCA شامل بارزسازي مختلف
ETM+  وMSS انجـام بـا مختلـف اراضی کاربري واحدهاي 
  شد. بندي و بررسیطبقه تصادفی بردارينمونه

هاي با توجه به آنکه، حوضه مورد مطالعه، یکی از زیرحوضـه

سد اسـت، از  دستپایینرود و تأمین کننده آب مناطق سد زاینده
د توانـاك و تغییر کـاربري اراضـی مـیرو هر گونه تخریب خاین

طورکلی هدف از این مشکالتی براي ساکنین حوضه ایجاد کند. به
 25زان تغییـرات کـاربري اراضـی در یـک دوره تحقیق بررسی می
روز کاربري اراضی منطقـه اسـت. بـراي هاي بهساله، با تهیه نقشه
شود ص میها در طی زمان مشخغییرات کاربرياین منظور روند ت

برداران منطقـه بداننـد کـه چـه تغییراتـی در ریزان و بهرهتا برنامه
اند، تـا در مدهایی داشتهکاربري اراضی منطقه اتفاق افتاده و چه پیا

  ریزي بهتري از اراضی منطقه استفاده کنند. آینده با برنامه
 

  ها مواد و روش
  منطقه مورد مطالعه

آبخیـز  حوضه از قسمتی منطقه مورد مطالعه حوضه توف سفید،
ــزرگ ــده ب ــع رودزاین ــاري و چهارمحــال اســتان در واق  و بختی

محــدوده  در کــه اســت) مرکــزي بخــش( کوهرنــگ شهرســتان
ــول ــايط ــایی ه ــرقی 50°17'10" و 50°06'57" جغرافی  و ش

ــرض ــايع ــایی  ه ــمالی 32°39'23" و 32°30'33"جغرافی  ش
 و کیلومترمربـع 9/117 بررسـی مـورد منطقـه وسـعت. داردقرار

 متوسط ارتفاع داراي و است کیلومتر 8/50 با برابر نیز آن محیط
ب کوهسـتانی مرطـوو در اقلیم نیمـه دریا سطح از متر 7/2645

کلی از منطقه مورد مطالعـه  ) نمایی1شکل (واقع شده است. در 
  نشان داده شده است.

  
  هاروش
منطقـه،  اراضی هايکاربري در شده ایجاد تغییرات بررسی براي

 سـال اي بود که در این مطالعه، براينیاز به تهیه تصاویر ماهواره
اند مربـوط که در هفت ب TM لندست تصاویر ماهواره از ،1991

، از تصـاویر 2015و براي سـال  1991به تاریخ شانزدهم ژوئن 
بانـد و در تـاریخ هجـدهم  11که در  (OLI) 8 لندست ماهواره
اگـر چـه ایـن تصـاویر  .شـد اند، استفادهتهیه شده 2015ژوئن 

گیرنـد، امـا صورت ژئورفرنس شده در اختیار کاربران قرار میبه
مکانی عوارض، عملیات زمین  براي حصول اطمینان از موقعیت
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  استان چهارمحال و بختیاري توف سفید) در حوضهآبخیز مورد مطالعه ( حوضه. موقعیت 1شکل 

  
ها در ایـن تصـاویر اندازه پیکسل سازي، مجدداً انجام شد.مرجع

 تصـحیحات شـامل؛ اولیـه هـايمتر اسـت. پـردازش 30در  30
ــی ــحیح هندس ــه روش  و تص ــفري ب ــ Costاتمس ــک و ب ا کم

پارامترهاي سال، ماه، روز تصـویربرداري، زاویـه دیـد مـاهواره، 
در  Lmax ،Lminارتفاع خورشید، میانگین طول موج هـر بانـد، 

 صــورت اولیــه تصــاویر روي IDRISI Taiga افــزارنرم محــیط
 داده برش مطالعه مورد منطقه محدوده گرفت، سپس تصاویر در

 تصـاویر براي 432 هايباند تصویر ترکیب رنگی در ادامه و شد
(بانـد طیفـی مـادون قرمـز  1991 سـال بـه مربوط TMلندست 

 2و  3، 4ترتیب شماره هـاي نزدیک، باند قرمز و باند سبز که به
(از باند طیفی مادون قرمز نزدیـک،  543 باندي ترکیب است) و

اسـت)  3و  4، 5هاي ترتیب شـمارهباند قرمز و باند سبز که بـه
شـد کـه بـا  ایجاد 2015 سال به مربوط 8 تلندس تصاویر براي

ایجاد تصویر ترکیب رنگی کاذب، عوارض با وضوح بیشـتر در 
هاي گیاهی با دقت بیشـتري ها و بررسی پوششتفکیک کاربري

  استفاده شد.
با توجه به بازدیدهاي میدانی و برداشتن نقاط شاهد زمینـی 

کـاربري ، شش GPSهاي مختلف منطقه با استفاده از از کاربري
عمده شامل؛ باغ، مرتع با پوشش علفی، مرتـع گـونزار، پوشـش 
سنگی، کشاورزي و خـاك لخـت، بـراي منطقـه مـورد مطالعـه 

و با کمـک نقـاط  هامشخص شد. سپس بر اساس رنگ پیکسل
 هايشاهد زمینی، از روي تصاویر ترکیب رنگی تهیه شده، نمونه

 تصــاویر يرو از و هــا، تهیــهبــراي هریــک از کــاربري تعلیمــی
در  صورت یک فایل وکتوري ذخیره شدند.شده به سازيرقومی
روش حداکثر احتمال، انجـام، و  به نظارت شده بنديطبقه ادامه
 پایگـاه دقت منظور ارزیابیبه. هاي کاربري اراضی تهیه شدنقشه
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  هاي واقع در آن. موقعیت حوضه مورد مطالعه و آبراهه2شکل 

  

    
  2015. نقشه کاربري اراضی سال 4شکل   1991ربري اراضی سال . نقشه کا3شکل 

  
 افـزارنرم محـیط مرز منطقه در ابتدا گوگل ارث زمینی اطالعات

Arc GIS فرمت  بهKmz گوگل ارث تصویر روي تا شد تبدیل 
هـا جاده( هاي خطیالیه از استفاده با بعد مرحله منطبق شود. در

ه شد که بیانگر انطبـاق خـوب روي تصویر قرار داد )هاآبراهه و
 تصـویر مطالعـاتی دقـت )2. شـکل (این الیه با تصـویر اسـت

 نشـان را هاي خطیالیه استفاده از با Google Earthماهوارهاي 
   دهد.می

 نتایج 

هاي کـاربري اراضـی بـه روش نظـارت شـده بعد از تهیه نقشه
زمینی ها با استفاده از نقشه واقعیت این نقشه )،4و  3هاي (شکل

  منطقه بررسی صحت شدند. 
هـاي با اسـتفاده از تصـاویر گوگـل ارث و همچنـین عکس

صورت که بـا هاي واقعیت زمینی تهیه شدند. بدینهوایی، نقشه
در منطقـه  2015استفاده از تصویر گوگل ارث مربوط بـه سـال 
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  2015. نقشه واقعیت زمینی سال 6شکل   1991. نقشه واقعیت زمینی سال 5شکل 

  
مورد مطالعه، نقشه واقعیت زمینی براي مقایسـه نقشـه کـاربري 

در فرمت وکتور تهیه شد. بـراي تهیـه نقشـه  2015اراضی سال 
، با توجه به اینکه تصویر گوگـل 1991واقعیت زمینی براي سال 

هاي هـوایی مربـوط مربوط به آن زمان وجود نداشت، از عکس
ــال  ــه س ــیالدي  1997ب ــا م ــر ب ــه 1376(براب ــی)، ب دلیل شمس

(برابـر  1991ترین تصاویر واقعی از لحاظ زمانی به سال نزدیک
شمسی)، نقشه واقعیت زمینـی بـراي بررسـی صـحت  1370با 

در فرمت وکتور تهیه شد. سپس 1991نقشه کاربري اراضی سال 
هـاي فایـل IDRISIافـزار هاي مناسـب در نـرمبا کمک تکنیک

هاي رسـتري از مقایسه نقشهوکتوري به رستر تبدیل شدند. بعد 
هاي کاربري اراضی تهیـه شـده، ضـریب واقعیت زمینی با نقشه
دست آمـد به 7/0، بیش از 2015و  1991کاپا براي هر دو نقشه 

هاي کـاربري اراضـی تهیـه شـده، ها و نقشهبنديو صحت طبقه
بنـدي، از براي بررسی دقـت طبقه ).6و  5هاي (شکلتأیید شد 

ــه روش ي طبقهروش مــاتریس خطــا بنــدي کــاربري اراضــی ب
بنـدي کـاربري ) و ماتریس خطـاي طبقه1991حداکثر احتمال (

در ) اسـتفاده شـد کـه 2015اراضی به روش حـداکثر احتمـال (
 نشان داده شده است. )، نتایج2و  1جداول (

و نقشـه  1991در گام بعدي، نقشـه کـاربري اراضـی سـال 
فزار با هم مقایسه شدند. ابا کمک نرم 2015کاربري اراضی سال 
(جدول ها دست آمده حاصل از مقایسه نقشهبا توجه به نتایج به

ساله، کاربري اراضـی منطقـه  25شد که طی دوره  مشخص )،3
کـه کـاربري  طـوريهدستخوش تغییرات نامناسب شده است. ب

درصـد و کـاربري مرتـع  6/32مراتع با پوشـش علفـی حـدود 
دهنـد. هش سـطح را نشـان مـیدرصـد، کـا 53/14گونزار نیـز 

هاي دیگر؛ کاربري کشاورزي حـدود همچنین از سطوح کاربري
درصد و کاربري خاك لخـت  22/41درصد، کاربري باغ  36/49
 2015درصد، افزایش سطح را در نقشه کـاربري اراضـی  12نیز 

 دهند. نشان می 1991نسبت به 

هاي مختلف ) بیانگر تغییرات سطوح کاربري3نتایج جدول (
اسـت. بـا  1991نسـبت بـه  2015هاي کاربري اراضی در نقشه

درصـد و  22/41 میزانتوجه به نتایج جدول فوق، توسعه باغ به
درصد صورت گرفته است. بـا  36/49 میزانتوسعه کشاورزي به

هاي کـاربري اراضـی و نتـایج مقایسه پیکسل به پیکسـل نقشـه
حالت متقاطعی که در  ،)7شکل (و  )4در جدول (دست آمده، به

هـاي نقشـه هـا و کـاربريدر ستون 1991هاي نقشه آن کاربري
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 )1991بندي کاربري اراضی به روش حداکثر احتمال (. ماتریس خطاي طبقه1جدول 

  باغ  نوع کاربري
  مرتع

  با پوشش علفی
  مرتع
  گونزار

  پوشش
  سنگی

  کشاورزي
  خاك
  لخت

  خطاي اضافه
Commision 

 خطاي حذف

Ommision  
  %64/24  %23/41  13  33  15  40  38  202  باغ

  %13/15  %88/18  17  16  19  31  370  18  مرتع با پوشش علفی
  %21/9  %45/11  15  28  18  364  28  4  مرتع گونزار
  %65/13  %56/14  25  14  188  14  16  9  پوشش سنگی
  %34/2  %58/0  3  283  17  27  15  22  کشاورزي
  %61/12  %78/10  486  5  25  7  10  14  خاك لخت

  -  -  %25/85  %05/81  %75/71  %21/82  %92/79  %75/60  صحت تولید کننده
  -  -  %10/89  %73/78  %15/75  %66/78  %85/78  %31/87  صحت کاربر

  درصد 79کاپا =  و درصد 03/81: صحت کلی =  1991براي نقشه کاربري اراضی سال 
  

  )2015ل (بندي کاربري اراضی به روش حداکثر احتما. ماتریس خطاي طبقه2جدول 

  باغ  نوع کاربري
  مرتع

  با پوشش علفی
  مرتع
  گونزار

  پوشش
  سنگی

  کشاورزي
  خاك
  لخت

  خطاي اضافه
Commision 

 خطاي حذف

Ommision  
  %36/14  %99/31  25  42  11  35  30  304  باغ

  %34/10  %66/17  17  24  14  25  360  13  باپوشش علفیمرتع
  %23/5  %57/10  17  20  13  393  16  14  مرتع گونزار

  %88/5  %41/15  37  14  266  0  11  3  شش سنگیپو
  %0  %11/3  11  298  0  13  10  21  کشاورزي
  %29/25  %98/10  316  0  19  12  8  0  خاك لخت

  -  -  %01/89  %42/84  %36/80  %08/83  %47/79  %68  صحت تولید کننده
  -  -  %70/74  %87/74  %35/82  %22/82  %76/82  %63/85  صحت کاربر

  درصد 40/76کاپا =  و درصد 30/80: صحت کلی = 2015ل براي نقشه کاربري اراضی سا
 

  هکتار) برحسبها (مساحت 1991نسبت به  2015هاي مختلف در تصاویر . مقایسه سطوح کاربري3جدول 
  درصد تغیرات  مقدار تغییرات  2015تصاویر   1991تصاویر   نوع کاربري

  +22/41  73/35  67/86  94/50  باغ
  -65/32  38/916  55/1889  93/2805  مرتع باپوشش علفی

  -53/14  51/660  21/3885  72/4545  مرتع گونزار
  +19/28  19/557  95/1975  76/1418  پوشش سنگی
  +36/49  32/724  27/1467  95/742  کشاورزي
  +00/12  65/259  07/2162  42/1902  خاك لخت
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  ها)(ردیف 2015ها) در برابر نقشه کاربري (ستون 1991. جدول متقاطع تغییرات پیکسل به پیکسل نقشه کاربري اراضی 4جدول 

  باغ  نوع کاربري اراضی
  مرتع

  با پوشش علفی
  مرتع
  گونزار

  پوشش
  سنگی

  کشاورزي
  خاك
  لخت

  کل

  963  45  421  16  240  52  189  باغ
  20995  1055  190  308  2483  16953  6  مرتع با پوشش علفی

  43169  1699  4496  1364  33477  2003  130  مرتع گونزار
  21955  4881  427  13082  2867  653  40  سنگیپوشش 

  16303  1627  2522  341  7192  3939  182  کشاورزي
  24023  11831  199  153  4249  7572  19  خاك لخت

  127408  21138  8255  15764  50508  31177  566  کل
  

  
  2015و  1991هاي اراضی هاي کاربري. نقشه جدول متقاطع مربوط به مقایسه پیکسل7شکل 

  
هاي هر کاربري و تبدیل شده ها و تعداد پیکسلدر ردیف 2015

  آورده شده است.  ،هابه دیگر کاربري
  

 گیريبحث و نتیجه

وري سنجش از دور و تصاویر ادر تحقیق جاري، با استفاده از فن

ــاهواره ــاربري اراضــی طــی دو اي، نقشــهم ــانی دهاي ک وره زم
منطقــه متفــاوت تهیــه شــد و رونــد تغییــرات کــاربري اراضــی 

دسـت آمـده استخراج شد. نتایج صحت کلی و ضریب کاپاي به
براي بررسی تغییرات در منطقه نشـان داد  OLI ،TMدر تصاویر 

سـت. قابلیـت شناسـایی تغییـرات را دارا ايکه تصاویر ماهواره
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افـزار گوگـل ارث در دلیل اسـتفاده از نرمعلت این دقت باال بـه
ط تعلیمی و دقت در انتخـاب تهیه نقاط تعلیمی و سطح زیاد نقا

بندي حاصل شد. نقاط تعلیمی بود و صحت قابل قبولی از طبقه
هـاي کـاربري ،هاي کاربري اراضی در این منطقهبا مقایسه نقشه

مرتع با پوشش علفی و مرتع گونزار کـاهش سـطح را در سـال 
طوري که بیشترین تعداد اند، بهنشان داده 1991نسبت به  2015

ري مرتع با پوشش علفی و کاربري مرتع گونزار، به پیکسل کارب
 انـد.کاربري بـاغ و کشـاورزي و یـا خـاك لخـت تبـدیل شـده

درصد و  6/32نحوي که کاربري مراتع با پوشش علفی حدود به
درصد، کـاهش سـطح را نشـان  53/14کاربري مرتع گونزار نیز 

خاطر داده است. از دالیل کاهش سطح مراتع در ایـن منطقـه بـه
ســوزي، خشکســالی و کــاهش چــراي بــیش از حــد دام، آتــش

هـاي هاي اخیر را نام برد که باعث افزایش سطح زمـینبارندگی
توانـد ). این تغییـر در نـوع کـاربري مـی19بایر نیز شده است (
). 3دنبال داشته باشـد (زایی را بهها و بیابانفرسایش بیشتر دامنه

مرتـع گـونزار، سـایر  جز دو کاربري مرتع با پوشش علفـی وبه
 1991نسبت بـه  2015هاي ها افزایش سطح را در نقشهکاربري

دنبال آن افـزایش دهند. بیشترین افزایش پیکسـل و بـهنشان می
هـاي پوشـش . کاربرياستسطح، مربوط به کاربري کشاورزي 

هـا را نشـان سنگی، باغ و خاك لخت نیز افزایش تعداد پیکسـل
یـافتگی و تخریـب مراتـع فرسـایش دهند که این بـه معنـايمی

دلیل کاهش پوشـش بهمنطقه، در طول دوره مورد مطالعه است. 
گیاهی و تغییـرات رخ داده در سـطح طبیعـی خـاك و افـزایش 

ایجاد تغییرات نامناسب در  سبب  خاك، پذیريضریب فرسایش
ایـن  .شـده اسـت در منطقـه پوشش طبیعی و کاهش سطح آنها

از سوي  ) مطابقت دارد9اسی و همکاران (حاج عب نتایجیافته با 
 ).15و  11کیفیت زیستی خاك هم کـاهش یافتـه اسـت ( دیگر

 36/49هاي دیگر؛ کاربري کشاورزي همچنین از سطوح کاربري
 12درصد و کاربري خاك لخت نیـز  22/41درصد، کاربري باغ 

نسـبت  2015درصد، افزایش سطح را در نقشه کاربري اراضـی 
 . ایـن افـزایش سـطح کشـاورزي و بـاغدهندمینشان  1991به 
خاطر مسـاعد دلیل تبدیل زمین بایر به کشـاورزي بـهد بهتوانمی

و  19بودن نواحی خاصی از این منطقه براي کشـاورزي باشـد (
تبــدیل  کشــاورزي ازعلــت اضــافه شــدن سطوحهمچنــین ). 1

هاي مرتعی (مرتع با پوشش علفی و مرتـع گـونزار)، بـه کاربري
 .اسـتمردم منطقه کشی بیشتر از طبیعت و سودجویی رهبه دیل

) در مطالعه منطقـه 15هاي نظري (در این مورد نیز نتایج با یافته
) در 7میانه شباهت دارد و این نتیجه با نتـایجی کـه فاسـاگري (

دست آورد، نیز همخوانی دارد، چرا که فاساگري مطالعه یونار به
آبخیـز  حوضـهسـایش در نیز نتیجه گرفت که علت افـزایش فر

یونار تبدیل مراتع به اراضی کشاورزي است. این تحقیـق نشـان 
 2015هـاي طبیعـی در داد که تغییرات ایجـاد شـده در کـاربري

، شــدت بیشــتري داشــته و عامــل ایجــاد ایــن 1991نســبت بــه 
اند که باعث تغییرات در مراتع هاي انسانی بودهتغییرات، دخالت

اند. رونـد تغییـرات اراضی کشاورزي شده و تبدیل آنها به باغ و
ها رابطه مسـتقیمی بـا افـزایش جمعیـت دارد، چـرا کـه کاربري

افزایش سـطح اراضـی بـاغی و کشـاورزي و تبـدیل مرتـع بـه 
تأمین مایحتـاج  برايکشاورزي نتایج تالش جمعیت رو به رشد 

) است. در 6زاده (غذایی است که این نتیجه مشابه مطالعه فیضی
هاي کاربري اراضی و شـناخت بهتر منابع طبیعی، نقشه مدیریت

توان و استعداد اراضی الزم است و منبع مهـم اطالعـاتی بـراي 
). با توجه به اینکـه 19رود (شمار میاتخاذ تصمیمات اصولی به

منابع طبیعی در حال زوال و تخریب هستند ولی عوامل مؤثر در 
و سهم این عوامل  اندتخریب کم و بیش شناسایی و معرفی شده

هاي اقتصـادي و اجتمـاعی و فرهنگـی حوضـهطور دقیـق در به
) در صورتی که در روند قهقرایـی تغییـرات 2اند (بررسی نشده

کاربري اراضی منطقـه و مـدیریت اسـتفاده از اراضـی، تجدیـد 
نظري صورت نپذیرد، متأسفانه آینده خوبی براي طبیعت منطقـه 

ــی ــی نم ــیش بین ــپ ــود و الزم اس ــولی و ش ــاي مت ــه نهاده ت ک
برداران محلی، نسبت به این تغییرات نامناسـب در کـاربري بهره

مناسـب و  ،ریزي دقیـقاراضی حساس شـده و بـا یـک برنامـه
نگرانه، از تخریب بیشتر پوشش طبیعـی منطقـه جلـوگیري آینده

کرده و موجبات پایـداري اکوسیسـتم منطقـه را فـراهم آورنـد. 
قسمت قابل تـوجهی از منطقـه مـورد  همچنین با توجه به آنکه
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هاي مرتعی و کشاورزي اسـت و معیشـت بخـش مطالعه، زمین
بزرگی از آبخیزنشـینان ایـن منطقـه بـه کشـاورزي و دامـداري 

هــاي آبیــاري زمــین بــرايوابســته اســت و نیــاز بــه منــابع آب 

ریزي کشاورزي و همچنین شرب بیشتر است، مدیریت و برنامه
ب و اقدامات متناسـب بـا تغییـرات آینـده حفظ منابع آ منظوربه
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Abstract 
River discharge is among the influential factors on the operation of water resources systems and the design of hydraulic 
structures, such as dams; so the study of it is of great importance. Several effective factors on this non-linear 
phenomenon have caused the discharge to be assumed as being accidental. According to the basics the chaos theory, the 
seemingly random and chaotic systems have regular patterns that are predictable. In this research, by using methods of 
phase space mapping, correlation dimension, largest Liapunov exponent and Fourier spectrum power, a period covering 
43 years of Zayandehrud River discharge (1971-2013) was evaluated and analyzed based on the chaos theory. 
According to the results, the non-integer value of the correlation dimension for Eskandari and Ghale Shahrokh stations 
(3.34 and 3.6) showed that there was a chaotic behavior in the upstream of Zayandehrud-Dam Reservoir. On the other 
hand, in the Tanzimi-Dam station, the correlation dimension curve was ascending with respect to the embedding 
dimension, showing that the studied time-series in the downstream of Zayandehrud-Dam Reservoir was random. The 
slope of the Lyapunov exponent curve for Eskandari, Ghale Shahrokh and Tanzimi-Dam stations was 0.0104, 0.017 and 
0.0192, respectively, and the prediction horizon in the chaotic stations was 96 and 59 days. The non-periodical feature 
of time series was studied by using the Fourier spectrum power. The wide bandwidth, besides other indices, showed that 
river discharge in the upstream stations of Zayandehrud Reservoir was chaotic. 
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