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  چکیده

ـ حیطی در سراسر جهان بوده است. امزیست رین معضالتتیکی از مهم یاراض يکاربر راتییتغ ر،یچند دهه اخ یط منظـور  مطالعـه بـه   نی

شـرق اهـواز و   جنـوب و جنـوب   زگردیر يهاسنجش از دور در کانون کیبا استفاده از تکن یاراض يکاربر راتییروند تغ لیو تحل یبررس

 تیبـا وضـع   يهاعنوان سالبه 2016و  2002، 1986 يها)، سالSPIاساس شاخص استاندارد شده بارش ( اطراف آن انجام شد. بر یاراض

مختلـف   يهاماهواره لندست و روش ریبا استفاده از تصاو یمنطقه مطالعات یاراض يکاربر يهابه نرمال انتخاب شدند. سپس، نقشه کینزد

 ییکـارا  یابیارز يبرا نی. همچناستفاده شد MNDWIاز شاخص  ریتصاو يبنددقت طبقه شیفزامنظور اشد. به هیته ،شدهنظارت يبندطبقه

 يبنـد پـس از طبقـه   سه،یاز روش مقا راتییتغ يمنظور آشکارسازبه تینهاکاپا استفاده شد. در بیو ضر یدقت کل يهر روش از پارامترها

 یاهیشش گسطوح مرطوب با پو ،یاهیپوشش گ يهاي)، مساحت کاربر1365-1380( یدر دوره زمان پژوهش جیاستفاده شد. با توجه به نتا

ـ مبـه  ریو بـا  فیمرتع ضع يو در مقابل مساحت کاربر شیدرصد افزا 7/40و  219، 419 زانیمبه بیترتبه یو سطوح آب درصـد   6/36 زانی

همچـون   یمیاقل يرهایو متغ تیجمع شیهمچون افزا ینانسا يبه فاکتورها توانیم راتییتغ نیعلل وقوع ا نیتراست. از عمده افتهیکاهش 

و پوشش  یسطوح آب ،یاهیسطوح مرطوب با پوشش گ يهاي)، مساحت کاربر1380-1394( یمناسب اشاره کرد. در دوره زمان يهابارش

 افتهی شیدرصد افزا 4/45 زانیمبه ریو با فیمرتع ضع يدرصد کاهش و در مقابل مساحت کاربر 7/46و  3/49، 94 زانیمبه بیترتبه یاهیگ

ـ      یاز منابع آب یاصول رینادرست و غ تیریدما و مد شیافزا ر،یاخ يهایاست. خشکسال و  یدر کاهش وسـعت پوشـش سـبز و سـطوح آب

 شیدرصد افزا 157 زانیمشده بهساخته يدر طول سه دهه گذشته، مساحت کاربر گر،ید يسو از. اندثر بودهمؤ ریبا یمساحت اراض شیافزا

در منطقه بر اثر  یکل بیتخر دهندهنشان جینتا نیاست. ا افتهیدرصد کاهش  8/28 زانیمرودخانه به يمساحت کاربر که یحالاست، در افتهی

  است. یانسان يهاتیو فعال یمیاقل راتییتغ

  

  

  

  اهواز زگرد،یر يها، کانونSPIشاخص  ،یاراض يکاربر رات،ییتغ يآشکارساز :يدیکل يهاواژه

  

 خوزستان یعیو منابع طب يشاورزدانشگاه علوم کدانشکده کشاورزي، خاك، و مهندسی گروه علوم  .1

  خوزستان یعیو منابع طب يدانشگاه علوم کشاورز مهندسی طبیعت، دانشکده منابع طبیعی،گروه  .2

  رانیتهران، ا يزداریپژوهشکده حفاظت خاك و آبخ .3

  m_ansari@asnrukh.ac.ir  :یکیمسئول مکاتبات: پست الکترون :*
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  مقدمه

ــتغ ــاربر راتیی ــ يک ــی یاراض ــم یک ــریاز مه معضــالت  نت

 يرپـذی برگشـت  يرو بـه رشـد بـرا    يدیـ و تهد یطیمحستیز

 یمهمـ  يامدهایکه پ است یطیمحستیز -یاجتماع هايستمیس

 ،یســتی)، از دســت رفــتن تنــوع ز22( نیزمــ بیــهمچــون تخر

مخـرب و گسـترش    هـاي البی)، وقـوع سـ  47( میاقلـ  راتییتغ

سـت.  ) را به همـراه داشـته ا  31( یابانیب هايستمیو اکوس رهایکو

ـ یترک یاراض يرکاربرییمحرك تغ يروهاین  یاز عوامـل انسـان   یب

 ي) و فاکتورهایو فرهنگ ي، فناور ياقتصاد ،یاسیس ،ی(اجتماع

  ).22هستند ( میمستق ریغ ای میبا اثرات مستق یکیزیوفیب

 یاراضـ  هايياز نسبت کاربر نانیو قابل اطم قیدق اطالعات

گذر زمان یکـی از   آن در راتییو نحوه تغ یعیطب طیمح کیدر 

منطقه است  کی داریپا تیرمدی و شناخت براي موارد ترینمهم

ــاي). داده17و  4( ــاهواره هـ ــی ايمـ ــر یکـ ــریعیاز سـ و  نتـ

ـ ته بـراي  پژوهشـگران  اریـ در اخت هـاي روش نتـری نـه هزیکم  هی

ـ ). در ا31( اسـت  یاراضـ  يکاربر هاينقشه  ریراسـتا تصـاو   نی

 هاينقشه هیته براي یمنبع اصلعنوان ماهواره لندست به ايدوره

  ). 34و  17، 14، 8کار برده شده است (هب یاراض يکاربر

روش  نتــریجیــرا ايمــاهواره یرقــوم ریتصــاو بنــديطبقــه

ـ اسـت. در ا  یاراضـ  يکاربر هاياستخراج نقشه روش  ان،یـ م نی

ــه ــديطبق ــاربرد گســترده  بن ــال از ک ــداکثر احتم ــدر ته ايح  هی

و  38،  33، 17، 8رخـوردار اسـت (  ب یاراضـ  يکاربر هاينقشه

ر یتصـاو  بنـدي طبقـه  هـاي انـواع روش  ییکـارا  ی). در بررس39

، 29، 26، 5، 3، 1حاصل شـده اسـت (   یمتفاوت جینتا ايماهواره

بـردار   نیماشـ  هايروش ییکارا سهیطور مثال، مقا). به48و  44

 بنـدي و حداکثر احتمال در طبقه یمصنوع یشبکه عصب بان،یپشت

) نشـان داد  37مقدم و همکاران (ییدر مطالعه رضا OLI ریتصو

و  درصـد  7/92 یکلـ  قـت بـا د  بانیبـردار پشـت   نیکه روش ماش

نسـبت   پـنج با درجه  ايدر کرنل چند جمله 91/0 يکاپا بیضر

 گـر، ید یبهتر عمـل کـرده اسـت. در پژوهشـ     گریبه دو روش د

 یشـبکه عصـب   هـاي روش سـه ی) در مقا30مورگان و همکاران (

ـ به ا بانیبردار پشت نیحداکثر احتمال و ماش ،یعمصنو  جـه ینت نی

و  درصـد  95/83 یکل دقتکه روش حداکثر احتمال با  دندیرس

 ریتصـو  بنـدي طبقـه  يروش برا نتریمناسب 8/0 يکاپا بیضر

ETM است. گرینسبت به دو روش د  

 ،یاراضـــ يکـــاربر راتییـــتغ يمطالعــات آشکارســـاز  در

 بنـدي پـس از طبقـه   سه،یامل مقاش بنديبر طبقهیمبتن هايروش

مـورد   یزمان هايشده در بازه جادیا راتییاز تغ یقیاطالعات دق

در  پژوهشـگران توسـط   ايگسترده طورو به سازدینظر فراهم م

). 39و  36، 35، 17، 15، 10، 8(اسـت   شدهاستفاده  ایسراسر دن

ـ تغ يآشکارسـاز  نـه یانجام شـده در زم  قاتیاز جمله تحق  راتیی

ـ تغ یبـه بررسـ   تـوان یم یاراض يکاربر  یاراضـ  يکـاربر  راتیی

بـر رونـد    یاراضـ  يکاربر ریی)، اثر تغ39و  36، 32، 17( يشهر

 یاراضـ  يکاربر راتیی)، اثر تغ21( نیسرزم بیو تخر زاییابانیب

 یطـ یمحستیاثرات ز ی)، بررس20و غبار ( دگر یمکان عیبر توز

ـ )، اثـر تغ 10( يشهر عیگسترش سر بـر   یراضـ ا يکـاربر  راتیی

 راتییــ)، اثــر تغ43( ســتمیاکوس بیــدمــا و تخر شیرونــد افــزا

) اشاره کرد. در 23( ستمیبر عرضه خدمات اکوس یاراض يکاربر

ــاکثــر مطالعــات، تغ ــه یاراضــ يکــاربر راتیی توســعه  منظــورب

 نیبـوده و همچنـ   یعـ یطب یاراضـ  بیو تخر يرشه هاييکاربر

 یل انسـان و عوامـ  یهمچون وقوع خشکسال یمینقش عوامل اقل

 هروییب برداريو بهره یتیریمناسب مد يزریاز جمله عدم برنامه

شـده   دییتا یعیطب هايعرصه بیدر تخر یاز اراض یاصولریو غ

  ).35و  31، 24، 22، 18، 10، 9است (

ـ  استان ـ ا یخوزستان در جنوب غرب ـ  رانی ـ از  شیب دهـه   کی

 زگردهــایر یطــیمحســتزی معضــل وقــوع علــتاســت کــه بــه

ـ  رناپذیجبران يهابیآس مختلـف   هـاي را در حـوزه  يشـمار یب

سالمت و ... متحمل شده است.  ،يکشاورز ،ياقتصاد ،یاجتماع

کـه در   یمعضل، ابتدا الزم است تمام عـوامل  نیمنظور کنترل ابه

 یراسـتا بررسـ   نیـ در ا ،شوند یثرند مطالعه و بررسؤآن م جادیا

 نیـ بخـش ا  نتـری عنـوان مهـم  بـه  یاراض يکاربر راتییروند تغ

  .ردیمورد توجه پژوهشگران قرار گ دیمطالعه با

و  یپـژوهش، بررسـ   نیشده، هدف ا انیتوجه به مطالب ب با

جنـوب و   زگـرد یر هايدر کانون یاراض يکاربر راتییتغ لیتحل

ـ اطـراف آن بـا اسـتفاده از تکن    یجنوب شرق اهواز و اراضـ   کی

  .استسنجش از دور 
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  یه مطالعاتمنطق ییایجغراف تی. موقع1شکل 

  

  هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

 تیـ هکتـار در موقع  41/442876بـا مسـاحت    یمنطقه مطالعـات 

  و یطـــول شـــرق 34 26 49تـــا  59 30 48ییایـــجغراف

05 42 30  تـــا50 25 31 در اســـتان  یعـــرض شـــمال

اهـواز،   يهـا از شهرسـتان  ياخوزستان گسترده شده و محـدوده 

 ،يخسـرو  ره،یـ حف ه،یـ طیحن يو روستاها يباو ر،یکارون، رامش

شرق، جنوب و  زگردیر يهاکانون خاص طور... و به و ناتیمد

 ي). متوسط دمـا 1جنوب شرق اهواز را شامل شده است (شکل 

مدت و متوسط بارش بلند گرادیدرجه سانت 26بلند مدت منطقه 

 تیدر وضــع یمــیاســت و از لحــاظ اقل تــرمیلــیم 223ســاالنه 

  ک گرم قرار دارد.خشفرا

  

  روش مطالعه

 هـا، داده کسـب  وشـامل؛ انتخـاب سـال     پژوهش يمراحل اجرا

 ،نـدي طبقه تمیانتخاب الگور ر،یتصاو سازيو آماده پردازششپی

کـه در   اسـت  راتییتغ يو آشکارساز یاراض ينقشه کاربر هیته

  شده است. حیادامه تشر

  هاداده کسب و هاسال انتخاب

 ریتصاو افتیمناسب در هايسال نییتع يپژوهش حاضر برا در

اهـواز   کینوپتیس ستگاهیمدت بارش ابلند هاياز داده ،ايماهواره

) اسـتفاده  1979-2017( يسـاالنه در دوره آمـار   یدر قالب زمان

ـ از نما یو ترسـال  یخشکسال هايدوره ییمنظور شناساشد؛ به  هی

کــه  SPI (Standard Precipitation Index)اســتاندارد بــارش 

کـار  هب یخشکسال شیدر مطالعات مربوط به پا ايطور گستردهبه

 نی) استفاده شد. ا40برخوردار است ( یجهان تیرفته و از مقبول

 1993در سـال   1و همکـاران طبـق رابطـه     کیتوسط مک هینما

  ).12ارائه شده است (

)1(                                                  iP - P
SPI =

SD
  

ـ م P متـر، یلـ یبرحسـب م  iسـال   یبارنـدگ  iPدر آن  که  نیانگی

 بنـدي بارش است. طبقه اریانحراف مع SDمدت و بلند یبارندگ

  ).25شود (میارائه  1صورت جدول به یخشکسال هايهدرج

د و اسـتفاده شـ   Excelافزار شاخص از نرم نیمنظور محاسبه ابه

 - 2016و  2001 - 2002، 1985 - 1986 یآبــ هــايســال تیــنهادر

نرمـال  بـه  کیـ مشـابه، نزد  تیبـا وضـع   هـاي عنوان سـال ، به2015



  ۱۳۹۸ پاییز/ سوم / شماره  سهسال بيست و /  )علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي(علوم آب و خاك  نشريه

  

344 

  بندي شاخص استاندارد شده بارش. طبقه1جدول 

 SPIمقدار   طبقات خشکسالی

  0تا  -99/0 خشکسالی خفیف

  - 1تا  - 49/1  خشکسالی متوسط

  - 5/1تا  - 99/1  خشکسالی شدید

  2- ≥  خشکسالی حاد

 
  شده افتیدر ياماهواره ری. مشخصات تصاو2جدول 

  مسیر  ردیف  سنجنده  ماهواره  تاریخ شمسی  تاریخ میالدي  شماره

1  21 /03 /1986  01 /01 /1365  Landsat-5  TM 38  165  

2  21 /03 /1986  01 /01 /1365  Landsat-5  TM 
39  165  

3  09 /03 /2002  18 /12 /1380  Landsat-7  +ETM  38  165  

4  09 /03 /2002  18 /12 /1380  Landsat-7  +ETM  39  165  

5  07 /03 /2016  17 /12 /1394  Landsat-8  OLI-TIRS 38  165  

6  07 /03 /2016  17 /12 /1394  Landsat-8  OLI-TIRS 39  165  

  

ـ تغ یبررس ي) برافیخف ی(ترسال  انتخـاب   یاراضـ  يکـاربر  راتیی

 تارنمـاي  از لندستمربوط به ماهواره  ايدوره ریشدند؛ سپس تصاو

  .)2 شد (جدول افتیمتحده در االتیا یشناسنیسازمان زم

  

  ریتصاو يسازو آماده پردازششیپ

ورود بـه   يبـرا  هـا آن يسـاز آمـاده  منظـور بـه  هـا پـردازش داده شیپ

ـ  شـود؛ یانجام مـ  يبندطبقه در  ریتصـاو  یاصـل  يهـا پـردازش شیپ

 حیتصـح  ،يو اتمسفر یکیومتریراد حیند از: تصحاعبارت يبندطبقه

 لتـر یو اعمـال ف  يریباندها، انجام محاسـبات تصـو   کیتفک ،یهندس

 یهندســ حیاخــذ شــده از مــاهواره لندســت تصــح ری). تصــاو11(

 یرقـوم  يهـا ارزش ریمرحلـه، ابتـدا مقـاد    نیـ در ا نیبنابرا اند؛شده

بـا   ریو در ادامـه تصـاو   لیتبـد  یفـ یبه تابش ط ریتصاو يهاکسلیپ

 FLAASH )Fast Line of sight ياتمسـفر  حیتفاده از مدل تصحاس

Atmospheric Analysis of Hypercubes( ــدند.  حیتصـــح شـ

و به انـدازه   کییموزا Envi 5/3افزار نرم طیمح در ریتصاو تینهادر

  برش داده شدند. یمرز منطقه مطالعات

  

  ياماهواره ریتصاو يبندطبقه

از  یاراضـ  يکـاربر  يهاج نقشهمنظور استخراپژوهش به نیا در

 نــدیاســتفاده شــد. در فرا ،شــدهنظــارت يبنــدطبقــه يهــاروش

موجـود ابتـدا    يباندها انیشده، الزم است از منظارت يبندطبقه

د و سـپس  شـو ) مناسـب انتخـاب   يبانـد  3( یرنگ بیترک کی

با استفاده از  تینهاشده و در هیاساس آن تهبر یمیتعل يهانمونه

منظـور  ). بـه 27انجـام شـود (   بنديطبقه ،یمیتعل ياهنمونه نیا

اسـتفاده   نـه یاز فاکتور شـاخص به  یرنگ بیترک نیانتخاب بهتر

ممکـن در   يبانـد  سـه  بـات یراستا، ابتدا تعـداد ترک  نیشد. در ا

فاکتور شاخص  تیمحاسبه و در نها 2با استفاده از رابطه  ریتصو

  محاسبه شد. 3از رابطه  نهیبه

)2(                                                  
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 بیقــدر مطلــق ضــر |R|بانــد،  اریــانحــراف مع SDدر آن،  کــه

تعــداد  nو  يبانــدســه بیــهــر دو بانــد از ترک نیبــ یهمبســتگ

 يباند بیترک نیبهتر OIFمقدار  نیاست. باالتر ریتصو يباندها

 نیکمتـر  يکـه دارا  دهـد یرا نشـان مـ   یرنگـ  ریتصو هیته يبرا

  باندها است. نیب انسیوار نیشتریو ب یهمبستگ بیضر
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  یمیتعل يهانمونه اخذ

مـورد   یمـ یتعل يهانمونه ،يباند بیترک نیپس از انتخاب بهتر 

شده (سـاخته   فیتعر یاراض ياستخراج طبقات کاربر يراب ازین

سـطوح   ،یاهیـ گسطوح مرطوب با پوشـش  ،یاهیگشده، پوشش

سـاده و   ی) به روش تصـادف ریو با فیرودخانه و مرتع ضع ،یآب

اخـذ و   ریمناسـب در سراسـر تصـو    یبا در نظر گرفتن پراکندگ

ـ  یفـ یط يریپذکیتفک زانیم یبررس منظوربه هـر جفـت از    نیب

ـ ا ریاستفاده شد. دامنـه مقـاد   يریپذکیتفک آزمون از هاونهنم  نی

مطلـوب بـودن    زانیم انگریو ب کندیم رییتغ دوتا  صفرآزمون از 

ـ انجـام  براي  ياز لحاظ آمار يرپذیکیتفک نیا  بنـدي طبقـه  کی

  ).13است ( بمطلو

  

  يبندطبقه يهاتمیالگور اعمال

الحات الزم در و انجـام اصـ   يریپذکیپس از انجام آزمون تفک 

 يهـا بـا اسـتفاده از روش   يبندطبقه اتیعمل ،یمیتعل يهانمونه

 بــردار نیحــداکثر احتمــال و ماشــ ن،یانگیــحــداقل فاصــله از م

مورد  يپارامترها رفت؛یصورت پذ يابا کرنل چندجمله بانیپشت

و خطـا   یکه با سـع  بانیپشت بردار نیروش ماش ياجرا يابر ازین

  .است شده ارائه 3 جدول در اند؛دست آمدهبه

  

  يبندپس از طبقه اتیعمل

 يبنـد از مراحل مهم پس از طبقـه  یکی يبندطبقه جینتا یابیارز

 يبنـد حاصل از طبقه يهامرحله از پژوهش، نقشه نیاست. در ا

 يهامختلف با استفاده از نمونه يهاسال در هاهر کدام از روش

 يپارامترهـا  یسـ خطـا و برر  سیمـاتر  لیو تشـک  ینیزم تیواقع

  .شد یابیکاپا ارز بیو ضر یدقت کل يآمار

  

  يبندطبقه جینتا بهبود

 يبنـد طبقـه  يهـا اسـتخراج شـده از روش   يهانقشه یبا بررس 

 ر،یسـاخته شـده، بـا    يهـا نظارت شده مشخص شد که کـالس 

ـ از هـم تفک  یدرسـت و رودخانه به یسطوح آب نشـده اسـت.    کی

نظـارت   یبیاز روش ترک يبندقهطب جیمنظور بهبود نتابه نیبنابرا

  شد. ادهاستف ریبه شرح ز يبصر -شده

نرمال اصـالح شـده    یبا استفاده از شاخص آب تفاضل ابتدا،

)Modified Normalized Difference Water Index کــه (

ــیترک ــبز (  یبـ ــد سـ ــز م Greenاز بانـ ــادون قرمـ ــ) و مـ   یانیـ

 )Mid-infrared  ــه ــت و از رابط ــ 4) اس ــ هب ــت م ــآیدس و  دی

ـ   ،يریگمیروش درخت تصم يریکارگهب منطقـه   ینقشه منـابع آب

رودخانه از آن جدا شد. در ادامه،  يو سپس کاربر هیته یمطالعات

 يهـا روش نیتـر حاصـل از مناسـب   یاراضـ  يکاربر يهانقشه

  افـزار نـرم  طیشـده در فرمـت وکتـور بـه محـ     نظارت يبندطبقه

3/10 Arc Map  ودخانـه  الزم در کـالس ر  حاتیمنتقل و تصـح

ـ  زیـ تداخالت مشـاهده شـده ن   ریاعمال و سا  يصـورت بصـر  هب

منفـرد و   يهاکسلیحذف پ يبرا تینهاشد. در حی) تصحی(دست

با پنجـره   تیاکثر لتریشده، ف يبندطبقه ریپراکنده در سطح تصاو

  اعمال شد. ریو با فیکالس مرتع ضع يرو 3×3

)4(                     MNDWI=(Green-MIR)/(Green+MIR)  

 

  راتییتغ شیپا کیتکن انتخاب

 یشـ  کی تیوضع در ها تفاوت صیتشخ ندیفرا رات،ییتغ شیپا

ـ ). در ا42مختلف است ( هايبا مشاهده آن در زمان دهیپد ای  نی

پـس از   سهیاز روش مقا راتییتغ يآشکارساز منظورپژوهش به

اسـتفاده شـد؛    یافقـ  يبنـد و به طور خاص از جدول يبندطبقه

ـ ا جیتفاده از نتـا سپس با اسـ  رخ داده در  راتییـ تغ س،یمـاتر  نی

 ش،یافزا ،کاهش رات،ییدرصد تغ رات،ییمنطقه شامل مساحت تغ

  محاسبه شد. یاراض يهايکاربر لیخالص، تداوم و تبد راتییتغ

  

  و بحث جینتا

  یخشکسال یابیارز

 سـتگاه یا SPIمدت بارش با استفاده از شـاخص  بلند راتییتغ لیتحل

 يهـا از نظر تعداد و شـدت وقـوع دوره   یقابل توجه اهواز، تفاوت

نشـان داد   یمطالعـات  يهـا سال نیدر فواصل ب یو ترسال یخشکسال

ـ  يها). در فاصله سال2شکل ( تعـداد و شـدت    1986-  2002 یآب

ـ  که يطوره. بستا افتهی شیافزا هایوقوع ترسال   یدوره ترسـال  کی
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  اي. مقادیر پارامترها در کرنل چندجمله3جدول 

  مقدار  پارامتر    

  4  درجه کرنل 

  5  آستانه تحریک

  125/0  گاما

  100    پنالتی  

  0  سطوح هرم

  

  
  )1979- 2017) اهواز دوره ساالنه (SPI( - . روند تغییرات شاخص استاندارد شده بارش2 شکل

 
 دیشـد  اریبسـ  یدوره ترسال کیو  1992 - 1993ی در سال آب دیشد

در  گـر ید ياست. از سو وستهیوع پبه وق 1997 - 1998 یدر سال آب

ـ  يهافاصله سال تعـداد، شـدت و تـداوم وقـوع      2002- 2017 یآب

ـ    دایـ پ شیافـزا  هـا یخشکسـال  دو دوره  کـه ي طـور هکـرده اسـت. ب

ـ  يهاسال یط دیشد دتبا ش یمتوال یخشکسال  2007-  2009 یآب

ـ  يهـا سال یمتوسط ط یو سه دوره خشکسال  و 2010-  2012 یآب

ـ  نیب سهیاست. مقا وستهیوع پبه وق 2014-  2015 و شـدت   یفراوان

نشـان داد کـه    يدر کـل دوره آمـار   هـا یو ترسـال  یوقوع خشکسال

اسـت؛   هـا یاز وقوع خشکسال شتریب هایوقوع ترسال یچه فراواناگر

  در دوره ویــژهبــه هــایحــال شــدت وقــوع خشکســال نیــامــا بــا ا

دهنــده نشــان تیوضــع نیــاســت. ا افتــهی شیافــزا 2002-  2017 

  .است یدر منطقه مطالعات یرو به رشد خشکسال تیوضع

  

  طبقات يریپذکیو تفک يباند بیترک نیبهتر

ـ     يباند بیترک نیانتخاب بهتر در  یاز لحـاظ کـردن بانـد حرارت

صـرف نظـر شـد.     یانعکاسـ  يمتفاوت با بانـدها  تیعلت ماهبه

مربـوط بـه    ریتصـاو  ياساس محاسبات مشخص شد کـه بـرا  بر

باند در محاسـبات و   ششبا لحاظ کردن  ETMو  TMسنجنده 

بانـد در محاسـبات،    هفـت بـا لحـاظ کـردن     OLIسنجنده  يبرا

ـ ا انیوجود دارد که از م يباند سه بیترک 35و  20 بیترتبه  نی

 بیـ در ترک ر،یهر سـه تصـو   يبرا OIFمقدار  نیشتریب باتیترک

745 RGB .حاصل شد  

ـ تفک زانیـ م ج،یاساس نتـا بر طبقـه   يجـز بـرا  بـه  يریپـذ کی

ــه شــدهســاخته ــه ب ــع طبق ــا فیضــع مرت ــه از حــداقل  ریو ب ک

 ETM ری، در تصـو 68/1برابـر بـا    TM ریدر تصو يریپذکیتفک

برخـوردار اسـت؛    92/1برابر بـا   OLI ریو در تصو 76/1برابر با 

ــتفک ــذکی ــا يریپ ــا  ریس ــات ب ــدیطبق ــد.  گریک ــوب بودن مطل

مشـابه   علت بازتـاب به توانیطبقات را م نیکم ا يریپذکیتفک

) 9منظم و همکـاران ( يداود جنتای با که دانست هاآن يهاکسلیپ

  .) مطابقت دارد26و همکاران ( زادهییرزایو م

  

  يبندطبقه تمیالگور نیبهتر نییتع

استفاده شـده   يبندطبقه يهادقت روش یابیحاصل از ارز جینتا

ـ ارائه شده اسـت. بـر ا   4پژوهش در جدول  نیدر ا   اسـاس،   نی
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  هاي نظارت شده بر روي تصاویر ماهواره لندستبندي. نتایج ارزیابی دقت طبقه4جدول 

  

  
  بصري -شدههاي کاربري اراضی منطقه مطالعاتی به روش ترکیبی نظارت. نقشه3شکل

  

ـ ترتبه ETMو  TM ریتصاو يبندروش حداکثر احتمال در طبقه  بی

درصـد و   14/98و  24/97 یو دقت کل 97/0و  92/0کاپا  بیبا ضر

بـا   چهـار با درجه  ياجملهدر کرنل چند بانیبردار پشت نیروش ماش

 يبنـد درصـد در طبقـه   22/97 یو دقـت کلـ   90/0 يکاپـا  بیضر

ـ ا جینتا نیبهتر عمل کرده است. ا OLI ریتصو نکتـه را رهنمـون    نی

وابسته بـه عوامـل    يبندمختلف طبقه يهاروش ییکه کارا سازدیم

مـورد   يهـا نـوع داده  ،یمنطقـه مطالعـات   طیهمچـون شـرا   يمتعدد

و همکـاران   یاسـلم  جیکه بـا نتـا   است یمیتعل هاياستفاده و نمونه

بـر  راستا است. عـالوه ) هم7و همکاران ( یینجار کال یمی) و عظ5(

شـده   بنديدقت طبقه شیموجب افزا یکمک هايآن، استفاده از داده

)، 2( ياصـل و ناصـر   خواهی)، عل34و همکاران ( یعیرف جیکه با نتا

ـ )، روج30مورگان و همکـاران (  و ) و تکـار  38( يهـا یو م رمـ  - وی

 یاراضـ  يکـاربر  هـاي ) مطابقت داشـته اسـت. نقشـه   46(همکاران 

در شـکل   يبصـر  - نظارت شده یبیبه روش ترک یمحدوده مطالعات

  ارائه شده است. 3

  

  يبندپس از طبقه سهیمقا

   5در جـدول   یمنطقه مطالعات یاراض يهايانواع کاربر مساحت
 

  

  TM (1365  )ETM (1380  )OLI (1394(  سال (سنجنده)

  ارزیابی دقت           

  هاروش      

  دقت

  )%( کلی 

  ضریب

  کاپا 

  دقت 

  )%( کلی

  ضریب

  کاپا 

  دقت

  )%( کلی 

  ضریب 

  کاپا

  58/0  08/85  79/0  89/84  72/0  93/88  حداقل فاصله 

  88/0  43/96  97/0  14/98  92/0  24/97  حداکثر احتمال

  90/0  22/97  95/0  67/96  87/0  76/95  ماشین بردار پشتیبان

  96/0  93/98  98/0  87/98  96/0  81/98  بصري) -شدهترکیبی (نظارت
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  . مساحت طبقات کاربري اراضی منطقه مطالعاتی طی سه سال مورد بررسی5جدول 

  

در  شود،یجدول مشاهده م نیارائه شده است. همانطور که در ا

و  فیمربوط بـه مرتـع ضـع    يکاربر انزیم نیشتریهر سه سال ب

ــا ــا در برگ ریب ــ(ب ــ يری ــه   50از  شیب ــعت منطق ــد از وس درص

 1380و  1365 يهـا در سال يکاربر زانیم نی) و کمتریمطالعات

مربوط به سطوح  1394ساخته شده و در سال  يمربوط به کاربر

  بوده است. یاهیمرطوب با پوشش گ

شـان داد کـه در   ن یاراض يکاربر راتییتغ يآشکارساز جینتا

ــ ــاســال نیفاصــله ب ــم 1365 -1380 يه  درصــد از 4/61 زانی

درصـد از   6/38و  مانـده یمنطقـه ثابـت باق   يهايمساحت کل کاربر

 فیمرتع ضع يکاربر. اندکرده رییمنطقه تغ يهايمساحت کل کاربر

 التیمجمـوع تبـد   زدرصد ا 6/33ساله، معادل  16دوره  یط ریو با

آن  زانیـ م نیشتریشده است که ب لیتبد گرید يهايمنطقه، به کاربر

درصـد بـه سـطوح     45/8 ،یاهیـ گ پوشـش  بـه  درصد 22 حدود با

 زانیـ م نیو کمتر یدرصد به سطوح آب 2 ،یاهیمرطوب با پوشش گ

 8/2معـادل   نیو همچنـ است شده بوده درصد به ساخته 17/1آن با 

آن مقـدار   نیشتریشده که ب لیبه آن تبد گرید يهايدرصد از کاربر

درصد  09/0مقدار آن با  نیو کمتر یاهیدرصد از پوشش گ 17/1با 

ـ از رودخانه بـوده اسـت. در ا   پوشـش   يکـاربر  ن،یدوره همچنـ  نی

 يمنطقه بـه کـاربر   التیدرصد از مجموع تبد 07/0معادل با  یاهیگ

  ).6شده است (جدول  لیشده تبدساخته

سـطوح مرطـوب    ،یاهیـ پوشش گ يهايدوره، کاربر نیا در

ـ  سـطوح  و شـده ساخته ،یاهیپوشش گبا  ـ تغ یآب خـالص   راتیی

ـ ترتبه آنها سطح و اندکرده يمثبت را سپر  1/74، 219، 419 بی

 يوسـعت کـاربر   شیاسـت. افـزا   افتـه ی شیدرصد افـزا  7/40و

ـ  ازیو ن تیجمع شیدنبال افزابه یاهیپوشش گ ن یبه غذا و همچن

ــرا ــیاقل طیش ــه و از طر یم ــمســاعد منطق ــزا قی ــ شیاف  یاراض

اسـت.   وسـته یو مراتـع بـا تـراکم خـوب بـه وقـوع پ       يشاورزک

ـ تغ ر،یو بـا  فیرودخانه و مرتع ضع يهايکاربر نیهمچن  راتیی

ـ ترتبـه  آنهـا  سـطح  و اندکرده يرا سپر یخالص منف و  8/17 بی

  ).4شکل است ( افتهیدرصد کاهش  6/36

ـ ، م1380- 1394 يهاسال نیدر فاصله ب درصـد از   3/60 زانی

درصـد از   7/39و  مانـده یمنطقه ثابت باق يهايمساحت کل کاربر

سـاله،   14دوره  یط. اندکرده رییمنطقه تغ يهايمساحت کل کاربر

منطقـه   التیدرصد از مجموع تبد 4/30 زانیمبه گرید يهايکاربر

مقدار آن با  نیشتریل شده که بیتبد ریو با فیمرتع ضع يبه کاربر

طوح مرطـوب بـا   درصد از س 8/7 ،یاهیدرصد از پوشش گ 6/17

ـ   6/4 ،یاهیپوشش گ مقـدار آن   نیو کمتـر  یدرصد از سـطوح آب

مرتــع  يکــاربر نیدرصــد از رودخانــه بــوده اســت. همچنــ 02/0

منطقـه بـه    التیدرصد از مجموع تبـد  09/6معادل  ریو با فیضع

 15/4آن بـا   زانیـ م نیشـتر یکه ب است شده لیتبد هايکاربر گرید

ـ م ،یاهیدرصد به پوشش گ  و شـده درصـد بـه سـاخته    29/1 زانی

ـ بـوده اسـت. بـر ا    هـا يکـاربر  ریسـا  بـه  درصد 65/0   اسـاس  نی
 

  

    مساحت طبقات کاربري    

  1394سال   1380سال   1365سال  کاربري ردیف

 درصد  هکتار  درصد  هکتار  درصد  هکتار    

  45/3  79/15293  34/2  46/10376  35/1  55/5957  شدهساخته  1

  73/13  57/60828  77/25  94/114107  96/4  14/21982  پوشش گیاهی  2

3  
سطوح مرطوب با 

  پوشش گیاهی
32/13900  14/3  01/44297  10  94/2678  60/0  

  07/4  28/18026  03/8  58/35555  70/5  32/25258  سطوح آبی  4

  26/0  83/1132  3/0  15/1308  36/0  46/1592  رودخانه  5

  88/77  344916  57/53  27/237231  49/84 62/374185  مرتع ضعیف و بایر  6

  100  41/442876  100  41/442876  100  41/442876  مجموع
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  ) بر حسب درصد1380-1365. ماتریس تبدیل طبقات کاربري اراضی (6جدول 

  

  
   1365-1380. درصد افزایش، کاهش، تداوم و تغییرات خالص کاربري اراضی 4 شکل

 
کـرده و   يرا سـپر  یشـ یافزا يروند ریو با فیمرتع ضع يکاربر

 4/45درصد (معادل با  3/24 زانیمخالص آن مثبت و به راتییتغ

پوشـش   يبر آن کاربر) بوده است. عالوهيکاربردرصد از سطح 

ـ مبـه  یاهیگ منطقـه بـه    التیدرصـد از مجمـوع تبـد    23/0 زانی

  ).7 جدول( استشده  لیساخته شده تبد يکاربر

ساخته شده  يمثبت در کاربر راتییتغ نیشتریدوره ب نیا در

اسـت و   افتـه ی شیزاافـ  درصـد  4/47 هامشاهده شد که سطح آن

سطوح مرطـوب بـا پوشـش     يدر کاربر یمنف راتییتغ نیشتریب

 افتـه ی کـاهش  درصـد  94 حدود هابوده است که سطح آن یاهیگ

ـ   يهـا ياست. کـاربر   و رودخانـه  یاهیـ پوشـش گ  ،یسـطوح آب

 7/46درصـد،   3/49و کـاهش   یخـالص منفـ   راتییتغ بیترتبه

 نیا در. انددهکر يرا سپر يدرصد از سطح کاربر 4/13درصد و 

 فیو مرتع ضـع  64/0با  یاهیدوره، سطوح مرطوب با پوشش گ

ـ ترتبـه  ،يدرصـد از سـطح کـاربر    6/88با  ریو با و  نیکمتـر  بی

  ).5 کلش( اندرا به خود اختصاص داده يداریپا نیشتریب

نسبت بـه سـال    1394و مرطوب منطقه در سال  یسطوح آب

. انـد داشـته را  يهکتار 37/59147کاهش وسعت خالص  1380

کـه در سـال    هیفیشـر  تـاالب  شدن خشک شاهد 1394 سال در

 ریبرخوردار بوده است و کاهش چشمگ یاهیاز پوشش گ 1380

ـ    يوسعت تاالب منصور  نیدر جنوب و جنـوب شـرق و همچن

ـ از طر یکاهش وسعت نهـر مـالح در شـرق منطقـه مطالعـات       قی

 حـال  در هاتاالب نیا م،یهست ریبا یاراض با آنهاشدن  نیگزیجا

. در کنـار  کنندیعمل م زگردیر دیتول یاصل منابع عنوانبه حاضر

  در  یهمچـون احـداث جـاده شـن     یعوامل انسـان  ها،یخشکسال
  

 

کاربري اراضی 

1380  

  1365کاربري اراضی 

  پوشش گیاهی  شدهساخته
سطوح مرطوب 

  با پوشش گیاهی
  جموعم  مرتع ضعیف و بایر  رودخانه  سطوح آبی

  34/2  17/1  01/0  00/0  02/0  07/0 07/1  ساخته شده

  77/25  97/21  01/0  06/0  22/0  47/3  04/0  پوشش گیاهی

سطوح مرطوب با 

  پوشش گیاهی
00/0  17/0  07/1  31/0  00/0  45/8  00/10  

  03/8  04/2  00/0  71/4  22/1  05/0  00/0  سطوح آبی

  3/0  03/0  25/0  00/0  00/0  02/0  00/0  رودخانه

  57/53  84/50  09/0  62/0  62/0  17/1  23/0  ضعیف و بایرمرتع 

  100  49/84  36/0  70/5  14/3  96/4  35/1  مجموع
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  ) بر حسب درصد1380-1394. ماتریس تبدیل طبقات کاربري اراضی (7جدول 

 

  
  1380-1394. درصد افزایش، کاهش، تداوم و تغییرات خالص کاربري اراضی 5 شکل

  

از  ی) و برداشــت از منــابع آب ســطح6جنــوب شــرق اهــواز (

ــنعت    ــش ص ــط بخ ــال توس ــه کوپ ــت حوض ــمت باالدس و  یقس

) 19( یالبیسـ  هـاي بدون در نظر گرفتن حقآبه دشت يکشاورز

 یاهیـ هسـتند. سـطح پوشـش گ    میرخـداد سـه   نیدر علت ا زین

ـ مبـه  1380با سال  سهیدر مقا زین منطقه هکتـار   37/53279 زانی

ت که اس ریبا یبه اراض يکاربر نیا لیتبد انگریکه ب افتهیکاهش 

رهـا کـردن    جـه یدمـا و در نت  شیو افزا یکمبود منابع آب بالدنبه

 يسـو  از مراتع حاصل شده اسـت.  بیو تخر يکشاورز یاراض

در منطقه در حـال   یشیبا نرخ افزا یکیتکنولوژ زاییابانیب گرید

 یعـ یمنـابع طب  بیـ تخر بـراي  يجـد  يدیاست که تهد يشرویپ

 مطالعـاتی  دوره کل در هشدساخته ي. کاربردآییشمار مهمنطقه ب

 157کـرده و سـطح آن حـدود     يخالص مثبت را سـپر  راتییتغ

و  تیجمع شیاست. افزا افتهی شیهکتار) افزا 24/9336درصد (

مـورد   هاييکاربر ریساخت مسکن و سا يتقاضا برا ینیشهرنش

 لیدنبـال آن شـاهد تبـد   و بـه اسـت  داده  شیرا افـزا  يشهر ازین

در کـل   کهي طورهب م،هستی شدهته ساخ یبه اراض یعیطب یاراض

 یاهیـ پوشش گ يهکتار از وسعت کاربر 57/951 یدوره مطالعات

 پژوهشـگران  جیاست که با نتـا  دهش لتبدی شدهساخته یبه اراض

 یو زارعـ  زهیهو ی)، شنان45و همکاران ( یاز جمله تلخاب گرید

ــاران (41( ــ36)، راوات و همک ــاران ( نگی) و س ) در 43و همک

 يهـا يوسـعت کـاربر   شیدر افـزا  تیـ عامـل جمع  نقـش  نهیزم

ـ دارد. در ا یبه آن همخوان یعیطب یاراض لیتبد و شدهساخته  نی

  

  1394کاربري اراضی 

    1380کاربري اراضی 

  پوشش گیاهی  شدهساخته
سطوح مرطوب 

  ا پوشش گیاهیب
  مجموع  و بایر مرتع ضعیف  رودخانه  سطوح آبی

  45/3  29/1  01/0  04/0  04/0  23/0 84/1  شدهساخته

  73/13  15/4  02/0  11/0  67/1  6/7  19/0  پوشش گیاهی

سطوح مرطوب با 

  پوشش گیاهی
00/0  14/0  06/0  17/0  02/0  22/0  6/0  

  07/4  41/0  00/0  08/3  43/0  13/0  01/0  سطوح آبی

  26/0  02/0  23/0  00/0  00/0  00/0  00/0  انهرودخ

  88/77  48/47  02/0  63/4  80/7  66/17  3/0  مرتع ضعیف و بایر

  100  57/53  3/0  03/8  00/10  77/25  34/2  مجموع
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 فیو مرتع ضـع  64/0با  یاهیپوشش گ ادوره، سطوح مرطوب ب

ـ ترتبـه  ،يدرصـد از سـطح کـاربر    6/88با  ریو با و  نیکمتـر  بی

  ).5 شکل( اندرا به خود اختصاص داده يداریپا نیشتریب

عنـوان  آب در بستر رودخانه کـارون بـه   انیطح جرس کاهش

داده در کل مخرب رخ راتییتغ گریخوزستان، از د یاتیح انیشر

ـ  شـود؛ یمحسوب مـ  یدوره مطالعات در کـل دوره   کـه  يطـور هب

و از  افتـه یدرصـد کـاهش    8/28 يکـاربر  نیـ سـطح ا  یمطالعات

ــار در ســال  46/1592 ــه  1365هکت  1394در ســال  83/1132ب

انتقـال آب،   يهـا همچون طرح یتیریت که عوامل مداس دهیرس

 یطیمحستیز يامدهایبدون توجه به پ شماریب يساخت سدها

ـ بر کاهش سـطح ا  یمیآن، در کنار عوامل اقل ثر ؤرودخانـه مـ   نی

پـژوهش نقـش عوامـل     يهـا افتـه یبا توجه بـه   نیبنابرا. اندبوده

 دییــتأ یاراضــ يکــاربر راتییــدر رخــداد تغ یو انســان یمــیاقل

و  یی)، سـبز قبـا  17و همکـاران (  انیدریـ ح جیکه با نتـا  شودیم

رسـترپو و   دی)، سـاداو 28و همکاران ( ي)، محمد39همکاران (

) و 15)، هــاك و باســاك (24و همکــاران ( ویــ)، ل8همکــاران (

  ) هم راستا است.49(و همکاران ژانگ 

  

  يریگجهینت

 یو زمـان  یمکان راتییتغ عیسر شیسنجش از دور امکان پا ابزار

دقـت و   نیرا بـا بـاالتر   عیوسـ  يهـا در مساحت یاراض يکاربر

منـابع   تیریابزار مهم در مد کیفراهم کرده و به  نهیهز نیکمتر

در دوره  پـژوهش  جیشده است. بـا توجـه بـه نتـا     لیتبد یعیطب

 ،یاهیـ گ وشـش پ يهـا ي)، مساحت کـاربر 1365-1380( یزمان

 زانیمبه بیترتبه یو سطوح آب یاهیسطوح مرطوب با پوشش گ

 يو در مقابل مساحت کـاربر  شیدرصد افزا 7/40و  219، 419

اسـت. از   افتهیدرصد کاهش  6/36 زانیبه م ریو با فیمرتع ضع

 یانسان يبه فاکتورها توانیم راتییتغ نیعلل وقوع ا نیرتعمده

 يهاهمچون بارش یمیاقل يرهایو متغ تیجمع شیهمچون افزا

)، مسـاحت  1380-1394( یره زمـان مناسب اشـاره کـرد. در دو  

ـ   ،یاهیـ سطوح مرطوب با پوشـش گ  يهايکاربر و  یسـطوح آب

درصد کاهش  7/46و  3/49، 94 زانیمبه بیترتبه یاهیپوشش گ

ـ مبـه  ریو با فیمرتع ضع يو در مقابل مساحت کاربر  4/45 زانی

دمـا و   شیافـزا  ر،یاخ يهای. خشکسالتاس افتهی شیدرصد افزا

در کـاهش وسـعت    یاز منابع آب یاصول ریغنادرست و  تیریمد

ثر ؤمـ  ریبـا  یمساحت اراض شیو افزا یپوشش سبز و سطوح آب

 يهـا منـاطق در سـال   نیـ عوامل باعث شده کـه ا  نیهم. اندبوده

  شیاز منــاطق حســاس بــه فرســا    یکــ یعنــوان بــه ریــاخ

در اسـتان خوزسـتان    زگـرد یمنشـأ ر  یبحران يهاو کانون يباد 

 شوند. ییشناسا
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Abstract 

In recent decades, land use changes have been one of the most important environmental issues worldwide. This study 
was carried out to investigate and analyse land use changes in dust sources of south and south-east Ahwaz and 
surrounding lands using remote sensing technique. Firstly, based on the standard precipitation index (SPI), the years 
1986, 2002 and 2016 were selected as years with near normal situation. In the next step, land use maps of the study area 
were extracted using a Landsat satellite images and supervised classification methods. MNDWI index was used to 
increase the accuracy of image classification. In order to evaluate the efficiency of each method, the overall accuracy 
and kappa coefficient were used. Finally, to investigate land use change a post-classification comparison method was 
employed. According to research findings, in the first period (1986-2002), the area of vegetation, wet land with 
vegetation and water bodies have increased by 419%, 219% and 40.7%, respectively, in contrast, the area of barren and 
poor range has reduced by 36.6%. One of the major causes of these changes is human factors such as population growth 
and climate variables such as proper amounts of precipitation. In the second period (2002-2016), the area of wet land 
with vegetation, water bodies and vegetation has been decreased by 94%, 49.3% and 46.7%, respectively; in contrast, 
barren and poor range land has been increased by 45.4%. Recent droughts increase the temperature and incorrect and 
non-principled management of water resources has been effective in reducing green cover and water bodies and 
increasing in bare land. The results show that, during the three decades, built-up land has been increased by 157%, 
while River bed has decreased by 28.8%. These results indicate a total degradation in the region due to climate change 
and human activities. 
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