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 2018تا  1991 یبازه زمان در 3 سد کارون یکاربري اراض یمکان ییراتروند تغ یابیارز

  

  2یدري قهفرخیح زهرا و 1یدهشکوههنگامه  ،*1پژوهش يمهد

  

  )9/12/1399 رش:یپذ خیتار ؛ 14/5/1399 افت:یدر خی(تار

  

 

  چکیده

 سـنجش . استضروري  امري سرزمین پایدار مدیریت و یزيربرنامه هدف اب حساس مناطق پایش و یابیارز براي اراضی کاربري تغییرات ییشناسا

 تغییـرات  پـایش بررسـی   امـر  در دنیـا  رایـج  و متداول يهاروش از یکیعنوان به امروزه جغرافیایی، اطالعات سیستم فناوري از استفاده ودور  از

ـ  یمکان ییراتمطالعه روند تغ ین. در ارودیم شماربه باال وسعت با اراضی بررسی در یژهوبه سرزمین در  3در حـوزه سـد کـارون     یکاربري اراض

. در بررسی شـد ساله  27دوره  یک یط یاییو سامانه اطالعات جغراف از دورسنجش با استفاده از علم سد  آبگیري و احداث بعد از و ي قبلهازمان

یـه و  مـورد تجز  2018سـال   OLIسـنجنده   8لندست و  2008و  1991 يهامربوط به سال TMسنجنده  5لندست  ياماهواره یرپژوهش، تصاو ینا

صحت کلـی  با  2018 و 2008، 1991 یسه مقطع زمان يبرای اراض يکاربر يهانقشهءگرا یش يبندبا استفاده از طبقه .و پردازش قرار گرفت تحلیل

 یجنتا .شد یهته 2018درصد سال  86/0و  93/0و  2008ل سا در درصد 88/0 و 94/0 ،1991سال  يدرصد برا 89/0 و 93/0 ترتیببهشاخص کاپا 

و  04/139 ترتیـب بـه با وسعت  و مناطق مسکونی کشاورزي یو اراض یشیروند افزاکیلومترمربع  68/37با وسعت آب منطقه دهد کاربري یمنشان 

ی مرتعی بـا طـی کـردن رونـد کاهشـی      و اراض پوشش غالب منطقه باقی ماند عنوانبه 49/1041با وسعت  یجنگلاراضی  ی،روند کاهش 56/226

گفت احداث سد  توانیآمده م دستبه یج. با توجه به نتابیشترین وسعت را داشتند 87/878هر دو دوره بعد از کاربري جنگل با وسعت در  افزایش

دسـت دادن شـغل خـود     از یلدلروستا به مردم یجهدرنت، شده است یگرد يبه کاربر آنها یلو تبد يکشاورز هايینرفتن زم یرآبباعث ز 3کارون 

  .شوندیم یلتبد هاييکاربرسایر شده به  رها یند و مناطق مسکوناهمجبور به مهاجرت شد

  

  

  

  ي اراضی.کاربر ییراتتغ ءگرا،یش يبندطبقه ي،اماهواره یر، تصاو3سد کارون  :يدیکل يهاهواژ
  

  

  

  

  

  
  
  

  دانشگاه شهرکرد ینو علوم زم یعیابع طبخاك، دانشکده من آب و حفاظت گروه مهندسی .1

  زمین دانشگاه شهرکرد و علوممرتعداري، دانشکده منابع طبیعی  گروه. 2

  drpajoohesh@gmail.com :الکترونیکی پست :مکاتبات مسئول :*
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  مقدمه

ــه خیرا يهــادهــه طیدر  جمعیت هیندافز شدر  به زنیاتبــع آن و ب

ــ تا تهشآن دا بررا  بشرو آب،  ییاغذ ادمو ــايینزمـ را  يبیشتر هـ

 یـن ). بـالطبع ا 1کشت و زرع تحـت تسـلط خـود درآورد (    براي

ـ  یلهوسـ به یشترامر ب یندارند که ا به آب یمبرم یازن هاینزم  رلکنت

 اثحدشـد. ا  یسـر ها با احـداث سـدها م  رودخانه يجار يهاآب

و  جتماعیا ،شتیابهد ،یکیژبیولو ،محیطی اتثرا رگبز يسدها

 در؛ اما آورندیم دجووبه دخو افطرا محیطرا در  یمهم ديقتصاا

 آن در انسـان  نقـش مـؤثر   دلیلبه اراضی کاربري اهمیت میان این

 عبـارت ؛ بهاست اراضی بیشتر کاربري تغییر عوامل دیگر به نسبت

 و فرسایش در یمهم یاربس عامل اراضی از يبرداربهره نوع یگر،د

 ییـرات تغ ).3( رودمـی  شـمار بـه  آبخیـز  يهاحوضه رسوب تولید

 یـدرولوژیک، ه یانجر ییراز عوامل مهم در تغ یکی یکاربري اراض

اطـالع از   بـا  یناست؛ بنـابرا  یستیحوزه و انهدام تنوع ز یشفرسا

سـمت  به یستماکوس یتدر راستاي هدا توانیم ییراتتغ ینروند ا

تعادل قدم برداشت. داشـتن آمـار و اطالعـات بـه هنگـام، الزمـه       

است. در این میـان اسـتفاده از    یعیطب يهاعرصه یحصح یریتمد

ماننـد دیـد وسـیع،     هـایی ویژگـی با توجه بـه   ايماهواره هايداده

پوشـش تکـراري و    هـاي پدیـده یکپارچه، براي ثبت خصوصیات 

موجـب شـده اسـت     افزارهانرمو  افزارهاسخت کارگیريبهامکان 

. از طرفـی  دشـو  روروبـه اخیر، با استقبال خاصـی   هايسالکه در 

دلیـل هزینـه بـاال و    زمینـی بـه   بـرداري نقشه هايروشاستفاده از 

بودن آن براي بررسی رونـد تغییـرات پوشـش اراضـی در      برزمان

اراضـی و   کـاربري  يبنـد طبقـه . اسـت اکثر اوقات غیرقابل انجـام  

بـه دو روش   تـوان یرا مـ  ياپوشش آن بر مبناي تصاویر مـاهواره 

هسـت کـه از    هـا یکسـل ویکرد بر مبنـاي پ کلی انجام داد. اولین ر

اســتفاده  مــورد ياز دورســنجش  يهــاهــا قبــل بــراي دادهمــدت

قـدرت   دور بـوده اسـت و بـراي تصـاویر بـا      زا سنجش قینمحق

 يبنـد بـود. طبقـه   شـده  یتفکیک مکانی پـایین و متوسـط طراحـ   

ــال  ــداکثر احتم ــی  )Maximum Likelihood Classifier( ح یک

 ياگسـترده  طـور بـه بتنی بر پیکسل است کـه  م يبندطبقه يهافن

 شدهیاستفاده م 1980موضوعی از دهه  براي استخراج اطالعات

 نـوین  هـاي روش از استفاده اخیر هايسال ). در27و  26(است 

، 5، 3( اسـت  افزایش حال در شدتبه گراشئ بنديطبقه ازجمله

ی طیفـ  هـاي ویژگیگرا مبتنی بر ءشی بنديطبقهروش  ).23و  6

زمــین اســت و امکــان اســتفاده بیشــتر از اطالعــات هندســی و 

تجزیـه و  . در این روش اسـاس  )28( کندمیساختاري را فراهم 

بـا عنـوان    هـا پیکسـل از  ايمجموعـه پیکسـل،   جايبه هاتحلیل

 بنـدي طبقـه روش  هـاي محدودیتکه  استتصویري  هايپدیده

تفکیـک   مبتنی بر پیکسل را براي بررسی تصاویر داراي قـدرت 

 مطالعـات  تـاکنون،  ).24(مکانی بـاال را برطـرف سـاخته اسـت     

ناشـی از احـداث    تغییـرات  تحلیـل  و بررسی به دنیا در بسیاري

 تمامی که اندپرداخته مختلف هايروش با حوزه آبخیز سدها در

 مـدیریت  بـراي  مناسـبی  و مـؤثر  هـاي مطالعـات اسـتراتژي   این

 یمرور سوابق مطالعات کنند.می ارائه دنیا سراسر آبخیز هايحوزه

 کـاربري  یعسر ییراتتغ یر،اخ يهااست که در دهه یناز ا یحاک

مرتـع بـه    یـز از جنگل به کشـاورزي و ن  ياثر سدسازاراضی در 

و کشـاورزي تـا شهرسـازي و توسـعه صـنعت،       هايکاربر یرسا

خـود بـه    هـاي یـل در تحل پژوهشـگران از  یاريسبب شده تا بس

 یزحوزه آبخ یستمروي س یکاربري اراض اتییراثر تغ یقدق یینتب

ــد ( ــان). هاد26بپردازن ــاران ( ی ــت) از قابل11و همک  یرتصــاو ی

 ینو پوشـش سـرزم   هـا يکـاربر  يبنـد ماهواره لندست در طبقه

 ییـرات احداث سد حنـا در اصـفهان بـر تغ    یرتأث یبررس منظوربه

احـداث سـد در    یلدلند. بهکرداستفاده  یو پوشش اراض يکاربر

کشـت   هـاي ینسد زم یريشروع آبگ يهاو در سال 1998سال 

ـ  یافـت  یشدر اطراف سد افـزا  یآب  یـک سـال   15پـس از   یول

. پرور و همکاران مشاهده شد یاراض یندر سطح ا یدکاهش شد

 ییـرات تغ یشپا يلندست برا ياماهواره یرتصاو یت) از قابل22(

 یاراضـ  يدره بر پوشـش و کـاربر   یرینسد شاز احداث  یناش

 یسـه اسـتفاده کردنـد. مشـاهده و مقا    یزآبخ حوضه دستیینپا

باغ  ي، کاربربازه مطالعاتیدر  دهدینشان م شده یهته يهانقشه

 يکـاربر  ییـر تغ یـم بـه زراعـت د  و کاهش داشته  يو کشاورز

 Landsatاسـاس تصـاویر    ) بـر 28(همکـاران  ژائو و ند. اهداد

MSS  وTM  ردي ، در مطالعـه مـو  2004و  1988، 1974سال
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رودخانه النسانگ (مکونگ) تعیین فاصله سد مانوان در امتداد 

تأثیرگذار ساخت سد و محاصره مخزن در استفاده از زمین را 

ــزار در دوره    ــزایش چمن ــر اف ــی ب ــایج مبن ــد. نت ــام دادن   انج

و  1988- 2004و افــزایش ســطح آب در دوره  1988- 1974

ران و همکا باتکاهش سرزمین جنگلی در هر دو دوره بود. 

تعیــین تغییــرات پوشــش و  منظــوربــهدر مطالعــه خــود ) 7(

در در پاکسـتان   سـیملی کاربري اراضی در حوزه آبریـز سـد   

گیـاهی و   يهـا تبدیل عمده پوشش 2012و  1992 يهاسال

نشـان   را آبی را به کشاورزي و اراضی بایر و بـدون پوشـش  

تهدیـدي جـدي بـراي منـابع      هـا يکه این تبدیل کاربردادند 

) ، 15و همکـاران (  جانـگ آیـد.  یحسـاب مـ  آبخیز به حوزه

، سومین سد بزرگ جهـان را  بلو مونتی آب برقتأثیرات سد 

 2017و  2006ي هـا سـال در تغییر عمده پوشش زمین بـین  

بررسی کردند. تغییر پوشش زمین با استفاده از روش مقایسه 

مداوم  طوربهي اولیه هاجنگلدهد یمي نشان بندطبقهپس از 

 2017در سال  درصد 3/35به  2006در سال  درصد 8/47ز ا

یجه مراحل مختلف ساخت سـد اثـرات   نت دریابد. یمکاهش 

یی و زداجنگلمختلفی داشته است، یعنی قبل از ساخت سد، 

ي تغییر پوشـش زمـین   هادستهین ترعمدهگسترش کشتزارها 

یی و پویـایی  زداجنگلبودند. در طول ساخت سد، عالوه بر 

توسط  شده ساختههاي لخت ینزمو زراعت، مساحت کشت 

انسان، منطقه ساخت کانال و افزایش زمین طبیعـی لخـت در   

ی کـه سـاخت سـد بـه پایـان      هنگامدست، آشکار بود. یینپا

 یشافـزا ی در باالدسـت  توجه قابل طوربهرسید، اجسام آب 

  یابد.یمدست کاهش یینپایافته و در 

 3وضه آبخیـز سـد کـارون    با توجه به این موضوع که ح

یگـر  د يهـا زهحـو  ین آب کشور وتأمین منابع ترمهمیکی از 

احـداث  اثـرات   بررسیموجود و  یتوضع ییشناسااست لذا 

بر تغییرات کاربري اراضی منطقه در دو سناریو احداث و  سد

و  زیسـت  یطبهتر محـ  یریتتواند به مدمی ،عدم احداث سد

حوزه هاي یتده از ظرفو استفا هایتمحدود کاهشین همچن

  .مفید باشد یداراقتصادي پا هتوسع راستاي درآبخیز 

  هامواد و روش

  موردمطالعهمنطقه 

 ینتـر از بـزرگ  یکـی عنـوان  به 3عملیات اجرایی سد کارون 

 شـرقی  طول 50° 5' 42"با مختصات  یران،ا یمخزن يسدها

رودخانه کارون در جنوب  يرو شمالیعرض  31° 48' 9"و 

(اسـتان خوزسـتان) در سـال     یذهو در شهرستان ا رانیا یغرب

سـاخت   .اسـت  به پایان رسـیده  1383آغاز و در سال  1373

شرق شهرسـتان   کیلومتري 28 در 3 کارون نیروگاه و سدگاه 

ـ  کیلومتري 610 فاصله در و ایذه  شـمال  در کـارون  ۀرودخان

حـدود   در طـرح  این است.شده  استان خوزستان واقع شرقی

قـرار   1عباسـپور کـارون    یدتري باالدست سد شهومیلک 120

 تقریبــی مســاحت بــا یبررســ مــورد حــوزه). 1دارد (شــکل 

 490 سـاالنه  بارنـدگی  مربع داراي متوسط کیلومتر 58/2465

 گرادسانتی درجه 18 ساالنه متوسط حرارت درجه و مترمیلی

درصـد   40 از بیش این منطقه ساالنه در نسبی رطوبت. است

 مطالعـاتی  منطقـه  اقلیم. است شرقی غربی لبغا باد جهت و

 شـامل  منطقـه  گیـاهی  پوشـش  رویشـگاه  اسـت.  خشکنیمه

 شـامل  بیشتر گیاهی هايتیپ. است مرتعی و جنگلی درختان

 هـا، درختچه شامل مرتعی گیاهان و زالزالک بادام، بنه، بلوط،

. اسـت  گنـدمیان  و بقـوالت  خـانواده  گیاهان گون، هايگونه

 گونه 120 پستاندار، گونه 30 شامل منطقه يجانور هايگونه

  شده است. ییشناسادر منطقه  خزنده گونه 25 و پرنده

  

  استفاده مورد يهاداده

، اطالعــات، ياو کتابخانــه یــدانیپــس از انجــام مطالعــات م

مربـوط بـه    یشده و نقشه توپـوگراف  یرقوم هايیهها، الداده

ــزآبخ حوضــه ــارون  ســد ی ــهته 3ک دند. شــ يآورو جمــع ی

 شناســیینداده زمــ یگــاهاز پا يامــاهواره یرتصــاو ین،نـ چهم

 یرتصاو ینمربوط به ا اتشد که اطالع یهته) USGS( یکاآمر

 يکـاربر  يهـا نقشـه  یـه ته ياست. برا شده ذکر 1در جدول 

ــورد یاراضــ ــه م ــه منطق ــاهواره  یرتصــاو از مطالع   Landsatم
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  3 کارون سد آبخیز حوضه و استان موقعیت. 1 شکل

  

  یقدر تحق استفاده مورد ياماهواره یرتصاو یات. خصوص1جدول 

 نوع

  ماهواره
  سنجنده

 تصویربرداري زمان

  )یالدي(م

  تصویربرداري زمان

  )ی(شمس 

  اندازه

  هاپیکسل

  تعداد

  باندها

  26/03/1370  1991/ژوئن TM  16/06  5 لندست
  جزبه متر 30

  حرارتی باند
  باند 7

  10/04/1387  2008/ژوئن TM  30/06  5 لندست
  جزبه متر 30

  حرارتی باند
  باند 7

  09/04/1397  2018/ژوئن OLI  30/06  8 لندست

  جزبه متر 30

 و پانکروماتیک باند

  حرارتی باندهاي

  باند 11

  
  

و  1991 هــايســال يبــرا) TM )Thematic Mapperســنجنده 

 OLI )operational Land سـنجنده  8لندسـت   یرو تصـاو  2008

Imager (يافزارهـا از نـرم  ینهمچن .شد استفاده 2018سال  يبرا 

ARCGIS 10.3، ENVI 5.3، Terrset18.6  وGoogle Earth 

کـاربري   يهانقشه یهو ته یرتصاو یه و تحلیلتجزی، راي بررسب

  استفاده شد. یاراض

  یقروش انجام تحق

  هندسی و رادیومتریکی تصحیحات

 از شده دانلود ايماهواره تصاویر اینکه به توجه با تحقیق این در

 تصـــاویر RMS و بودنـــد شـــده ژئـــورفرنس USGS ســـایت

 تصـحیح  بـود  کمتـر  تصـاویر  سـایز  پیکسل نصف از ايماهواره

یلمعموالً به دال یومتریکراد يخطاها .)16(د نش انجام هندسی
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  FLAASHپارامترهاي تصحیح اتمسفریک . 2جدول 

 پارامتر یمدل انتخاب

mid latitude summer یکمدل اتمسفر 

Rural مدل آئروسل 

 دید اولیه 40

2band K-T بازیابی آئروسل 

1:00 Water column multiplier 

  

(جـذب و پخـش)، اخـتالف در     ياتمسـفر  یطاختالف در شـرا 

شوند لـذا  یجاد میها ااز سنجنده یناش يخطاها یاتابش و  یهزاو

 یلتبـد  یـق از طر 8و  5 یر لندسـت تصـاو  یومتریکیراد یحتصح

اعـداد   یلو تبـد  یحرارتـ  يرقومی به رادیانس در بانـدها  اعداد

افـزار  نـرم  یطدر محـ  عکاسـی ان يرقومی به انعکـاس در بانـدها  

ENVI 19( انجام شد(.  

  

  اتمسفري یحاتتصح

 مقایسـه  و بررسـی  هـدف  کـه  هـایی پـروژه  اجراي هنگام در

ــاهواره تصــاویر ــان چنــد در ايم  تصــحیح انجــام اســت زم

 يبـرا  یمتنـوع  يهـا روشاسـت.   ارزش با بسیار اتمسفریک

 یـن ا کـه در  انـد ابـداع شـده   یرجبران اثرات اتمسفر بر تصو

. استفاده شـد  ENVI افزارنرمدر  FLAASHروش  از یقتحق

 در طــولو اثــرات مجــاور  ياثــرات جــو ،FLAASH روش

 يورود یرتصو کند.یم یحرا تصح VNIRو  SWIR يهاموج

) باشـد  یانس(راد یتابش يانرژ یرتصو یدبا FLAASHبرنامه 

 يآن صـورت گرفتـه و دارا   يرو یـومتریکی راد یکه واسنج

ــت  ــند. BIPو  BILفرم ــحیح در باش ــخه FLAASH تص  نس

MODTRAN منطقـه  اسـتانداردهاي  بـا  مطـابق  شده انتخاب 

 بـود  آب خط خطا در پارامترهاي تصحیح برايمطالعه  مورد

 و زمـان  گـرفتن  درنظـر  با مناسب اتمسفري و همچنین مدل

 در موجـود  بخارآب میزان برآورد براي تصویربرداري ایطشر

 حیتصـح  يپارامترهاشد،  انتخاب باند فاقد تصاویر براي جو

  ارائه شده است. 2جدول در  FLAASH کیاتمسفر
  

  یکاربري اراض يهانقشه یهته

روي  کو اتمسـفری  یـومتریکی رادتصـحیحات  پس از انجام 

 بـراي ي کـاذب  بانـد  یـب ترک یجـاد خام، اقـدام بـه ا   یرتصاو

 منظـور بـه  ینسـطح زمـ   هايیدهبهتر عوارض و پد یصتشخ

بانـدي کـاذب    یبو از ترک شد ياماهواره یرتصاو يبندطبقه

 یـب و ترک TMسنجنده  5ماهواره لندست  یرتصاو يبرا 432

ـ  543کـاذب   يباند  OLIسـنجنده   8لندسـت   یرتصـاو  رايب

منطقـه  اقـدام بـه بـرش     یرتصاو ینا یهبعد از ته .استفاده شد

وجود آمـده بـر   کاذب به یرنگ یرتصاو يمطالعه از رو مورد

 یراز تصـاو  یک روند هر یندر ا ،شد یزاساس مرز حوزه آبخ

و  ندشـد ژئـورفرنس   WGS84 - UTMصات مخت یستمدر س

آن  يوکتـور  یـه کمک المرز حوضه به یسپس محدوده داخل

آمـده از هـر    دسـت به subsetبرش داده شد و  یردر هر تصو

بـراي   .اسـتفاده شـد   يبندطبقه يمبنا برا یهعنوان البه یرتصو

ي اماهواره یرتصاودستیابی به نقشه کاربري اراضی صحیح از 

ی خوببههاي موجود در منطقه را يکاربرباید بتوانیم در ابتدا 

 شـناختی  به توجه یجه بادرنترا تعریف کنیم،  آنهابشناسیم و 

ي کـاربري اراضـی   هاشهنقمیدانی و  هاياز طریق بررسی که

 دسـت به از منطقه Google earth افزارنرمپیشین و همچنین 

ــدبهــره آورده شــد و  5کارشناســان متخصــص نظــر  از يمن

 و جنگـل  مرتـع،  کشاورزي، اراضی مسکونی، مناطق کاربري

 .گرفــت قــرار مــدنظرمطالعــه  مــورد منطقــه در آبــی منــابع

  .است شده ارائه 3در جدول  آنهامشخصات 



   1400پاییز /  سومشماره /  پنجمنشریه علوم آب و خاك / سال بیست و 

  

280 

  یاراض ي. مشخصات نوع پوشش و کاربر3جدول 

  توضیحات  يکد کاربر  یاراضي پوشش و کاربر نوع

  تاالب - هارودخانه -مخزن سد با عمق زیاد   1  آب

  جنگل کم تراکم و متراکم  2  جنگل

  شیو آاراضی بایر  -ي گیاهی هاگونهانواع   3  مرتع

  باغ - کشت آبی و دیم   4  کشاورزي

  و مناطق مسکونی ساتیتأس  5  ونیمناطق صنعتی و مسک

  

  ءگرایش يبندطبقه

 یاست که طبقات پوشش اراضـ  يفرایند یءگراش يبندطبقه

بـه معنـی    يبندقطعه .)9( دهدیم یوندپ یريتصو یاءرا به اش

همسایه در داخل یک ناحیه است کـه   هايیکسلگروهی از پ

معیـار   ینتر) مهمیرهشباهت (نظیر ارزش عددي و بافت و غ

 يبنـد مرحله در طبقـه  ینتراولین و مهم .)10ست (آنها مشترك

 اسـت تفکیک آن به واحدهاي تصویري مجزاي همگـن   ،تصویر

تصاویر بر اساس چهار فاکتور پهناي  TerrSetافزار ). در نرم13(

ــره ــابه )Window width( پنجـ ــل تشـ  Similarity( ، تحمـ

tolerance() عامــل میــانگین وزنــی ،Weight mean factor و (

) بـه قطعـات   Weight variance factorفاکتور واریانس وزنـی ( 

. در تحقیــق حاضــر، بــراي اســتخراج شــودیهمگــن تقســیم مــ

و تحمـل   3پهنـاي پنجـره    کاربري اراضـی مختلف  هاييکاربر

انتخاب شـدند. بـر    5/0واریانس  و 5با میانگین وزنی  40تشابه 

طیفی، با استفاده  شده، معرفی امضاهاي يبندمبناي تصاویر قطعه

شـده در   تعلیمی انتخاب يهااز تصویر کاذب و بر اساس نمونه

 يهـا عنـوان قطعـه  قطعـات بـه   تـرین یهو شب ترینیک، نزدمنطقه

ند. شـد آموزشی معرفی شـدند و روي تصـویر کـاذب، معرفـی     

و  يبنـد بـا معرفـی تصـویر قطعـه     یءگراشـ  يبنـد سپس، طبقـه 

 )Segclass( خوارزمیـک  حداکثر احتمال در يبندخروجی طبقه

گیـاهی منطقـه بـا اسـتفاده از     اراضـی   کاربريانجام شد و نقشه 

انـدازه  بـا   2018 و 2008، 1991سـال   شیءگرا براي يبندطبقه

  ساخته شد. 40و دامنه شباهت  3کرنل 

  

  صحت یابیارز

گر سطح اعتماد بـه نقشـه اسـتخراج شـده     یانب يبندطبقه صحت

 صـحت  ی،کلـ  صـحت امل شـ  صحتعوامل  ینتر. معمولاست

ــدتول ــده،  ی ــا  یبکــاربر و ضــر صــحتکنن  صــحت. اســتکاپ

دو  از اسـتفاده  هاي کاربري اراضی تهیه شـده بـا  ي نقشهبندطبقه

کاپـا   یبضـر  .شـد  بررسیشاخص کاپا و  کلی شاخص صحت

اسـت   یعتبا حالت موجود در طب کلی دهنده توافق صحتنشان

مقـدار  . اسـت  نحـوه محاسـبه آن ارائـه شـده     )1(رابطـه  که در 

ک یـ کـه هرچـه بـه     کنـد یم ییرتغ یک صفر و ینشاخص کاپا ب

بـه   يبنـد نقشـه حاصـل از طبقـه    درسـتی  زانمیباشد،  تریکنزد

  است. تریکنزد یتواقع

o c

c

p p
Kappa 100

1 p


 


                                            (1) 

  ورد انتظار: توافق مPc ،مشاهده شده صحت: Po؛ طهراب یندر ا

  

  نتایج

بـا اسـتفاده از    2018و  2008، 1991ی سـال  اراض کاربرينقشه 

است.  داده شدهنشان  4و  3، 2 يهاشکلدر  ءگرایش يبندطبقه

ي فاکتورهاي مورد استفاده در و تکرارها تراییتغ زانیمهمچنین 

 شــود.مشــاهده مــی 4 جــدولدر  ءگــرایشــ يبنــدطبقــه روش

تلـرانس تشـابه    ،ریتصوي بندگذار در قطعهریفاکتور تأث نیترمهم

ـ نزد 100 بـه  شـاخص  نیا زانیهر چه م است که ، شـود  تـر کی

 بـراي ارزیـابی صـحت    .شـود یمـ  کوچـک ه قطعـ  یینهـا  هانداز

هاي آموزشی بـراي هـر کـدام از    درصد نمونه 20 ي، ازبندطبقه

  صورت تصادفی از سـطح منطقـه مـورد مطالعـه     ها که بهکاربري
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  1991سال  یقشه کاربري اراض. ن2شکل 

  

  
  2008سال  ی. نقشه کاربري اراض3شکل 

  

  
  2018سال  ی. نقشه کاربري اراض4شکل 
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  موردمطالعه هايدر سال يداده در هر کاربررخ ییراتتغ یزانمربوط به م یج. نتا5شکل 

  

  مورد مطالعه همنطق يرامقدار آن ب نیو بهتر ءگرایش در روشمورد آزمون  يبندقطعه ي. فاکتورها4جدول 

  دامنه تغییرات  بهترین حالت  تکرار  فاکتور

  0-10  3  9تا  1  پنجره پهناي

  0-100  40  100-50-40-10  تشابه تلرانس

  0-10  5  9تا  1  وزنی میانگین فاکتور

  0-1  5/0  8/0، 6/0، 5/0، 1/0  وزنی واریانس فاکتور

  

 هـاي نـه نمو سـازي پیـاده  از ، استفاده شد و پـس شدآوري جمع

 ي مـورد بنـد طبقـه  درنهایـت روش  تصـویر،  سـطح  بر آموزشی

 هـاي براي نقشه صحت کلی و شاخص کاپاگرفت.  قرار ارزیابی

 درصـد  93/0 و 89/0 ترتیـب بـه  زمانی دوره سه اراضی کاربري

 و 86/0 ،2008 سـال  در درصد 94/0 و 88/0 ،1991 سال براي

  ).5جدول آمد ( دستبه 2018 سال درصد 93/0

  

  اراضی کاربري تغییرات ندرو

 ءگـرا یش يبندطبقه روش نتایج که بیانگر دقت باالي به توجه با

و  شــد يبنــدطبقــه روش ایــن بــا يامــاهواره یرتصــاو ،اســت

. شـد  اسـتخراج  2018 و 2008 ،1991 زمانیبازه  سه يهانقشه

 ازکـدام   هـر  در دادهرخ تغییـرات  میزان به مربوط نتایج 5 شکل

 15/718 مراتـع  ،1991 سـال  در. دهـد مـی  نشـان  را هـا کـاربري 

 2008 سـال  تـا  که داده بود تشکیل را منطقه کل از کیلومترمربع

 ولی رسید مربع کیلومتر 93/686 به و کرد پیدا کاهش مقدار این

 87/878 مسـاحت  بـا  افزایشی روند 2018 سال در دوم دوره در

 لعـه مطا دوره کـل  در جنگـل  کـاربري . است داشته کیلومترمربع

 اول مطالعـاتی  دوره در امـا  دادمی تشکیل را منطقه غالب پوشش

ــن ــاربري ای ــومتر 12/1174 از ک ــع کیل ــال در مرب ــه 1991 س  ب

 کـاربري  طبقه همین رسید، 2008 سال در مربع کیلومتر 49/1041

 کیلـومتر  41/1183 و داشـته  افزایشـی  رونـد  2018 زمانی بازه در

 در کشاورزي کاربري. است برگرفته در را منطقه مساحت از مربع

 در را منطقـه  کـل  از مربـع  کیلـومتر  09/210 حـدود  ،1991 سـال 

 53/244 مسـاحت  و داشـته  افـزایش  2008 سـال  تـا  کـه  برگرفته

 بـه  کـاربري  ایـن  وسـعت  2018 سـال  در امـا  بـود،  مربع کیلومتر

 کــاربري طبقــه. اســت رســیده منطقــه در مربــع کیلــومتر 04/139

 داشـته مطالعه  مورد دوره اول بازه در ار رشد به رو روند مسکونی

ــن. اســت ــاربري ای ــومتر 69/356 از ک ــع کیل   1991 ســال در مرب
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  2018 تا 1991از سال  یاراض يکاربر يهانقشه يبندصحت طبقه .5جدول 

  سال
  بندي کل صحت طبقه

)Overall Kappa(  

            کاپا  شاخص

)Kappa Index(  

1991  93/0 89/0  

2008  94/0  88/0  

2018  93/0  86/0  

  

 در امـا  اسـت،  رسـیده  2008 سـال  در مربع کیلومتر 86/464 به

 از مربـع  کیلـومتر  56/226 حـدود  کاربري این مطالعه دوم دوره

 داشـته  کاهشـی  رونـد  و اسـت  دادهمی را تشکیل منطقه وسعت

 در یـا  دوره دو هر در افزایشی روند آب کاربري مورد در. است

 و 2008 ،1991 يهـا سـال  در کـه  شد همشاهد آماري دوره کل

  .است بوده مربع کیلومتر 68/37 و 77/27 ،53/6 ترتیببه 2018

 2008تـا   1991شـود در دوره  یمشـاهده مـ   6ول چنانچه در جد

درصد و پس از آن کاربري جنگـل بـا    85/99آب با ثبات  یضاار

ــدار ــد 77/67 مق ــا  2008و در دوره  درص ــدول  2018ت  7در ج

بـا   درصد و پس از آن کاربري مرتع 94/74با ثبات  کاربري جنگل

  بودند. یاراض در پوشش تثبا نیرتشیب يدارادرصد  12/69ثبات 

ءگرا شده با روش شی بنديهاي طبقهبررسی نتایج صحت نقشه

هـاي مختلـف   روش ماتریس خطا و ضریب کاپا براي کاربريبه

ه است. ارائه شد 8در جدول  2018و  2008، 1991هاي در سال

بندي طبقات کـاربري مختلـف در   با مقایسه مقادیر صحت طبقه

بنـدي  شود که صحت طبقـه هاي آماري متفاوت مشاهده میسال

هاي مـورد مطالعـه نسـبت بـه     براي همه کاربري 2008در سال 

بنـدي را داشـته   بیشترین صـحت طبقـه   2018و  1991هاي سال

بنـدي  بقـه است که در همین سال بیشترین و کمترین صـحت ط 

و مسـکونی بـا    9816/0هاي آب بـا مقـدار   در کاربري ترتیببه

  بوده است. 9425/0مقدار 

  

  گیريبحث و نتیجه

تغییرات کـاربري اراضـی    روند بررسی حاضر براي تحقیق در

و  2008، 1991 یسـه بـازه زمـان    یطـ  در 3کارون  منطقه سد

 يبنـد طبقـه  اي و از روشمـاهواره  تصاویر از استفاده با 2018

هاي کاربري اراضی استفاده شـد.  براي استخراج نقشه ءگرایش

بـاال و   ییبه کـارا توان می ءگرایش يبندطبقه از دالیل انتخاب

کـاربري   يهـا دقت نقشه یشبودن روش در افزا قبول قابل یزن

بـر اسـاس    یرروش تصـو  یـن در ا اشاره کرد، چرا کـه  یاراض

 يبر رو  ینیزم هايیدهپد یو هندس یزیکیف یفی،ط يپارامترها

از  صـاویر پـردازش ت  يشده و واحدها يسازسگمنت یر،تصو

 یابـد. یمـ  ییـر هـا تغ سگمنت یا یريتصو هايیدهبه پد یکسلپ

شـده   بنـدي هاي طبقهنقشه کاپا در ضریب و کل صحت یجنتا

ــا 2018 و 2008، 1991ســال  ــاالي ب درصــد و  90 صــحت ب

قابلیـت بـاال و    دهنـده درصـد نشـان   80ضریب کاپـاي بـاالي   

هاي کاربري اراضـی  اعتمادپذیري این روش در استخراج نقشه

ظفریـان و   )،14و همکـاران ( هوسـین   یقـات تحق بـا  است که

 جعفـرزاده  وفـر  )، نظـم 4و همکاران ( ياصغر)، 27همکاران (

بندي تصـاویر  بودن دقت این روش در طبقه مبنی بر باال) 21(

تغییـرات صـورت    بررسی به توجه اي مطابقت دارد. باماهواره

 تولیـد  هـاي نقشه از شده حاصل ءگرا نتایجیشگرفته با روش 

 ییراتتغ یمطالعه احداث سد عامل اصل یندر ا داد نشان شده

بررسی رونـد  حاصل از  یجنتا هست.در منطقه  یاراض يکاربر

مربـع   کیلومتر 63/132نشان داد، در دوره اول مطالعه  ییراتتغ

 دهندهنشانکه کرده است  نگلی کاهش پیدااز وسعت مناطق ج

کـه بـا نتـایج     اسـت  زدایـی جنگـل بر  یانسان هايیتفعال یرتأث

 و کـاهش وسـعت   تغییـر  مبنـی بـر   )17( و همکـاران  مالینیس

 یونـان را در  يکشـاورز  یبه اراضتبدیل  در اثرجنگل  يکاربر

 ییـرات تغ یـزان م یشـترین دوره ب یـن . در امطابقـت دارد  یلتبد

   مرتعـــــی یبـــــه اراضـــــ یلنگـــــل تبـــــدج يکـــــاربر
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  درصد از مساحت کل برحسب 2008تا  1991از سال  یاراض هايکاربري راتییتغ سیماتر. 6جدول 

  مسکونی  کشاورزي  آب  مرتع  جنگل  نوع کاربري

  92/3  16/7  036/0  40/21  77/67  جنگل

  8/2  46/11  13/0  82/48  26/44  مرتع

  03/0  11/32  85/99  05/0  05/0  آب

  54/3  14/27  59/1  84/38  88/50  کشاورزي

  08/10  18/4  99/1  52/47  55/36  مسکونی

  

  درصد از مساحت کل برحسب 2018تا  2008از سال  یاراض هايکاربري ییراتتغ سیماتر .7جدول 

  مسکونی  کشاورزي  آب  مرتع  جنگل  نام کاربري

  59/3  65/6  4/0  43/14  94/74  جنگل

  85/4  19/2  02/1  12/69  81/22  مرتع

  08/10  91/4  42/54  2/2  39/28  بآ

  41/12  83/10  49/7  32/23  95/45  کشاورزي

  03/27  43/3  36/3  54/66  52/11  مسکونی

  

  هاي مورد مطالعهبندي شیءگرا در کاربري. نتایج صحت طبقه8جدول 

  طبقات کاربري اراضی
  يبندطبقهصحت 

  2018سال   2008سال   1991سال 

  9312/0  9436/0  9347/0  جنگل

  9453/0  9577/0  9424/0  مرتع

  9814/0  9816/0  9264/0  آب

  9331/0  9466/0  9348/0  اراضی کشاورزي

  9357/0  9425/0  9350/0  مسکونی

  9383/0  9484/0  9372/0  ي کلبندطبقهصحت 

  8630/0  8826/0  8912/0  ضریب کاپاي کل

  

ــومتر 30/55 ــت؛   کیل ــوده اس ــع ب ــه  مرب ــا در دوره دوم مطالع   ام

و منـابع   يکشـاورز  هـاي ینرفتن زمـ  یناز بیل دلبه 2008- 2018

ین و زمـ  یـت خـانوار، از دسـت دادن مالک   ینـه هز یشافـزا  یه،تغذ

بــه  يانــدازدســت ،مـردم  يو مهــاجرت اجبــار یــتکـاهش جمع 

 یلـومتر ک 92/141 يکـاربر  یـن و وسـعت ا  یافـت ها کاهش جنگل

گرفت. بر اساس نتـایج ایـن مطالعـه     یشدر پ یشیروند افزامربع 

 یوجود منبع آب دائم 1991- 2008ي هاسالدر  که شدص مشخ

بـه   آنهـا و تبـدیل   مرتعـی  در منطقه ابتدا باعث شخم زدن منـاطق 

کـاهش وسـعت پوشـش    ین همچنـ اسـت،   مناطق کشاورزي شده

و مفـرط دام در مراتـع،    رویـه بـی از چـراي   یمنطقـه ناشـ   یمرتع

 منـاطق از سـوي   ینا یاءو اح عدم اصالح ی،مرتع یاراض یفتضع

وسـازها  سـاخت توسعه  ی وبرداران و دامداران، کاهش بارندگبهره
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طبـق   ) مطابقـت دارد. 8( یوسـفی و  یفارسهست که با تحقیقات 

ــا ــعک 21/31دوره اول حــدود  یجنت  یاز وســعت اراضــ یلومترمرب

 یمرتع یاراض يکاربر ییراتتغ یزانم یشترینکاسته شد و ب یمرتع

اما در بوده است؛  مربع تریلومک 25/74 يکشاورز یبه اراض یلتبد

از مراتـع ابتـدا بـه زمـین      سطح بسـیاري  دوره دوم برخالف اینکه

رهاسازي این اراضی کشـاورزي   و سپس با شده تبدیلکشاورزي 

بهتـري   بـوده و انطبـاق  مهاجم  يهامرتعی که اکثراً گونه يهاگونه

آورده  دارند دوباره به این اراضی هجـوم  خوردهدست يهابا خاك

اي کـه در دوره  گونـه بـه  اندراتعی با بازده پایین را تشکیل دادهو م

مربع از اراضی کشاورزي به اراضی مرتعـی   یلومترک 02/102دوم 

نتایج ایـن   ) مطابقت دارد.19با نتایج متکان ( ؛ کهشده است تبدیل

سـطح مراتـع تقریبـاً     سـاله  20مطالعه نشان داد که در بازه زمـانی  

ت آنها تا حدودي افت داشته است که علـت آن  ثابت بوده اما کیفی

. همچنین، سـطح  استتبدیل مراتع به اراضی زراعی و چراي دام 

علت مهاجرت و بازگشـت مجـدد   اراضی کشاورزي آبی و دیم به

در طـول   .مردم به منطقه در این فاصله داراي نوسـان بـوده اسـت   

مربـع   کیلـومتر  16/108 ی، مناطق مسـکون 1991- 2008 يهاسال

یش افـزا  ینا یتشد داشته است. با توجه به رشد روزافزون جمعر

ندوشـن و   يراسـتا احمـد   یـن در ا هسـت،  یعیطب يامر مساحت

سـطح شهرسـتان    ییراتتغ بررسی به یقیدر تحق یز) ن2( همکاران

 یـن بـه ا  یـق تحق یـن در ا یشـان اراك در طول سه دهه پرداختند. ا

 1/15ي شـهر  مدت مساحت مناطق ینکه در طول ا یدندرسیجه نت

 ینا است. کرده پیدا یشافزا درصد 7/45از سطح منطقه به درصد 

 یشبـه افـزا   روند رو یتجمع یشافزا یلدلدر دوره اول به يکاربر

 یـن وسعت ا مربع از کیلومتر 29/238داشته است اما در دوره دوم 

احـداث سـد    یـرا کاسته شـده اسـت ز   یريگچشم طوربه يکاربر

شـده اسـت.    ییانخسـارات بـه روسـتا    باعث وارد آمدن 3 ونکار

 کیلـومتر  95/177حـدود   2008- 2018ي هاسالهمین دلیل در به

انـد  شده شده به مناطق مرتعی تبدیل مربع از اراضی مسکونی رها

آب رفته است  مربع از مناطق مسکونی هم به زیر کیلومتر 89/5و 

 يهـا پـروژه  یبر آثار منفـ  یمبن)، 18( مک کالی یقتحقکه با نتایج 

 یـق تحق یجبر اجتماع مطابقت دارد. با توجه به نتا سدسازي بزرگ

 مربـع  یلـومتر ک 43/34در دوره اول  يکشاورز یحاضر رشد اراض

 يبـه کشـاورز   یمرتعـ  هـاي ینبسیاري از زم یننچبوده است. هم

 یاراضـ  هتوسـع  یـت رشـد جمع  یگـر د ياز سو است شده تبدیل

فشـار بـر    يکشـاورز  یاراضـ  هدارد. توسـع  دنبـال را به يکشاورز

- 2018امـا در دوره دوم  داده اسـت؛   یشرا افزا یعیطب يهاعرصه

رو  یسنت یدمرغوب نظام تول هايینرفتن زم زیرآب یلدلبه 2008

یگـر  د هـاي يبه کـاربر  يکاربر ینا یلنهاد و باعث تبد یرانیبه و

مربع از اراضی کشاورزي زیـر آب   کیلومتر 24/3اي که گونهشد به

 احداث یلدلآب به يکاربر مورد مطالعهدر طول مدت . رفته است

رشـد داشـته   یلومترمربـع  ک 68/37سد و تجمع آب در پشـت آن  

  ) مطابقت دارد.12که با نتایج حسینی ( است

  

  کلی گیرينتیجه

در دو  در این مطالعـه تغییـرات سـطح پوشـش و کـاربري اراضـی      

 ه زمانیدر یک دور 3کارون  سناریو عدم احداث سد و احداث سد

این مطالعه نشان داد که تأسـیس   .قرار گرفت مورد بررسی هسال 27

منطقه نشـده اسـت بلکـه    مردم  وضعیت باعث بهبود در تنهانه سد 

دنبـال داشـته   را بـه  مسـکونی و هاي کشـاورزي  ینکاهش سطح زم

 اجـاره  یمـت ق بر افـزایش  يسدساز ي،در بخش اقتصادزیرا است؛ 

یـه،  و منـابع تغذ  يکشـاورز  هايینزم رفتن ینو امالك، از ب مسکن

را  یشترین تـأثیر ب ینزم یتخانوار، از دست دادن مالک ینههز افزایش

و مهاجرت  یتیتحرکات جمع یشافزا اعثب ینگذاشته است. همچن

مهــاجرت خــارج از شهرســتان بــه  یشو افــزا بــه شــهرروســتا از 

در  شـده اسـت.   یررسمیغ يهاآمدن سکونتگاه وجودبه شهرستان و

 ناپــذیري را درییــرات جبــرانتغ يسدســاز هــايیــت، فعالمجمــوع

، 3. سـد کـارون   منطقـه ایجـاد کـرده اسـت     ي محیطیاندازهاچشم

ـ    یاربس یمل ین برقاگرچه در تأم  یـاس در مق یکنمهم بـوده اسـت، ل

در  دنبـال آورده اسـت.  را در سـطح منطقـه، بـه    یداريناپا ي،امنطقه

 یمناسـب  سـاختارهاي  تـوان گفـت پـس از احـداث سـد     یمـ نتیجه 

توسـط سـد،    شده هاي ایجادیتنشده تا با توجه به ظرف یزيربرنامه

  .کند روستاها کمک یداريبتوان به پا
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Abstract 

Land use changes identifying to assess and monitor sensitive areas for sustainable planning and land management is 
essential. Remote sensing and the use of GIS technology as some of the most common methods in the world in 
monitoring land changes, especially, in the study of large areas. In this study, the trend of spatial land use changes in the 
area of Karun 3 dam was investigated. in the before and after the construction periods and dam intake using remote 
sensing and GIS over 27 years. In this study, the satellite imagery of Landsat 5 TM sensors from 1991 and 2008 and 
Landsat 8 OLI sensors in 2018 were analyzed and processed. Using object-oriented classification with land use maps 
for the three periods 1991, 2008, and 2018 with the overall accuracy of the Kappa index of 0.93 and 0.89 percent for 
1991, 0.94, and 0.88 percent in 2008 and 0.93, respectively, and 0.86% in 2018 was prepared. The results showed that 
the water use of the region with an area of 37.68 square kilometers is increasing and agricultural lands and residential 
areas with an area of 1349.04 and 226.56, respectively, forest lands with an area of 1041.49 remained as the dominant 
cover of the region and rangelands by going through a decreasing trend of increase in both periods after forest use, with 
an area of 878.87, they had the largest area. According to the obtained results, it can be said that the construction of the 
Karun 3 dam has caused the flooding of agricultural lands and their conversion to another use, as a result of which the 
villagers were forced to migrate due to losing their jobs and abandoned residential areas become other uses. 
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