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  چکیده

. یکی از تغییرات کاربري هستندو اراضی آن  درصدد تغییر زمین نیازهاي خود کردنبرطرف ه از منابع طبیعی وهمواره براي استفاد هاانسان

ي، پیامـدهاي مثبـت و   برداربهره، سدسازي است. احداث سد از همان مراحل آغازین تا دهدیمرخ  ي از منابع آبی پایدارمندبهره برايکه 

مشکل  به توجه بامراه دارد. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر سد گتوند بر تغییر کاربري اراضی، هبه زیست محیطمنفی زیادي را براي 

 TMاین منظور از تصاویر سنجنده  به ؛ لذااستبرخورد مسیر جریان آب به گنبدهاي نمکی و تجمع حجم زیادي از نمک، پشت دریاچه سد 

 1399ي سال برا 8لندست  ماهواره OLIو سنجنده  1387براي سال  7هواره لندست ما ETM+، سنجنده 1370براي سال  5ماهواره لندست 

ي کاربري از هانقشهاستفاده شد. با بررسی و ارزیابی  مطالعه ه موردضحواراضی  ي کاربريهانقشهي تصاویر و همچنین تهیه بندطبقه براي

. در طول دوره مطالعه اراضی بایر در حال استدر حال توسعه  از سد يبرداربهرهپس از  منطقه نتایج تحقیق نشان داد که اراضی کشاورزي

گسترش جمعیت، مناطق مسـکونی بـا افـزایش     با 1399تا  1387هاي کاهش و همچنین وسعت آب منطقه در حال افزایش است. طی سال

بندي بـه  . نتایج صحت طبقهاندداشتهد کاهشی مساحت همراه بود. مراتع و مرغزارها نیز در طی دوره اول روند افزایشی و در دوره دوم رون

یمی طبق نتایج این تحقیق کل طوربهدست آمد. به 93/0و  97/0، 92/0ترتیب به 1399و  1387، 1370گرا براي سه مقطع زمانی ءروش شی

ـ گسـترش  که ساخت سد باعث افزایش سطح زیر کشت اراضی شده است و در مقابل با افـزایش جمعیـت و    کردبیان  توان ی در نیشهرنش

  .شودیمکاهش مساحت مراتع  محدوده ساخت سد، باعث تخریب و
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  مقدمه

نقش مهـم آب در زنـدگی بشـر و همچنـین بحـران       به توجهبا 

را بـرآن داشـته کـه بـا      پژوهشگرانی بود نیبشیپ قابل ی کهآبکم

ر آب، خطرات این مشکل بـزرگ  و مبانی دقیق مها هاطرحارائه 

یکی از راهکارهاي ارائـه شـده و کارآمـد     .را به حداقل برسانند

ي سـاخته شـده   هاسازه). سدها 19( استساخت و احداث سد 

موانع عرضی در مسیر جریان  صورتبهبه دست بشر هستند که 

 شـوند یمـ آب قرار گرفته و باعث تجمع یا باال آمدن سطح آب 

سد بزرگ در جهـان سـاخته شـده     45000از بیش  تاکنون). 5(

جهـان در آمریکـا،    بزرگي سدهادرصد از  80که بیش از  است

 نیز در ایران باتوجـه  ربازید). از 8چین، هند و اسپانیا قرار دارد (

به شرایط شیب زمین و روند سیالبی بارش، ساخت سـد و بنـد   

و  1340به جهت استفاده منابع آبی وجود داشته اسـت. از سـال   

ي بـزرگ بـا رونـد روبـه     سدها، احداث درودیسفبا ساخت سد 

ي اخیـر بـا کـاهش    هـا سـال شروع شد. البته در  رشدي در ایران

ي برداربهرهی و احداث سد به جهت ابیمکاننقاط مناسب براي 

 توانـد یماحداث سد  ).21از منابع آبی کشور کاسته شده است (

و  زیسـت  محـیط بـراي   پیامدهاي مثبـت و منفـی گونـاگونی را   

همـراه داشـته باشـد. در اکثـر کشـورهاي      محیط پیرامون سد بـه 

تسریع و کمک به توسعه فرهنگی و اقتصـادي،   براي افتهیتوسعه

بـه   توانیم. از مزایاي توسعه سدها ردیگیماحداث سد صورت 

آب (شرب، کشاورزي و صـنعت)، تولیـد انـرژي، کنتـرل      نیتأم

ي آب زیرزمینی اشـاره  هاسفرهسیالب، آمایش سرزمین و تغذیه 

یی جمعیـت، اخـتالل در رژیـم    جـا جابـه ). ساخت سد 14کرد (

ي در جـانور ي گیـاهی و  هـا بـوم ستیزاصلی رودخانه، نابودي 

و همچنین آثار نامطلوب اجتماعی و  سد دستنییپاباالدست و 

تغییـر کـاربري اراضـی یکـی از      ).8دارد ( همـراه اقتصادي را به

ــم ــرین حومه ــاهضــت ــوده و از حســاس ه ــاتی ب ــرین ي مطالع ت

هاي انسـانی و محـیط طبیعـی    هاي تعامالت بین فعالیتشاخص

شرایط اقلیمی و ژئومورفولوژیکی منطقه همراه است که با است 

اي بــر تخریــب اراضــی دارد. تغییــر کــاربري و فزاینــده ریو تــأث

منطقـه   اراضـی توجهی بـر تخریـب    اثرات قابل ،پوشش اراضی

آبشویی مواد  ،اسیدیته خاك، شوري خاك، خاك شامل فرسایش

هـاي اخیـر مطالعـاتی    دارد. در سال و... غذایی و تخلیه مواد آلی

 روي بـر  نیبراي برآورد اثرات بالقوه تغییر کاربري و پوشش زم

 مکانی مختلـف صـورت   -هاي زمانی فرسایش خاك در مقیاس

  ).21( گرفته است

به یکدیگر  هايکاربر ي باعث تغییر کاربري و تبدیلسدساز

و اگـر راهکـار    شـود یمـ سـد   دستنییپادر اراضی باالدست و 

سبب تخریب عمـده اراضـی منطقـه     تواندیمدرستی ارائه نشود 

یطـوالن  صـورت بـه شود کـه   ازجمله اراضی کشاورزي و مراتع

همـراه دارد  بـه  زیست محیطي را براي ریناپذجبراناثرات  مدت

ست تا با بررسی و ارزیابی این تغییرات و الزم ا رونیا از). 24(

مراقبـت از اکوسیسـتم طبیعـی     بـراي  رگذاریتأثشناسایی عوامل 

امروزه آشکارسـازي تغییـرات کـاربري و تهیـه      زمین اقدام کرد.

 ردیـ گیمـ صـورت   دور از سـنجش ي کاربري بـا کمـک   هانقشه

سنجش از دور، در ارتباط با سیستم اطالعات جغرافیـایی  ). 11(

)GIS( در تشـخیص تغییـرات    مـؤثر ابزاري قدرتمند و  عنوانبه

 دور از سـنجش کاربري اراضی و پوشش شـناخته شـده اسـت.    

را  آنهـا و  کنـد یمو چند زمانه را فراهم  صرفهبه مقروني هاداده

به اطالعات ارزشمند براي درك و نظارت بر الگوهـاي توسـعه   

یمزمانی تبدیل ایجاد مجموعه داده در طول یک دوره  درزمین 

مبتنـی بـر    رقـومی هاي آشکارسـازي تغییـرات   تکنیک). 1( کند

عنـوان  دور چند طیفی پتانسیل زیـادي را بـه   از هاي سنجشداده

نظارت بـر   و انداز براي شناساییابزاري براي درك پویایی چشم

هاي کاربري اراضی و الگوهاي پوشـش زمـین در طـول    تفاوت

هــاي اخیــر در کیفیــت تصــویر تانــد. پیشــرفزمــان نشــان داده

امکان انجـام تحلیـل تصـویر در     ،اي و در دسترس بودنماهواره

). در زمینـه  22( تر از گذشته را فراهم کرده اسـت مقیاس بزرگ

ـ برآورد میزان تغییرات کاربري اراضی  ی توسـط  مطالعات فراوان

است. ژائـو و   گرفته صورتپژوهشگران در نقاط مختلف جهان 

)، با انتخاب سد مـانوان در حوضـه آبخیـز شـرق     24همکاران (

عنوان یک مورد مطالعاتی میزان تغییـرات را در  رودخانه چین به

که ساختار زمـین   دهدیمدست آوردند. نتایج نشان این حوزه به
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تا حد زیادي در حین ساخت و پس از ساخت سد تغییـر کـرده   

زمـین   است. مناطق جنگلی و علفزارها که دو نوع اصلی کاربري

 1000درصد از کل مسـاحت را در حـدود    7/79بودند بیش از 

اراضـی   1991تا  1974ي هاسال. در طی اندشغال کردهامتر بافر 

ي هـا بدنـه ي ساختمانی بسیار بیشتر از هانیزم، مزارع و هاچمن

آبی و اراضی جنگلی تمایل به افزایش داشته و در حالت متعادل 

تبـدیل   دهـد یمکه نشان  ابدییم با افزایش فاصله از سد کاهش

زمـین اسـت.    ازورودي و خروجی اغلب بین سه نـوع اسـتفاده   

لندسـت و   ماهواره ریتصاو)، با استفاده از 9جیانگ و همکاران (

ـ بـرق ساخت سد  ریتأثاحتمال  بندي حداکثرروش طبقه ی بلـو آب

 مـورد بررسی کردنـد. منطقـه    نیزممونته را در تغییرات پوشش 

ي جنگل اصـلی و فرعـی، اراضـی کشـت و     هاکالس به مطالعه

وجـود آمـده   ي بـایر بـه  هـا نیزمي بایر طبیعی، هانیزمزراعت، 

ي شـد. بـا آشکارسـازي نتـایج     بنـد میتقسـ توسط انسـان و آب  

مختلفـی   راتیتـأث دست آمد که مراحل ساخت سد ي بهبندطبقه

قبـل از   کـه  يطـور بـه را بر پوشش اراضی منطقه داشـته اسـت   

 نیتـر عمـده یـی و گسـترش کشـتزارها    زداجنگـل سـد  احداث 

ي تغییر پوشش زمین بودند. در طول ساخت سد، عالوه هادسته

یی و پویـایی کشـت و زراعـت، افـزایش مسـاحت      زداجنگلبر 

وجود آمده توسط انسان، منطقه ساخت کانـال  ي لخت بههانیزم

 یهنگـام سد آشکار بود.  دستنییپاي بایر طبیعی در هانیزمو 

ي آب در باالدسـت رو بـه   هـا بدنـه ساخت سد تکمیل شـد،   که

ایـن تغییـرات    اند کهبودهرو به کاهش  دستنییپاافزایش و در 

هـاي  طیمحـ بر عملکـرد و  است یی آبی ممکن هابدنه بزرگ در

)، بـا  13داشـته باشـد. مالتحـدي و همکـاران (     تـأثیر اکوسیستم 

ري اراضـی و  ، تغییـرات کـارب  GISو  دور از سـنجش استفاده از 

ي هـا سـال تغییرات پوشش زمین در حوزه سد گابورون را بـین  

که توسعه در  دهدیمارزیابی کردند. نتایج نشان  2015تا  1984

ي ساخته شـده، بـر پوشـش گیـاهی     هانیزمي زراعی و هانیزم

نوبـه خـود تغییـرات    ممکـن اسـت بـه    که گذاردیم ریتأثطبیعی 

حوضه را بدتر کند  طیشرا رییتغرا شدیدتر کند که این  وهواآب

. دهـد یمـ فرسایش خـاك در حوضـه آبریـز را افـزایش      ریتأثو 

تحقیق خود تغییرات کـاربري   در)، 22ولدیوهانسه و همکاران (

ـ  اندازچشمآن را بر  راتیتأثو  امو بررسـی کردنـد. از   چـ  -ا آباب

 2010و  1995، 1985ي هـا سالي کاربري تهیه شده در هانقشه

ی ایـن  تـوجه قابـل طـور  اخیـر بـه   سـال  25که طی دست آمد به

دچار تغییـر شـده اسـت. تغییـرات اصـلی حـاکی از        اندازچشم

 1/33درصد و گیاهان طبیعـی   8/28 زاربوتهکاهش سریع مناطق 

درصد بوده است. در ایـن تحقیـق مشـخص شـد کـه تخریـب       

و علفزارهــاي طبیعــی منجــر بــه کــاهش گیاهــان و  زارهــابوتــه

ینبـ در حوضه برجسته بودند.  قبالًشود که یحیوانات وحشی م

ي خود بـا موضـوع   هاپژوهش)، در بررسی 16و همکاران ( زاده

دوره  در طـول تغییرات کاربري اراضـی در شهرسـتان فارسـان،    

مطالعه وسعت اراضی مسکونی، کشاورزي، خاك لخت، اراضـی  

ي هادورهدست آورند. میزان تغییرات در کشت دیم و برف را به

بیشترین تخریب و کـاهش   که يطوربهثابت نبوده  مطالعه دمور

مربوط بـه اراضـی مرتعـی بـود کـه       هادورهمساحت را در تمام 

علت این کاهش مساحت فشار ناشی از افـزایش چـراي دام در   

 و اسـت مراتع و تبدیل آن به خاك لخت و اراضی بدون پوشش 

 )1388-1396) و دوره دوم (1365-1388در دوره اول مطالعه (

دلیـل افـزایش جمعیـت و    ترتیب بیشترین افزایش مساحت بـه به

نیاز به گسترش کشاورزي مربوط به مناطق مسـکونی و اراضـی   

ي هـا نقشـه )، با ترکیـب  7. حسینی و همکاران (استکشاورزي 

کاربري اراضی و نقشه گروه هیـدرولوژیکی منطقـه و همچنـین    

دســت بــه حوضــه را CNانجــام محاســبات الزم نقشــه منحنــی 

کـه شـماره منحنـی افـزایش      دهدیم. نتایج تحقیق نشان آوردند

داشـته اسـت کـه     2015تـا   2000ي هـا سال نیب راي درصدسه

 نیشـتر یبی کـه  منـاطق کیفیت مراتع کاهش یابـد.   شودیمباعث 

خیـزي و فرسـایش را دارا هسـتند تغییـر کـاربري      پتانسیل سیل

و  ردیـ گیمـ صورت  ي کشاورزي در این مناطقهانیزممراتع به 

سـال،   100و  50، 25ي بازگشـت  هـا دورهبـراي   شودیمباعث 

ی یابـد. ایـن افـزایش    تـوجه قابـل حداکثر دبی سیالب افـزایش  

مستقیم کاربري را در منطقـه نشـان    ریتأثدبی سیالب  توجهقابل

ــرات اقتصــادي، 10ي و همکــاران (آبــادخــاتون. دهــدیمــ )، اث
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ند. روش کرداسم را بررسی ی سد شاه قطیمحستیزاجتماعی و 

ي هـا وهیشـ پیمایشـی و مبتنـی بـر     - توصیفی آنهاانجام تحقیق 

بررسی  برايو اطالعات الزم  هاداده آوردندستبهمیدانی براي 

کـه   دهـد یمـ تحقیق نشـان   . نتایجاستنتایج تحقیق  بهترچههر 

یان، افـزایش سـطح زیـر    ئاحداث سد باعث بهبود درآمد روسـتا 

و افـزایش تولیـدات در    اشـتغال  تیوضـع هبـود  کشت منطقه، ب

احداث سدها منجر به تغییرات زیـادي   که ازآنجا. شودیممنطقه 

لذا الزم است  شود میسد  ریتأثدر سطح منطقه و نواحی تحت 

ي زمـانی  هـا بازهتا شناسایی و پایش تغییرات کاربري اراضی در 

قـه  رونـد تغییـرات در منط   لیـ وتحلهیـ تجز منظـور بهمختلف و 

ي و مدیریت صحیح از تخریـب و  زیربرنامهصورت بگیرد تا با 

مشکالت احتمالی جلـوگیري کـرد. تـاکنون مطالعـات کمـی در      

زمینه تغییر کاربري اراضی، به اثر احـداث سـدها بـر کـاربري و     

، تحقیـق حاضـر بـا    نی؛ بنـابرا پوشش اراضی پرداخته شده است

اراضـی در یـک   هدف بررسی اثر سد گتوند بر تغییرات کاربري 

 1399قبل از احداث سد تـا سـال    1370ساله، از سال  29دوره 

  بعد از احداث سد، مورد بررسی قرار گرفت.

  

  هاروشمواد و 

  مطالعه موردمنطقه 

 56درجـه و   48سد گتوند در نقطه جغرافیایی به طـول شـرقی   

ـ ثان 10دقیقه و    8دقیقـه و   16درجـه و   32و عـرض شـمالی    هی

ــه در فاصــل ــومتري شــمال شــهر شوشــتر و در   25ه ثانی  10کیل

کیلومتري شمال شهر گتوند در استان خوزستان واقع شده است. 

که بر رودخانه کارون واقـع شـده    استسد گتوند آخرین سدي 

 4242500است. مساحت حوضه آبریز در محل سـاختگاه سـد   

. دبی متوسط ساالنه رودخانه کارون در محل سد بر استهکتار 

بر ثانیـه   مترمکعب 453ساله، معادل  40 وره آمارياساس یک د

 متـر یلـ یم 372و متوسط بارش ساالنه در این حوضه در حـدود  

ي ایجـاد شـده پیرامـون سـد     هـا چـالش ترین . یکی از مهماست

ي نمکی در اطراف سد اسـت کـه   هارگهگتوند وجود گنبدها و 

و منجـر بـه شـوري آب در     رفتهپس از آبگیري سد به زیر آب 

سد شده است. کارشناسان معتقدند که نزدیکی معدن  دستنییپا

نظر گرفته نشـده  سد گتوند، در پروژه مطالعاتی در نمک به محل

کیلومتري سد باعـث   5است و وجود این معدن نمک در فاصله 

شده است که پس از آبگیري و تشکیل دریاچه پشت سـد، ایـن   

تن برآورد  معدن عظیم نمک که ذخیره نمک آن تا صدها میلیون

و این امر شوري آب  فرورفتهی زیر آب دریاچه کلبهشده است. 

موقعیـت سـد    1شـکل   ).18رودخانه کارون را افـزایش دهـد (  

  .دهدیمگتوند و حوضه مورد مطالعه را نشان 

  

  مورداستفادهي هاداده

کـاربري   شـده  يبنـد طبقـه ي هـا نقشـه در این تحقیق براي تهیه 

ه لندست استفاده شده اسـت. همچنـین   اراضی از تصاویر ماهوار

ــرماز  ــان  Google Earthو  ENVI ،ArcGIS ،Terrsetي افزاره

ي کـاربري  هـا نقشـه ، بارزسـازي و تهیـه   هـا دادهپـردازش   براي

اي در مراحـل  ر ماهوارهمشخصات تصاوی 1استفاده شد. جدول 

  دهد.انجام تحقیق را نشان می

 
  روش انجام تحقیق

  تصاویر پردازششیپ

  هندسی و رادیومتریک حیحتص

ــاویر    ــک روي تص ــی و رادیومتری ــحیحات هندس ــاز تص در آغ

هاي داده گاهیپابه اینکه تصاویر از  اي اعمال شد. باتوجهماهواره

) دریافت شدند تصاویر فاقد خطاي USGSشناسی آمریکا (زمین

تصاویر نیز به RMSاطمینان بیشتر خطاي  براي. هستندهندسی 

 بـه ن از عدم خطاي هندسی تصـاویر داشـت.   دست آمد که نشا

تصویر مبنا و بـدون خطـا    عنوانبه 8این منظور تصاویر لندست 

بـا اسـتفاده از    7و  5قرار گرفت و تصاویر ماهواره هاي لندست 

 ENVIافـزار  در نرم (Image to Image)روش تصویر به تصویر 

ي رادیومتریـک بـه مجموعـه    خطاهـا مورد بررسی قرار گرفتند. 

که در اثر همخوانی مقدار انـرژي سـاطع    شودیمخطاهایی گفته 

ــا مــنعکس شــده از یــک شــی      ــا شــده ی ــور ب   ء روي سنس
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 محدوده مورد مطالعه . موقعیت سد گتوند در ایران و استان خوزستان و1شکل 

  

 در تحقیق استفاده مورد. مشخصات تصاویر 1جدول 

  تعداد باندها  اندازه پیکسل ها  تاریخ دریافت (شمسی)  الدي)دریافت (می خیتار  سنجنده  نوع ماهواره  ردیف

  7  جز باند حرارتیمتر به TM 06/05/1991  16/02/1370  30  5لندست   1

  8  جز باند حرارتیمتر به ETM  12/05/2008  23/02/1387  30+  7لندست   2

  OLI  21/05/2020  01/03/1399  8لندست   3
جز باند پانکروماتیک و متر به 30

  هاي حرارتیباند
11  

  

. این ندیآیموجود به ءمقدار انرژي منتشر شده از همان شی

یـا   )DN(خطاها باعث تغییر میـزان واقعـی عـدد دیجیتـال     

اصالح آن در بخش  د کهشونیمدرجات خاکستري تصاویر 

. تصـحیح  ردیـ گیمـ ي قـرار  امـاهواره تصاویر  پردازششیپ

صـاویر چندزمانـه   که از ت ردیگیمرادیومتریک زمانی انجام 

ي مختلـف و  هاسالیعنی تصاویري که مربوط به فصول یا 

تصـحیح  د. شـو یمـ ي مختلف هستند اسـتفاده  هاسنجندهیا 

رادیومتري براي کاهش یا اصالح خطاهاي موجود در عـدد  
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ــال  ــام   )DN(دیجیت ــاویر انج ــتص ــودیم ــن ش ــدیفرا. ای  ن

یمي سنجش از دور را بهبود هادادهي و کیفیت ریرپذیتفس

که کالیبراسـیون و تصـحیح    کرد. همچنین باید توجه بخشد

ــک هنگــام مقایســه  ي هــادورهدر طــول  هــادادهرادیومتری

). بـراي انجـام تصـحیح    4مختلف زمانی بسیار مهم است (

ــرم  ــه ن ــاویر ب ــک تص ــزار رادیومتری ــوانی و   ENVIاف فراخ

ترتیـب بـه   در بانـد حرارتـی و انعکاسـی بـه     DNدرنهایت 

Radiance  وReflect  .تبدیل شد  

  

  تصحیح اتمسفري

پردازش تصاویر در سـنجش از دور  بخش از پیش نیترمهم

امـواج الکترومغناطیسـی قبـل از    تصحیح اتمسـفري اسـت.   

وسیله سنسورهاي سنجنده، بهي زمینی هاگاهیپادر دریافت 

کنند که طی این فرایند در اتمسفر جـذب و  جو عبور می از

شـده از اهـداف    پرتـو بازتـاب  پراکندگی نـور خورشـید و   

ات از بین بردن اثر براياتمسفري تصحیح  گیرد.صورت می

اي مورد استفاده قرار و اتمسفر بر روي تصاویر ماهواره جو

ابتــدا   ENVI افـزار نـرم ). در این مرحله، در 15می گیرد (

تصـاویر بـه تـابش     يهارقـومی پیکسل يهامقـادیر ارزش

تصــاویر بــا اسـتفاده از مـدل      و در ادامــه  لیطیفـی تبـد 

ـــف ــحیح اتمس  FLAASH )Fast Line of sightي رتص

Atmospheric Analysis of Hypercubes  .تصحیح شـدند (

 FLAASHپارامترهاي مورد اسـتفاده در روش   2در جدول 

  آورده شده است.

  

  7شدگی تصاویر لندست  راهراهتصحیح خطاي 

خـط   کننـده  حیتصـح  تادنکاراف ازدلیل میالدي به 2003از سال 

ماهواره لندست  ETM+) سنجنده Scan Line Correctorاسکن (

، اطالعات بسیاري از خطوط اسکن در تصاویر این ماهواره از 7

ي افقی تیـره رنگـی کـه از درجـه     هاخطدست رفت و در قالب 

ی برخوردار بود ظـاهر شـد.   اشتباهي صفر یا مقادیر هاییروشنا

بایـد از   7ي مـاهواره لندسـت   هادادهدر براي تصحیح این خطا 

 افـزار نـرم در  Landsat Gap Fillافزونه تخصصی آن بـا عنـوان   

ENVI راه شـدگی  انجـام تصـحیح راه   بـراي ). 23(د استفاده کر

 TWO Bands Gap fill: Local Histogramتصـاویر از روش  

Matching  راه شـدگی  و تصاویر از نظـر خطـاي راه   شداستفاده

  ند.تصحیح شد

  

  کاذب تصاویر  ایجاد ترکیب باندي

ي پـس از  امـاهواره ي طبقـات در تصـاویر   ریپذکیتفک منظوربه

و در  Terrset افـزار نرمانجام تصحیحات الزم روي تصاویر، در 

شـود.  ایجـاد مـی   نظـر  موردترکیب باندي   Compositeقسمت 

به تعداد باندهاي هر ماهواره سه باند که ترکیـب رنگـی    باتوجه

. بـراي  شـود یمـ انتخاب  RGB بهتري را ارائه دهد تحت عنوان

از ترکیـب بانـدي    1387، سال 432از ترکیب باندي  1370سال 

  استفاده شد. 653از ترکیب باندي  1399و سال  543

  

  ي تصاویر بندطبقه

ي کـاربري  هـا نقشهي قدرتمند مرتبط با تولید هاروشاز  ییک

ي هـا روش . از میاناستي ندبطبقهي هاروشاراضی استفاده از 

بنـدي  ي تصاویر، در این تحقیق از طبقـه بندطبقهموجود براي 

تصویر مبتنی بندي شد. طبقه استفادهگرا ءتصاویر به روش شی

کـه بـا    اسـت  بندي نظارت نشدهي از روش طبقهاگونه ءبر شی

خاصـی را بـه    ي اخیر توجههاسالاستفاده از سنجش از دور در 

ي بر اسـاس  اماهواره بندي تصاویراست. طبقهخود جلب کرده 

بنـابراین بـراي    اسـت یی هـا تیمحـدود اطالعات طیفی داراي 

منـابع اطالعـاتی دیگـري    تـوان از  بندي مـی افزایش دقت طبقه

ي هـا روشگرا در مقایسـه بـا   ءي شـی هاروش). 1( کرداستفاده 

ي بیشـتري ماننـد اطالعـات هندسـی     هادادهبندي، از سنتی طبقه

بنـدي  براي طبقه آنهاي ریقرارگ نحوةط به شکل عوارض و مربو

تـرین مزایـاي   شود. یکی از مهـم و عوارض استفاده می هادهیپد

یـا   هـا سـگمنت گرا و اهمیت ایـن روش اسـتفاده از   ءروش شی

 نـد یفرا. اسـت ي تصـویري  هـا ءیشـ عنـوان  قطعات همگـن بـه  

ج بنـدي سـازي، طبقـه  گرا در سه مرحله سـگمنت ءبندي شیطبقه
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 FLAASH. پارامترهاي مورد استفاده در روش 2جدول 

  مقادیر (کیلومتر)  پارامتر

  705  هاارتفاع سنجنده

  349/0  ارتفاع زمین

  03/0  اندازه پیکسل

  40  دید اولیه

  

  Terrsetافزار سازي در نرم. فاکتورهاي سگمنت3جدول 

  دامنه تغییرات  بهترین حالت  تکرار  فاکتور

  10- 0  3  9تا  1  پهناي پنجره

  100- 0  30  90،  70، 50، 30، 20، 10  تلورانس تشابه

  10- 0  5/0  5/0  ور میانگین وزنیتفاک

  1- 0  5/0  5/0  فاکتور واریانس وزنی

  

تـرین مرحلـه در   گیرد. مهمبندي صورت میو ارزیابی صحت طبقه

سـازي اسـت. سـگمنت بـه معنـی گروهـی از       بندي سـگمنت طبقه

ه داري شـباهت (ارزش عـددي و   و همگن کـ ي همسایه هاکسلیپ

 بـراي فاکتورهـاي مـورد اسـتفاده     3). در جـدول  7( هسـتند بافت) 

    .شده است عنوانسازي تصاویر سگمنت

  

  بندي شدههاي طبقهارزیابی صحت نقشه

بندي شده تا زمانی که دقت آنها مورد ارزیـابی قـرار   هاي طبقهنقشه

استخراج شـده   نگیرد تکمیل نیست و براي اطمینان از صحت نقشه

اي باید دقت آن مورد ارزیابی قرار بگیرد. در ایـن  از تصاویر ماهواره

هـاي  بنـدي شـده سـال   هاي طبقهارزیابی صحت، نقشه برايتحقیق 

یـت زمینـی تهیـه شـده از     عهـاي واق با نقشـه  1399و  1387، 1370

مـورد مطابقـت قـرار گرفـت و      Googlea earthمطالعات میدانی و 

تشـکیل شـده، محاسـبه شـد.      ياساس ماتریس خطاضریب کاپا بر 

مقدار ضریب کاپا بین صفر تا یک تغییر می کند و هرچـه بـه یـک    

تـر اسـت.   بندي شده به واقعیـت نزدیـک  تر باشد، نقشه طبقهنزدیک

  آید:دست میبه 1ضریب کاپا طبق رابطه 
  

)1                                         (
c

Po Pc 
Kappa *100

1  p





  

درستی مشـاهده شـده    0Pتوافق مورد انتظار و  CPدر این رابطه 

  ) .2( است

  

  نتایج 

، 1370هـاي  ي کاربري اراضی تهیه شده مربوط به سـال هانقشه

اند، بـه تهیه شده شیءگرابندي که از روش طبقه 1399و  1387

طور که اند. هماننمایش داده شده 5و  4، 3هاي ترتیب در شکل

کالس کـاربري آب،   6؛ تصاویر به ها نیز مشخص استاز شکل

مناطق ساخته شده، اراضـی کشـاورزي، اراضـی بـایر، مراتـع و      

  بندي شدند.مرغزارها تقسیم

  

  به آشکارسازي تغییرات کاربري اراضی نتایج مربوط

وسـعت آب موجـود در منطقـه     1387تـا   1370هاي در طی سال

بـه   1370هکتار در سال  2591طوري که از افزایش یافته است. به

رسیده است. منـاطق سـاخته شـده و     1387هکتار در سال  3796

 انـد. بـوده  همسکونی نیز در طی این دوره با کاهش مساحت همـرا 

خـود  درصد از منطقه را بـه  15/6، 1370مناطق مسکونی در سال 

اند که با گذشت زمان وسعت ایـن منـاطق کـاهش    اختصاص داده

  انـد. اراضـی کشـاورزي   از کل منطقه رسیده درصد 1/2یافته و به 
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 (ب)  (الف)

  تصویر تصحیح شدهب) داراي خطاي راه راه شدگی و  ویرتصالف) . 2شکل 

  

  

  1370بندي شده سال . نقشه کاربري اراضی طبقه3شکل 

  

  

  1387بندي شده سال . نفشه کاربري اراضی طبقه4شکل 
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  1399ندي شده سال ب. نقشه کاربري اراضی طبقه5شکل 

  

هکتار از وسعت خـود را از دسـت داده   5800نیز در طی دوره 

اند. همچنین اراضی بایر در طی این سال ها کاهشـی در حـدود   

اند. مراتع که پوشش قالب منطقـه را تشـکیل   هکتار داشته 9941

هکتار در  187078به  1370هکتار در سال  159501دهند از می

 يهـا مرغزارها نیز در طول سـال درنهایت  اند.رسیده 1387سال 

نتایج مربوط  4اند. جدول افزایش مساحت داشته 1387تا  1370

را نشان  1387تا  1370هاي به تغییرات هر کاربري در طی سال

  دهد.می

نتایج آشکارسازي در طول دوره دوم مطالعه یعنـی از سـال   

طقـه  حاکی از افزایش مساحت آب موجود در من 1399تا  1387

  هـا بـا افزایشـی در    . مناطق ساخته شده در طـی ایـن سـال   است

هکتار  7127هکتار همراه بوده است. این مناطق از  3621حدود 

رسـیده اسـت.    1399هکتـار در سـال    10748به  1387در سال 

انـد. اراضـی   اراضی کشاورزي نیـز در ایـن دوره افـزایش یافتـه    

طقـه را تشـکیل   درصد از من 25/4 ،1387کشاورزي که در سال 

درصـد از   7/10بـه   1399دهند مسـاحت خـود را در سـال    می

اند. در طی این دوره اراضی بایر، مرتع و مرغزارها منطقه رسانده

ترتیـب  هـا بـه  اند. این کـاربري نیز با کاهش مساحت همراه بوده

هکتار از مساحت خود را از دست داده 474و  12832، 16968

به تغییـرات هـر کـاربري را در طـی      نتایج مربوط 5اند. جدول 

  دهد. نشان می 1399تا  1387هاي سال

  بندي تصویرنتایج دقت طبقه

بنـدي  ي طبقههانقشهدر این مرحله براي ارزیابی صحت و دقت 

شده، نقشه کاربري تهیه شده هر سال با نقشه کـاربري واقعیـت   

ـ     ایـن منظـور    هزمینی همان سال مورد مطابقـت قـرار گرفـت. ب

ب کاپا مربوط به هر نقشه بر اساس ماتریس خطـا تشـکیل   ضری

نتایج مربوط بـه دقـت    6جدول  دلیلهمین شده محاسبه شد. به

  دهد. بندي شده را نشان میي طبقههانقشه

  

  بحث 

ي هـا نقشـه ي تصـاویر و تهیـه   بندطبقهدر این پژوهش براي 

ي بنـد طبقهي موجود روش بندطبقهي هاروشکاربري از میان 

دلیل افزایش دقت و همچنین کـارایی بـاال انتخـاب    به گراشیء

اطالعـات مکــانی بــا   شــیءگرابنـدي  در طبقــه کـه  چــرا. شـد 

براسـاس شـکل و    هـا کسلیپو  شوندیماطالعات طیفی ادغام 

 شوندیم سازيبافت سطح تصویر با مقیاس مشخصی سگمنت

. ردیـ گیمصورت  هاسگمنتاین  بر اساسبندي درنتیجه طبقه

) و شـکوهیده  1بندي با نتایج چن و همکاران (روش طبقهاین 

بنـدي  طبقـه براي  شیءگراي بندطبقهروش  دییتأ بریمبن)، 20(

بـا بررسـی آمـار مربـوط بـه       ي مطابقت دارد.اماهوارهتصاویر 

نتـایج   و 1387، 1370هـاي  ي کـاربري اراضـی سـال   هـا نقشه

  1399 يهـا دهد در طول دوره مطالعاتی طبقهحاصله نشان می
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  1387تا  1370ي هاسال. مقایسه تغییرات کاربري اراضی بین 4جدول 

  تفاضل مساحت  1387سال   1370سال   

  هکتار  درصد  هکتار  درصد  هکتار  نوع کاربري

  1205  11/1  3796  67/0  2591  آب

  -13566  1/2  7127  15/6  20683  مناطق ساخته شده

  -5800  25/4  16019  5/6  21819  کشاورزي

  - 9941  7/36  122714  1/39  132655  بایر

  171177  1/55  187078  47  159501  مرتع

  516  74/0  2512  58/0  1996  مرغزار

  —  100  339246  100  339246  مجموع

  

  1399تا  1370ي هاسال. مقایسه تغییرات کاربري اراضی بین 5جدول 

  تفاضل مساحت  1399سال   1387سال   

  کتاره  درصد  هکتار  درصد  هکتار  نوع کاربري

  5779  52/2  9575  11/1  3796  آب

  3621  18/3  10748  2/ 1  7127  مناطق ساخته شده

  20875  7/10  36894  25/4  16019  کشاورزي

  -16968  7/31  105746  7/36  122714  بایر

  -12832  3/51  174246  1/55  187078  مرتع

  -474  6/0  2038  74/0  2512  مرغزار

  —  100  339246  100  339246  مجموع

  

  . شاخص کاپا6ل جدو

   ضریب کاپا  سال

1370  92/0  

1387  97/0  

1399  93/0 

  

انـد.  خود اختصاص دادهکاربري روند افزایشی و یا کاهشی را به

شـود.  احداث سد باعث تغییرات زیادي در اکوسیستم منطقه می

تـا   1370هـاي  وسعت آب حوضه مـورد مطالعـه در طـی سـال    

سـد باعـث تجمـع و بـاال     احـداث   افزایش یافته است که 1399

رو نتایج این تحقیق، با نتایج ژائو شود. از اینآمدن سطح آب می

افـزایش   بـر یمبن) 20) و شکوهیده و همکاران (24و همکاران (

علت ساخت سد مطابقت دارد. بـا احـداث   وسعت مناطق آبی به

مناطق مسـکونی   )1370-1387عه (سد گتوند در دوره اول مطال

ـ هکتار کاهش مساحت داشته 13566زان میساخته شده به . از دان

ـ      جـایی  هدالیل کاهش مساحت در ایـن دوره مـی تـوان بـه جاب

جمعیت و نقل مکان روستاهایی که در مسـیر جریـان رودخانـه    

) 18و همکـاران (  یانئرضـا قرار گرفته اشاره کرد. نتایج تحقیـق  
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در زمینه کاهش مساحت مناطق ساخته شـده و مسـکونی در   نیز 

ده سد گتوند با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد. همچنین محدو

هکتـار   3621این مناطق حدود  1399تا  1387هاي بین سال در

. با احداث سد گتوند کاربري جدیـدي  دانافزایش وسعت داشته

بسـزایی در افـزایش    تـأثیر وجـود آمـده اسـت کـه     در منطقه به

ت. جمعیت و گسترش شهرنشینی در محـدوده سـد داشـته اسـ    

) 3( زادهرستمزاده و و فرج )9نتایج تحقیق جیانگ و همکاران (

ته شـده و  ساخت سـد بـر افـزایش وسـعت منـاطق سـاخ       تأثیر

کند که بـا نتـایج مطابقـت دارد. مراتـع کـه      می تأییدمسکونی را 

دهنـد، بـا رهاسـازي اراضـی     قالب پوشش منطقه را تشکیل مـی 

ر دوره اول هـاي دیـم و مراتـع د   خصـوص زمـین  کشاورزي  به

. ولـی پـس از احـداث    اندبودهمطالعه با افزایش مساحت همراه 

ساخت سـد بـر منطقـه، مسـاحت ایـن       اتتأثیرسد با توسعه و 

اسـت.   بـوده  روروبـه هکتار  12832اراضی با کاهشی در حدود 

دهد که با توسعه شهرنشینی و افزایش تقاضـا  ها نشان میبررسی

مسکن موجب تغییرات سریع در  براي نیازهاي اولیه مانند غذا و

شود. همچنین تبدیل مراتع به اراضـی آبـی   هاي دیگر میکاربري

و دیم باعث کاهش مساحت در طی این بازه زمانی شده اسـت.  

) بـر  12زاده و همکـاران ( نتایج تحقیقات حاضر با نتایج مهـدي 

کلی در طول دوره مطالعه،  طوربه. روي سد کارده  مطابقت دارد

انـد.  شـاورزي بیشـترین وسـعت و گسـترگی را داشـته     اراضی ک

هکتار که در  21819برابر با  1370مساحت این اراضی در سال 

هکتـار رسـیده اسـت. در طـی ایـن بـازه        16019به  1387سال 

گتوند باعث زیر آب رفتن اراضی کشـاورزي   سدزمانی احداث 

زیادي در محدوده احداث سد شده است. از دالیل دیگر کاهش 

توان تبدیل اراضی کشـاورزي بـه   حت اراضی کشاورزي میمسا

هاي اراضی بایر و تبدیل به مناطق مسکونی نام برد. در طی سال

مساحت اراضی کشاورزي افزایش یافته است. با  1399تا  1387

احداث سد گتوند و ایجاد یک منبع دائمی در منطقه ابتدا باعـث  

ضی کشاورزي شـده  تبدیل شخم زدن مرتعی و تبدیل آنها به ارا

طـوري  است. در طول دوره اول مطالعاتی اراضی کشـاورزي بـه  

یکنواخت اطراف رودخانه پراکنده بودند. پس از احداث سـد و  

با مهاجرت مردم بـه اراضـی پیرامـون سـد، اراضـی کشـاورزي       

) پـرور  6متمرکز و گسترش داده شد. نتایج هادیان و همکاران (

دسـازي بـر افـزایش سـطح زیـر      س تأثیر) نیز به 17و همکاران (

کشت و افزایش وسـعت اراضـی کشـاورزي اشـاره دارد. طبـق      

وسعت اراضـی  از  1399تا  1370هاي نتایج حاصله در طی سال

بایر کاسته شده است. با توسعه اراضـی کشـاورزي و گسـترش    

مناطق مسکونی در طی بازه زمانی مورد مطالعه، اراضی بـایر بـا   

هاي با کاهش مساحت همـراه بـوده    تبدیل شدن به این کاربري

) نیـز  9) و جیانگ و همکاران (24است. نتایج ژائو و همکاران (

سدها به نتایج  تأثیربا مطالعه تغییرات کاربري اراضی در حوضه 

هـاي  این تحقیق مبنی بر کاهش اراضی بایر و تبدیل به کـاربري 

تـا   1370هـاي  دیگر دست یافتند. اراضی مرغـزار نیـز در سـال   

سـد   دستنییپاو جریان کم در  دلیل انحراف مسیر آببه 1387

تا  1387هاي با افزایش مساحت همراه بوده است و در طی سال

با احداث و جریان آب بخشی از این کـاربري تبـدیل بـه     1399

همین علت بـا کـاهش مسـاحت    اراضی کشاورزي شده است به

) 18ران (بوده است که با نتایج تحقیـق رضـایان و همکـا    همراه

  همخوانی دارد.  

  

  گیرينتیجه

بندي شده بـا دوره اي طبقهدر تحقیق حاضر از تصاویر ماهواره 

بري رآشکارسازي رونـد تغییـرات کـا    برايهاي زمانی متفاوت 

این منظـور   بهاراضی در منطقه مورد مطالعه استفاده شده است. 

تغییرات سطح پوشش اراضی محـدوده احـداث سـد گتونـد در     

ساله مورد ارزیابی قرار گرفت. بـازه زمـانی مـورد     29وره یک د

شـود و  مطالعه به دو بازه قبل و بعد از احداث سـد تقسـیم مـی   

تغییرات ایجاد شده بر اساس وجود و یا عدم وجود سد گتونـد  

گیرد. نتایج ارزیابی این تحقیق نشان داد که مورد تحلیل قرار می

هـاي الزم از قبیـل راه،   با احداث سد گتوند و توسعه زیرساخت

هــاي جدیــد در بحــث آبیــاري باعــث توســعه و  بــرق و روش

گسترش اراضی کشـاورزي شـده اسـت. همچنـین بـا افـزایش       

جمعیت در محدوده احداث سد گتوند باعث افزایش سطح زیـر  
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رو با تبدیل شـدن  کشت در اراضی کشاورزي شده است. از این

قابـل   تـأثیر ع آبی منطقـه  رود بر مناباراضی دیم به آبی انتظار می

توجهی داشته باشـد. بـا احـداث سـد گتونـد منـاطق مسـکونی        

انـد. بـا احـداث سـد و     افزایش و اراضی مرتعـی کـاهش یافتـه   

مهاجرت مردم مناطق مسکونی گسترش یافـت. افـزایش منـاطق    

مسکونی و گسترش جمعیت باعث تخریب منابع طبیعی مجـاور  

ها، چـراي بـی   نسانی در دامنههاي اشود لذا با افزایش فعالیتمی

هـا  رویه ناشی از افزایش جمعیت و همچنـین کـاهش بارنـدگی   

اند که وسعت مراتع در منطقه کاهش یابنـد. بنـابراین   باعث شده

توان گفت احداث سد در منـاطق  به نتایج این تحقیق می باتوجه

شود. پس با آگـاهی  خشک باعث تخریب پوشش منطقه مینیمه

سازي کاربري اراضی و بهبـود  ات ایجاد شده، بهینهاز روند تغییر

توان باعث مدیریت هر چه بهتر منطقه و افزایش پایداري آن می

هاي الزم از اثـرات مخـرب   محیط زیست شد و با اتخاذ تصمیم

  سدسازي بر محیط جلوگیري کرد.
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Abstract 

Humans are always trying to change land to use natural resources to meet their needs. One of the land use changes that 
take place in order to benefit from sustainable water resources is dam construction. Dam construction has many positive 
and negative consequences for the environment from the beginning to use. The objective of this study was to investigate 
the effect of Gotvand Dam on the problem of collision of water flow path with salt domes and large volume 
accumulation of salt behind the dam lake. Images of the Landsat 5 satellite TM sensor for 1991, Landsat 7 satellite 
ETM+ sensor for 2008, and Landsat 8 satellite OLI sensor for 2020 were used to classify images, and prepare land use 
maps of the studied basin. Reviewing and evaluating the land use maps of the study area showed that agricultural lands 
are being developed after the operation of the dam. Also, barren lands were decreasing as well as the area's water 
content was increasing during the study period. In the second period of study (2008-2020), the population of the regions 
with an increasing area has been increasing. Also, the rangeland and meadows had a decreasing trend during the first 
and second periods. The results of classification accuracy using the object-oriented method for three periods of 1991, 
2008, and 2020 were obtained as 0.92, 0.97, and 0.93, respectively. In general, it can be stated that the construction of 
the dam has increased the area under cultivation of land and by increasing population and urbanization in the 
construction area of the dam, destruction and reduction of rangelands occurred. 
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