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 ارتباط آن با یو بررس ياماهواره ریبا استفاده از تصاو یاراض يکاربر شیپا

  المیاستان ا رجیدر حوضه دو خشکسالی 

 
 

  *3یکوپائ یسلطان دیسع و 2یاصفهان طیمح ایپور ،1ییفاطمه بالو

  

 )16/2/1399 پذیرش: تاریخ ؛ 29/7/1398 دریافت: (تاریخ

 

  

  دهیکچ

ـ دنبال آن تغو به رندیقرار گ دیشد بیدر معرض تخر زیآبخ يهااز حوضه ياریه تا بسسبب شد يامروزه عوامل متعدد ـ یدر رونـد طب  ریی  یع

ـ در حوضـه آبخ  یارتباط آن با خشکسال یو بررس یاراض يکاربر راتییتغ شیمطالعه پا نی. هدف از ادیوجود آمنطقه به کی ستمیاکوس  زی

ـ تغ شیپـا  بـراي  1393و  1384، 1374 يهاست مربوط به سالماهواره لند ری. از تصاوبود المیاستان ا رجیدو ـ  يکـاربر  راتیی و از  یاراض

ـ سال گذشته تخر ستیب ینشان داد که ط جیخشک و تر استفاده شد. نتا يهادوره نییتع براي SPI بارش استاندارد یشاخص خشکسال  بی

 یاراض لیو تبد بیشدت تخر 1374-1384ت به دوره اول نسب 1384-1393دوم  دورههمواره وجود داشته اما در  یو مرتع یجنگل یاراض

ـ  گرید يهايبه کاربر یمرتع یاز اراض یمیاز ن شیو ب یجنگل یچهارم از اراض کیحدود  ریدر دو دهه اخ یطور کلکمتر بود. به  یو اراض

 1384 يهادر سال درحالی کهشد  ییشناسا دیشد اریبس یالصورت ترسبه  1374در سال  یخشکسال تیوضع نیاند. همچنشده لیتبد ریبا

ـ یعوامـل اقل  یبر عوامل انسان کرده است. لذا در دوره اول عالوه دایبه نرمال سوق پ کینرمال و نزد يهاتیسمت وضعبه 1393و  ـ ن یم  زی

  نقش داشته است. یو مرتع یجنگل يهايکاربر بیو تخر راتییتغ يرو

  

 
  

  لندست ،یاراض ي، کاربر خشکسالیشاخص : يدیلک يهاواژه
  

 

  

  

  

  

  

  
  

  
 

  

  اصفهان یدانشگاه صنعت ،یعیدانشکده منابع طب داري،زیگروه مرتع و آبخ. 1

   ssoltani@cc.iut.ac.ir :یکیترونکال پست، اتباتکم مسئول :*
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  مقدمه

 اسـت  یکشور مشـکل  یعیطب يهادر نوع استفاده از عرصه رییتغ

از  يبرداربهره يهاوهیدور مطرح بوده است. ش يهااز گذشته که

 یمنـاطق مسـکون   جادیها و مراتع، ااز جنگل يبرداربهره ،یاراض

 دیـ و تول شیشـدت فرسـا   هسـتند کـه بـر    یاز عـوامل  يو شهر

). چنـین تغییراتـی معمـوالً    19( گذارنـد یرسوب منطقـه اثـر مـ   

ـ فعال لهیوسبه شهرنشـینی،   ،ییـ زداانسـانی مثـل جنگـل    يهـا تی

تخریـب اراضـی    آنهـا دنبال تشدید کشاورزي، چراي مفرط و به

منجـر بـه    توانندیعوامل طبیعی نیز م حالنیبا ا شوند؛یایجاد م

 يهـا فنـاوري اسـتفاده از   ).13( رسوب شـوند  دیو تول شیفرسا

اغلـب موجـب    يامـاهواره  يهـا داده يریکـارگ و بـه  یدورسنج

دقـت و سـرعت    شیر وقت، افزاد ییجوصرفه ها،نهیکاهش هز

 ییایـ اطالعـات جغراف  ستمیس فناوريدور و  از . سنجششودمی

 یطـ یمح راتییتغ یدر بررس مدآکاربرتر و  يهاياورناز جمله ف

اهـداف   يروز را بـرا منـابع اسـت کـه اطالعـات بـه      تیریو مد

منظــور بــه ياریبســ قــاتی). تحق22( آوردیمــ راهمفــ یتیریمــد

ــاز ــتغ يآشکارس ــاربر راتیی ــ یاراضــ يک ــارز نیو همچن  یابی

ــال ــتاندارد    یخشکس ــارش اس ــاخص ب ــتفاده از ش ــا اس  SPI ب

)Standardized Precipitation Index(     .صـورت گرفتـه اسـت

ـ تکن سـه یمقا ی) به بررس3و همکاران ( یآرخ مختلـف   يهـا کی

 شـهر درهدر حوضـه   یاهی/ پوشش گیاراض يکاربر رییتغ شیپا

روش تفاضـل   شدمشخص  آنها قیحقپرداختند. در ت المیاستان ا

NDVI )Normalized Difference Vegetation Index ( بـــا

ـ   97 يکاپـا  بیو ضـر  5/98صحت کـل   بیضر  نیدرصـد از ب

 يکـاربر  راتییـ تغ شیدقت را در پـا  نیشتریب شیپا يهاکیتکن

 انیـ زیو عز يرا در منطقه داشـت. عبـاد   یاهی/ پوشش گیاراض

بـا اسـتفاده از    را یوشش اراضـ / پیاراض يکاربر هنقش هی) ته6(

انجـام   نیرود اسـتان قـزو  نیدر حوضـه نـائ   يامـاهواره  ریتصاو

ـ قابل آنها یدادند. بررس  دیـ در تولرا + ETM ریتصـاو  يبـاال  تی

نشان  یحوضه مطالعات ی/ پوشش اراضیاراض يکاربر يهانقشه

 ریتصـو  يدبنـ صحت طبقـه  یابی) ارز12و همکاران ( یانیک داد.

را  Google Earth یاطالعات گاهیبا استفاده از پا IRS-P6ماهواره 

در حوضـه طالقـان    یاراضـ  يکاربر نقشه پوشش/ هیته منظوربه

علـت دقـت مناسـب    بـه کردند که  شنهادیپ تیانجام دادند. درنها

و  يبنـد صـحت طبقـه   یابیارز منظوربه Google Earth ریتصاو

 يجبارد. شواستفاده  یاراض يبرپوشش/ کار يبصر ریتفس یحت

 /یاراض يکاربر رییآن بر تغ تأثیرو  خشکسالی )10و همکاران (

با استفاده از  را بررسی کردند و استان اصفهان رمیپوشش در سم

سـال خشـک و    عنوانبهرا  1999سال  انه،یسال یبارندگ نیانگیم

ـ تغ یبررسـ  .کردنـد سال تر مشـخص   عنوانبهرا  2004سال   ریی

ـ ماد نشـان د  سالدو  نیدر ا يکاربر سـال خشـک   پوشـش   زانی

و همکـاران   یطلـوع  دارد. يرینسبت به سال تر کاهش چشـمگ 

ـ تغ يرو خشکسـالی اثـرات   یبررسـ براي ) 24(  يکـاربر  راتیی

و  SPIدر دشـت روداب شهرسـتان سـبزوار از شـاخص      یاراض

 راتییــتغ یبررســ بــرايســاله و متحــرك هفــت نیانگیــروش م

نـد.  کرده اسـتفاد  NDVIاز شـاخص   یاهیـ و پوشـش گ  يکاربر

ـ     نشـان داد  آنها یسربر جینتا ـ مبـه  یکـه کـاهش زراعـت آب  زانی

درصــد، باغــات  73/96 میــزانبــهدرصــد، مرتــع خــوب  85/98

درصـد و   22/37 میزانبه یدرصد، منطقه مسکون 86/86 میزانبه

 27/99 میـزان بـه  شیآ شیدرصد و افزا 46/25 میزانبه زارهامید

 میـزان بـه  ریبا یرصد، اراضد43/26 میزانبهدرصد، مرتع متوسط 

ــع ضــع 95/5 ــه فیدرصــد و مرت درصــد اســت.  59/4 میــزانب

ـ دنبال آن عدم تغذو به یهواشناس یخشکسال آب  يهـا سـفره  هی

ـ    ریباعث کاهش سطح ز یهمگ ،ینیرزمیز  ،یکشـت زراعـت آب

ـ  ریبـا  يهانیو زم شیآ شیو افزا زارهامیباغات و د  نیو همچن

شده و در مجموع  فیسط و ضعمراتع خوب به مراتع متو لیبدت

همـه   يو کشاورز يبودن اقتصاد منطقه به دامدار یبا توجه متک

 یو کاهش منـاطق مسـکون   یانسان تیآمار جمع يموارد رو نیا

و  شیپـا  ی) بـه بررسـ  15و همکاران ( يبوده است. محمد مؤثر

ـ یبشیپـ  ـ تغ ین ـ / پوشـش گ يکـاربر  راتیی آن بـا   تبـاط و ار یاهی

پـژوهش   جیپرداختند. نتا رودندهیزا زیدر حوضه آبخ یخشکسال

 یپوشش و خشکسال /یاراض يکاربر راتییتغ نینشان داد ب آنها

و  يوجـود دارد. مختـار   داریارتبـاط معنـ   یدر حوضه مطالعـات 

ـ بـر تغ  خشکسالی تأثیر ی) به بررس16همکاران ( پوشـش   راتیی

 يهــااسـتفاده از داده  ابــ(سـبز شــهر اصـفهان    يو فضــا یاهیـ گ

پـژوهش آنهـا نشـان     جیپرداختند. نتا )ماهواره لندستچندزمانه 
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سطح مناطق  ینسب شیافزا ،انتخاب شده یاهیگ يهاشاخصداد 

با درصـد   يهابا درصد تاج پوشش کمتر و کاهش سطح کالس

 يشهر يکاربر رییو تغ خشکسالی تأثیر یخوبتاج پوشش باال به

ـ تغ یبررسـ بـه  ) 17و همکـاران (  یق. نـاط کنـد یم انیرا ب  راتیی

ــش گ ــپوش ــاخص  یاهی ــاس ش ــر اس ــاب ــگ يه   ،NDVI یاهی

 SAVI )Soil Adjusted Vegetation Index،( RVI   

)Ratio Vegetation Index(  وWDVI )Weighted Difference 

Vegetation Index ( .بــا اســتفاده از ســنجش از دور پرداختنــد

کاپـا و   بیضـر  نیشـتر یبا ب SAVI شاخص نشان داد آنها جینتا

ــاخ ــر  WDVIص ش ــا کمت ــدار نیب ــه مق ــترتب ــر بی و  نیبهت

 يو روزنبر نتریو .ندها داشتشاخص نیعملکرد را ب نیترفیضع

ـ بر تاالب پر یاثر خشکسال ی) به بررس25( ) واقـع  Prairie( يری

نشان داد که  آنها یبررس جیپرداختند. نتا کایمتحده آمر التیدر ا

در خشـک شـدن تـاالب بـوده اسـت.       یعامل مهمـ  یخشکسال

ــا اســتفاده از شــاخص 9و همکــاران ( سیاهــ ــالمر  SPI) ب و پ

)PDSI: Palmer Drought Severity Index (یابیــبــه ارز 

شـاخص بـارش    آنهـا پرداختنـد.   کـا یآمر يهـا التیا یخشکسال

 یهشــدار خشکســال يمناســب بــرا يشــده را ابــزار اســتاندارد

در  خشکسـالی  نـه یدر زمتـازگی  که بهدانستند. از مطالعات مهم 

بازگشـت و   يهـا دوره نیـی به تع توانیمانجام شده  رانیر اکشو

بـا فـرض    رانیا یمیقد يهاستگاهیدر ا یتداوم خشکسال سکیر

ورد آسـاالنه و بـر   یبارنـدگ  یزمـان  ياسـره  ییستایاستقالل و ا

 یدرصـد احتمـال وقـوع خشکسـال     50 يازابـه  یخشکسال سکیر

) بـا  5ران () اشاره کرد. داس و همکـا 11و همکاران ( یلیتوسط خل

 تیوضـع  شیپـا  بـراي  SPIو شـاخص   ETM+ر یاستفاده از تصاو

 بیـ در گجرات هند پرداختند و اظهـار داشـتند کـه ترک    یخشکسال

مطالعـات   یدر بررسـ  یخشکسال يهاو شاخص ياهماهوار ریتصاو

) با اسـتفاده از شـاخص   23ساردو و همکاران ( یمانی. سلاست دیمف

در اسـتان   یخشکسـال  لیـ و تحل يدبنـ شده به پهنه بارش استاندارد

 شـتر یب ینشان داد تمرکز خشکسال آنهامطالعه  جیکرمان پرداختند. نتا

ـ دل. بـه سـت در جنوب، شرق و مرکز استان بوده ا رشـد   شیافـزا  لی

ـ نادرست و عدم نظارت، رونـد تخر  یتیریاقدامات مد ت،یجمع  بی

ـ آبخ يهـا از حوزه ياریسبب شده بس یپوشش اراض در معـرض   زی

روانـاب و   شیامر خود منجر به افـزا  نی. ارندیقرار گ دیشد بیتخر

 نیکم ا نهیدور با صرف زمان و هز علم سنجش از ؛شودمیرسوب 

روز بـه  بـه  يهـا يکه با داشتن نقشه کاربر آوردیم وجودامکان را به

 نکـه یبـا توجـه بـه ا    .کنـد حوضه کمـک   تیریمد براي زانیربرنامه

اسـتان   رجیدر سطح کل حوضه دو الیخشکسروند  یابیتاکنون ارز

 يمـرز  یاصل يهامنطقه از حوضه نیصورت نگرفته است و ا المیا

ـ ا ،است ـ تغ یسـ پـژوهش بـا هـدف برر    نی  یو مکـان  یزمـان  راتیی

 /یاراض يکاربر راتییارتباط آن با تغ یو بررس خشکسالی تیوضع

ـ اسـتان ا  رجیـ پوشش اتفاق افتـاده در حـوزه دو   بـا اسـتفاده از    المی

 SPIهمـراه شـاخص   ازدور بهسنجش يهاکیلندست و تکن ریتصاو

  انجام شد.

  

  هامواد و روش

  مورد مطالعه   منطقه

هکتـار، در   121600با مساحت  »رجیدو«رودخانه  زیحوضه آبخ

مختصـات   يشده اسـت کـه دارا   واقع المیاستان ا یجنوب شرق

 33˚ 5́ تـا  32˚ 34́ طول شـرقی  47˚ 40́ تا 47˚ 16́ جغرافیایی 

کوه، در جنوب  ریحوضه از شمال به کب نیاست. ا عرض شمالی

رودخانـه   زیـ و حوضـه آبخ  يپـر در شرق به کوه دال انیبه موس

).  7(د شویکوه و دهلران محدود م ناریو از غرب به د خوابیچ

مـورد اسـتفاده در    يهـا سـتگاه یمنطقـه و مشخصـات ا   تیموقع

  است. شده نشان داده 1 و جدول 1پژوهش حاضر در شکل 

  

  ياماهواره ریتصاو

ماهواره لندسـت اسـتفاده شـد     ریمطالعه از تصاو نیانجام ا يبرا

. از شدبرداشت  USGS کایآمر یشناسنیسازمان زم تیکه از سا

 راتییـ رونـد تغ  تـأثیر  یمطالعـه بررسـ   نیـ که هدف از ا ییآنجا

 ؛اسـت  یخشکسال عیارتباط آن با وقا یپوشش و بررس /يکاربر

شد که عـالوه بـر داشـتن     خراجاست ياگونهنظر بهمورد  ریتصاو

ــرا ــب  طیش ــرايمناس ــ ب ــاظ موقع ر،یتفس ــاز لح ــان تی  یزم

سـال از   10 بـوده و بـا فاصـله    کیـ هم نزدبه زین يربرداریتصو

ـ باشـند. بـا توجـه بـه بازد     گریکدی  یو بررسـ  ییصـحرا  يدهای
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  رجیدو زیحوضه آبخ یو استان يکشور تیموقع .1شکل 

  

  مورد مطالعه يهاستگاهیا ییایات جغرافمشخص .1جدول 

 نام ایستگاه (درجه) عرض جغرافیایی طول جغرافیایی (درجه)  متر)(میلی میانگین بارش ایستگاه

 مهران 18/46 11/33 94/233

 دهلران 26/47 68/32 48/243

 شهردره 4/47 13/33 17/434

 ایالم 43/46 63/33 76/600

 ایوان 19/46 5/33 08/657

 سرابله 34/46 47/33 76/387

 آبدانان 40/47 97/32 5/590

 دخترپل 71/47 15/33 92/379

 کوهدشت 63/47 53/33 56/376
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 شده اخذمشخصات تصاویر  .2ل جدو

 قدرت تفکیک باندهاي مورد استفاده بر حسب متر تاریخ تصویر به شمسی تاریخ تصویر به میالدي سنجنده ماهواره ردیف

 TM 07/03/1996 16/12/1374 30 5لندست  1

 ETM+ 11/03/2006 20/12/1384 30 7لندست  2

 OLI 12/03/2015 21/12/1393 30 8لندست  3

  

مختلـف اگـر چـه در منـاطق      يهـا ماهواره لندست در مـاه  ریتصاو

ــه دارا ــع ک  طیشــرا بهشــتیپوشــش جنگــل اســت در ارد يمرتف

 دسـت نییپست پااز نظر رشد وجود دارد اما در مناطق  يترمطلوب

 یاهیـ گپوشـش   يدارا نیباال تنها در اسـفند و فـرورد   يعلت دمابه

کشـت   میـ د یدر اراض نیهمچن ابدییم انیمرتع و سپس رشد آن پا

 يدارا یدهقبل از مراحل خوشه اهیگ نیگندم اواسط اسفند و فرورد

درصـد   50تـا   40 سالم و شاداب معموالً اهیاست. گ یشاداب طیاشر

 کرومتــریم 1/1 تــا 7/0در محــدوده  کیــن قرمــز نزدمــادو يانــرژ

کـه سـطح حوضـه     يهاماه ریتصاو .)1( کندیرا منعکس م یافتیدر

حوضـه   نی. اشدو بدون ابر بود دانلود  یاهیحداکثر پوشش گ يدارا

از نظـر پوشـش ضـمن     یمطلوب طیشرا يدارا نیو فرورددر اسفند 

مشخصـات   با هـم بـود.   يحضور مرتع، جنگل و کشاورز یهمزمان

  است.آورده شده 2جدول  رد شده گرفته ریتصاو

  

  ياماهواره ریتصاو پردازش

صـفحه   يمختلـف رنـگ رو   بـات یبانـدها و ترک تک شیپس از نما

و  کیـ ومتریراد يلحاظ خطاهـا به هاهیال ENVI5.1افزار نرم شینما

 ینظـر اشـکاالت   از ریقرار گرفتند. تصاو هیمورد پردازش اول ،یهندس

 یمـورد بررسـ   رهیو غ ینوار شدگ يوجود ابر، خطا ،یرگیت لیاز قب

 نیچنـ  يدارا 1393و  1374ر مربـوط بـه سـال    یقرار گرفتند. تصاو

 7شـده از مـاهواره لندسـت     برداشـت  ریتنهـا تصـو   .نبود یاشکاالت

 ریسـنجنده، تصـو   نیـ وجود آمده در ابه یعلت نقص فن) به1384(

ـ ا يخطـا  رفـع  برايبود.  یراه شدگراه يخطا يدارا از  ریتصـو  نی

ــه  ــرم Landsat_Gapfillافزون ــزار در ن ــتفاد ENVI5.1اف ــد.  هاس ش

 ینوارشـدگ  يرفـع خطـا   بـراي  یابیـ در روش درون نکـه یعلـت ا به

 نیگزیروش جـا  نیتردست آمد مناسببه یصورت پلکانبه ریتصو

ـ بود. در ا یکمک ریجا افتاده با استفاده از تصاو يهاکسلیکردن پ  نی

 07/01/1379 خیمربوط به تـار  7ماهواره لندست  ریصاومطالعه از ت

لحـاظ  بـه  ریتصـو  گـرفتن  خیر از نظر تـار یدو تصو یکیعلت نزدبه

 ریتصـو  یشـدگ راهراه يرفع خطا براي یاهیپوشش گ شیفصل رو

ماهواره  يکه در سر هیاول حاتیاستفاده شد. با توجه به تصح 1384

ــ  ــام م ــت انج ــذیلندس ــاو  ردیپ ــت تص ــا  ریدق ــا خط    RMSE يب

)Root-Mean Square Errror ( فـراداده   لیدر فا کسلیپ کیکمتر از

 يخطـا  يژئـورفرنس و دارا  حاصل ریتصاو نیبنابرا ؛ندهستموجود 

 Dark تمیاز الگـور  ياتمسـفر  حیتصـ  بـراي . ندهسـت  نییپا یهندس

Subtraction  ــد. کل ــتفاده ش ــاس ــعمل هی ــاز اتی ــاز قب يبارزس  لی

ـ ترک ر،یتصـو  یینماو کوچک یینمابزرگ  RGBکـاذب   یرنگـ  بی

 ،8لندسـت   يبـرا  3،4،5 یرنگ بیو ترک 7و  5لندست  يبرا 4،3،2

) PCA )Principal Component Analysis یاصـل  يهالفهؤم لیتحل

کـار  به یاهیاطالع از وضع پوشش گ براي NDVI یاهیو شاخص گ

و  شـتر یب ریاست که مقاد - 1و  1 نیشاخص ب نیگرفته شد. ارزش ا

 کیـ کمتـر و نزد  ریمتراکم و مقـاد  یاهیپوشش گ انگریب 1به  کینزد

ـ نزد ریمقـاد  نیهمچنـ ست. ابرها، برف و آب ا انگریب - 1به  بـه   کی

اسـت   ریبـا  یو اراض یعوارض سنگ دهندهنشانشاخص  نیصفر ا

)2  .(  

  

  ياماهواره ریتصاو يبندطبقه

 ،ییهـوا  يهـا عکس ،ياماهواره ریتصاو ریبا استفاده از تفس ابتدا

ــا ــادیو ا Google Earth ریوتص ــترک ج ــ بی ــاذب یرنگ و  ک

 نیسطح زم یفیط اتیخصوص انگرینظارت نشده که ب يبندطبقه

ــاربر ــا ک ــوم اســت رو يهــايب ــ ریتصــو يمعل  يهــاگــونیپل

هـر   يبـرا  .شـد  جـاد یا یآموزش يهاعنوان نمونهبه يبردارنمونه
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 100) حـداقل  21بـر اسـاس مطالعـه رابـرت (     ینمونه آموزشـ 

ـ    در کسلیپ ـ بـه   یابیدسـت  بـراي  نینظـر گرفتـه شـد. همچن  کی

 نیاسـفند و فـرورد   يهادر ماه حینظارت شده و صح يبندطبقه

عمل آمد و اصالحات الزم به ییصحرا دیبه تکرار از منطقه بازد

مـورد   يافـزار نـرم  يهـا طیدر مح يبنددقت طبقه شیافزا براي

شـامل:   يهشت کـالس کـاربر   تیپردازش قرار گرفت و درنها

ـ  يکشـاورز  م،یـ د يکشاورز ر،یبا نینگل، مرتع، آب، زمج  ،یآب

  شد. ییو صخره در حوضه مورد مطالعه شناسا يمناطق شهر

  

  يبندطبقه صحت

 يهـا بـا اسـتفاده از نمونـه    يامـاهواره  ریتصاو يبنداز طبقه بعد

انـد، اقـدام بـه    دخالـت نداشـته   يبنـد که در روند طبقـه  یمیتعل

و  خشـن  یبا توجه بـه توپـوگراف   شد. يبندصحت طبقه یابیارز

امکـان برداشـت    ،هاز نقاط حوضـ  ياریالعبور بودن در بسصعب

ـ نبـود. از ا  ریپـذ با پراکنش مناسب امکان یینقاط صحرا بـا  رو نی

و بـا   يکـاربر  يهـا استفاده از برداشت نقاط محـدود در کـالس  

افــزار کــه توســط نــرم Quickbirdمــاهواره  ریاســتفاده از تصــاو

Google Earth مـورد   يبنـد صـحت طبقـه   یابیارز شودیارائه م

مـورد مطالعـه در    رفت. در گام بعـد مـرز منطقـه   قرار گ یبررس

و سـپس وارد   رهیـ ذخ kmlبـا فرمـت    Arc GIS 10.3افـزار  نرم

شـد. پـس از آن بـا اسـتفاده از نقـاط       Google Earthافـزار  نـرم 

 هـا هـا و رودخانـه  جـاده  رینظ یخط يهاهیال يبرداشت شده رو

کمتـر از   RMSE يبا خطـا  Google Earth ریدقت تصو یابیارز

ـ ) ن12و همکاران ( یانیورد شد. کآمتر بر سه  یابیـ زضـمن ار  زی

پوشـش در حوضـه    /یاراضـ  يکـاربر  يبنـد صحت نقشه طبقـه 

 يمقــدار خطــا Google Earth ریطالقــان بــا اســتفاده از تصــاو

RMSE ـ  ریدقت تصاو نـد.  کردمتـر گـزارش    دوتـا  یـک   نیرا ب

 ریکه با استفاده از تصـاو  ی) بر اساس مطالعات18( یسامان يرنظ

Google Earth  1×1را  ریدر استان بوشهر انجام داد دقت تصـاو 

صـفحه   يرو یینمـا بـزرگ  جـاد ی. در ادامـه بـا ا  کردورد آتر برم

 يتــا ســطح کــاربر Google Earth ریتصــاو بــر انــهیرا شینمـا 

بـا پـراکنش    ،لعـه قـه مـورد مطا  در داخل منط یگونیپل يهانمونه

 يهـا و قرار دادن کـالس  ییاطراف نقاط برداشت صحرامناسب 

درصد منطقه را شامل شود  30 هک ياگونهبه گروه گیمشابه در 

 ROI طیها در محـ نمونه شد. جادیهشت کالس موردنظر ا يبرا

Tools افــزار در نــرمENVI نقــاط  یســنجو صــحت یفراخــوان

شـد. دقـت مـاهواره     یابیـ رزا یاراضـ  يشـده کـاربر   يبندطبقه

Quikbird  ـ ترت نیمتر است و بـد  5/0حدود مشـکل فقـدان    بی

و  1374صحت نقشـه   ).12( شودمی رتفعم ینیزم تینقشه واقع

شــده از  برداشــت ینــینقطــه کنتــرل زم 400بــا انتخــاب  1384

مطالعه از  نیقرار گرفت. در ا یابیکاذب مورد ارز یرنگ ریتصاو

و دقـت کـاربر در    کننـده  دیـ قت تولد ،یکاپا، صحت کل بیضر

  استفاده شد.  يبندروند طبقه یبررس ندیافر

  

  یخشکسال یابیارز

از مرکز  1993و همکاران در سال  یتوسط مک ک SPI شاخص

متحـده   الـت یا خشکسـالی کـاهش   یکلرودا و مرکز ملـ  یمیاقل

 جادیا یخشکسال یفعل تیوضع شیو پا فیمنظور تعربه کایآمر

ــد ــق). در تح14( ش ــاحاضــر از داده قی ــارش  يه  ســتگاهیا 9ب

 هبه حوضه مـورد مطالعـه اسـتفاد    کیدر داخل و نزد یهواشناس

شان داده ن 1مورد مطالعه در جدول  يهاستگاهیشد. مشخصات ا

 يبه مـاه سـپتامبر بـرا    یماهه منته SPI 12 ری. از مقادشده است

 خشکسـالی  طیشرا یبررس يبرا 1393و  1384، 1374 يهاسال

 پوشش با /یاراض يکاربر راتییتغ يارتباط آن رو تأثیرو  منطقه

ــ ــد تغ یبررس ــدرص ــاربر راتیی ــد.    /يک ــتفاده ش ــش اس پوش

 3بــر اســاس جــدول  SPIشـاخص   یســالخشک يهــاتیوضـع 

  .شد يبندطبقه

  

  جینتا

  ریتصاو يبندطبقه

شـده و   نظـارت  يبنـد روش طبقـه به يبندمطالعه حاضر طبقه در

/پوشش یاراض ي. نقشه کاربر. شدتمال انجام حداکثر اح تمیالگور

 یسـه دوره زمـان   يو مساحت و درصد مسـاحت بـرا   2در شکل 

  آورده شده است.   4در جدول  1393و 1384، 1374
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  )SPI )14بندي وضعیت خشکسالی بر اساس شاخص طبقه .3 جدول

 SPIنمایه  خشکسالیوضعیت 

 و بیشتر 2 ترسالی خیلی شدید

 99/1تا  5/1بین  ترسالی شدید

 49/1تا  1بین  ترسالی متوسط

 99/0تا  -99/0ن بی نزدیک نرمال

 - 49/1تا  -1بین  خشکسالی متوسط

 - 99/1تا  -5/1بین  خشکسالی شدید

 و کمتر -2 خشکسالی بسیار شدید

 

  
  (رنگی در نسخه الکترونیکی) 1393و  1384، 1374هاي نقشه کاربري اراضی سال .2شکل 

  

ـ تول يکاربر يهاهنقش ریتفس  نیشـتر یشـده نشـان داد کـه ب    دی

 ریبـا  نیزم شیجنگل و مرتع و افزا بیمربوط به تخر راتییتغ

و  1384، 1374وسعت جنگل در سال  زانیم کهي طوراست به

ــه 1393 ــترتب ــر  بی ــع درصــد  9/38و  8/42، 1/51براب و مرات

 نیا يبرا ریبا نیمو زدرصد  4/6و  09/8، 7/12برابر  بیترتبه

اســت. درصــد درصــد  5/28و  2/23، 2/11هــا برابــر بــا سـال 

ــتغ ــاربر راتیی ــايک  ریآورده شــده اســت. ســا 3در شــکل  ه

 يدارا مید يکشاورز ،یآب يآب، کشاورز ،يشهر يهايکاربر

 نیجنگـل، مرتـع و زمـ    يهاينسبت به کاربر يکمتر راتییتغ

به صفر بود. درصد  کیصخره نزد يکاربر راتییبوده و تغ ریبا

 مطالعـه در  مـورد  يهـا مختلـف در دوره  يهايکاربر راتییتغ

  نشان داده شده است.  4شکل 

  

  دشدهیتول يدقت نقشه کاربر نییتع 

 يکاپـا بـرا   بیو ضـر  یصحت کل کننده، دیکاربر، دقت تول دقت

    آورده شده است. 5در جدول  شده دیتول يهانقشه
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  1393و  1384، 1374هاي سالمساحت و درصد مساحت طبقات کاربري اراضی  .4جدول 

 کاربري اراضی

مساحت 

  هکتار)(

1374 

درصد 

 مساحت

مساحت 

هکتار)(

1384 

درصد 

 مساحت

درصد اراضی 

  شده در دوره اولتبدیل

 1384- 1374 

مساحت 

  هکتار)(

1393 

درصد 

 مساحت

درصد اراضی 

  شده در دوره دومتبدیل

1393-1384 

 -08/9 91/38 45224 -8/16 80/42 49742 52/51 59786 جنگل

 -94/20 40/6 7436 -37/37 09/8 9406 79/13 15019 مرتع

 +96/22 57/28 33250 +53/112 27/23 27040 11/10 12723 اراضی بایر

 +95/3 64/8 10043 +72/14 31/8 9661 25/7 8421 کشاورزي دیم

 -65/51 92/0 1063 +1/24 89/1 2199 54/1 1772 کشاورزي آبی

 +35/128 69/1 1941 0 7/0 850 7/0 850 آب

 69/29 51/0 594 0 4/0 458 4/0 460 مناطق مسکونی

 0 14 16712 0 14 16950 14 17354 صخره
  

  
 برحسب درصد مساحت 1393 و 1384، 1374 يهايکاربر يبرا ریبا نیزم و جنگل، مرتع يکاربر راتییدرصد تغ سهیمقا .3شکل 

  (رنگی در نسخه الکترونیکی)

  

  
  1384- 1393و  1374- 1384در دو دوره  رجیمختلف حوضه دو يهايکاربر راتییدرصد تغ سهیمقا .4شکل 

ت
را

غیی
د ت

ص
در
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  شده بندي. ماتریس خطاي طبقه5جدول 

 سال دقت کاربر (درصد) کننده (درصد) دقت تولید صحت کلی (درصد) ضریب کاپا (درصد)

1/91 6/93 5/94 1/87 1374 

1/95 6/96 6/95 3/90 1384 

2/94 3/95 8/96 3/97 1393 

  

  یخشکسال یابیارز

خشکسالی حوضه مورد مطالعه بر اساس شـاخص   طیشرا یبررس

 1374سـال   یطـ  رجیبارش استاندارد نشان داد که کل حوضه دو

 يهـا و در سـال  < SPI 2 دیشـد  یلـ یخ یترسـال  تیوضع يدارا

 يحوضـه دارا  يهـا در اکثر بخش یرطوبت طیشرا 1393و  1384

 ینرمـال بـوده اسـت. در طـول دوره مطالعـات     به  کینزد تیوضع

منطقـه در   یرطوبت طیکه شرا 1389و  1388،1386 يهاجز سالبه

ــد ســا یطبقــه خشکســال نظــر  هــا ازســال ریمتوســط قــرار دارن

 یکلـ  طـور . بـه رندیگیبه نرمال قرار م کیدر طبقه نزد یخشکسال

ـ با تغ یدر طول دوره مطالعات خشکسالیروند   يانـدك بـرا   راتیی

ـ دارد. نمـودار تغ  اربه نرمال قـر  کیها در طبقه نزدثر سالاک  راتیی

 يهـا سـتگاه یا يبـرا  5ماهه در شکل  SPI 12 خشکسالیشاخص 

ـ متعلق بـه   ریمورد مطالعه نشان داده شده است. هرچند تصاو  کی

از  یحافظـه اطالعـات   يروز خاص هستند امـا در دل خـود حـاو   

ـ نمونـه پوشـش گ   يگذشته هستند. برا مـاه خـاص    کیـ در  یاهی

ماه  کیهفته گذشته،  کی یدر ط یو حرارت یرطوبت نهیشیپ انگریب

نشـان داده کـه    ریـ گذشته، فصل گذشته و ... اسـت. مطالعـات اخ  

 نهیشـ ی) اثـر پ یعلفـ  ایـ  یمختلـف (چـوب   یاهیگ يهابسته به گونه

 یدرخت يهاجنگل با گونه کینمونه  يمتفاوت است. برا یرطوبت

 یچنــدان راتییــماهــه دچــار تغ کیــ یواقعــه خشکســال کیــبــا 

ماهه اسـتفاده شـد   SPI 12مطالعه از شاخص  نیلذا در ا ؛شودینم

 یزمـان  اسیـ مق نیشناخته شده در ا يهاخشکسالیتنها چرا که نه

اسـت بلکـه بـا مـورد      گـذار تأثیرمنطقـه   یدرختـ  يهـا گونه يرو

ــت ــرار دادن س دس ــوش ق ــتمیخ ــه س ــه رو کیدرولوژی  يمنطق

ـ منطقـه ن  مید یو اراض یبآ يانند کشاورزوابسته م يهايکاربر  زی

با توجه بـه   جیبهتر نتا شینما يدر ادامه برا گذار خواهد بود.تأثیر

بـا    ArcGISافـزار  به ماه سپتامبر در نرم یمنته ماههSPI 12 ریمقاد

 IDW )Inverse Distance یاستفاده از روش معکوس فاصله وزن

Weighted (يهـا مربوط بـه سـال   یخشکسال يبندپهنه يهانقشه 

ــه. شــد میترســ 1393و  1384، 1374 بنــدي شــاخص نقشــه پهن

نشـان داده شـده    6خشکسالی براي منطقه مورد مطالعه در شـکل  

کـه   ییهـا در سـال  خشکسالی یو زمان یمکان ریپس از تفس است

ـ تغ زانیـ شـده بـود م   هیپوشش ته /یاراض ينقشه کاربر بـا   راتیی

  د.ش ریتفس یخشکسال طیتوجه به شرا

  

  يریگجهیو نت بحث

نادرست و عـدم   یتیریاقدامات مد ت،یجمع شیافزا لیدلبه امروزه

ـ نظارت، روند تخر از  ياریسـبب شـده بسـ    یپوشـش اراضـ   بی

ـ . ارندیقرار گ دیشد بیدر معرض تخر زیآبخ يهاحوضه امـر   نی

داشـتن   نیبنـابرا  ؛شودرواناب و رسوب می شیخود منجر به افزا

حوضـه   تیریمـد  بـراي  زانیـ روز به برنامـه ربه يهاينقشه کاربر

ـ کنـد یکمک م ـ ) از ترک4و همکـاران (  ی. ارزان کـاذب   یرنگـ  بی

RGB 4،3،2 تمیشده با اسـتفاده از الگـور   نظارت يبندطبقه يبرا 

 پژوهشـگران  ریمتداول است و توسط سا اریحداکثر احتمال که بس

ژوهش بـا  پـ  نیحاصل از ا جیاند. نتااستفاده کرده شده، هیتوص زین

 راتییـ نشـان داد کـه رونـد تغ    یاراضـ  يکـاربر  يهاشهتوجه به نق

 يطـور داشته به یروند کاهش 1393تا  1374جنگل از سال  يکاربر

 45224بـه   1374هکتار در سال  59468از  یجنگل یکه سطح اراض

هکتار در سـال   15019از  زین یمرتع یو اراض 1393هکتار در سال 

حـدود   یعبارت. بهتاس دهیرس 1393سال  هکتار در 7436به  1374

حوضـه   یمرتعـ  یاز اراضـ  یمـ یو ن یجنگلـ  یچهارم از اراضـ  کی

ـ  ریـ دو دهه اخ یدر ط رجیدو رفتـه اسـت. در مقابـل سـطح      نیاز ب
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 1394تا 1374 یمورد مطالعه در دوره زمان يهاستگاهیادر  SPI یشاخص خشکسال راتیی. تغ5ل شک
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   1393و  1384، 1374هاي هاي خشکسالی براي حوضه دویرج در سالندي وضعیتبنقشه پهنه .6شکل

  (رنگی در نسخه الکترونیکی)

 

در دوره اول نسـبت بـه دوره دوم    راتییتغ نیا زانینشان داد که م

اسـت کـه در دوره اول در    یدرحال نیداشته است، ا يشتریروند ب

 رجیضه دوحو یرطوبت تیوضع 1384تا  1374 يهاسال نیبازه ب

تر مثل نرمـال  خشک يهاتیسمت وضعبه دیشد اریبس یاز ترسال

 نیدوره دوم بــ یشــده اســت امــا طــ لیمتوســط تبــد یو ترســال

شـده   راتییکمتر دچار تغ یرطوبت طیشرا 1393تا 1384 يهاسال

نقـش   وضـوح بـه  تـوان ینرمال منطقه برقرار بود. لـذا مـ   طیو شرا

ـ تغ يرا رو یخشکسال  ژهیـ وپوشـش بـه   /یاضـ ار يکـاربر  راتیی

حوضه مشاهده کرد  نیدر ا يجنگل، مرتع و کشاورز يهايکاربر

و  يمحمـد  هاز جملـ  ،پژوهشـگران  ریسـا  جیراسـتا بـا نتـا   که هم

)، 16و همکـاران (  ي)، مختار20رائو و همکاران ( ،)15همکاران (

و  ی) و طلـوع 10و همکـاران (  ي)، جبـار 8زاده و همکاران (فرخ

ـ   یز) ن24همکاران ( دوره دوم بـا کـاهش    یدر طـ  نیاسـت. همچن

ـ  يکشاورز یدرصد اراض 50از  شیب ـ  یمسـاحت اراضـ   یآب  یآب

مصرف آب  تیکه اهم اشتهد يدرصد150 شیافزا رجیحوضه دو

. اسـتفاده  دهدینشان م يادیرا تا حدود ز يتوسط بخش کشاورز

در  يکاربر راتییعلت تغ هیتوج براي SPI خشکسالیاز شاخص 

ـ ا يمهم نـوآور  يهااز جنبه المیان ااست رجیحوضه دو مطالعـه   نی

ـ  جی. با توجه بـه نتـا  شودیمحسوب م دسـت آمـده از پـژوهش    هب

 رجیدر حوضه دو نیو پوشش زم یاراض يکاربر راتییحاضر، تغ

امـر   نیاست. ا خشکسالی طیشرا راتییوابسته به تغ يادیتا حد ز

 1374 يهـا سـال  یپوشش ط /يکاربر راتییتغ یبا بررس یخوببه



  ١٣٩٨ زمستان/  چهارمتم / شماره ششناسي کاربردي/ سال هبوم

64 

هکتـار   33250بـه   1374هکتار در سال  13023از  ریبا يهانیزم

تـا   جیبرابـر داشـته اسـت. نتـا     5/1از  شیب شیافزا 1393در سال 

 طیشـرا  يفازهـا  رییتغ يدارا بیترتکه به 1393تا  1384و  1384

آشـکار   رجیـ هستند؛ در حوضـه دو  کسانیمتفاوت و  خشکسالی

 یجهـان  شیو گرما یمیاقل راتییعلت تغبه ریشد. در چند دهه اخ

ـ ن یو خشکسـال  لیمانند سـ  يحد يدادهایرو یفراوان در اکثـر   زی

نوبـه خـود   است و به افتهی شیافزا رانیکشور ا ژهیونقاط جهان به

 یعـ یطب يهاستمیس يرو یاثر مضاعف یانسان يهاتیبر فعال عالوه

و کـاهش   یدر صورت وقـوع خشکسـال   نیوارد کرده است. بنابرا

 شیفرسا مانده، یمراتع باق يل و مرتع، فشار چرا روپوشش جنگ
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Abstract 

Today, there are many factors affecting watersheds, consequently changing natural ecosystems succession. The aim of 
this study was to investigate the effect of drought events on land use changes at Doiraj Watershed of Ilam Province 
from 1996 to 2015. For this purpose, Landsat satellite images were used for land use change monitoring and 
Standardized Precipitation Index (SPI) was applied for drought characterization. The results showed that during the two 
last decades, the forest and rangeland have been continuously destroyed. However, in the first period (1996-2006), land 
use changes and land degradation have been more intensive than the second period (2006-2015). Generally, in the past 
twenty years, about a quarter of the forest land and more than half of the rangeland had been destroyed or changed to 
become other land uses. Drought monitoring results also showed an extremely wet condition in 1996 and normal and 
near normal conditions for 2006 and 2015. Therefore, we can conclude that in the first period, in addition to human 
activities, changes in drought condition as a climatic factor could affected  land use change and land degradation.  
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