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           چکيده
ن ين و پرکاربردتريتراز مهم يکيسنجش از دور به عنوان  يهابا استفاده از داده ياراض يکاربر يهانقشه يهيامروزه ته

ب، مناس يهار ساختياست. نبود زگر يکديبا  يکاربر يابين ارزيو همچن ياراض يکاربر يهاد نقشهيها جهت تولروش

 يدهيآن منجر به وقوع پد ير اصوليت غيريها و مدين در انتخاب کردن کاربريزم يت توسعهين قابليت نکردن قوانيرعا

ن يگرا و همچنبا استفاده از روش شئ ياراض يکاربر يهانقشه يهيق حاضر تهيشود هدف از تحقيش خاک ميفرسا

ماهواره لندست با  9106و   9111 يهاسال يرود برانهيز زريآبر يش خاک حوضهيفرسا يبندپهنه يهانقشه يهيته

رات ييج بدست آمده از تغيباشد صورت گرفت. نتاياره ميچندمع يريگميتصم يهااز روش يکيکه   WLCاستفاده از روش

 يهايرکارب يمساحت برا يشيروند افزا ن مقداريشتريگرا نشان داد که بشئ يبندبا استفاده از طبقه ياراض يکاربر

ش از کل حوضه يدرصد افزا 0و  96/06ب برابر با يبه ترت يش دو کاربرين افزايباشد. ايم يآب يم و کشاورزيد يکشاورز

ه است بود يکاهش يو متوسط، به مرور زمان به نحو ير، مرتع غنيبا يهايرات کاربرييرد. روند تغيگيمورد نظر را در بر م

انسان ساخت در طول زمان  يدرصد کاهش داشته است. کاربر 33/4و 88/01، 10/00ب مساحت يکه به ترت يکه به طور

درصد رشد داشته  03/9سال برابر با  06ش در طول ين نوع افزايش است که ايکنواخت در حال افزايبا يتقر يبا روند

ار ينشان داد که دو طبقه بس  9106و  9111ش سال يفرسا يبندهنهد شده پيتول يهاج بدست آمده از نقشهينتااست. 

ز يبرآ يش خاک در حوضهيل فرساين پتانسيشتريب يب دارايهستند که به ترت ي)منظور طبقات پر خطر و پر خطر

 يهايکاربرشتر در ين طبقات بياند. ادرصد از منطقه را در برگرفته 40/93و  92/04رود را دارند( که هر کدام نهيزر

 ر و مرتع متوسط واقع شده است.ي، بايآب يم، کشاورزيد يکشاورز

 رود.نهيز زريآبر ي، حوضهياراض يگرا، لندست، کاربرشئ يبند، طبقهWLCروش  :يديکلمات کل
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 مقدمه -1

و  يشود )سنجرين و متعلقات آن گفته ميها و اهداف انسان جهت استفاده از زمکيبه تکن ياراض يکاربر

 راتييمربوط به تع يدهيا با آن مواجه است، پديکه دن ييهاو بحران يطياز خطرات مح يکي(. 0:0329برومند،

لومتر يک 00111ز يرود با وسعت آبرنهيزر ي(. رودخانه9: 9100و همکاران،  ين است )موسويزم ياراض يکاربر

انه رودخ يبيباشد. طول تقريه مياچه اروميز دريحوضه آبر يهان رودخانهيترين و طولانيتراز مهم يکيمربع، 

نه يميس يسرچشمه گرفته و به موازات رودخانهچشمه واقع در استان کردستان چهل يهالومتر و از کوهيک 311

منجر به بوجود  ياراض يرات کاربرييگردد. تغيه مياچه اروميوارد در تا  يان دارد و نهايرود در جهت شمال جر

ر ر دييرات به وجود آمدن تغيين تغين خواهد شد، نمونه بارز ايسطح زم يدر چرخه يارات گستردهييآمدن تغ

و همکاران  ياويخ يش )طالبيزان فرساي(. اثرات بر م6:0328 و همکاران، ياحياست )ر يکيدرولوژيستم هيس

عه ن مطاليشود. بنابراين ميسطح زم يع در مورفولوژيار وسيرات بسيي(. و تغ3: 0328، يو رحمان ي، ثقف0328

رات ييتغ ييشناساشود. ين محسوب ميزم ين مطالعه شناخت چهرهيترياز ضرور يکي ياراض يرات کاربرييتغ

اشد. بيم يمتقابل انسان و منابع ارض يها و اثرهااز ارتباط يگذار درک بهترهيپا ياراض يق کاربريو دق يزمان

زم سي الربايد برات مطالعه تغييرشود. در ين منابع ميدار از ايت و استفاده پايرين روابط موجب مديشناخت ا

ن يها انجام گردد و همچنآنيع فضايي زتوات و تغييرخ نر، مينزپوشش يا ي بررسطح کاات با تغييرط تبادر ار

(. 9: 9109، 0و همکاران يشود )تراپات صحت انجام يابيو ارز يمختلف بررس يهايرات حاکم بر کاربرييروند تغ

 ردنن بيها، از بابانيش خاک، بوجود آمدن بيهمانند فرسا يطيست محياز مسائل مربوط به مباحث ز ياريبس

 دارند ياراض يرات کاربرييشه در تغير يط، همگيدر مح يطيست محيز يهايجاد آلودگيمنابع و ا يجيتدر

 ين بردن و کاهش بارورين عوامل از بيتراز مهم يکيز همواره يش خاک ني(. فرسا9 :9103 ،9و همکاران ي)با

ن يجه باعث از بيش است و در نتينادرست انسان در حال افزا يهاتيده امروزه با فعالين پديخاک بوده است، ا

 يدهي(. همانطور که گفته شد امروزه پد2: 9100، 3زيازيشود )بويم يت و مرغوب کشاورزيفيرفتن خاک باک

خود خارج گشته است، که آثار  يعيان و روند طبيانسان از جر يرتخصصينابجا و غ يهاش خاک با دخالتيفرسا

ش از حد ي، کاهش بيکشاورز يهانين رفتن خاک، آفت زميهم چون از ب يعيط طبيمح يبرا يمهمان بار يز

 يرات کاربرييل تغيو تحل ي. در بررس(00: 0362ور دارد )کرم و همکاران،موجود در کش يمخزن يسطح سدها

ان يجر يه بررسر حاصل از آن منجر بيسنجش از دور و تصاو يها، استفاده از ماهوارهيطيست محيو ز ياراض
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  ...رود و تأثير آن بر روي فرسايش خاکي آبريز زرينهبررسي تغييرات کاربري اراضي حوضه

رويا فرزانه ،هادي رفيعي محمودجُق ،فريبا اسفندياري درآباد

 

(. تاکنون مطالعات 8: 9109، 0)آسام و همکاران آوردير چندزمانه فراهم ميسه تصاويبا مقا ياراض يرات کاربرييتغ

 ران و جهان صورت گرفته است.يش خاک در اير آن بر فرسايو تأث ياراض يرات کاربرييدر مورد تغ ياديز

 يش در حوضهيزان فرساين بر مياثرات پوشش زم يبررسز به ين يدر پژوهش ،(0323) و همکاران يارياسفند

 ياربرن و کيشتريز از بيم نيزراعت د يکاربر ين تماميم در بيج نشان داد که زراعت ديرود ورش پرداختند. نتا

و همکاران  يش خاک برخوردار است. آذرخشيفرسا يدهيبوجود آمدن پد يت برايزان قابلين ميمراتع از کمتر

ت که ن اسيانگر ايج بيصنوبر پرداختند. نتا ين در حوضهيرات پوشش زمييش تغيبه پا ي( در مقاله ا0328)

 از جمله باغ به مرتع، زراعت به مرتع است، ييهايکاربر يز برايرات بوجود آمده در منطقه نييزان تغين ميشتريب

 ـيبه بررس يا( در مقاله9103زاده، )يضيف شود.يش خاک ميها باعث کاهش فرسايل کاربرين تبديکه ا

 يهندهددست آمده نشانه ج بياـرداخت. نتـان پيعلو يش حوضهيملکرد آن در فرساـو ع ياراض يرات کاربرييتغ

به  مرتع پرتراکم يل کاربريز تبديش خاک در منطقه نيفرسا ينهين عامل در زميترن مسئله است که مهميا

اثرات  يبه بررس يا( در مطالعه0326سراسکانرود و همکاران ) ياست. اصغر يزراع يهانيمرتع کم تراکم و زم

پرداختند.  يلاقان چاز آقيآبخ يهضدر حو WLCش خاک با استفاده از روش يبر فرسا ياراض يرات کاربرييتغ

اغلب مناطق  9106و  9111، 0221 يهاسال يش برايفرسا يبندج بدست آمده نشان از آن است که پهنهينتا

و باغات  واقع  شده  يم زار و کشاورزيد يهايکاربر يار پر خطر و مناطق پر خطر در محدودهيبس يبا طبقه

درصد و  99/09و  91/09، 91/00ب يمذکور به ترت يهاز در ساليار پرخطر نيبس ياست که مساحت طبقه

( در 0323سراسکانرود و همکاران ) يدرصد است. اصغر 92/96و  84/98، 42/94ب يطبقه پرخطر به ترت

را به کمک گ يءيش با استفاده از روش شيزان فرسايو اثرات آن بر م ياراض يرات کاربرييتغ يبه بررس يقيتحق

نه رود بوکان يميس يدر حوضه TERRAو ماهواره  ASTER يهاسنجنده 9103و  9111 يهار ساليتصاو

متعلق به  9111زان مساحت در سال ين ميشتريدهد که بيق نشان ميج بدست آمده از تحقيپرداختند نتا

ل شده يتبد يزراع يهانيداشته است و به زم يريکاهش چشمگ 9103در سال  ين کاربريمرتع اما ا يکاربر

سال  يدرصد اما برا 9/96و  32/6ب يبه ترت 9111سال  يز برايبدست آمده ن شيفرسا يبندپهنه ياست. نقشه

ار پرخطر و پرخطر قرار دارد. اتا يبس يدرصد از مساحت شهرستان در طبقه 16/30و  10/00ب يبه ترت 9103

ش يازان فرسين بر ميزم يکاربر ينيرات پوشش زميير تغيتأث يبه بررس ي( در پژوهش9191، )9سائويو ا يهنر

ان ج نشيه پرداختند نتايجريقا در کشور نيشمال آفر يمنطقه ا دريعل Eyiohia ز رودخانهيآبر يحوضهخاک در 

هکتار و  9311هکتار، سکونتگاه  3011ر کشت يز يهانيش زميبا افزا 9108و  0228 يهاسال يداد که در ط
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هکتار کاهش  6811است که  ين جنگليزم ينهيهکتار هز 311ن چرا با يهکتار به جز زم 9811ن لخت يزم

ز يرآب يکل حوضه يش خاک برايزان فرسايم ،يبوم ياهياز پوشش گ ينيزم يهابا نمونه افته است. مطابقي

 آبراهام)افت. يش يافزاتن در هکتار  002به  9108سال  يبود که برا 0228تن در هکتار در سال  32از  يفوقان

ش خاک و رسوب ين بر فرساير پوشش زميياثر استفاده  تغ  يبه بررس يا( در مطالعه9102 ،0برتا و همکاران

دهد که کل تلفات خاک يج نشان ميپرداختند نتا يوپي، ات Omo Gibeيو حوضه Winike زيآبخ يدر حوضه

که صادرات  يافته در حاليش يافزا 9106هزار تن در سال  90/240به  0266در سال  هزار تن 68/330از 

 ياراض ين موارد متعاقبا  در هر نوع کاربريافته است. ايش يمدت مشابه افزا يهزار تن برا 64/3رسوب مربوطه 

تن در هکتار در سال  01.19کنند، از يجاد ميش خاک را ايزان فرساين ميشد. مزارع کشت شده بالاتر يبررس

و  ين چوبيسه با چرا، بوته، جنگل، زميدر مقا 9106تن در هکتار در سال در سال  06/03به  0266در سال 

 ابد.ييش مين لخت افزاينوع استفاده از زم

 کشور ش خاک دريزان فرسايم يبه بررس ياراض يرات کاربريي( با استفاده از تغ9103) 9سانتوس و همکاران

و مراتع به مرور زمان با کاهش مساحت  يکشاورز يهايب کاربريج نشان داد که به ترتيل پرداختند و نتايبرز

باشد. هدف از يبرابر م 01ش از يز بيمورد مطالعه ن يش در منطقهيزان بوجود آمده فرساياند و ممواجه شده

نه رود با يزر يش خاک حوضهيزان فرسايمختلف بر م يهايرات کاربرييش تغيو پا يپژوهش حاضر بررس

 است. WLCتم ياره با الگوريچندمع يريگمياستفاده از روش تصم

 مورد مطالعه يمنطقه-2

از نصف النهار   يطول شرق 93قه و يدق 03درجه و  38 ييايز در مختصات جغرافيرود ننهيز زريآبر يحوضه

نه رود از سمت يباشد. رودخانه زرياز خط استوا م يشمالقه عرض يدق 31قه و يدق 01درجه و  08چ تا ينويگر

ا است. يمتر از سطح در 3311ن حوضه يزان ارتفاع اين ميشتريباشد. بيم يدر امتداد شمال غرب يجنوب شرق

 يهان رودخانه از کوهيه است. اياروم ياچهيز دريحوضه آبر يهان رودخانهيترين و طولانيترن رودخانه از مهميا

ود نه ريميس يبا در راستايه قزل اوزن است. تقرياول يهاده از برف چهل چشمه کردستان در اطراف شاخهيپوش

ز يز طول و مساحت آن نيلومتر نيک 934ن رودخانه يزد. ايريه مياروم ياچهيز به دريان دارد و در آخر نيجر

 لومتر مربع است.يک 092993

 

                                                           
1- Abraham berta et al. 2  - Santos et al. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969720322932#!
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 مورد مطالعه ي(: منطقه1شکل)

Figure (1): Study area 

و  ينجدورس يهاکيها و تکنز دادهيق آناليبر تلف يمبتن يليبوده و روش آن تحل يپژوهش حاضر از نوع کاربرد

 يانديم يدهاياست در بازد يدانين مقاله براساس مطالعات مياست. بخش اعظم ا ييايستم اطلاعات جغرافيس

ک ش خايکه دچار فرسا يشتر از مناطقين بود که بيدها اين بازديا رود به عمل آمد هدف ازنهيزر يکه از حوضه

 اند. ن شدهيگزيآن جا يهاينکه کاربريا اين رفته و ين مناطق به مرور زمان ازبياند استفاده شود. اشده

ر يواند. در ابتدا تصاقرار گرفته يمورد بررس يدانيش بودند در مطالعه مياز فرسا يريجلوگکه باعث  يو عوامل

حات يست تصحيباير در ابتدا ميتصاوه ي، پس از تهديه گرديکا تهي( آمرUSGS) يشناسنيت زمياز از سايمورد ن

 ياجزا يح بدون توجه به مکان و مشخصات هندسين نوع تصحير اعمال شوند، ايتصاو يبر رو يکيومتريراد

 يبرا حين تصحيها دارند، اح آنيدر تصح يها کارکرده و سعکسليپ ير درجات خاکسترير فقط با مقاديتصو

از  يکيومتريح رادي(. پس از رفع تصح0324 تبار،يروند )حسنيکار معمده به يا حذف نوع خطاليکاهش و 

 است. يح اتمسفريتصح يهان روشياز بهتر يکين روش ياستفاده شد. ا FLAASHبا روش  يح اتمسفريتصح

 BILانس با فرمت ير مورد نظر از نوع راديد تصويبا FLAASHبه روش  ياتمسفر يح جزئيانجام تصح يبرا

ن مرحله پس از وارد کردن داده نوع سنجنده مورد نظر را انتخاب شد پس از مشخص کردن يباشد. جهت انجام ا

ر ين ساعت اخذ تصويو همچن FILE DATEر از قسمت يخ اخذ تصويد. تارينوع سنجنده ارتفاع آن را ثبت گرد

 ياست که تمام يليتا فايل متا ديد، فاير درج گرديتا تصويل متا ديفا SCENCE CENTER TIMEاز قسمت 
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ن يز او ا يفي، طي، مکانيک زمانيانس، رفلکتنس، قدرت تفکيل مقدار رادياز قب يار ماهوارهيمشخصات تصو

باشد علت يم Tropicalمورد مطالعه مدل  يمحدوده يل اطلاعات در آن قرار دارد. سپس مدل اتمسفريقب

اخذ شده است. در  MAYدرجه و ماه  31توان به علت قرار داشتن منطقه در عرض  ين روش را مياستفاده از ا

ط يک محيمورد مطالعه در  يانتخاب شد چراکه منطقه  URBANروش AOEROSOL MODELقسمت 

 قسمت KAUFMANبخش  ريز MULTISPECTRAL SEETINGده است. در قسمت ـواقع ش يهرـش

OVER-LANDRETRIEVAL STANJDARD (460:2100) ن بود يتم انتخاب شده ايانتخاب شده علت الگور

باشد، پس از انجام  يم يو هم در مناطق آب ينه رود هم در مناطق خشکيز زريآبر يحوضه يکه محدوده

درست  صيکار تشخن يرسد، هدف از انجام ايرات مييتغ يسازر نوبت به آشکاريتصاو ياز بر رويمورد نحات يتصح

رات از روش ييتغ يآشکار ساز ياده سازينه رود است جهت پيز زرياستخراج شده در محدوده آبر يهايکاربر

PCA افزار در نرمENVI 5.3 رات جهت ييتغ يآشکارساز يهااز روش يکي ياصل يل مولفهياستفاده شد. تحل

محور است که از  ياضير ک کاملا  يک تکني PCA تم ياست. الگور يار ماهوارهيتصاو يبندسهولت انجام طبقه

ن يشتريکه ب يهمبسته به اطلاعات ناهمبسته است به طور يل کردن دادهيتبد يها براداده يمشخصات آمار

و  رينامند. مقاديم ياصل يل مولفهيکنواخت را تحليرياطلاعات غ ين مجموعهيات باندها حفظ گردد. ايجزئ

 توانيم ين روش تا حدودين خاطر از ايها است به همه بانديبرابر با تعداد اطلاعات اول ياصل يهاتعداد مولفه

تر شير بيک تصويدر  يفيانس طين روش هر چقدر واريباندها استفاده کرد. در ا کاهش دادن مشخصات يبرا

 يدهندهد نشانخو ين به خوديکه ا رديگيرا در بر م يشتريات بير جزئير مورد نظر دامنه مقاديباشد تصو

انجام مطالعات سنجش از دور مناسب است. از  ير براين موارد تصاوير است. ايشتر در تصويب يهادهيوجود پد

ت اس مختلف ين باندهايها در بدهيات پدياطلاعات و متراکم کردن جزئ يهين نوع روش تهيد اين فوايترمهم

ه استفاده ين همسايترکيتم نزديگرا و الگوراز روش شئ يبندند طبقهي(. جهت انجام فرا02: 9110، ي)نور

اده شود استفين در سنجش از دور شناخته مينو يکرديبه عنوان رو يار ماهوارهيتصاو يگراد، پردازش شئيگرد

ند روش ين فرايدهد. در ايمدنظر قرار م يار ماهوارهيرا در پردازش تصاو يو مکان يفياز اطلاعات ط يقيتلف

اهت بـاز ش يناش يرد تا خطاهايگيـتفاده مـ، شکل و الگو مورد اسيطيحـ، ميکيزـياطلاعات ف يبندطبقه

، 0سند و همکارانيش دقت فراهم گردد )ليده و موجبات افزايه به حداقل رسيکسل پايدر پردازش پ يفيط

، 9مجزا است )هانگ و همکاران ير به واحدهايل تصوين مرحله در تبديترن و مهمياول يساز(. سگمنت03: 9110

 اريبراساس مع يريتصو يهاشده و شئ يسازر سگمنتيتمام تصاو يسازند سگمنتي(. در طول فرا9116

از  يار ماهوارهيتصاو يسازا سگمنتيد ي(. جهت تول00: 9113، 3انيشوند )يد ميدر  رنگ و شکل تول يهمگن

                                                           
1- Lillesand et al. 

2- Hung et al. 
3- Yan 
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از  يکي يسازتم سگمنتين نوع از الگورياستفاده شده است. ا Multiresulaion segmentationتم يالگور

 يها در باندهايمگنـناه ين مکانيانگيه حداقل رساندن مـد سگمنت است که با بيتول يتم هاين الگوريپرکاربردتر

با  يبندند طبقهي(. در فرا3: 0323 و همکاران، يکند )موسوي( مObjectجاد شئ )ير اقدام به ايتصاو يفيط

تلف مخ يهاها براساس وزنشان به کلاسکسليگرا، پشئ يبنده در روش طبقهين همسايترکيتم نزديالگور

هر  يت برايک درجه عضويخته از يکسل آمي، پيبندن روش طبقهينرم( در ا يبندشود ) طبقهينسبت داده م

وند شيم يبندکلاس خاص طبقهک يت در يمتناسب با درجه عضو يبرخوردار است و براساس منطق فاز کلاس

 (. 09:  9100، 0نت و همکاراني)ما

 رودنهيز زريآبر يانتخاب شده حوضه يها ي: کاربر(1جدول )

Table (1): Selected Uses of Zarrineh River Basin 
 نوع پوشش يکاربر

 ياهيفاقد پوشش گ ياراض ريبا

 باشديآنها به شکل کامل م ياريکه آب يهانيشامل زم يکشت آب

 زارميمناطق د ميکشت د

 به نحو کامل آن را فرا گرفته باشد ياهيکه پوشش گ يمناطق يمرتع غن

د. باشينسبت به مناطق اطراف داشته و تا حدود عبور و مرور مشکل م ياديمناطق که ارتفاع ز کوهستان

 دنديمشخص گرد ين مناطق با استفاده از مدل رقوميا

باشند و و  يدرصد م 41تا  98ن يشود و ب يرا شامل م يمتوسط ياهيکه پوشش گ يمناطق مرتع متوسط

 بارد ين مناطق باران ميمتر در ايليم 311صورت  ه انه بيسال

 باشديم يزيپراکنده و ناچ ياهيپوشش گ يکه دارا يمناطق مرتع کم تراکم

 يمناطق مسکون انسان ساخت

 اچهيسد، دررودخانه،  يپهنه آب

 شئ گرا يبندطبقه يسازسگمنت يارهاي(: مع 2جدول ) 
Table (2): Segmentation criteria for object-oriented classification 
 صافي درجه فشردگي درجه شکل فاکتور مقياس پارامتر

 سطح 0 0/1 8/1 011

 سطح 9 8/1 0/1 034

 3سطح  3/1 3/1 061

 

                                                           
1- Myint et al. 
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 مختلف ياس هايشئ گرا در مق يندبطبقه يسازسگمنتر ي(: تصاو2شکل )
Figure (2): Object-oriented segmentation segmentation images at different scales 

 يابيارز ب کاپايدقت کل و ضر يبا استفاده از از پارمترها يبند، صحت طبقهيبندج طبقهينان از نتاياطم يبرا

جهت  ياهديچيند پياز به فراين شاخص نيدقت است. ا يارهاين معيترن و سادهيتراز مهم يکي يد. دقت کليگرد

ه جمع شده ب يبنداء درست طبقهينسبت اش يبنداز صحت طبقه ينيانگيم يانجام محاسبه ندارد، صحت کل

 شود.يمحاسبه م 0دهد. به شرح فرمول ياء معلوم را نشان ميکل اش

(0) 
   𝑂𝐴 =

∑ 𝑛𝐶
𝑖=1 𝐸𝑖𝑖

𝑁
  

: دقت OAس خطا، و يماتر يقطر ي: اعضاEiiاء معلوم، ي: تعداد کل اشNها ، : تعدا کلاسC ن فرموليکه در ا

 مشخص کردن يبرا يباشد که از نظر آماريک روش گسسته ميدهد. شاخص کاپا يرا نشان م يبندکل طبقه

 کين صفر و يشاخص کاپا ب يدهد. محدودهيصحت استفاده شده را نشان م يس خطا در بررسياختلاف ماتر

صفر باشد  K باشد، اگر مقداريح ميصح بوجود آمده کاملا   يبندک باشد طبقهيبرابر با عدد  Kاست. اگر مقدار 

 يبندضعف طبقه يدهندهباشد، نشان يمنف Kباشد و اگر مقدار يم يبندند طبقهيبودن فرا يتصادف يبه معنا

 شود.يمحاسبه م 9باشد. شاخص کاپا از فرمول يم

𝐾 =
𝑁 ∑ 𝑖𝑛

𝑖=1 𝑛𝑖+𝑛+𝑖

𝑁2 ∑ 𝑖𝑛
𝑖=1 𝑛𝑖+𝑛+𝑖

                                                            (3                                   )   



 
  ...رود و تأثير آن بر روي فرسايش خاکي آبريز زرينهبررسي تغييرات کاربري اراضي حوضه

رويا فرزانه ،هادي رفيعي محمودجُق ،فريبا اسفندياري درآباد

 

Iف يس، تعداد مشاهدات در رديها در ماترفي: تعداد ردI ام و ستونIيقطر اصل يام رو ،n+i کل مشاهدات :

 .: کل مشاهدات استNام، و Iام و ستون Iف يرد

 يهاهيال يهيد. تهيه گرديلازم ته يارهايمع يش خاک در ابتدا نقشهيفرسا يندپهنه  يهانقشه يهيته ياما برا

اس يبه مق يتوپوگراف ينقشه يبا استفاده از مدل رقوم يطبقات ارتفاع يهيز شامل تهيق نين تحقيدر ا ياطلاعات

 يشناسنيزم يرود با استفاده از نقشهنهيزر يو حوضه يشناسنيزم يهاهيلا يهين تهيهمچن 0:94111

 يهيلا يهيب منطقه، تهيش يد نقشهيارتفاع جهت تول يکشور، ، از مدل رقوم يشناسنيسازمان زم 0:94111

از  مورد مطالعه با استفاده يبارش منطقه ينقشه يهي،. تهيحوضه با استفاده از نقشه کاربر يکاربر ياطلاعات

 يحوضه يهاآبراهه يو نقشه يارتباط يهاراه ينقشه يدر داخل حوضه استفاده شده، برا يسنجباران يهاداده

 د.ش هي( ته0324) يجان غربياستان آذربا يتوسعه ين و سند راهبرديش سرزمياز مطالعات آما يچايويز گيآبر

ار را يه معين روش ابتدا هر لاي( استفاده شد در اWLC) يوزن يب خطياز روش ترک يدهت جهت وزنيدر نها

استفاده شده است. در  يجهت استانداردساز ين پژوهش، از روش فازيم؛ در ايآوريبه صورت استاندارد در م

اقل دصفر به ح يعنين ارزش يت و کمتريک به حداکثر عضويمقدار  يعنين ارزش يشتري، بيفاز يهامجموعه

طور ن صورت که بهيد، بدين گردييارها تعيمع يها(. وزن0266، 0ييرد )سويگيمت در مجموعه تعلق يعضو

ک يکرت يدهن مطالعه از روش وزنيم؛ در ايدهيار اختصاص ميبه هر نقشه مع يت نسبياهماز  يم، وزنيمستق

ه و يارها مورد تجزيا معين عوامل يب زان تداخل و تضاد موجوديها براساس من روش، دادهياستفاده شد. در ا

شده  يريگر اندازهيرات مقاديياز تغ يادامنه يابيار ارزيهر مع يک، براين روش کرتيرد. در ايگيل قرار ميتحل

ل يکتش يشوند. هرکدام از بردارهايان ميت بيک تابع عضوينه( وجود دارد که در قالب يها )گزکسليان پيدر م

 يهار هستند. پس از محاسبياز جمله انحراف مع يآمار يپارامترها يمورد استفاده، دارا يارهايمع يشده برا

ب يگردد که شامل ضرايجاد ميا m×mبه ابعاد  يس متفاوتي، ماتريمورد بررس يارهايار عوامل و معيانحراف مع

ن يبالا، تضاد موجود ب ين پارامترهايي(. با تع9118، 9ييسکياست )مالچو ل شدهيتشک ين بردارهايب يهمبستگ

 . ديمحاسبه گرد 3 يرابطه يگر از رويد يارهايبا مع jاريمع

(3)                                                                                                 Cjk=∑ (1 − 𝑟𝑗𝑘) 𝑚
𝑘−1 

                                                           
1- Sui 2- Malchevsky 
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ادامه دارد  k=mشروع شده و تا  k=1است که از  k يارهايبا مع jار يمعرف مجموع تضاد مع cjkن رابطه؛ يدر ا

محاسبه شد  0 ياز رابطه jزان اطلاعات عامل يدهد. ميرا نشان م j و kار ين دو معيب ي، همبستگrjkو 

 (.9118ي، يسکي)مالچو

(0                                                                            )                         cj=8j∑ (1 − rjk)m
k−1 

را نشان  jار يا معير مربوط به عامل يار در مقاديو انحراف مع jار يزان اطلاعات معيمعرف م cjن رابطه؛ يدر ا

به خود اختصاص خواهند  ياديباشند وزن ز يشتريب cj يکه دارا ييارهايادشده، معيدهد. با توجه به روابط يم

 (.9118ي، يسکيد )مالچوين گردييتع 4 ياز رابطه jداد. وزن هر عامل مانند 

wj=
cj

∑ Ck
m
k−1

 (4)                                                                                                                  

شروع  k=1است که از  k يارهايزان اطلاعات مجموع معينشانگر م ckو  jار يمعرف وزن مع Wjن رابطه؛ يدر ا

در  يتواند گاهيارها در پژوهش حاضر ميمع يدهک، در وزنيادامه دارد. استفاده از روش کرت k=mشده و تا 

ل يند تحليدر چارچوب روش فرا يسۀ زوجيگر باشد که به هنگام مقايکديجهت حل معضل استقلال صفات از 

 يتگن روش، وجود همبسيرا در ايابد؛ زييت مينين صفات، عيب يط عدم تحقق همبستگيدر شرا يمراتب سلسله

 (.9118ي، يسکي)مالچو ار اثرگذار باشديتواند در کاهش وزن آن معيگر، ميد يارهايار با معيک معي يبالا

تناظر م يهانقشه استاندارد شده در وزن يهاهيم )با ضرب لايکنيجاد ميرا ا ياستاندارد شده وزن ينقشه يهاهيلا

ا از کل ريا امتي، نمره ياستاندارد شده وزن ينقشه يهاهيلا يبر رو يجمع يات همپوشيها(؛ با اعمال عملبر آن

 يانهي. گزميينمايم يبندکل، رتبه ياز کارکرديها را بر حسب امتنهيم و گزيآورينه به دست ميدر رابطه با هرگز

-ميتصم يدر قاعده يطور رسمشود. بهينه شناخته مين گزياز )رتبه( باشد. به عنوان بهترين امتيبالاتر يکه دارا

 (.9118ي، يسکيد )مالچوياستفاده گرد 8 ياز رابطه Aiنه با يهر گز يابيارز يبرا يريگ

 (8)                                                                                                          𝐴𝑖 = ∑ 𝑤𝑗𝑥𝑖𝑗𝑗 

ک وزن استاندارد شده است يمشتمل بر  wjام و jام در ارنباط با صفت  iنه يمعرف نمره گز xijن رابطه؛ يدر ا

∑باشد )يک ميها برابر که مجموع وزن wjن ييگذارند. با تعيش ميهر صفت را به نما يت نسبيها اهم(. وزن

ون تناسب يرگرس به مانند معادل 4 يگردد. در رابطهينه انتخاب مين گزيدارترتياولو =Aj iارزش حداکثر 

 (.06:  9118ي، يسکيشود )مالچوين مييتع يصورت خطبه
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 (: فلوچارت و روند انجام پژوهش3شکل )

Figure (3): Flowchart and research process 

 ها و بحثافتهي-3

 PCAتم يرات با استفاده از الگورييتغ يل آشکارسازيو تحل يبررس -3-1

بوده  ييهاياز کاربر يبعض يين پژوهش آشکارساز کردن مناطق و شناسايدر ا PCAروش  يريهدف از بکارگ

رات ييتغ يآشکارساز يهااز روش يکيص نبوده چرا که در علم سنجش از دور يقابل تشخ يصورت بصرکه به

ز ا استفاده بوده است. يهايکاربر ييها جهت شناسان روشياز قدرتمندتر يکين روش يباشد ايم PCAروش 

 همبسته به يهال دادهيتبد يها براداده يآمار يهايژگياست که از و ياضيک روش ري ياصل يلفهؤل، ميتحل

 يباند و برا 3( در 0)شکل 9106سال  ين که برايکند؛ باتوجه به ايناهمبسته استفاده م يهامجموعه داده

 يقت رابطهي( در حق3و  4تم )نمودار ين الگوريا يع شده است. خروجيباند اطلاعات توز 8در  8 شکل 9111سال

زان اطلاعات را ين ميشتريب 0،9 و 3 يهادهند. بانديم شيکه دارند را نما يزان اطلاعاتيها و ملفهؤک از ميهر

 باند اول قرار 3را در  ين بانديدرصد اطلاعات ب 21تم ين الگوريگر ايد ياند به عبارتبه خود اختصاص داده

ر د يفيانس طيتم هر چه وارين الگوريکند. در اير باندها پخش مياطلاعات را در سا يدرصد مابق 01دهد و يم

 يهادهيوجود پد يدهندهخواهد داشت که خود نشان يترعياطلاعات وس ير دامنهيشتر باشد، تصوير بيک تصوي

 روند.يشمار ممطالعه مناسب به يبرا يرين تصاوير است، چنيشتر در تصويب
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 2222سال  PCA(: تصوير الگوريتم 4شکل)

Figure (4): Image of 2000 PCA algorithm 

 2222سال  PCA(:  نمودار الگوريتم 5شکل )

Figure (5): Graph of PCA algorithm 2000 
 

 

 

 2212سال  PCA(: تصويرالگوريتم 6شکل )
Figure (6): Image of the 2018 PCA algorithm 

 2212سال  PCA(:  نمودار الگوريتم 7شکل )

Figure (7): Graph of PCA algorithm for 2018 
 

ه روند ين همسايترکيتم نزديبا استفاده از الگور 3و جدول  6را شکل گج بدست آمده از طبقه شئيبراساس نتا

ان کرد يتوان بيدهد مينشان م يابيسال مورد ارز 06 يرود طنهيز زريآبر يحوضه ياراض يرات کاربرييتغ

ن ياند ارو بودهش مساحت در منطقه روبهيزان افزاين ميشتريبا ب يآب يم و کشاورزيد يکشاورز يطبقات کاربر

رد. روند يگيمورد نظر را در بر م يش از کل حوضهيدرصد افزا 0و  96/06ب برابر با يبه ترت يش دو کاربريافزا

به  که يبوده است که به طور يکاهش يو متوسط، به مرور زمان به نحو ير، مرتع غنيبا يهايرات کاربرييتغ

 يانسان ساخت در طول زمان با روند يدرصد کاهش داشته است. کاربر 33/4و 88/01، 10/00ب مساحتيترت
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درصد رشد داشته  03/9سال برابر با  06ش در طول ين نوع افزايش است که ايکنواخت در حال افزايبا  يتقر

 06/1زان يبه م يو بررس يابيسال مورد ارز 06 يرود( در طنهيزر ي)بستر رودخانه يآب يپهنه ياست. کاربر

 درصد رشد داشته است.

 2212و  2222ترين همسايه( سال گرا )نزديکبندي به روش شئ(: مساحت طبقه3جدول)

Table (3): Classification area by object-oriented method (nearest neighbor) in 2000 and 2019 
 2212 2222 يکاربر

 16/9 02/0 باغ

 33/6 60/99 ريبا

 08/09 6 يآب يکشاورز

 30/09 03/90 ميد يکشاورز

 66/9 3 کوهستان

 6/3 08/00 يمرتع غن

 14/8 36/00 مرتع متوسط

 10/06 14/00 مرتع کم تراکم

 8/9 93/1 انسان ساخت

 43/1 34/1 يپهنه آب

 

 

 هين همسايترکيتم نزديگرا و الگوريگرا با استفاده از روش ششئ يبندطبقه يها(: نقشه2شکل )
Figure (8): Object-oriented classification maps using object-oriented method and nearest neighbor 

algorithm 
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 2212و  2222ه سال يکسل پايرات مساحت به روش پيي(: نمودار تغ2شکل )

Figure (9): Graph of area changes by base pixel method in 2000 and 2018 
 

 نيپوشش سرزم يهانقشه يابيارز-3-2

 يميعلت يهان شده و با نمونهيگرا در قالب طبقات معشئ يبندج حاصل از طبقهينتا يسهيو مقا يابيارز يبرا
ب کاپا يو ضر يکلج از روش صحت ينتا يسهيو مقا يبررس يسه قرار گرفت. برايکسان مورد مقايکنواخت و ي

جه بهتر و ينت 9106سال  يگرا براشئ يبندنشان داد که طبقه 0ج بدست آمده از جدول ياستفاده شد. نتا

نسبت به ماهواره  OLIسنجنده  يک مکانيتوان به قدرت تفکين عوامل ميترداشته است از مهم يترمناسب
 اشاره کرد. +ETMسنجنده 

 ءگرايش يبندب کاپا طبقهيو ضر ي(:دقت کل4جدول)
Table (4): Overall accuracy and kappa coefficient of object-oriented classification 

ترين بندي شئ گرا )نزديکطبقه

 همسايه(

 دقت کلي شاخص کاپا تصوير سال

9111 86/23 23/1 

9106 08/26 28/1 
 

 ش خاکيفرسا يبندپهنه -3-3

 يهار نقشهيو سا 9106 – 9111 يدو مقطع زمان يبرا يکاربر يش با توجه به نقشهيفرسا يبندبه منظور پهنه

و وزن  ياهيمفروضات پاارها اعمال شده، سپس يک از معيهر  يده( استفاده شده در ابتدا وزن01)شکل اريمع
 شيفرسا يبندان پهنهيارها انتخاب شده و مؤثر در جرين معيک است در بيتيکر يدهکه حاصل وزن يينها

 شيفرسا يبندپهنه ينقشه WLCگر مدل يمراحل د يت با اجرايرود آورده شده است. در نهانهيز زريآبر يحوضه

باغ باير
کشاورزي 
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کوهستان مرتع غني

مرتع 

متوسط
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9111سال  1/19 22/81 8 24/43 3 14/46 11/78 14/05 0/23 0/35

9106سال  2/08 8/77 9/46 45/71 2/88 3/8 6/05 18/06 2/6 0/53
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 يهر دو بازه يار پرخطر برايخطر تا بسار کميطبقه بس 4در  يرود چانهيز زريآبر يحوضه ي( برا09و  00)شکل
 ذکر شده است. 4ز در جدول يک از طبقات نيو مساحت هر  00بدست آمد شکل  يزمان

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ش خاکيفرسا يد نقشهيمورد استفاده جهت تول يرهاي(: متغ12شکل )
Figure (10): Variables used to generate soil erosion map 
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 فرسايش خاک ي(: متغيرهاي مورد استفاده جهت توليد نقشه12شکل )ي ادامه
Continue Figure (10): Variables used to generate soil erosion map 

 

 شيفرسا يبندمطرح در پهنه يارهايمع ييزان اطلاعات و وزن نهايار، مي(:  مجموع تضاد، انحراف مع5جدول)
Table (5): Total contradiction, standard deviation, information amount and final weight of criteria in 

erosion zoning 

 وزن نهايي ميزان اطلاعات           انحراف معيار    مجمع تضاد معيار    

     9111کاربري سال  ينقشه

 94/1 90/0983 24/81 33/3 شيب

 06/1 26/942 19/46 40/4 شناسيزمين

 03/1 41/982 44/60 46/3 کاربري

 02/1 06/962 40/08 02/8 بارش

 09/1 06/949 01/82 33/4 فاصله از جاده

 13/1 08/304 03/40 00/0 فاصله از رودخانه

     9106کاربري سال  ينقشه

 91/1 00/301 06/88 93/3 شيب

 91/1 63/41 83/23 93/3 شناسيزمين

 02/1 92/083 09/38 19/0 کاربري

 04/1 06/930 03/80 90/9 بارش

 12/1 00/310 49/92 21/3 فاصله از جاده

 01/1 09/911 30/00 80/3 فاصله از رودخانه
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توان گفت در سال يم يمطالعات يدر محدوده 8و جدول  00  بدست آمده شکل يبندپهنه يهابا توجه به نقشه

 92/04ز بهين 9106ن طبقه در سال يدرصد است که مساحت ا43/00خطر  ار پريبس يمساحت طبقه 9111

درصد کاهش  40/93به  9111درصد در سال  42/96افته است. اما مساحت طبقه پرخطر از ي شيافزا درصد

 يبه طور عمده مناطق با طبقه 9106 و 9111 يهاسال يش بدست آمده برايفرسا يافته است. در نقشهي

ر يبا يهاني، مرتع متوسط و زميآب يم، کشاورزيد يکشاورز يهايب در کاربريپر خطر به ترتار پرخطر و يبس

 يک منطقه شده است. برايرات در روند مورفولوژييرات حادث شده در منطقه باعث تغيين تغيقرار دارند. بنابرا

اعث ب يم و کشت آبيکشت د يهاير به مرور زمان به کاربريبا يهانيمرتع متوسط و زم يل کاربريمثال تبد

قش ن که مراتع نيشده، با توجه به ا يچا يويز گيآبر يحوضه شيستم فرسايرات در سييتغ يک سريجاد يا

 يانانس يهاش دخالتيو افزا ياهيزان پوشش گير در مييش منطقه دارند هر گونه تغيدر مقابل فرسا يحفاظت

ش يزان فرسايش مين از جمله شخم زدن باعث افزايزم يعيت طبير در وضعييجاد تغيا اياز جمله ساخت و ساز 

ناطق ژه در ميبه و يمرتع ياراض ير کاربرييد توجه داشت که تغيگر بايد يمنطقه مورد مطالعه خواهد شد. از سو

 ن امريز خواهد شد که ايل نيشدن س يش خاک، باعث جاريده فرسايجاد پديعلاوه بر ا يب کوهستانيپرش

افت يموجود در يهانقشه يو بررس يدانين با مطالعات ميدهد. همچنير قرار ميرا تحت تأثت مناسب خاک يفيک

 ياز جمله کاربر يهايدر طول زمان همراه با کاهش مساحت کاربر يمسکون يش مساحت کاربريشد که افزا

ع ر و مرتيبا يهايکاربر يبر رو يمسکون يهااز ساخت و ساز ين امر حاکير و مرتع متوسط بوده است. که ايبا

 ياهتيگر وجود فعاليد يمرتع متوسط شده است و از سو يکاربر يمتوسط است. که منجر به انهدام و نابود

ک خاک در احداث مناطق يت اصول مکانيو عدم رعا يجاده ساز يجاد ترانژه برايدر منطقه مانند ا يانسان

آمده  رات بوجوديين تغيشود. ايدر منطقه مش خاک يل فرسايش پتانسيمنجر به افزا يه فنيو ابن يمسکون

زان يش ميجاد بکنند تا باعث افزايک منطقه ايدرولوژيه يهاانيدر جر ياديرات زييجاد تغيتوانند باعث ايم

 يهيزان تغذيان، کاهش نفوذ و بالاخره باعث کاهش مياز تجمع جر يش ناشيزان فرسايش ميان، افزايتمرکزجر

 شود.يم ينيرزميز يهاسفره
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 WLCبا روش  2212ش خاک سال يفرسا ي(: نقشه11شکل )

Figure (11): Soil erosion map for 2018 by WLC method 

 
 WLCبا روش  2222ش خاک سال يفرسا ي(: نقشه12شکل )

Figure (12): Soil erosion map of 2000 by WLC method 
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 WLCتم ينه رود با استفاده از الگوريز زريآبر ي( حوضه2212و  2222) يش سال هاي(: مساحت طبقات خطر فرسا6جدول )

Table (6): Area of erosion risk classes in (2000 and 2018) Zarrinehroud catchment using WLC algorithm 

 طبقه خطر

 بسيار پر خطر پر خطر خطر متوسط کم خطر بسيار کم خطر  

 9111سال 
 00644 03/920980 01/983618 41/022060 03/004260 مساحت )هکتار(

 43/00 42/96 66/94 66/94 33/00 درصد

 9106سال 
 14/04 41/96108 21/989134 41/908380 01/010030 مساحت )هکتار(

 92/04 40/93 31/94 98/90 90/01 درصد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 )به درصد( 2212و  2222ش سال يخطر فرسا يبند(: نمودار مساحت پهنه13شکل )
Figure (13): Chart of erosion risk zoning area in 2000 and 2018 (in percent) 

 
 )ب(

 

 )الف(

 يهاي زراع(: مناطق مختلف حوضه آبريز زرينه رود الف و ب( نمونه بارز از فرسايش به وسيله تخريب مرتع و تبديل آن به زمين14) شکل
Figure (14): Different areas of Zarrineh River catchment area A and B) Prominent example of erosion by pasture 

degradation and its conversion into arable land 

بسيار کم حطر کم خطر  خطر متوسط پر خطر بسيار پر خطر

9111سال  11/37 19/57 25/88 28/59 14/57

9106سال  10/21 21/26 25/7 27/51 15/29
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 )ج(

 رودخانه ير بريش آشکار از زي(: ج( نمونه فرسا14) شکلي ادامه

Continue Figure (14): C) Sample of obvious erosion from the river 

 يريگجهينت -4

 يگذاراستيو س يزيرن موارد در برنامهياز مهم تر يکيرات آن در گذر زمان ييتغ يو نحوه ياطلاع از نسبت کاربر

او  اتيح يرفاه انسان حتب خاک، يهر کشور است. امروزه تخر يعين منابع طبياز مهم تر يکيز ياست. خاک ن

ز به يآبر يهاد رسوب حوضهيش و توليفرسادر  يار مهميعامل بس ياز اراض يکند. نوع بهره برداريد ميرا تهد

 د. دريآيبه وجود م يو انسان يعير عوامل طبيتحت تأث يطيش خاک در هر محيفرسا يدهيرود. پديشماره م

سنجنده  9106و سال  +ETMسنجنده  9111 يهالندست مربوط به سال ير ماهوارهيپژوهش حاضر از تصاو

OLI ابتدا  کا دريآمر يشناسنيت زمياز از ساير مورد نيتصاو يهيمربوط به ماه آگوست استفاده شد. بعد از ته

 يکاربر يهاد نقشهيصورت گرفت. جهت تول  ENVIافزار ط نرميدر مح يو اتمسفر يکيومتريحات راديتصح

 يهانقشه يسهيو مقا يابيارز يد. سپس برايه استفاده گردين همسايترکيتم نزدياز روش شئ گرا و الگور ياراض

شئ گرا  يبندج نشان داد که طبقهيب کاپا استفاده شد. نتايو ضر يد شده به روش شئ گرا از صحت کليتول

 يهيداشته است. به منظور ته يتربه مراتب عملکرد بهتر و منسجم 9111نسبت به سال   9106سال  يبرا

 IDRISIافزار ط نرميدر مح WLCتم يرود از الگورنهيز زريآبر يش خاک از حوضهيفرسا يبندپهنه يهانقشه

SELVA مورد نظر از جمله  يارهايمع ين روش ابتدا تماميد نقشه به ايب جهت تولين ترتياستفاده شد. بد

 ياردسازست استانديبايدر ابتدا م يشناسنيو زم يآبراهه، فاصله از جاده، کاربر ي، فاصلهيب، بارندگيش يهيلا

رسد. با توجه يکه دارند م يريها براساس تأثهيلا يدهها نوبت به وزنهيلا يبشوند پس از استاندارد کردن تمام

درصد بوده که در  18/33مرتع متوسط  يمساحت کاربر 9111، در سال ساله 06 يج بدست در دورهيبه نتا

 9111که نسبت به سال  يکند به طوريدا ميکاهش پ يريبه نحو چشمگ ين نوع کاربريمساحت ا 9106سال 

ن شدن آن با يگزيو جا ين نوع کاربريب ايدرصد با کاهش مساحت مواجه بوده و منجر به تخر 23/31زان يم

 ييمردم به مواد غذا يش تقاضايتوان به افزاين کاهش مساحت ميگر ايل ديم است. از دلايد يکشاورز يکاربر
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کشت  يزمان ين بازهي. در ايکشاورز ينهيدر زم يو تکنولوژ يش فناوري، افزاييت روستايش جمعيبه علت افزا

ده که نه رود بويک به رودخانه زرينزد يش مساحت در نواحين افزايشتر ايش مناسب داشته است که بيافزا يآب

شد ز رين يمسکون ين کاربرين بيشده است. در ا ين نوع کاربريش ايمنطقه منجر به افزا يدرولوژيه نقش

ش مساحت داشته يافزا 9111درصد نسبت به سال  28/9که  يساله داشته به طور 06 يزمان يدر بازه يمناسب

به سمت  يينقاط روستا مهاجرت اکثر مردمان ازت و يتوان به نرخ رشد جمعيش مساحت را مين افزاياست. ا

 ياهج بدست آمده از نقشهيدانست. اما با توجه به نتا ي، بهداشتي، اجتماعي، فرهنگيل اقتصاديشهرها به دلا

مورد مطالعه  يمنطقه 9106و  9111 يهاسال يبرا WLCتم يش خاک با استفاده از الگوريفرسا يبندپهنه

مرتع متوسط و مناطق  يم،کشت آبيکشت د يهايدر کاربرار پرخطر و پرخطر يان کرد مناطق بسيتوان بيم

 ،يزان مراتع )مرتع غنينه رود کاهش ميز زريآبر يش خاک در حوضهين عوامل فرسايتراست از مهم يمسکون

ک يخاک از  منجر به کاهش مقاومت يعيطب ياهين رفتن پوشش گيمتوسط و کم تراکم( است چرا که با از ب

از  يرايج بسيتوان گفت نتايش خاک و به تبع آن رسوب خواهد شد. ميزان فرسايم شيگر افزايسو و از سو د

باعث  يم  وکشت آبيکشت د يمرتع به کاربر يل کاربريباشد که براثر تبدين امر ميقات نشان دهنده ايتحق

اک ش خين امر باعث بوجود آمدن فرسايب دار که ايش يد رواناب در اراضيهدر رفتن خاک براثر شستشو و تول

 يبه بررس يقي( در تحق3: 0323 سراسکانرود و همکاران، ي)اصغر در سطح منطقه شده است. ياار گستردهيبس

ر به ر ماهواره استيگرا  با استفاده از تصاوءيه و شيکسل پايپ يهابا استفاده از روش ياراض يرات کاربرييتغ

 يبنداز آن است که پهنه يج بدست آمده حاکياش خاک پرداختند نتيبر فرسا يرات کاربريير تغيثأت يبررس

 9103ش در سال يفرسا يبنددرصد و با توجه به پهنه 66/04و  16/2ب يبه ترت 9111سال  يش برايخطر فرسا

ار پرخطر و پرخطر قرار دارند. يمورد مطالعه در دو طبقه بس يدرصد از منطقه 38/92و  88/03ب يکه به ترت

ش خاک يرواناب و فرسا ين بر رويزم يرات کاربريياثرات تغ يساز( به مدل06: 9100 ،0نز و همکاراني)مارت

ه مناطق ب ياهيل پوشش گيم و تبديش کشت ديافزادندکه يجه رسين نتيا پرداختند و به ايدر جنوب اسپان

 يهمانطورتوان گفت ين ميرايبنا .ش خاک شده استيباعث فرسا يبه طور محسوس يارتباط يهاو راه يمسکون

ر يپذبير کاهش آسـعلاوه ب ياراض يرات کاربرييتغ يسازنهيدهد که بهيـقات مذکور نشان ميج تحقيکه نتا

شود که در يمناطق م يطيست محيز يداريش پايمنجر به افزا يعيز از مخاطرات طبيآبر يهاودن حوضهـب

قات يحقن تين و اوليتراز مهم يکي ياراض يکاربررات ييتغ ين امر بررسيدار سودمند است چرا که در ايپا توسعه

 مناطق است. يداريط نرمال و پايبر شرا

 

 
                                                           
1- Martínez et al. 
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