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  چكيده

مراتع منطقه . آبخيز سد قشالق سنندج روي داده است هحوزگذشته تغييرات وسيعي در كاربري و پوشش اراضي  هدهدر طي چند 
ادامه اين روند عالوه بر كاهش توليد علوفه . اند هاي ديگر تبديل و يا كيفيت خود را از دست داده دچار تغييرات وسيع شده، به كاربري

آن افت توليد محصوالت دامي و افزايش بيكاري و مهاجرت به شهر، منجر به افزايش ميزان فرسايش و توليد رسوب و  تبع مراتع و به
در اين مطالعه كوشش بعمل آمد تا سير تغييرات زماني . شدكاهش حجم مخزن درياچه سد قشالق و تقليل عمر اقتصادي آن خواهد 

تغييرات در طي مدت  2010سال  تا 1987آبخيز سد قشالق سنندج از سال  هحوزهاي مختلف پوشش زمين در بخشي از  در كاربري
در اين راستا از . به نقشه تبديل گردد 5لندست هماهوار) TM( هسنجندهاي چندزمانه از  سال با استفاده از تفسير و آناليز داده 23
بيشترين ميزان تغيير كاربري با مساحت . شدمكي استفاده ك هدادعنوان  ههاي موجود منطقه و اطالعات ميداني برداشت شده نيز ب داده

با درجه كيفي ( 3هاي بعدي مراتع كالس ، در رتبهبود) با درجه كيفي متوسط( 2هكتار كاهش مربوط به كاربري مراتع كالس 4857
يج اين مطالعه نشان داد كه سطح نتا. اند هكتار افزايش قرار گرفته 1641هكتار افزايش و اراضي آبي كشاورزي با  2983با رقم ) فقير

دهنده چراي شديد در منطقه مورد مطالعه  اند كه نشان مراتع متوسط در منطقه كاهش و به مراتع فقير و اراضي كشاورزي آبي تبديل شده
  .است بودهو تبديل مراتع حريم اراضي كشاورزي و منابع آب به اراضي كشاورزي 

  
  .5شش زمين، سد قشالق، لندستمراتع، تغييرات پو :كليدي هاي واژه

 
   مقدمه
ن يبات سطح زميرات تركييح و بهنگام تغيص صحيتشخ
انسان  ميانح از روابط و فعل و انفعاالت يدرك صح هشالود
 هت بهتر و استفاديريمنظور مد را به يعيطب يها دهيو پد
 .)Lu et al., 2004( كند ين منابع فراهم ميااز ح يصح
 رات درييتغ هما را قادر به مطالع يا ر ماهوارهيتصاو

طي ساليان دراز  كشور مراتع .سازد يمختلف م يها اسيمق
 ء،احيا گذاري در جهت اصالح و بدون سرمايه يبردار بهره

تخريب  همچنين تبديل و برداشت و عدم تعادل بين توليد و
ضي بخش اكننده نيازهاي ار مينأعنوان تنها عرصه ت هب ،آن

 است كه شدهسبب  ،غيره شهرنشيني و ،صنعت –كشاورزي 
ازجمله عواقب تخريب . گردد فشار بر روي مراتع چند برابر

تغيير اقليم حتي در سطح ميكروكليما، تقليل بارندگي   ،مراتع
ب يتخر. باشد ل در نظم آن و گسترش سن گندم ميو اخال
 و يا تغيير كاربري ش از حديب يعلت چرا  هب مراتع
كاهش ( ها دام يشكل كاهش بازدهرا ب ينيسنگ تهايخسار
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. كند يل ميتحمجوامع  بر) يكاهش بارور و يمحصوالت دام
كه سازمان ملل با استفاده از اطالعات سال  يابيك ارزيدر 

نشان داده شده  خشك بعمل آورده مناطقدر مورد  1990
سال در  مراتعب ياز تخر يناش يكاهش محصوالت دام كه

 پناه علوي( استارد دالر بوده يليم 2/23 برابر يرقم مذكور،
ن نشان داده است كه يشيپ يها ژوهشپ. )1380و مسعودي، 

ك يبا قدرت تفك 5لندست هماهوار) TM( هر سنجنديتصاو
 يها دهيپد يبند طبقه يبرا يت خوبيمتر از قابل 30 ينيزم
گرفته تا  ييمناطق مختلف، از مناطق همگن استوا ينيزم

خوردار رب يا ترانهيمد مهيو ن يا ترانهيرهمگن مديمناطق غ
  . )Schulz et al., 2010( است

 Kavithaرات ييتغ يا در مطالعه )2012( و همكاران
-1973(ساله  33 هك دورين در يزم يپوشش و كاربر

ل هندوستان را با يالت تاميا يمادور هدر منطق) 2006
آنان ج ينتا .كردند يلندست بررس هر ماهوارياستفاده از تصاو

و كاهش  يمسكونر مناطق يش چشمگيدهنده افزا نشان
 )1391(و همكاران  يآذر .در منطقه است يكشاورز ياراض

ل يو تبد ها باغو  يروند كاهش مناطق كشاورز يا در مطالعه
در حوزه شهر مراغه را  يو صنعت يمسكون يآنها به كاربر

 يها با استفاده از داده 2011- 1984 يها سال يط
   .مطالعه كردندمنطقه  +ETMو  TM يها سنجنده

Carmelo منظور مشخص كردن  هب) 2012( و همكاران
از ) 2004- 1954(ساله  50ديناميك تغييرات در يك دوره 

هاي هوايي  تصاوير چندزمانه تصاوير لندست و عكس
در اين مطالعه . در جنوب ايتاليا استفاده كردند) 1954(

طبيعي و يند افرالگوي پوشش زمين و تغييرات آن با دو 
 .ارتباط داده شدند داشتندبرنده  ه نقش پيشاجتماعي منطقه ك

ه يته براي +ETM يها از داده )1385( و همكاران يموسو
رات پوشش در ييز روند تغيو ن ياهينقشه طبقات پوشش گ

نشان داد كه طبقات آنان ج ينتا. استفاده كردند رحوزه سد ال
ر و ييمطالعه تغ يها سال طولدر  ياهيمختلف پوشش گ

را  اي مطالعه )1376( انهمكار و ارزاني .اند ل شدهيتبد
 در گياهي مختلف هاي گروه توليد و پوشش تخمين منظور به

 ايالت در خشك نيمه و خشك هوايي و آب منطقه دو

 ماهواره رقومي هاي داده از استفاده با استراليا ولز نيوساوت
 تخمين كه نشان دادآنان ج ينتا .دادند انجام ام تي لندست

 يبخوب اطالعات اين از استفاده با مراتع توليد و پوشش

 را+ETM هاي داده قابليت) 1381(ي حسين .است پذير امكان
 تاج درصد همچنين برآورد و اراضي كاربري نقشه تهيه براي

كرده ان يچمستان مطالعه و ب منطقه در مراتع گياهي پوشش
 حداكثر روش از استفاده شده، بندي نظارت طبقه در كه

 همراه به را كاپا ضريب و كلي صحت بيشترين ميزان احتمال

، مراتع استان با مساحت ها ين بررسيبا توجه به آخر. دارد
 ،درصد كل سطح استان است 48 برابرهكتار كه  1414000

در اقتصاد  ياديت زياختصاص داده است كه از اهم به خود
   ).Mousavi et al, 2007( استان برخوردار است

منظور شناخت روند تغييرات كمي و كيفي  بهاين مطالعه 
حوزه آبخيز سد قشالق با توجه به  پوشش گياهي مراتع

نقش و اهميت آن در كارايي و عمر مفيد سد، و نيز تغيير و 
منظور  به منطقهي فعل ها و پوشش كاربري تبديل ساير

برداري و مديريت چراي دام و  بهره برايريزي منطقي  برنامه
كنترل بيشتر بر تغيير و تبديل اراضي در اين منطقه انجام شده 

   .است
  
  ها روشو مواد 

هكتار بين  35000پژوهش با مساحتي حدود  همنطق
هاي  و عرض 680335تا  660447ي يجغرافياهاي  طول

كيلومتري  25در  3944628تا  3920722ي يجغرافيا
ساالنه ميزان بارندگي . واقع شده استغرب سنندج  شمال
مرتع و دامداري  ،منطقه هكاربري عمد. متر است ميلي 470

و    دام غالب گوسفند و تركيب دام. باشد شغل اصلي مردم مي
درصد و  90نژاد آن گوسفند كردي و گوسفند لري به ميزان 

فصل رويش بر . دهد مانده را بز تشكيل مي درصد باقي 10
تا اواسط  فندير بوده و معموال از اواخر اسحسب سال متغ

شروع فصل چرا از اوايل ارديبهشت و در . باشد مي مرداد
صورت مساعد بودن عرصه بسيار زودتر از اين تاريخ است 

هرچند كه عمالً تا  ،و پايان فصل چرا اواخر مرداد است
 تبع شود و به ها در پائيز دام در مرتع ديده مي شروع بارندگي



  82   1شماره  23فصلنامه تحقيقات مرتع و بيابان ايران جلد 

شكل  .باشد سنگين ميم در منطقه آن معموالً شدت چراي دا
را در استان و كشور ت آن يمورد مطالعه و موقع همنطق 1

 .دهد يم نشان

ن پژوهش شامل يمورد استفاده در ا يا ماهواره يها داده
مربوط  5ماهواره لندست  TMر سنجنده يپنجره از تصاو 3

 28و  2010ژوئن  25، 1987ژوئن  25 يها خيبه تار
 يها گونهبدليل احتمال تشابه طيفي . باشد يم 2010آگوست 
و محصوالت  يمختلف مرتع يها پيت ياهيعمده گ
با توجه منطقه و عدم امكان تفكيك آنها،  يو باغ يكشاورز

ها و  گونه يمراحل مختلف فنولوژ يبه اختالف زمان
و  2010از دو تصوير سال  يباغ و يمحصوالت زراع

پوشش و تعيين  بندي تركيبات مختلف باندي آنها براي طبقه
دو زمان تشخيص تغييرات  براي .شداستفاده  كاربري اراضي

نظارت شده بندي  نتايج بدست آمده از اعمال طبقه مختلف از
بر روي تصوير مربوط به سال با روش حداكثر احتمال 

هاي توپوگرافي  همچنين از نقشه. استفاده گرديد 1987
براي  GPS و نقاط كنترل زميني برداشت شده با 1:50000

 هبهتر منطقه، زمين مرجع كردن تصاوير و نيز تهيي يشناسا
ح يبراي تصح .شدهاي نقاط تعليمي استفاده  پليگون

 شد استفاده تاريك هاي پيكسل كاهش تكنيك از اتمسفريك

 و ها پديده شدن تر نمايان و تصاوير افزايش وضوح منظور به.
از  پس .استفاده شد خطي كشش روش از موجود عوارض
تصحيح راديومتريك، با توجه به كوهستاني بودن  اعمال

بر اساس  Orthphication)( عمل توپوگرافيمنطقه، تصحيح 
ارتفاع منطقه  يمدل المبرت و با استفاده از مدل رقوم

)DEM (براي ساختن تصاوير . انجام شدها  بر روي داده
 .دوهمبستگي بين باندها محاسبه ش بايد ابتدا كاذب رنگي
 شود كه با هم ميتفاده ــايي اسـبندي از بانده در طبقهآنگاه 

  .همبستگي كمتري دارند
 ، فاكتورباندي هاي بدست آوردن بهترين تركيببراي 
 .شدمحاسبه ) با استفاده از نرم افزار ايلويس( بهينهشاخص 

شده،  بندي نظارت براي انجام طبقه ،هاي اوليه بعد از پردازش
تا براي  ديگرد نييپوشش اراضي زمين تعطبقات كاربري و 

در اين . هاي آزمايشي تهيه شود طبقه از منطقه نمونه هر

منطقه با انجام عمليات  يهاي فعل مطالعه طبقات كاربري
چنين و هم هنشد بندي نظارت ميداني، با استفاده از نتايج طبقه

) 1 :شاملگروه كاربري و پوشش  7آناليزطيفي باندها در 
مراتع با پوشش خوب يا كالس ) 2 ها، باغرياب و اراضي فا

مراتع با پوشش متوسط يا ) 3 ،)پوشش %40شتر از يب( يك
مراتع با پوشش فقير يا ) 4 ،)پوشش %40تا  26( كالس دو
) 6، اراضي ديمزار) 5 ،)%25تا  10با پوشش ( كالس سه

با پوشش كمتر (ديمزارهاي رهاشده و اراضي بدون پوشش 
 تعريف شدند شناسايي ومنابع آب ) 7و  )%10از 

)Mousavi et al, 2007.(  
ها و   با بازديد مستقيم از عرصه و استفاده از نقشه

هاي مختلف مراتع منطقه  تيپ ،اطالعات موجود منطقه
 .شدزير شناسايي  شرح هب

- Ferula hausskenthi-Bromus tomentollus  
- Bromus tomentollus- Ferula hausskenthi 

- Astragalus sp-Bromus tomentollus 

- Astragalus sp-Psathyrostachys fragilis-Bromus 

tomentollus 

- Astragalus sp- Gundelia sp 
  

برداري  هاي صحرايي از روش نمونه آوري داده براي جمع
به اين نحو كه ابتدا . بندي شده استفاده گرديد تصادفي طبقه

پوشش گياهي و نيز  مناطق همگن از لحاظ تراكم
هاي مختلف زمين انتخاب و در ادامه نقاط  كاربري
گيري بصورت تصادفي در داخل نقاط همگن تعيين  نمونه
ارديبهشت  20هاي صحرايي از تاريخ  آوري داده جمع. شدند

و با توجه به مراحل مختلف  1389شهريور 15لغايت 
ريك داخل ه در. شدها انجام  هاي عمده تيپ فنولوژي گونه

برداري  نمونه ها نقاطي به صورت تصادفي انتخاب و تيپ از
برداري،  نقطه نمونه به اين نحو كه پس از تعيين هر ،انجام شد

موقعيت  مركز آن قرار داده و ياب را در دستگاه مكان
اين نقاط  مرحله بعد هريك از در. بت گرديدثجغرافيايي آن 

. شدمنظور  )متر90*90(عنوان مركز يك مربع فرضي  هب
متر بوده  90*90فرضي  همربع مذكور به صورت يك شبك
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 .دهد پوشش مي TMكه نه پيكسل را روي تصاوير سنجنده 
هاي گياهي با استفاده  ها مشخصه داخل هريك از پيكسل در

 متر از يكديگر 5مترمربعي با فاصله  5پالت  9از تعداد 

 خصوصيات پوششي سطح پالت. شدثبت  گيري و اندازه
تمام  در) سنگريزه، خاك لخت پوشش گياهي، سنگ و تاج(

ها و توليدگياهي با روش قطع و توزين به تفكيك  پيكسل
نقطه  6 گيري فوق در اندازه. هاي غالب برداشت گرديد گونه

 در. تيپ گياهي منطقه طرح انجام شد 5 در هر تيپ و در
 هاي مختلف گونه هاي مربوط به توليد مرحله بعد ابتدا پاكت

هاي  وزن خالص نمونهبعد  هواي آزاد خشك گرديد و در
پالت از  9هاي مربوط به هر  سپس داده. شدگياهي محاسبه 

ميانگين آنها  يك واحد موجود در هر شبكه با هم تلفيق و
براي هر ) توليد پوشش و( هاي گياهي عنوان مشخصه به

 هاي پوشش و كاربري تعيين از بعد. پيكسل منظور گرديد

نقشه  از استفاده با آموزشي نقاط تهيه براي زمين، مختلف
 با زمين در آن سطح كه نشده نظارت بندي طبقه از شده تهيه

كاربري معلوم با خصوصيات طيفي مشخص ارتباط داده شد 

در مراحل  GPS با شده ثبت كمك نقاط با همچنين و
 هايي پيكسل كاذب، رنگي تصوير بازديدهاي ميداني بر روي

 عنوان به موردنظر بودند پوشش يا كاربري بازتاب معرف كه

ها  تيپ داخل هريك از سپس در. شدند انتخاب تعليمي نقاط
نقاطي به صورت تصادفي انتخاب و نقاط تعليمي از آنها با 

شده با  بندي نظارت در ادامه طبقه .تهيه گرديد GPSمركزيت 
ي روي تصاوير تركيب استفاده از نقاط آموزشي تهيه شده بر

منظور افزايش  به. شدزمان مختلف اجرا  3رنگي كاذب 
 هرقومي ارتفاع منطقه با فاصل هتوليدي، از نقش هصحت نقش

با . اصالح تصاوير استفاده گرديد برايمتر  20خطوط تراز 
هاي مختلف پوششي بر روي نقشه  هاي ميداني كاربري بازديد

 هاي هاي كالس تفكيك و همچنين بيشترين تداخل پيكسل
در  .مختلف پوششي بررسي و نقاط تعليمي جديد تهيه شدند

از تصاوير توليد  SAVI و NDVI هاي گياهي ادامه شاخص
 برايها در تركيبات باندي مختلف  گرديد و از اين شاخص

  . شدهاي گوناگون استفاده  كاربريي يشناساتفكيك و 

  
 مورد مطالعه و موقعيت آن در استان و كشور همنطق -1شكل 
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 و تفسير براي مناسب باندي تركيب انتخاب براي

 Optimum index factor)( از شاخص بندي تصاوير، طبقه
OIF است آمده) 6 تا 1( هاي جدول ج دريستفاده شد كه نتاا .

 كمترين 1 و 5، 7 باندهايكه دهند  مي نشان ها ل جدو

 خودب تايي سه تركيبات در را OIFبيشترين و همبستگي

  .ندا هاختصاص داد
  

  1987ژوئن  25همبستگي باندها در تصوير ب يضرا - 1جدول 
Band7 Band5 Band4 Band3 Band2 Band1   

79/0  81/0  92/0  94/0  97/0 1  Band1 

82/0  83/0  93/0  98/0  1  97/0  Band2 

85/0  87/0  95/0  1  98/0  94/0  Band3 

9/0  93/0  1  95/0  93/0  92/0  Band4 

99/0  1  93/0  87/0  83/0  81/0  Band5 

1  99/0  9/0  85/0  82/0  79/0  Band7 

  
  2010ژوئن  25همبستگي باندها در تصوير ب يضرا -2جدول 

Band7 Band5 Band4 Band3 Band2 Band1   
8/0  82/0  88/0  96/0  99/0 1  Band1 

76/0  83/0  91/0  98/0  1  99/0  Band2 

82/0 88/0  95/0  1  98/0  96/0  Band3 

88/0  95/0  1 95/0  91/0  88/0  Band4 

98/0  1  95/0  88/0  83/0  82/0  Band5 

1  98/0  88/0  82/0  76/0  8/0  Band7 

 

 2010آگوست  28همبستگي باندها در تصوير ب يضرا -3جدول 

Band7 Band5 Band4 Band3 Band2 Band1   
74/0  79/0  85/0  97/0  98/0 1  Band1 

77/0  85/0  9/0  99/0  1  98/0  Band2 

82/0  84/0  97/0  1  99/0  97/0  Band3 

87/0  96/0  1  97/0  9/0  85/0  Band4 

94/0  1  96/0  84/0  85/0  79/0  Band5 

1  94/0  87/0  82/0  77/0  74/0  Band7 
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مربوط به  OIFمقادير شاخص  - 4جدول 
  1987تصوير 

  
  

مربوط  OIFمقادير شاخص  - 5جدول 
  2010ژوئن  25تصوير  به

مربوط به  OIFمقادير شاخص  - 6جدول    
 2010آگوست  28تصوير 

  تركيب باندي OIFشاخص  تركيب باندي OIFشاخص  تركيب باندي OIFشاخص 
81/39  157    12/41 712  64/39 712 

58/38  712    73/39 275  37/38 157 

21/38  512    28/39 157  29/35 512 
71/36  257    16/37 512  81/33 357 

  
براي داده  باندي  بهترين تركيباتOIF شاخص بر اساس 

 ،157FCC ،712FCC، 512FCC، 1987ژوئن  25مربوط به 
257FCC 357 و FCC  2010ژوئن  25و براي داده ،
712FCC ،275FCC ، 157FCC، 512FCC 357 وFCC 

، 712FCC،  157FCC ،2010آگوست  28 هو براي داد
512FCC ،357 FCC257 وFCC  شدتعيين.  
كل  از ،يديتول يها نقشه صحت و دقت يابيمنظور ارز به

تصادفي با احتساب  هنقط 350 منطقه بازديد بعمل آمد و
بودند، ه شده يته يدانيكه در مطالعات م يآموزش يها گونيپل
انتخاب و با  يهر كالس كاربر ينقطه برا 50طور ميانگين  هب

 يها مختصات آن تعيين و بر روي نقشه GPSاستفاده از 
و بصورت پليگون بر  شدهموقعيت محل مشخص  يديتول

  . شداضافه  ها روي نقشه
  
  ج ينتا

حداكثر  يشده به روش آمار نظارتبندي  اعمال طبقه از
 )FCC_NDVI+B5+B7(احتمال بر روي تركيبات باندي 

آگوست بهترين صحت براي سطح زير  28مربوط به داده 
سطوح زير كشت . شدحاصل  1پوشش مراتع كالس

بندي اعمالي بر روي داده  در طبقه ها باغكشاورزي آبي و 
ن زمان از صحت باالتري برخوردار بود و از پوشش يهم

همچنين كاربري منابع آب نيز با . مرتعي تفكيك گرديد
 4هاي اصلي بر روي باند  استفاده از آناليز تجزيه به مؤلفه

ك شد و با اعمال همين آناليز بر يتفك 2010ژوئن  25داده 
، اراضي 2010سال  آگوست 28 داده مربوط به 1 روي باند

زارهاي رها شده را بخوبي از مراتع جدا  آيش، ديم و ديم
نهايي  ههاي جدا شده با هم تلفيق و نقش كاربريه يال. كرد

 يبند طبقه ).2شكل( شدتوليد  2010در سال پوشش زمين 
ر سال يتصو يبات مختلف باندهايترك ينظارت شده بر رو

منابع   يكاربر يد و با توجه به ثبات نسبياجرا گرد 1987
د يز با بازديشده، و ن يرات كميين مدت دچار تغيآب كه در ا

بندي بر  ه شده، طبقهيته يميو نقاط تعل انجام شده يدانيم
جه را ين نتيبهتر 1987تصوير سال  FCC 357 روي

 ،يديتول يها صحت نقشه يبررس براي .)3شكل(دربرداشت 
مربوطه با استفاده از دستور تشخيص صحت در  هاي جدول
افزار ايرداس تشكيل و ماتريس خطا بدست آمد و بر  نرم

 هاي ولجد( ضريب كاپا محاسبه شد اساس آن دقت كلي و
برابر  1987ن در سال يپوشش زم هنقش يصحت كل). 9و  8
 يو صحت كل 6852/0 آن برابر يب كاپايو ضر 5/70٪

آن  يب كاپايو ضر ٪4/73، 2010مربوط به سال  هنقش
   .بود 7087/0
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  2010 -  1987هاي  در حوزه در طي سالپراكنش آماري سطوح مختلف كاربري  - 7جدول 

  نوع كاربري 
1987 2010 

 )درصد(تغيير  )هكتار(تغيير 
 درصد از كل منطقه )هكتار(مساحت درصد از كل منطقه )هكتار(مساحت 

 -01/0 -5 53/0 252 54/0 257 منابع آب 1
 45/0 215 4 1910 55/3 1695 زار ديم 2

 29/1 608 9/19 9486 61/18 8878 اراضي لخت 3

 44/3 1641 82/16 8023 38/13 6382 اراضي فارياب 4

 -14/1 -540 7/8 4155 84/9 4695 1مراتع كالس 5

 -19/10 -4857 74/9 4646 93/19 9503 2مراتع كالس 6

 14/6 2983 29/40 19217 15/34 16279 3مراتع كالس  7

  100 47689 100 47689   كل

  
  1987سال  مربوط به نقشه پوشش زمين در يماتريس خطا - 8جدول 

 واقعيت زميني
مجموع   خطاي كميسيون  بندي طبقه

اراضي   مراتع خوب  مراتع متوسط  مراتع فقير  ديمزارها  اراضي لخت  منابع آب  ها پيكسل
  فارياب

  اراضي فارياب  298 19  7 0 3 0 0  327 87/8
  مراتع خوب  15  266  47 10 10 0 0  348 6/23
  مراتع متوسط  9 44  259 37 13 0 0  362 45/28
  مراتع فقير  0 23  42 272 48 34 0  419 08/30
  ديمزارها  12 17  25 46 197 41 0  338 7/41
  اراضي لخت  0 0  20 59 36 169 6  290 7/41
  منابع آب  0 0  0 18 0 34 149  201 87/25

  ها مجموع پيكسل  334  369  400 442 307 278 155  2285 
  خطاي اميسيون  77/10  91/27  25/35 46/38 83/35 2/39 44/4   5/70%

 ضريب كاپا 6852/0
 

2010مربوط به نقشه پوشش زمين در سال  يماتريس خطا - 9جدول   

 واقعيت زميني
بندي طبقه خطاي 

كميسيون
مجموع 
ها پيكسل مراتع  مراتع فقير ديمزارها اراضي لخت منابع آب 

اراضي  مراتع خوب متوسط
 فارياب

  اراضي فارياب  299  16  8 0 4 0 0  327 56/8
  مراتع خوب  17  276  36 7 12 0 0  348 7/20
  مراتع متوسط  12  33  272 30 15 0 0  362 86/24
  مراتع فقير  0  25  36 280 41 37 0  419 17/33
  ديمزارها  14  15  19 39 218 33 0  338 5/35
  اراضي لخت  0 0  27 43 38 178 4  290 62/38
  منابع آب  0 0  0 21 0 26 154  201 38/23

  ها مجموع پيكسل  342  365  398 420 328 274 158  2285 
  خطاي اميسيون  57/12  38/24  65/31 33/33 53/33 03/35 53/2   4/73%

 ضريب كاپا  7087/0
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در منطقه با استفاده از  انجام شدهتغييرات  تشخيص
. پذير است بندي دو زمان بخوبي امكان نتايج طبقه همقايس

هاي مختلف در دو زمان مختلف و ميزان  مساحت كاربري
كاربري تهيه شده با استفاده از  هتغيير آنها از روي دو نقش

نشان ) 7(شده استخراج و در جدول  بندي نظارت آناليز طبقه
 دهد كه بيشترين ارقام اين جدول نشان مي. داده شده است

هكتار كاهش مربوط  4857ميزان تغيير كاربري با مساحت 
هاي بعدي مراتع  باشد، در رتبه مي 2به كاربري مراتع كالس

هكتار افزايش و اراضي آبي  2983با رقم  3كالس
با توجه به . اند هكتار افزايش قرار گرفته 1641كشاورزي با 

 ه، اين تغييرات بخوبي و با مقايسانجام شدهحجم تغييرات 
   .باشد چشمي دو نقشه قابل تشخيص مي

  
1987 نقشه پوشش زمين در سال -2شكل   
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  2010نقشه پوشش زمين در سال  -3شكل 

  
  بحث
آمده از  هاي بدست شاخص) 1376( همكارانرزاني و ا

دار با  معنيي روابط را دارا TM4و  TM3تركيب باندهاي 
) 1380( پناه و مسعودي علوي .اند هاي گياهي دانسته لفهؤم

ندي و ب را براي طبقه TM7و  TM3, TM4, TM5 باندهاي

كه تا حدودي با  اند كردهتهيه نقشه كاربري زمين توصيه 
  بندي نظارت شده طبقه. نتايج اين مطالعه مطابقت دارد

(Supervised Classification)  مطالعه استفاده كه در اين
هاي مرسوم و متداول است كه تاكنون  شده است از روش

از اين روش ) 1377(صفت  درويش .بكار گرفته شده است
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بندي نام برده است و نتيجه  عنوان متداولترين روش طبقه هب
بندي  افزايش تعداد طبقات را كاهش ميزان صحت طبقه

اجراي اين نيز نتايج خوبي از ) 1381( حسيني. دانسته است
ميزان صحت البته . بندي بدست آورده است نوع طبقه

از مناسب بودن تعداد طبقات  حكايتهاي تهيه شده  نقشه
 كاربري نقشه تهيه در )1386( ميرآخورلو. انتخابي است

و با  +ETMايران با سنجنده  شمال هاي جنگل اراضي
 احتمال، طبقات حداكثر الگوريتم با بندي طبقه استفاده از

 ميزان آبگير، و لخت خاك مرتع، انبوه، نيمه انبوه، جنگل

 را درصد 98 و 76/83 ترتيب به كلي و ضريب كاپا را صحت
آورد كه افزايش ميزان صحت در اثر كاهش تعداد  دستب

 .باشد مي) طبقه 7(مطالعه اين نسبت به ) طبقه 5(طبقات 
مورد مطالعه  هسطح بخشي از مخزن سد كه در داخل منطق

درصد كل منطقه را تشكيل  1قرار گرفته است كمتر از 
اين كاربري از كمترين ميزان تغيير برخوردار است و . دهد مي

بخش بسيار ناچيزي از آن كه احتماالً ناشي از افت سطح 
به كاربري اراضي لخت و  2010آب مخزن است در سال 

رزي ديم كاربري كشاوالبته . بدون پوشش تبديل شده است
 5/0منطقه نيز از تغيير كمي برخوردار است و افزايش 

رويكرد  ،سد هبا توجه به وجود درياچ. درصدي داشته است
تبديل اراضي به ديم كم است و در بعضي نقاط حوزه نيز 

. اند زارهاي كم بازده رها شده و به اراضي باير تبديل شده ديم
درصدي  2/1اراضي بدون پوشش و لخت نيز از افزايش 

زارهاي رها شده و  برخوردار است كه بخشي از آن ديم
است كه بر اثر چراي شديد تخريب  3بخشي نيز مراتع كالس

 5/3اراضي فارياب و باغ در حوزه افزايش . اند شده
 هدرصدي دارند كه با توجه به افزايش پمپاژ آب از درياچ

نتظار زارها، قابل ا سد و تغيير كاربري بخشي از مراتع و ديم
عمدتاً در نقاط مرتفع حوزه و دور  1 مراتع كالس. باشد مي

امكان تغيير كاربري آنها به و   از مناطق مسكوني واقع شده
اما با وجود اين مراتع كاهش  ،كشاورزي بسيار محدود است

كه بيشتر ناشي از افت كيفيت اين  اند داشتهدرصدي  2/1
مراتع . ام استمراتع بر اثر چراي مفرط و خارج از فصل د

درصدي از بيشترين سطح تغيير و  2/10با افت  2كالس

نزديكي اين مراتع به مناطق مسكوني كه  ،كاهش برخوردارند
ر ييو امكان آسان تغ همجواري با اراضي كشاورزيز يو ن

. امل تغيير كاربري اين مراتع استوترين ع عمده ،آنها يكاربر
بيشتر در معرض  ،آسان يبعلت دسترسهمچنين اين مراتع 

چراي مفرط و خارج از فصل دام قرار دارند كه باعث افت 
 3 مراتع كالس .باشد مي 3كيفيت آنها و تبديل به مراتع كالس

اند كه  درصدي پيدا كرده 2/6افزايشي  ،سال 23نيز در طي 
 2 كاهش سطح مراتع كالس ليها بدلافزايش آن هقسمت عمد

يج بدست آمده از اين نتا .است 3 و تبديل به مراتع كالس
  :مطالعه بيانگر موارد زير است

در طي زمان در يك منطقه با  انجام شدهتغييرات  - 
هاي سنجش از دور بخوبي قابل تشخيص  استفاده از داده

كاربردي  هاي جدولتواند بصورت نقشه و نيز  است و مي
ها همچنين بهترين ابزار  اين داده. بخوبي نمايش داده شود

اي براي مديران  ريزي ناحيه تغييرات و برنامه پايش براي
  .و منابع طبيعي است  منطقه
حجم باالي تغييرات، ازجمله كاهش شديد مراتع  -
و اراضي بدون پوشش،  3و تبديل آن به مراتع كالس 2كالس

اي جز تخريب خاك و افزايش فرسايش  مسلماً نتيجه
سد اين  هوجود سد قشالق و اهميت درياچ. نخواهد داشت

شرب شهر سنندج و ساير كاربردها، نيازمند  آبمين أتدر 
توجه جدي مسئوالن استان در كنترل و مديريت تغييرات 

  .حفظ حجم مفيد مخزن سد و كيفيت آب آن است براي
و امكان  يكشاورز ياراض اب 2مراتع كالس يهمجوار -

ن يل اينقاط باعث تبد ياچه سد در بعضيپمپاژ آب از در
جاد و احداث باغ يا ايو  يبآ يكشاورز يبه اراض يكاربر
موارد با صدور مجوز و از  يارياست كه در بس شده

ز بدون مجوز يها ن قسمت يبوده و در بعض يقانون يواگذار
  . داده شده است يل كاربريتبد

لندست، با وجود نسل جديد  ههاي ماهوار داده -
بيشتر هاي  ييتواناهاي مختلف و نيز  ها و سنجنده ماهواره

آنها، از دقت خوبي در مطالعات برخوردار است و با توجه به 
هاي جديد در  هاي آرشيويي غني در مقايسه با ماهواره داده

مطالعات تاريخي داراي اهميت زيادي بوده و از لحاظ هزينه 
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  .باشد نيز بسيار مقرون به صرفه مي
پذيري،  هاي آبخيز از نظر آسيب حوزه بندي اولويت -
مطالعه و مديريت بهتر نقش كليدي در كنترل فرسايش،  براي

حفاظت آب و خاك و حفظ و بهبود كيفيت پوشش گياهي 
  .منطقه خواهد داشت

بندي كاربري اراضي  هاي طبقه استفاده از ساير روش -
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Abstract  
In the past decade, extensive changes have occurred in the land use and land cover of 
Qeshlaq dam watershed. The rangelands of the study area have undergone extensive 
changes, converted to other land uses, or lost their quality. The continuation of this 
process not only reduces the forage production and consequently livestock production 
but also increases unemployment and migration to the city, leading to increasing soil 
erosion and sediment yield as well as reduced size of the dam reservoir and reduced 
economic life. This research was aimed to detect and provide the map for the land-cover 
changes in the study area during 1987 and 2010 using TM Landsat 5 satellite images. In 
this regard, the available data of the study area and the data collected from field were 
used as ancillary data. Maximum land-use changes, with a reduction of 4857 ha in area, 
were related to the class II rangelands, followed by class III rangelands with an increase 
of 2983 ha, and agricultural irrigated lands with an increase of 1641 ha, respectively. 
Our results clearly confirm the heavy grazing in the study area and conversion of 
rangelands to agricultural lands.   
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