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  بررسي قابليت استفاده از تصاوير ماهواره اي با قدرت تفكيك باال در تشخيص برخي از اشكال فرسايش
  در استان تهران

 محمد  حاجي قلـيزاده
   تهران12 و كارشناس ارشد شهرداري منطقة  دانشگاه تربيت مدرسي ارشد آبخيزداري دانشكدة منابع طبيعيكارشناسدانش آموختة 

  
  چكيده
، اهميت جايگاه عكسها و تصاوير ماهواره اي تعبير و تفسير ،شبا پرداز

و كاربردهاي علوم و تكنولوژي فضايي كه قادر به پيش بيني بروز 
آشكار سازي فعاليتهاي مخاطره  حوادث غيرمترقبه و هشدارهاي الزم،

مديريت فرسايش،  آميز زيست محيطي و كاهش اثرات ناشي از آنها،
ه آب وهوا و بررسي اثر آنها بر كشاورزي، پيش بيني فصلي و ساالن

خشكسالي و پيشروي كوير، برنامه ريزي و مديريت منابع، نظير 
مديريت آب آشاميدني و  جنگل، مرتع، ماهيگيري، وحوش، معادن،

 هاي شكلآشكارسازي آلودگي آب و جلوگيري از امراض، تهيه انواع 
  .ي گردد كارتوگرافي در مقياسهاي گوناگون معين م وموضوعي
 و ، ديم، باغاتيمراتع به انواع زراعت آب  در جنگلها ويتغييركاربر

حساس به فرسايش   شيبدار وي در اراضي،صنعت  ويتاسيسات شهر
سيل   ويرسوبزاي توسعه روند فرسايش و  تواند باعث ايجاد ويم

 از اين تحقيقدر.  آبخيز باشديزمين لغزش در حوزه ها  ويخيز
 سنجنده ،7 لندست يا  تصاويرماهوارهي رقومروش تفسير وپردازش

ETM  در فرسايش شكل تهيه ي براي ميالد2002 سال مربوط به 
حوزه طالقان رود، هراز، پنج حوزه بزرگ محاط استان تهران شامل 

 شكل در اين .استفاده شد ي كويرمركز وكرج -درياچه نمك، جاجرود
 ا شدت زياد،انواع اشكال فرسايشي هزار دره، فرسايش خندقي ب

فرسايش خندقي با شدت كم،پهنه  فرسايش خندقي با شدت متوسط،
 .بستر سيلگير تفكيك گرديد هاي با اشكال فرسايش بادي و

، ETM سنجش از دور، شكل اشكال فرسايش، :واژگان كليدي
                                     تهران، ايران

  
  مقدمه

 درك كامل اهميت ورود و اكنون بسياري از كشورهاي جهان با 
دستيابي به تكنولوژي فضايي و بهره برداريهاي صلح آميز از منابع 
زمين و حفظ امنيت ملي خود به طرق گوناگون اقدام نموده اند و به 

 حاصل پرتاب اين ماهواره ها، .موفقيت هاي مهمي نيز دست يافته اند
تيار هزاران تهيه ميليونها تصوير از كره خاكي زمين است كه در اخ

محقق و موسسه تحقيقاتي قرار گرفته و با پردازش و تعبير و تفسير 
آنها، اهميت جايگاه و كاربردهاي علوم و تكنولوژي فضايي كه قادر 

آشكار سازي  به پيش بيني بروز حوادث غيرمترقبه و هشدارهاي الزم،
فعاليتهاي مخاطره آميز زيست محيطي و كاهش اثرات ناشي از 

يريت فرسايش، پيش بيني فصلي و ساالنه آب وهوا و بررسي آنها،مد
اثر آنها بر كشاورزي، خشكسالي و پيشروي كوير، برنامه ريزي و 

مديريت  مديريت منابع، نظير معادن،جنگل، مرتع، ماهيگيري، وحوش،
آب آشاميدني و آشكارسازي آلودگي آب و جلوگيري از امراض، تهيه 

وگرافي در مقياسهاي گوناگون معين  كارت وهاي موضوعيشكلانواع 
  .مي گردد

 يتبديل آنها به ديمزارها دركوهستانها جنگلها و تخريب مراتع و
 شمال به يتبديل جنگلها تخريب و  كشور ويجنوب غرب غرب و
، عالوه بر كاهش تنوع يصنعت  ويتوسعه شهر  ويزراعت آب باغات و
 ينه جنگل گو3000بيش از (يمرتع  وي جنگلي گونه هايژنتيك
 دركشور وجودي  دامي و، صنعتي مختلف داروئي با استفاده هايومرتع
 زمين لغزشها وي،  اراضيرسوبزاي باعث توسعه روند فرسايش و) دارد

 ميليارد تومان از بروز زمين 50ساالنه . تشديد سيالبها شده است
 ميليارد تومان به طور متوسط با وقوع سيالبها 3000 تا 500لغزشها و 

 از ي خسارات ناشبه اين رقم بايستي .ه كشورخسارات وارد مي شودب
كشور و   دريكاهش تنوع ژنتيك مراتع و  جنگلها ويرات كاربريتغي

 كه منجر به بروز يتناسب اراض  خارج ازيتغييرات كاربر تخريب و
ه لذا ب .را مي شود افزود ييسيالبها، لغزشزمين،   انواع فرسايش
پراكنش انواع فرسايش، زمين  از ت موجود وضعييمنظور شناساي

 يتحوالت بسيار سريع فن آور عنايت به تغييرات و با، سيل لغزش و
 يسيستم ها سنجش از دور و ينرم افزارها  ويتصاوير ماهواره ا
يز استان خ آبيحوزه ها  اين تحقيق بر روي،ياطالعات جغرافياي

  .  شدانجامتهران 
 آبخيز استان تهران با استفاده يها حوزه  اشكال فرسايشيشكلتهيه 

سال ETM ، سنجنده 7لندست  تصاوير ماهواره ي رقومياز داده ها
 سخت افزار و،  نرم افزاري كشور براساس ارتقاء سطح فن آور2002

  سريع ويامكان دسترس  تدقيق، تسريع وبرايامكانات بالقوه كشور 
  وي، اجراييتحقيقاتي،  كليه مراجع آموزشيآسان به اطالعات برا

 يكسال در آذرماه سال يط  ويسطوح مختلف پايه ريز  دريمديريت
كاربري اراضي معاونت آبخيزداري، گروه  (گرديد انجام ي شمس1382

  .)1382سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور، 
بررسي امكان استفاده از داده هاي تحقيقات متنوعي در خصوص 

 انجام شده است كه از آن ميان يشي فرسا هايشكلرقومي در تهيه 
 با )1996(همكاران و Rajendra  .مي توان به افراد زير اشاره كرد

در منطقه يوتا در تايلند ميزان نرخ فرسايش  مطالعه موردي انجام يك
اطالعات  سيستمو با استفاده ازUSLE  روش خاك را با استفاده از

 تحقيق ادند كه در اينجغرافيايي و سنجش از دور مورد بررسي قرار د
 تا 0 و ميزان نرخ فرسايش از  استفاده شد ERDASاز نرم افزار

از استخراج ، )Green )2000 و  King. برآورد گرديد 32/279
  ارائه يك راه حل مفيد به منظوراطالعات از داده هاي سنجش از دور

براي حل مشكالت مربوط به مناطق ساحلي و ارائه پيشنهادات 
 به مطالعه مناطق فرسايش تحقيقستفاده نمود كه در اين اصالحي ا

ات احتمالي آنها تأثيردر حوزه و بررسي موقعيت تاسيسات آبي و  پذير

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

دسترسي مانند جاده  بر جابجايي رسوبات و موقعيت و وضعيت مناطق
در تحقيقي كه توسط گروه علوم خاك  .ه استپرداخته شد...  پلها و،ها

بر روي تعيين مقدار كمي ) 1996 ( گاه آنكارادانش دانشكده كشاورزي
فرسايش با استفاده از دانش سنجش از دور و سيستمهاي اطالعات 

 آنكارا انجام گرفت كه در Cubukجغرافيايي در حوزه درياچه سد 
تن در هكتار در سال برآورد  08/12نهايت مقدار خاك هدر رفته 

 پهنه بندي شكلهيه  اقدام به ت)1998 (و همكاران Daniels .گرديد
در . واشنگتن نمودند Pacific Countyخطر فرسايش در منطقه

 استفاده  كردند و در نهايت TMانجام اين تحقيق از تصاويرسنجنده 
  Mattra. تفكيكي مناطق با خطر فرسايش را ارائه نمودندشكل

 در بررسي نقش عوامل محيطي موجود برروي حوزه و مناطق )2001(
 هاي دراستانMan سات سدي كه بر روي رودخانهمشرف بر تاسي

Gugaratو  Maharashtraاز ، در هند GISو  RSاستفاده كرد .      
 Kokh-Shrestha  )2001(  اقدام با استفاده از تصاوير ماهواره اي

 پهنه بندي فرسايش و كاربري اراضي درحوزه شكلبه تهيه 
Jhikahu Khola مقدار فرسايش  از كشور نپال نمود و در نهايت

 تن در هكتار در سال در  01/0تا 4/0خاك را در اين حوزه به ميزان 
 تن در هكتار در سال در اراضي با كاربري 9/0اراضي جنگلي و 

در نهايت ميزان متوسط فرسايش خاك . كشاورزي آبي برآورد كرد
 تن در هكتار برآورد 6/12ساالنه در منطقه مطالعاتي مذكور معادل 

  . گرديد
در داخل كشور نيز در قالب مطالعات سيماي حوزه هاي آبخيز كه 
توسط معاونت آبخيزداري سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور 
انجام گرفته به اين مهم پرداخته شده است كه از آن ميان مي توان 
به مطالعات سيماي حوزه هاي آبخيز استان گلستان و استان تهران 

 ي تصويراشكال فرسايش، ارائه يرقوم شكلارائه تهيه و  .اشاره كرد
ي براي جدول اطالعات توصيف  تهيه و آبخيز حوزهوضعيت كالن از

  كشوري مديران اجراييها برا زير حوزهي  زمان  ويمكاناولويت بندي 
 تهيه و ارائه حجم عظيمي از اطالعات در زمان و فضاي كمتر و

ف اهداز ا  مي شوند،نسبت به اطالعاتي كه به صورت دستي تهيه
  . باشديم 1:250000 در مقياس تحقيق اين ياصل
  

  ها مواد و روش
مبناي اين تحقيق  براساس كدبندي حوزه هاي آبخيز ايران كه توسط 

در . تهيه شده است، مي باشد) تماب(سازمان تحقيقات منابع آب ايران
اين تحقيق حوزه هاي محاط استان تهران در كنار هم قرار داده شد و 

 .مورد بررسي قرار گرفت
 زير 5به  هكتار مساحت 6150000 آبخيز استان تهران با يحوزه ها

با مساحت هراز  ،3/487620 با مساحت حوزه طالقان رود
هكتار،  4/2473489 با مساحت  هكتار، درياچه نمك9/1008909

ي با مساحت  كويرمركز و هكتار5/849859 با مساحت كرج -جاجرود
 .ي مي شود هكتار تقسيم بند6/1334888

تا  49°09' 41″منطقه مورد مطالعه در محدوده طول جغرافيايي
 قرار 36°47'11″ تا 34°01' 49″ و عرض جغرافيايي23°53'″09

موقعيت منطقه مورد مطالعه را در ايران و ) 1(شكل شماره . دارد
  .وضعيت حوزه هاي مورد بررسي نسبت به هم نشان مي دهد

    موقعيت حوزه هاي آبخيز استان تهران)1(شكل
  

زمين لغزش   اشكال فرسايش،پراكنش انواع كه ي طبيعي بالياشكل
 در ي دهد، كمك فراوانيدر حوزه آبخيز نشان م سيلگير را مناطق و

البته الزم  . نمايدي در عرصه آبخيز ميبحران تعيين مناطق خطرناك و
، زمين ي به شرايط اقليميبه ذكر است كه اين خصوصيات بستگ

 خصوصيات ي و پوشش گياهي، هيدرولوژيكي،، فيزيوگرافيشناس
سيستم ا  بضروري است لذا  ودارد يحيط طبيع در ميمورفولوژيك

كنتراست،   مختلف در تن ويبا استفاده از تنظيم ها  گوناگون ويرنگ
 تفسير اين مناطق پيدا ي را برابهتري ر، نمايش صفحه مانيتويوربر

 در مرحله بعد پس از تشخيص اشكال مختلف فرسايش موجود .نمائيم
 جدا كردن پلي گونها به اين و قابل تفكيك در مقياس انتخابي، نحوه

صورت است كه ابتدا با توجه به تعريف هر يك از اشكال فرسايش و 
شناخت كارشناس از اشكال هر يك از اين پديده ها در روي زمين و 

 شكلدر . بر مبناي تفسير چشمي، محدوده ها تفكيك مي شوند
پراكنش اشكال فرسايش اين محدوده ها شامل فرسايشهاي سطحي، 

ري، خندقي، هزاردره يا بدلند، محدوده هاي با فرسايش بادي و شيا
زمين لغزش مي باشد كه به همراه اينها بسترهاي سيلگير و موقعيت 

با توجه به .  نشان داده شده استشكلمناطق سيلزده نيز بر روي 
اينكه  تشخيص فرسايشهاي سطحي و شياري با توجه به مقياس 

ماهواره اي مورد استفاده در   و نيز قدرت تفكيك تصاويرشكل
تحقيق، كاري بسيار دشوار مي باشد، لذا در انجام اين تحقيق محدوده 
هاي داراي فرسايشهاي خندقي با شدتهاي متفاوت مبنا قرار گرفت 
كه مسلما در اين محدوده ها وجود فرسايشهاي سطحي و شياري نيز 

و نيز روش لذا با توجه به اين موضوع  .غير قابل انكار مي نمايد
 BLMپيشنهادي دفتر مطالعات و ارزيابي آبخيزها كه بر مبناي روش 

، اين )1381 و صادقي، 1373صادقي، (تنظيم و ارائه شده است 
 نشان داده مي شوند منتها، تنها براي SRGمحدوده ها به صورت 

 در نظر 3 و 2، 1فرسايش خندقي با توجه به تراكم آنها سه كالس 
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فرسايش  Rفرسايش سطحي،  Sدر اينجا منظور از . گرفته شده است
و در مرحله بعدي در محيط .  فرسايش خندقي  مي باشدG شياري و

GIS  در مي آيد) وكتوري( به صورت فرمت برداري.  
، در GPSپس از اين مراحل، با استفاده از كامپيوترهاي قابل حمل و 

ه شده و صحرا پلي گونهاي تفكيك شده با شرايط طبيعي تطبيق داد
در صورت عدم تطابق با شرايط واقعي، اصالح گرديد و در نهايت پس 

  . نهايي پراكنش اشكال فرسايش تهيه شدشكلاز اعمال تصحيحات، 
  
  
  
  

  نتايج و بحث
 پراكنش اشكال شكلنتايج مربوط به انجام اين تحقيق شامل ارائه 

ز فرسايش و همچنين جدول توصيفي مربوط به آن در پنج حوزه آبخي
 - حوزه طالقان رود، هراز، درياچه نمك، جاجروداستان تهران شامل

ي مي باشد كه خود گوياي نتايج برگرفته شده از  كويرمركز وكرج
 انواع اشكال فرسايشي هزار شكلدر اين . انجام اين تحقيق مي باشد

 فرسايش خندقي با شدت متوسط، دره، فرسايش خندقي با شدت زياد،
 دت كم، پهنه هاي با اشكال فرسايش بادي وفرسايش خندقي با ش

 اشكال فرسايش تهيه شكل )2(شكل . بستر سيلگير تفكيك گرديد
 را نمايش شكل اطالعات توصيفي مربوط به اين )1(شده و جدول 

  .ميدهد
 

   اطالعات توصيفي مربوط به شكل اشكال فرسايش)1(جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  راناشكال فرسايش استان ته) 2(شكل 
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ميليون هكتار  5 ميليون هكتار وسعت كشور، 165مجموع حدود  از
 ميليون هكتار آن كشت وكار 5/18در   بوده ويداراي استعداد كشاورز

 14 ميليون هكتار سطح كل مراتع بوده كه تنها 90.  گيرديانجام م
- وسعت جنگل.  استيميليون هكتار آن مراتع خوب وقابل بهره بردار

 سطح  درصد60حدود.  ميليون هكتار است4/12ان  ايري طبيعيها
 از كل اراض بوده و درصد 20شيب بيش از   بايكشور كوهستانهاي

 ميليون هكتار تحت 10 و ي ميليون هكتارتحت كشت  آب5/8 يزراع
  .كشت ديم قرار دارد

انتخاب  يمعيارها  است در صورت استخراج ضوابط ويبديه
ضرورت  اهميت و نيز زه آبخيز ودر تخريب حوعوامل گزارترين تأثير
 ي م،صالحي  توسط مراجع ذيارذگ سياست يا  ويمنطقه ا  ويمل

  هاي حوزهي، اطالعات جغرافيايي در سيستم هايتوان با برنامه نويس
  . و سريعاً به اين مهم نائل شديآبخيز كشور را اولويت بند
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